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Ymddiriedolwyr 
Lleoliad Mae cyfarfodydd yr Ymddiriedolwyr yn cael eu cynnal yng 

Nghaerdydd  

Yn adrodd i:  Bwrdd yr Ymddiriedolwyr 

Cyflog:   Gwirfoddol (telir treuliau rhesymol) 

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 
ychwanegu rhaglenni gwaith newydd gan gynnwys rhaglen bolisi ac eiriolaeth, gyda’r nod o 
ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o economi Cymru. 
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Y Rôl 
Bwrdd yr Ymddiriedolwyr yw’r corff sy’n gwneud y penderfyniadau terfynol ar gyfer yr elusen, 
sy’n gyfrifol am lunio’r strategaeth gyffredinol, ac sy’n sicrhau bod y strategaeth yn cael ei 
chyflawni gan Gyfarwyddwr a thîm o staff Maint Cymru.  Mae’r Bwrdd yn cynnwys grŵp o bobl 
sydd gyda’r ystod o sgiliau a phrofiad proffesiynol sydd eu hangen arnom i sicrhau bod yr 
elusen yn cael ei llywodraethu’n dda. 

Rydym yn chwilio am ddau neu dri o ymddiriedolwr i ymuno â’n Bwrdd dros y 12 mis nesaf. Yr 
ymrwymiad lleiaf yw mynychu pedwar cyfarfod Bwrdd y flwyddyn yng Nghaerdydd, yn ogystal 
â’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (sydd fel arfer yn cael ei gynnal ar yr un pryd â chyfarfodydd 
y Bwrdd). Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwr Maint Cymru yn cyfathrebu ar sail 
ad hoc hefyd rhwng y cyfarfodydd chwarterol, drwy e-bost a thros y ffôn. 

Mae’r swyddi’n wirfoddol, ond bydd treuliau teithio rhesymol yn cael eu had-dalu.  

Mae cyfrifoldebau’r ymddiriedolwyr yn cynnwys: 

• Sicrhau bod gan Maint Cymru genhadaeth a chyfeiriad strategol clir, a’i fod yn 
canolbwyntio ar gyflawni’r rhain; 

• Cyfrifoldeb am berfformiad Maint Cymru; 

• Sicrhau bod Maint Cymru yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoliadol; 

• Gweithredu fel gwarcheidwaid dros asedau diriaethol ac anniriaethol Maint Cymru, a 
chymryd pob gofal priodol dros eu diogelwch a’u lleoliad, a’u cymhwyso’n briodol; 

• Sicrhau bod proses llywodraethu Maint Cymru o’r safon uchaf posibl. 

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Rydym yn chwilio am unigolion brwdfrydig sydd ag angerdd dros ein cenhadaeth.  Rydym yn 
croesawu ceisiadau gan unigolion sydd ag amrywiaeth o gefndiroedd, profiad ac arbenigedd a 
fydd yn cefnogi ein cenhadaeth.  

Mae rhywfaint o’r meysydd sgiliau penodol sydd eu hangen arnom ar hyn o bryd – er ein bod 
ni’n croesawu ymgeiswyr sydd â sgiliau eraill i’w cynnig – yn cynnwys:  

• Adnoddau Dynol 

• Prosiectau datblygu rhyngwladol – gan gynnwys dewis, rheoli, goruchwylio, monitro a 
gwerthuso partneriaid 

• Prosiectau coedwigoedd trofannol – rheolaeth gan gymunedau ar goedwigoedd a 
thirweddau, defnydd tir a hawliau tir. 

• Codi arian – gan gynnwys oddi wrth ymddiriedolaethau a sefydliadau, yr Adran dros 
Ddatblygu Rhyngwladol, partneriaethau corfforaethol, rheoliadau codi arian, rhoddion 
gan unigolion a rhoddwyr mawr 
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eiriolaeth yn y maes hwn) 

• Credydau carbon gwirfoddol 

• Cwricwlwm ysgolion Cymru a rhaglenni/addysg amgylcheddol ieuenctid yng Nghymru. 

Manylion y Cais 
• Cyflog – gwirfoddol ond telir treuliau rhesymol  

• Tymor – 3 blynedd + 

• Dyddiad cau – 31 Hydref 2019  

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