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Swydd Ddisgrifiad - Swyddog Datblygu Rhanbarthol - De Cymru   

 

Pwrpas y Swydd 
Sboncen Cymru yw’r Corff Rheoli Cenedlaethol ar gyfer Sboncen yng Nghymru. Rydym wedi dechrau 
gweithredu strategaeth newydd ar gyfer Sboncen yng Nghymru am y pum mlynedd nesaf - 2020-2025. Bydd 
y strategaeth yma’n arwain Sboncen Cymru drwy gyfnod ariannol heriol i chwaraeon yng Nghymru, a fydd 
yn galw am waith partneriaeth cynyddol, cydweithredu ag eraill a ffocws cynyddol ar fanteision iechyd 
cymryd rhan yn rheolaidd mewn gweithgarwch corfforol.         
Mae’r Swyddog Datblygu Rhanbarthol (SDRh) – De Cymru yn aelod allweddol o Dîm Datblygu Sboncen 
Cymru, sef tîm deinamig ac egnïol sy’n cefnogi ac yn cyflwyno datblygiad a thwf sboncen ledled De Cymru 
drwy weithredu’r strategaeth yma. 

 

 

Crynodeb o’r Swydd   
Bydd y SDRh yn gyfrifol am weithredu’r prosiectau a’r mentrau y cytunwyd arnynt er mwyn cynyddu’n 
sylweddol nifer y bobl sy’n chwarae sboncen yn De Cymru a’r rhanbarth cyfagos. Bydd y rôl yn cynnwys 
datblygu perthnasoedd gwaith agos ag awdurdodau lleol, cymunedau, ysgolion, clybiau, hyfforddwyr, 
gwirfoddolwyr, rhieni a chwaraewyr yn y rhanbarth.    

Bydd y rôl yn cynnwys gweithio mewn amgylcheddau ehangach niferus gan gynnwys partneriaethau 
cymunedol a gydag awdurdodau lleol, ysgolion, colegau, prifysgolion a hefyd y sector gwirfoddol. Gan 
adlewyrchu rhanbarth De Cymru, bydd yr aelod newydd o staff yn gweithio gyda phartneriaid drwy gyfrwng 
y Gymraeg a’r Saesneg.       

Bydd y rôl yn cynnwys ysbrydoli pobl o bob cefndir gan sicrhau bod sboncen yn gamp fwy cyfartal a 
chynhwysol yn y rhanbarth. Yn teimlo’n angerddol dros gynyddu a chynnal cyfranogiad mewn sboncen, 
bydd SDRh – De Cymru yn cefnogi’r Rheolwr Gweithrediadau i ymgorffori’r mentrau hyn i greu gwir newid 
mewn demograffeg aelodaeth a chymryd rhan.              

 

 

Prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau 
Gweithio gyda’r Rheolwr Gweithrediadau i gyflawni amcanion strategol Sboncen Cymru yn Ne Cymru . Yn 
benodol, gweithgarwch cynyddol ar lefel sylfaen a chymryd rhan, a hybu aelodaeth o Sboncen Cymru.                        

Sefydlu perthynas waith gadarn gyda phob clwb yn Ne Cymru.                

Mewn cydweithrediad â phob partner, cydlynu mentrau datblygu wedi’u targedu i gynyddu cyfranogiad 
ymhlith grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn yng Ne Cymru.   

Cefnogi a chysylltu â chlybiau sboncen ledled De Cymru i sicrhau eu bod yn datblygu i’r eithaf ac yn aelodau 
o Sboncen Cymru; arwain clybiau drwy raglenni datblygu clybiau a’r prosesau aelodaeth lle bo angen.            

Cyflwyno ac ymgorffori cynhyrchion newydd i sbarduno sylfaen a chyfranogiad cynyddol yn Ne Cymru, cadw 
cofnodion o’r holl weithgareddau a monitro canlyniadau yn erbyn targedau.              

Teitl Swydd:  Swyddog Datblygu Rhanbarthol - De Cymru 

Yn atebol i: Rheolwr Gweithrediadau  

Cyflog: £20,200 y flwyddyn – Gweithio’n hyblyg a fydd weithiau’n 
cynnwys gweithio oriau anghymdeithasol ac ar benwythnosau  

Dyddiad gweithredol y swydd 
ddisgrifiad: 

1af Ebrill 2020 
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Defnydd effeithlon o ddata a gesglir, gan gynnwys gwerthuso ein perfformiad a’n heffaith, ac adlewyrchu ar 
y cyflawniadau positif a’r cyfleoedd dysgu rydym yn dod ar eu traws.   

Gweithio mewn partneriaeth â thimau datblygu chwaraeon Awdurdodau Lleol, ysgolion, clybiau a 
Chwaraeon De Cymru i greu a datblygu cyfleoedd i bobl ifanc gymryd rhan mewn sboncen.       

Cynyddu nifer y bobl sy’n gwirfoddoli fel arweinwyr a hyfforddwyr sboncen mewn clybiau ac ysgolion.   

Sicrhau cydymffurfiaeth â holl bolisïau a gweithdrefnau Sboncen Cymru a chymryd rhan mewn hyfforddiant 
a chyfarwyddyd pan fo angen.   

Mynychu cyfarfodydd pan fo angen, gan gynnwys cyfarfodydd clwb/sir/sector/cynghrair a chyfarfodydd 
cyffredinol blynyddol pan fo hynny’n briodol.  

Ymateb i ymholiadau mewn ffordd amserol a chadw cofnodion priodol.    

Cydweithredu â Chwaraeon Cymru a rhanddeiliaid eraill, pan fo angen, gan fynychu cyfarfodydd 
partneriaeth fel sy’n briodol.  

 

Nid yw’r rhestr uchod yn hollgynhwysfawr. Y bwriad yw amlinellu’r meysydd gweithgarwch. Wrth i’r swydd 
esblygu, efallai y nodir cyfrifoldebau ychwanegol fel sy’n briodol i raddfa’r swydd a phan fo hynny’n ofynnol 
er mwyn diwallu anghenion y sefydliad fel maent yn newid.   
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Manyleb y Person  

  

Cymwysterau: • Addysg hyd at lefel Gradd, yn ddelfrydol mewn Datblygu Chwaraeon, neu gyfuniad 
cyfatebol o addysg a phrofiad       

Gwybodaeth a 
Phrofiad: 

• Enw da am gyflwyno mentrau Datblygu Chwaraeon    

• Dealltwriaeth o weledigaeth Chwaraeon Cymru ar gyfer chwaraeon yng Nghymru 

• Profiad o gydweithredu â gwirfoddolwyr a phartneriaid chwaraeon allweddol    

Sgiliau 
Technegol: 

• Sgiliau gweinyddu a TG da iawn          

• Gallu defnyddio technoleg fodern i gyfathrebu    

• Sgiliau gweinyddu a TG da iawn          

Dylanwadu a 
Rheoli 
Perthnasoedd: 

• Gallu gweithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm   

• Gallu manteisio ar gyfleoedd a sicrhau’r canlyniadau a ddymunir 

• Gallu dylanwadu’n bositif ar draws sbectrwm eang y rhanddeiliaid     

• Gallu cael eich arwain gan ddysgu, bod yn hyblyg ac yn barod i newid 

Sgiliau Rheoli 
Amser: 

• Sgiliau trefnu a rheoli amser da iawn                 

• Dull hyblyg o weithredu a gallu gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol ac yn 
fodlon gwneud hynny 

Rhinweddau 
Personol: 

• Ffocws ar allbwn  

• Gweithredu fel llysgennad i hybu strategaeth Sboncen Cymru er mwyn datblygu 
sboncen        

• Cyfathrebwr medrus, cydymdeimladol a difyr    

• Gallu cyfathrebu â sbectrwm eang o bobl                 

• Dull cydweithredol o weithio – ymdeimlad cadarn o dîm  

• Ffocws da gyda sylw i fanylder    

• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar da iawn  

• Gallu gweithio gyda phartneriaid allweddol a chynnal perthnasoedd gwaith da 

• Agwedd bositif, frwdfrydig                    

Arall: • Trwydded yrru ddilys a defnydd o gar 

• Tystysgrif Diogelu ddilys       

• Cymhwyster Cymorth Cyntaf dilys 

 


