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Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth 
Lleoliad:          Caerdydd (gyda rhywfaint o gyfle i weithio o gartref a theithio) 

Yn adrodd i:  Cyfarwyddwr, Maint Cymru   

Cyflog:   £28,000- £32,000 yn ogystal â chyfraniad pensiwn o 6% 

Oriau:  amser llawn (bydd ceisiadau am gael gweithio’n rhan-amser 
yn cael eu hystyried hefyd) 

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Lansiwyd Maint Cymru ym 2010, ac mae ei bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn gweithio i 
ysgogi Cymru i warchod coedwigoedd trofannol ac adfer tirweddau coedwigoedd trofannol, 
fel rhan o ymateb Cenedlaethol Cymru i’r newid yn yr hinsawdd. Mae gennym ddwy ffordd o 
wneud hyn: 

• Rydym yn ymgysylltu â phobl ar draws Cymru drwy addysg a gweithgareddau codi 
ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n hymgyrch 
Diwrnod Gwyrdd blynyddol. 

• Rydym yn cefnogi nifer o brosiectau tramor sy’n gwarchod ac/neu yn adfer 
coedwigoedd trofannol. Mae pob prosiect yn gweithio i rymuso cymunedau lleol i 
gymryd camau cadarnhaol. Mae ein partneriaid ar y prosiectau hyn yn cynnwys WWF, 
Forest Peoples Programme a Flora & Fauna International.  Mae’r prosiectau rydym yn 
eu cefnogi ar hyn o bryd yn helpu i warchod ac adfer ardal sydd fwy na dwywaith maint 
Cymru. Mae’r prosiectau wedi’u lleoli yn Affrica, De America a De ddwyrain Asia. 

Rydym yn derbyn cyllid gan The Waterloo Foundation, Llywodraeth Cymru, ScottishPower 
Foundation ac yn fwy diweddar, Joseph Rowntree Charitable Trust a gan sawl 
ymddiriedolaeth/sefydliad arall hefyd. Rydym yn cael ein cefnogi gan ysgolion, busnesau ac 
unigolion hefyd.  

Mae hwn yn gyfnod cyffrous i Maint Cymru. Byddwn yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 
2020 ac yn lansio strategaeth 5 mlynedd uchelgeisiol newydd sy’n ceisio ymateb i’r argyfwng 
yn yr hinsawdd, ac ysgogi Cymru i gyflawni’r effaith fwyaf posibl ar gyfer goedwigoedd 
trofannol.  Bydd hyn yn cynnwys ehangu ein hymdrechion codi arian yn sylweddol, ac 
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ychwanegu rhaglenni gwaith newydd gan gynnwys rhaglen bolisi ac eiriolaeth, gyda’r nod o 
ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o economi Cymru. 

Y Rôl 
Byddwch yn adrodd i Gyfarwyddwr Maint Cymru, ac yn arwain ar y gwaith o ddatblygu a 
gweithredu rhaglen gyffrous newydd o waith yn Maint Cymru, gyda’r nod o ddileu 
datgoedwigo a fewnforiwyd o economi Cymru.  

Byddwch yn allweddol mewn llunio’r strategaeth ar gyfer y gwaith hwn yn ogystal ag arwain ar 
ei gyflawni.  Bydd y strategaeth yn canolbwyntio ar ddileu datgoedwigo o gyllideb caffael 
cyhoeddus Cymru, yn annog busnesau yng Nghymru i geisio dileu datgoedwigo o’u cadwyni 
cyflenwi ac yn ymgysylltu â Phartneriaeth Pensiwn Cymru ar y risgiau sydd ynghlwm wrth 
ddatgoedwigo.  Bydd y rôl yn cynnwys cynrychioli Maint Cymru yn rhyngwladol hefyd, i rannu 
ein profiadau ar y gwaith hwn ac i ddysgu oddi wrth eraill.   

Bydd y rôl yn cynnwys: 

• Arwain ar y gwaith o ddatblygu a darparu rhaglen newydd o waith polisi ac eiriolaeth 
yn Maint Cymru, gyda’r nod o ddileu datgoedwigo trofannol o economi Cymru 
(canolbwyntio ar gyllideb caffael cyhoeddus Cymru, cadwyni cyflenwi busnesau Cymru 
a buddsoddiadau Partneriaeth Pensiwn Cymru) 

• Gweithio gyda’r Cyfarwyddwr i lunio’r strategaeth polisi ac eiriolaeth, gan gynnwys nodi 
meysydd blaenoriaethol a rhanddeiliaid â blaenoriaeth ar gyfer ymgysylltu 

• Arwain ar y broses o ddatblygu polisïau a datganiadau sefyllfa Maint Cymru ar 
ddatgoedwigo trofannol, gan gynnwys ymchwilio i dystiolaeth berthnasol a’i goladu 

• Arwain ar gyflawni’r strategaeth eiriolaeth, gan gynnwys ymgymryd ag eiriolaeth allanol 
i ddylanwadu ar ystod eang o randdeiliaid (gan gynnwys y llywodraeth, busnesau a 
buddsoddwyr) 

• Darparu arbenigedd a chynnwys i lywio gwaith ymgysylltu cymunedol a digidol Maint 
Cymru 

• Cadw i fyny â datblygiadau a thystiolaeth berthnasol yn rhyngwladol, a chynnal lefel 
uchel o arbenigedd yn y meysydd polisi perthnasol   

• Cynrychioli Maint Cymru mewn fforymau a rhwydweithiau perthnasol, a meithrin 
cydberthnasau dylanwadol yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol (gan gynnwys 
rhywfaint o deithio) 

• Cyfrannu at gynigion ariannu perthnasol, yn ogystal â chyflwyno adroddiadau i 
gyllidwyr perthnasol, a’u stiwardio 
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Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn angerddol dros ddileu datgoedwigo trofannol o economi 
Cymru, ac yn barod i ddatblygu’r maes gwaith cyffrous newydd hwn ym Maint Cymru gyda 
brwdfrydedd ac egni. Bydd gennych arbenigedd cryf ar sbardunwyr datgoedwigo trofannol a 
nwyddau sy’n peryglu coedwigoedd mewn cadwyni cyflenwi yn y DU, profiad sylweddol o 
lunio a darparu gwaith eiriolaeth, a byddwch yn gyfathrebwr hyderus a dylanwadol iawn. 

Hanfodol 
• Gradd neu debyg mewn pwnc perthnasol 

• Yn arbenigo ym maes sbardunwyr datgoedwigo trofannol a nwyddau sy’n peryglu 
coedwigoedd mewn cadwyni cyflenwi yn y DU 

• Profiad sylweddol o lunio a chyflawni rhaglenni llwyddiannus o waith polisi ac 
eiriolaeth, o ddewis yng Nghymru 

• Y gallu i arwain gwaith polisi ac eiriolaeth yng Nghymru, gan gynnwys, y posibilrwydd o 
fod yn rheolwr llinell yn y dyfodol 

• Meddyliwr strategol, gyda’r gallu i sylwi ar gyfleoedd a manteisio ar gyfleoedd i gyflawni 
newid 

• Y gallu i goladu tystiolaeth, ffurfio barn a chyflwyno dadleuon cymhellol, gan gynnwys 
gwneud materion cymhleth yn hygyrch i eraill 

• Cyfathrebwr rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

• Sgiliau rhyngbersonol gwych, gan gynnwys y gallu i gynrychioli Maint Cymru yn 
hyderus mewn amrywiaeth o fforymau a rhwydweithiau, a sefydlu a meithrin 
cydberthnasau cryf er mwyn sicrhau newid 

• Sgiliau trefnu ardderchog, gan gynnwys y gallu i reoli a blaenoriaethu gwaith heb 
oruchwyliaeth agos, gweithio’n annibynnol, a rheoli prosiectau lle bo hynny’n briodol 

Dymunol 
• Cymraeg ysgrifenedig a llafar 

• Profiad neu ddealltwriaeth o arferion caffael cyhoeddus  

• Profiad o weithredu fel rheolwr llinell i staff 

• Cysylltiadau â rhwydweithiau cryf perthnasol  

Manylion y cytundeb 
• Cyflog – £28,000- £32,000 yn dibynnu ar brofiad  

• Hyd y cytundeb - 2 flynedd i ddechrau, gyda’r posibilrwydd o ymestyn hyn 
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• Oriau – Mae hon yn swydd amser llawn o 40 awr yr wythnos, er y bydd ceisiadau am 
weithio’n rhan-amser yn cael eu hystyried hefyd. Weithiau, bydd yn rhaid i chi weithio 
gyda’r nosau ac ar benwythnosau. Rydym yn gweithredu polisi gweithio hyblyg a TOIL. 

• Pensiwn – Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6% 

• Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc 

• Dyddiad cau – 17 Hydref 

• Dyddiad cyfweld – 6 Tachwedd  

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i recruitment@sizeofwales.org.uk (rhowch ‘Head of 
Policy and Advocacy, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc.) 
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