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Swyddog Eiriolaeth ac Allgymorth 

Lleoliad:          Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu gweithio o gartref yn 

y DU (yn gweithio gyda thîm sydd wedi’u lleoli yn ac o gwmpas 

Caerdydd 

Yn adrodd i:   Rheolwr Polisi 

Cyflog:   £22,000- £27,000 FTE (pro rata) a chyfraniad pensiwn o 6%  

Oriau:  3 neu 4 diwrnod yr wythnos 

Contract:  Contract tymor sefydlog neu secondiad o 7 mis  

 

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  

Ein gwaith 

Mae "maint Cymru" yn cael ei ddefnyddio yn aml fel mesur o ddatgoedwigo byd-eang, ac 

rydym yn ceisio troi’r elfen negyddol hynny yn gamau cadarnhaol. Rydym yn darparu cyllid ac 

arbenigedd i gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol, i'w cefnogi i ddiogelu a 

chynnal eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu mwy o goed, a sefydlu bywoliaeth gynaliadwy. Drwy 

addysg, ymgysylltu â'r gymuned ac eiriolaeth, rydym yn codi ymwybyddiaeth yng Nghymru 

hefyd o bwysigrwydd coedwigoedd trofannol a choed wrth fynd i'r afael â newid yn yr 

hinsawdd.  Rydym yn ysbrydoli pobl i weld y gallant fod yn rhan o'r ateb.  

Ein Gweledigaeth 

Creu byd lle mae pobl, coed a choedwigoedd bioamrywiol yn ffynnu gyda'i gilydd mewn 

hinsawdd ddiogel. 

Ein Pwrpas 

Cefnogi cymunedau i sicrhau, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol fel rhan o'n hymateb 

cenedlaethol i newid yn yr hinsawdd. 

Ein Nodau 

• Cefnogi prosiectau cymunedol sy'n diogelu ac yn cynnal ardal o goedwig drofannol o 

faint Cymru o leiaf (o leiaf 2 filiwn hectar) 
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• Cefnogi cymunedau i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd a datblygu bywoliaeth 

gynaliadwy drwy dyfu miliynau o goed 

 

• Symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'n heconomi  

 

• Ysbrydoli pobl ar draws Cymru i leihau eu hôl troed coedwig, cefnogi coedwigoedd 

trofannol, a chymryd camau gweithredu ar yr hinsawdd 

Y Rôl 

Bydd yr unigolyn llwyddiannus yn adrodd i'r Rheolwr Polisi, ac yn gweithio'n agos gyda'r 

Pennaeth Rhaglenni, a bydd yn gyfrifol am gydlynu gweithgareddau allgymorth polisi ac 

eiriolaeth dydd i ddydd Maint Cymru. Mae'r gweithgareddau hyn yn canolbwyntio ar ymgyrch 

newydd a lansiwyd gan Maint Cymru yn 2020, i wneud Cymru'n "genedl dim datgoedwigo" – 

sy’n ceisio symud Cymru tuag at ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'n heconomi. Mae'r 

ymgyrch yn annog cyrff cyhoeddus, busnesau, grwpiau cymunedol ac unigolion yng Nghymru i 

ymrwymo i gymryd camau i ddileu datgoedwigo a fewnforiwyd o'u cadwyni cyflenwi. Mae'r 

ymgyrch yn canolbwyntio'n benodol ar gig eidion, soi, olew palmwydd, cacao a choffi a 

fewnforiwyd. 

 

Mae’r rôl yn cynnwys: 

• Cefnogi'r Rheolwr Polisi a'r Pennaeth Rhaglenni i gyflawni pob agwedd ar ein gwaith 

polisi ac eiriolaeth.  

• Cymryd rhan mewn ymchwil, a pharatoi pecynnau cymorth i'w defnyddio gan 

amrywiaeth o wahanol grwpiau neu randdeiliaid, gan gynnwys cwmnïau, cyrff 

cyhoeddus, dinasoedd ac ysgolion 

• Cychwyn a meithrin cydberthnasau a phartneriaethau gyda grwpiau cymunedol, 

partneriaid corfforaethol, cyrff cyhoeddus a threfnwyr digwyddiadau, i'w cynnwys yn 

fwy eang yn ein gofynion polisi ac ar newid yn yr hinsawdd. 

• Creu adnoddau ysbrydoledig i Maint Cymru eu defnyddio i ymgysylltu â'r cyhoedd ar ein 

gwaith polisi ac eiriolaeth, a pharatoi cynnwys ar gyfer gwefan Maint Cymru a sianeli 

cyfathrebu eraill fel y cyfryngau cymdeithasol, y cylchlythyr, cyflwyniadau, digwyddiadau 

ac ymgyrchoedd 

• Cefnogi'r Rheolwr Polisi a’r Pennaeth Rhaglenni i fonitro a gwerthuso effaith ein gwaith 

eiriolaeth 

• Cefnogi'r Rheolwr Polisi a’r Pennaeth Rhaglenni i drefnu a hwyluso cyfarfodydd, 

digwyddiadau a gweithdai eiriolaeth 

• Casglu astudiaethau achos a straeon i'w rhannu gyda'n cynulleidfaoedd a'n cyllidwyr 



 
 
 

3 
 

• Sicrhau eich bod yn gwybod y newyddion diweddaraf mewn perthynas â datblygiadau 

perthnasol mewn newid yn yr hinsawdd ac o ran cynnyrch sy’n dod o ardaloedd lle mae 

coed yn cael eu torri lawr i’w tyfu. 

• Cynnal ymchwil rheolaidd i ragolygon ariannu ar gyfer cyllid posibl ar gyfer ein gwaith 

polisi ac eiriolaeth, a rheoli terfynau amser ar gyfer cynigion, adroddiadau ac 

adnewyddu 

• Cyfrannu at gynigion a lleiniau ariannu perthnasol, ac adrodd a stiwardio cyllidwyr, 

rhoddwyr a phartneriaid perthnasol  

• Gweithredu fel y prif bwynt cyswllt i wirfoddolwyr Maint Cymru, delio gydag ymholiadau 

gwirfoddoli, helpu i baru gwirfoddolwyr â phrosiectau/digwyddiadau/gwaith priodol ym 

Maint Cymru, a meithrin ein perthnasau â nhw.  

Nid yw’r rôl yn cynnwys gweithredu fel rheolwr llinell i aelodau o staff ar hyn o bryd.  

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o gyflawni gwaith ymgysylltu â'r gymuned ac 

eiriolaeth, bydd yn drefnus iawn, yn gallu rheoli ei lwyth gwaith ei hun ac yn meddu ar sgiliau 

ymchwil a chyfathrebu ysgrifenedig rhagorol. Byddwch wedi gweithio ar raglenni eiriolaeth 

a/neu allgymorth yn eich rolau blaenorol, ac yn barod i helpu i ddatblygu maes cyffrous gwaith 

Maint Cymru, sy’n tyfu. 

 

Hanfodol 

• Gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol 

• Dealltwriaeth gryf a brwdfrydedd dros gynaliadwyedd amgylcheddol 

• Profiad o weithio ar raglenni eiriolaeth a/neu waith allgymorth cymunedol llwyddiannus, 

yng Nghymru os oes modd 

• Profiad o gymryd rhan mewn gwaith ymchwil, a pharatoi pecynnau cymorth 

• Meddyliwr strategol a chreadigol, gyda'r gallu i sylwi a manteisio ar gyfleoedd  

• Y gallu i ymchwilio i dystiolaeth a’i goladu, ffurfio barn a chyflwyno dadleuon cymhellol, 

sy’n cynnwys sicrhau bod materion cymhleth yn hygyrch i eraill 

• Cyfathrebwr rhagorol, yn enwedig yn ysgrifenedig 

• Sgiliau rhyngbersonol cryf, gan gynnwys y gallu i gydweithio gyda chydweithwyr mewn 

amgylchedd prysur 

• Sgiliau trefnu rhagorol, gan gynnwys y gallu i reoli a blaenoriaethu gwaith heb 

oruchwyliaeth agos, gweithio'n annibynnol ac i reoli prosiectau lle bo'n briodol  

• Profiad o olrhain data monitro a gwerthuso ar gyfer gwaith eiriolaeth a/neu waith 

allgymorth, a chyfrannu at adroddiadau i gyllidwyr a rhoddwyr 

• Profiad o drefnu digwyddiadau eiriolaeth ac ymgysylltu/gweminarau 
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Dymunol 

• Cymraeg ysgrifenedig a llafar 

• Profiad o gymryd rhan mewn gwaith ymchwil, a'r posibilrwydd o ariannu a stiwardio 

rhoddwyr e.e. partneriaid corfforaethol 

• Profiad o gydlynu gwirfoddolwyr 

• Profiad neu ddealltwriaeth o brosesau caffael  

• Dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â chynnyrch sy’n dod o ardaloedd lle mae coed 

yn cael eu torri lawr i’w tyfu. 

Manylion y contract 
• Cyflog – £22,000- £27,000 yn dibynnu ar brofiad 

• Hyd y contract – contract tymor sefydlog o 7 mis (tan fis Mehefin 2021) – derbynnir 

unigolion sydd eisiau cymryd rhan mewn secondiad 

• Oriau - 3 neu 4 diwrnod yr wythnos. Efallai y bydd yn ofynnol i’r unigolyn llwyddiannus 

weithio gyda’r nosau neu ar benwythnos.  Mae gennym bolisi gweithio’n hyblyg a TOIL. 

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

• Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc (pro rata). 

• Dyddiad cau –  8 Tachwedd ond mae cyfweliadau'n debygol o gael eu cynnal ar sail 

dreigl cyn y dyddiad cau, a bydd penodiadau’n cael eu gwneud yn gynt os ceir 

ymgeisydd cryf. 

• Dyddiad cychwyn – cyn gynted â phosibl 

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV i recruitment@sizeofwales.org.uk (rhowch 'Swyddog 

Eiriolaeth, Maint Cymru' yn y llinell pwnc.
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