
Swyddogaethau 
a Argymhellir

Mae angen llawer o wahanol swyddogaethau i redeg clwb pêl droed ar lawr gwlad. 

Mae’r adran yma’n rhoi crynodeb o’r swyddogaethau sy’n cael eu hargymell y gallwch 
chi ymwneud â hwy, esboniad byr o’u cyfrifoldebau a’r sgiliau allweddol sydd eu hangen 
i fod yn llwyddiannus yn y rôl. Mae rhai o’r swyddogaethau yn swyddogaethau y dylid eu 
hystyried yn seiliedig ar amgylchiadau eich clwb eich hun.
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Hyrwyddwr Cydraddoldeb

Bod yn eiriolwr yn y clwb i ddatblygu a hyrwyddo 
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant (EDI).

TASGAU NODWEDDIADOL:

Arwain ar faterion sy’n ymwneud â chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Annog sgyrsiau gweithredol am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ar draws y 
Clwb

Sicrhau bod gan y clwb bolisïau a gweithdrefnau cyfredol, a’i fod yn cadw at 
ddeddfwriaeth Cydraddoldeb a chanllawiau Cymdeithas Bêl-droed Cymru 

Rhoi cyngor ac arweiniad i Swyddogion ac Aelodau’r Clwb, gan gyfeirio at 
wasanaethau priodol lle bo angen

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Brwdfrydedd

Sgiliau gwrando da

Gonestrwydd ac uniondeb

Agwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn gyda’r gallu i ysbrydoli eraill



Swyddogaethau Gwirfoddoli mewn Clybiau | Ceidwad Tir

Ceidwad Tir
Cwblhau’r amserlen gynnal a chadw flynyddol a pharatoi’r cae(au) ar 
gyfer dyddiau gemau.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Paratoi a chynnal a chadw’r cyfleuster (au) yn unol â’r rhaglen gynnal a chadw 
flynyddol

Sicrhau bod y cae(au) yn barod ar gyfer gemau

Paratoi a chynnal a chadw unrhyw offer

Cyfathrebu â hyfforddwyr, aelodau’r pwyllgor ac eraill ynghylch y defnydd o 
gyfleusterau

Yn dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch angenrheidiol

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Yn mwynhau gweithio yn yr awyr agored

Sylw da i fanylder

Hapus i weithio ar eich pen eich hun

Hunangymhelliant gwych

Sgiliau cynllunio, trefnu a rheoli amser rhagorol
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Cydlynydd Gwirfoddolwyr
Helpu i ddatblygu diwylliant gwirfoddoli yn y clwb, o gynllunio a 
recriwtio gwirfoddolwyr i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn teimlo eu bod 
yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi, a bod ganddynt yr hyder a’r 
wybodaeth i gyflawni eu swyddogaethau.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Yn gweithredu fel y pwynt cyswllt cychwynnol ar gyfer gwirfoddolwyr presennol a 
darpar wirfoddolwyr

Annog mwy o bobl i helpu

Rhoi pobl mewn swyddogaethau sy’n addas i’w sgiliau, eu diddordebau a’u hargaeledd

Rhoi cefnogaeth a gwybodaeth i wirfoddolwyr newydd i’w helpu i gyflawni eu rôl

Sicrhau bod y clwb yn gwerthfawrogi ac yn cydnabod cyfraniad ei wirfoddolwyr

Cadw’r grŵp presennol o wirfoddolwyr wrth feithrin y sylfaen

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Brwdfrydedd

Sgiliau trefnu da

Personoliaeth gyfeillgar ac agos atoch chi

Sgiliau cyfathrebu gwych

Empathi - mae bod yn gydwirfoddolwr yn helpu

Dealltwriaeth o reoli amser
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Cydlynydd Hyfforddi
Datblygu strwythur hyfforddi bywiog, sy’n ceisio sicrhau bod 
chwaraewyr yn cael profiadau pleserus a datblygiadol, trefnu sesiynau 
mentora a chyfleoedd i gefnogi hyfforddwyr i ddatblygu a gwneud 
cynnydd ynghyd â chefnogi recriwtio hyfforddwyr newydd ochr yn ochr 
â Chydlynydd Gwirfoddolwyr y clwb.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Creu strwythur hyfforddi priodol ar gyfer y clwb, yn seiliedig ar ei faint a’i ffocws

Gweithredu system fentora a chefnogi ar gyfer rheolwyr / hyfforddwyr timau newydd a 
phresennol

Hyrwyddo a chyfeirio rheolwyr / hyfforddwyr timau at gyfleoedd datblygu hyfforddwyr  

Cyfeirio rheolwyr / hyfforddwyr timau at gyrsiau addysgu hyfforddwyr a chyfleoedd 
datblygu perthnasol

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Brwdfrydedd

Sgiliau cyfathrebu gwych

Gwybodaeth am y llwybr hyfforddi a chyfleoedd datblygu

Sgiliau gwrando da
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Swyddogaethau Gwirfoddoli mewn Clybiau | Ysgrifennydd/Cydlynydd Gemau

Ysgrifennydd / cydlynydd gemau
Yn gyfrifol am drefnu caeau ar gyfer gemau cartref a sicrhau bod 
timau’r clwb yn gallu chwarae eu holl gemau.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Archebu cyfleusterau 

Cyfathrebu â’r tîm sy’n ymweld neu’r gynghrair

Cysylltu â cheidwaid tir

Cyfathrebu â rheolwyr a hyfforddwyr cartref

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Brwdfrydedd

Trefnus iawn

Yn brofiadol mewn sgiliau cyfrifiadurol a gweinyddol

Cyfathrebwr da, sgiliau llafar ac ysgrifenedig
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Swyddog Achredu
Cwblhau’r broses achredu clybiau flynyddol.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Pennu lefel yr achrediad yr hoffai’r clwb ei gyflawni

Adolygu’r meini prawf a gweld beth sydd gan y clwb a’r hyn sydd ei angen

Cwblhau’r broses ymgeisio

Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer Ymddiriedolaeth CBDC

Cyfathrebu cyflawniad y clwb i aelodau a’r gymuned ehangach

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Brwdfrydedd

Cyfathrebwr da, sgiliau llafar ac ysgrifenedig

Yn brofiadol mewn sgiliau cyfrifiadurol a gweinyddol

Angerdd dros ddysgu a datblygu yn enwedig mewn perthynas â COMET

Y gallu i gadw cofnodion a chadw golwg ar gymwysterau rhagorol sydd ar ddod

Dealltwriaeth o reoli amser
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Swyddogaethau Gwirfoddoli mewn Clybiau | Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol, Marchnata neu Gyfathrebu

Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol, 
Marchnata neu Gyfathrebu
Mae’r rôl yn hyrwyddo gweithgareddau’r clwb gyda’r nod 
o godi proffil a thrwy hynny gynyddu aelodaeth y clwb, 
cynyddu’r incwm neu wella enw da’r clwb.

TASGAU NODWEDDIADOL:

Codi proffil y clwb yn y gymuned

Meithrin perthnasoedd gyda’r cyfryngau lleol

Sicrhau bod gwefan y clwb a’i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn darparu gwybodaeth 
gyfredol a pherthnasol

Adrodd ar ddigwyddiadau’r clwb a llunio adroddiadau gemau

Cynnal ymgyrchoedd bach ar gyfryngau cymdeithasol 

SGILIAU DEFNYDDIOL AR GYFER Y RÔL HON:

Hyderus ac agos atoch chi    

Brwdfrydig ac yn naturiol chwilfrydig

Cyfathrebwr cadarn, gyda sgiliau ysgrifennu a llafar da

Trefnus iawn

Yn brofiadol mewn sgiliau cyfrifiadurol - yn chwilfrydig am blatfformau digidol

Diddordeb mewn marchnata / hyrwyddo / cyfryngau cymdeithasol neu ddelio â’r 
cyfryngau lleol
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