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Cyfarwyddwr  
Lleoliad:  Caerdydd (gyda’r posibiliad o weithio rhywfaint o gartref ac o 

deithio rhywfaint)  
Yn adrodd i:  Bwrdd Ymddiriedolwyr Maint Cymru  
Cyflog:  tua. £45,000 y.f. (Cyfwerth ag Amser Llawn) a chyfraniad 

pensiwn o 6% 
Oriau:  Llawn amser (40 awr yr wythnos) (bydd ceisiadau ar gyfer 

gweithio hyblyg a rhannu swyddi’n cael eu hystyried hefyd)  

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Lansiwyd Maint Cymru yn 2010, ac mae ei bencadlys yng Nghaerdydd. Rydym yn gweithio i 
geisio 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 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 ymgysylltu â phobl ar draws Cymru drwy gyfrwng addysg a gweithgareddau 
codi ymwybyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys rhaglen addysg mewn ysgolion a’n 
hymgyrch  
Diwrnod Gwyrdd blynyddol. 

Rydym yn derbyn cyllid gan ystod o’n noddwyr sy’n cynnwys The Waterloo Foundation, 
Llywodraeth Cymru, Prince Albert II of Monaco Foundation ac yn fwy diweddar, Joseph 
Rowntree Charitable Trust. Rydym yn derbyn rhoddion gan fusnesau, ysgolion ac unigolion 
hefyd. 
 
Mae Maint Cymru wedi bod yn mynd trwy gyfnod o dwf, ar ôl cynyddu ein hincwm yn 
sylweddol ac ehangu ein tîm.  Rydym yn dathlu ein pen-blwydd yn 10 oed yn 2020/21, ac 
rydym 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 coedwigoedd trofannol.  
 
Mae ein strategaeth newydd yn canolbwyntio ar bedair nod -  
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(1) Cefnogi prosiectau cymunedol sy'n gwarchod ac yn cynnal ardal o goedwigoedd trofannol 
o leiaf maint Cymru dros y tymor hir; 

(2) Cefnogi cymunedau i blannu a meithrin o leiaf 25 miliwn o goed erbyn 2025; 

(3) Symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'n heconomi erbyn 2025; 

(4) Ysbrydoli pobl ar draws Cymru i leihau eu hôl troed coedwig, cefnogi coedwigoedd 
trofannol a chymryd camau gweithredu ar yr hinsawdd. 

Y Rôl 
Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr newydd eithriadol i ymuno â'r tîm ac i arwain Maint Cymru 
i'r cam nesaf cyffrous hwn. Bydd y Cyfarwyddwr newydd yn adrodd i Fwrdd yr 
Ymddiriedolwyr, ac yn rheoli tîm o tua 13 o staff a gweithwyr llawrydd.  Bydd yn gyfrifol hefyd, 
am gyflawni nodau 5 mlynedd newydd Maint Cymru, am godi proffil yr elusen ar draws Cymru 
a thu hwnt, ac am gynyddu ein heffaith fyd-eang.  
 
Bydd y Cyfarwyddwr yn gyfrifol am y canlynol: 

● Cyflawni nodau Maint Cymru, yn unol â’n strategaeth 5 mlynedd newydd  
● Goruchwylio'r broses o gyflwyno pob agwedd ar raglenni a gweithrediadau Maint 

Cymru, gan gynnwys monitro, gwerthuso a dysgu, cyfathrebu, codi arian, Adnoddau 
Dynol a llywodraethu 

● Rheoli tîm o tua 13 o staff a phobl lawrydd 
● Rheoli perthnasau gyda noddwyr, partneriaid a chefnogwyr  
● Rheoli arian, gan gynnwys gosod a monitro cyllidebau a chymeradwyo gwariant  
● Cynrychioli Maint Cymru mewn ystod o fforymau, ac am siarad mewn digwyddiadau 

perthnasol  
● Adeiladu a chynnal rhwydweithiau a fydd o fudd i ddatblygiad yr elusen  
● Datblygu a chynnal arbenigedd cryf ar goedwigoedd trofannol a newid yn yr hinsawdd  
● Sicrhau bod y sefydliad yn glynu at y safonau llywodraethu a moesegol uchaf 
● Sicrhau bod yr elusen yn cydymffurfio â'r holl ddeddfau cymwys, rheoliadau a gofynion 

cyllidwyr (e.e. GDPR, Comisiwn Elusennau, rheoliadau codi arian, deddfau cyflogi, 
archwilio) ac yn gweithredu arferion gorau o ran diogelu ar draws ein holl waith 

● Monitro a rheoli risgiau ar draws yr elusen  
● Parhau i gryfhau systemau a phrosesau mewnol Maint Cymru  
● Adrodd i Fwrdd Ymddiriedolwyr Maint Cymru   

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd gennych brofiad o weithio yn y trydydd sector, yn ddelfrydol, ym meysydd datblygu 
rhyngwladol, coedwigoedd trofannol ac/neu ar brosiectau newid yn yr hinsawdd. Byddwch yn 
greadigol, yn ddeinamig ac yn strategol, ac yn meddu ar hanes cryf o gyflawni canlyniadau 
mewn swyddi arweinyddiaeth. Byddwch yn hynod drefnus, dadansoddol a thrylwyr, yn 
enwedig wrth fonitro effaith a sicrhau bod y sefydliad yn cael ei redeg i'r safonau uchaf 

Hanfodol 
● Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol  
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● Profiad helaeth ym maes arweinyddiaeth, gan gynnwys mewn sefydliad trydydd sector, 
yn ogystal â phrofiad o weithio ar brosiectau datblygu rhyngwladol, newid yn yr 
hinsawdd a/neu goedwigoedd trofannol 

● Hanes llwyddiannus o sicrhau arian grant a rheoli grantiau, gan gynnwys monitro a 
gwerthuso ac adrodd i gyllidwyr 

● Profiad sylweddol o reoli cyllidebau  
● Profiad o reoli tîm o staff, sy’n cynnwys profiad Adnoddau Dynol cyffredinol (recriwtio, 

rheoli perfformiad, polisïau Adnoddau Dynol)  
● Meddyliwr strategol, gyda’r gallu i adnabod a manteisio’n gyflym ar gyfloed 
● Cyfathrebwr grymus ac argyhoeddiadol, sy'n gallu cynrychioli Maint Cymru yn hyderus 

mewn ystod o fforymau, ac ysgrifennu'n fedrus ar gyfer ystod o gynulleidfaoedd 
● Sgiliau rhyngbersonol ardderchog a deallusrwydd emosiynol, gan gynnwys y gallu i 

sefydlu a meithrin cydberthnasau cryf o fewn y sefydliad a chyda rhanddeiliaid a 
phartneriaid allweddol 

● Sgiliau trefnu ardderchog 
● Sgiliau TG a digidol cryf, gan gynnwys Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), 

Dropbox, a Google Suite  

Dymunol 
● Dealltwriaeth o’r cyd-destun datganoledig yng Nghymru  
● Cymraeg ysgrifenedig a llafar 
● Rhwydweithiau presennol cryf 
● Profiad o raglenni cyfathrebu, ymgysylltu cymunedol neu ymgysylltu ag ieuenctid 

Manylion y Cytundeb 
● Cyflog – tua. £45,000 y.f. yn dibynnu ar brofiad  
● Oriau – Mae hon yn swydd amser llawn o 40 awr yr wythnos, er y bydd ceisiadau am 

weithio'n hyblyg ac am rannu swyddi yn cael eu hystyried hefyd. Weithiau, bydd y 
deiliad swydd yn gorfod gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau. Rydym yn 
gweithredu polisi gweithio’n hyblyg a TOIL.  

● Pensiwn – Mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6%. 
● Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc.  
● Mae Maint Cymru, a'i holl staff a’i wirfoddolwyr, yn ymrwymedig i sicrhau amgylchedd 

diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed, ac i’w hatal nhw rhag cael eu 
cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Mae Maint Cymru wedi ymrwymo i 
weithredu bob amser er lles gorau plant ac oedolion sy'n agored i niwed, ac yn gweld y 
buddiannau hyn fel y rhai pwysicaf. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy'n cael cynnig 
swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru, a 
glynu atynt. 
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