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Bwrdd Sboncen Cymru 

Sboncen Cymru yw'r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer sboncen yng Nghymru ac mae ganddo 
oruchwyliaeth o'r holl faterion sy'n ymwneud â sboncen yng Nghymru, gan gynnwys, ond heb ei 
gyfyngu i drefniadau cystadlaethau, diogelu, cynllun aelodaeth, @mau cynrychioladol a chyswllt gyda 
Chwaraeon Cymru. 

Mae Sboncen Cymru yn cael ei redeg gan fwrdd gwirfoddolwyr a nifer fach o staff gweithredol, sydd 
wedi'u lleoli yn bennaf yng Nghaerdydd ond yn gweithredu â chylch gwaith cenedlaethol.  Mae 
aelodau'r bwrdd wedi'u lleoli ledled y DU ac yn rhannu diddordeb cyffredin mewn datblygu'r gêm 
sboncen yng Nghymru.   Mae rhai aelodau o'r bwrdd yn chwaraewyr presennol neu'n gyn-
chwaraewyr, ac eraill ddim.  Mae profiad chwaraeon yn ddefnyddiol, ond nid yw'n ofyniad hanfodol i 
aelodau'r bwrdd.   

Mae bwrdd Sboncen Cymru yn seiliedig ar sgiliau gyda phob aelod o'r bwrdd yn arwain porIfolio yn 
eu maes arbenigedd, er enghraiJ; adnoddau dynol, cyfreithiol, datblygu chwaraeon neu gyllid.  

Fel arfer mae penodiadau i'r bwrdd yn rhai 3 blynedd i gychwyn, gydag opsiwn i wasanaethu 6 
mlynedd mewn unrhyw rôl. 

Disgrifiad Swydd: Cyfarwyddwr Anweithredol: Marchnata a Chyfathrebu  

Rôl cyfarwyddwr y bwrdd Marchnata a Chyfathrebu yw: 

• Darparu goruchwyliaeth strategol o strategaeth farchnata'r sefydliad, strategaeth ddigidol, 
a’r prosesau cyfathrebu allanol a mewnol gyda rhanddeiliaid 

• Pan fo angen, arwain yr adolygiad, addasu strategaeth farchnata Sboncen Cymru 

• Rhoi cyfarwyddyd i'r Tm gweithredol a chontractwyr allanol i sicrhau eu bod yn barod cyn 
digwyddiadau a chystadlaethau calendr mawr perthnasol 

• Sicrhau bod y Tm gweithredol yn casglu asedau, gwybodaeth a data i'w defnyddio mewn 
gweithgaredd marchnata 

• Dehongli penderfyniad strategol y byrddau yn gamau gweithredu ar gyfer staff a 
chontractwyr allanol 

• Sicrhau cyfathrebu cyson ar ddelwedd a safle ledled y Sefydliad. 

• Ar gais y staff gweithredol, rhoi cyngor ac arbenigedd wrth weithredu gweithgareddau 
marchnata. 

• Creu cyfres o ddangosyddion i fesur gweithgarwch marchnata a chyfathrebu llwyddiannus. 

Manyleb y Person 

Er mwyn cyflawni'r rôl hon, bydd angen y sgiliau, yr wybodaeth a'r rhinweddau canlynol ar yr 
ymgeisydd (yn ogystal â'r rhai sy'n ofynnol gan bob Cyfarwyddwr). 

• Profiad mewn marchnata a strategaeth ddigidol, wedi'i ddysgu mewn amgylchedd dielw yn 
ddelfrydol 

• Cefndir ym maes cyfathrebu a marchnata gyda phrofiad ar lefelau gweithredol a strategol.  
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• Sgiliau, gwybodaeth a phrofiad clir wrth ddylunio a gweithredu gweithgareddau marchnata, 
cyfathrebu a chysyll@adau cyhoeddus. 

• Sgiliau creadigol, strategol, dadansoddol, sefydliadol a gwerthu personol 

• Yr wybodaeth a'r sgiliau i gynghori'r Bwrdd ar ddulliau cyfathrebu mewnol. 

Ymddygiadau, Sgiliau ac Ymrwymiad holl Gyfarwyddwyr Bwrdd Sboncen Cymru 

• Bod yn ymwybodol o egwyddorion uniondeb, gonestrwydd a gwrthrychedd fel rhan o fwrdd 
corff cyhoeddus, a chadw atynt.  

• Sgiliau penderfynu sy'n caniatáu penderfyniadau gwybodus ar amrywiaeth o faterion 
• Sgiliau rhyngbersonol cryf 
• Canfyddiad strategol a sgiliau arwain  
• Gallu sefydlu strategaethau ac arwain y broses o’u rhoi ar waith  
• Gallu trafod a dadlau ag eraill a herio syniadau a phenderfyniadau'n adeiladol lle bo angen 
• Gallu ffurfio perthynas waith dda o fewn a thu allan i'r Bwrdd  
• Dylai aelodau'r bwrdd allu bod yn hyblyg i ymateb i geisiadau am wybodaeth neu arweiniad gan 

staff gweithredol neu aelodau eraill o'r bwrdd drwy gydol eu cyfnod 
• Rhaid i Aelodau'r Bwrdd fod yn barod i fynd i o leiaf 4 cyfarfod Bwrdd y flwyddyn, gyda 3 yn cael 

eu cynnal ar-lein ac 1 cyfarfod wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd, fel arfer ym mis Medi bob 
blwyddyn.  

• Dylai aelodau newydd y bwrdd hefyd fod ar gael am hyd at 3 diwrnod ym mlwyddyn gyntaf 
penodiad ar gyfer hyfforddiant ychwanegol.  


