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Disgrifiad Swydd 
Ymddiriedolwyr Maint Cymru (x3) 
Mae Maint Cymru yn elusen newid hinsawdd sy'n canolbwyntio ar liniaru newid yn yr 

hinsawdd drwy ddiogelu coedwigoedd trofannol a'u cymunedau yn Affrica, De America, 

a De-ddwyrain Asia a thrwy addysg a chodi ymwybyddiaeth yng Nghymru. Mae Bwrdd 

yr Ymddiriedolwyr wedi cytuno'n ddiweddar ar strategaeth newydd uchelgeisiol ar gyfer 

yr elusen, ac wedi penodi Cyfarwyddwr newydd i arwain ar y gwaith o'i gyflawni. 

Mae hwn yn gyfle cyffrous i bobl o bob cefndir i arwain elusen yn y DU sydd â hanes 

rhyngwladol profedig o gael effaith go iawn ar her yr argyfwng newid yn yr hinsawdd. 

Ynghylch Maint Cymru 

Ein prif bwrpas yw diogelu, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol drwy bartneriaethau 

â chymunedau brodorol a lleol. Ers cael ei sefydlu fel elusen yn 2010, mae Maint Cymru 

wedi helpu i ddiogelu 4 miliwn hectar o goedwigoedd trofannol, ac wedi darparu dros 

£3 miliwn o grantiau i brosiectau gwarchod coedwigoedd a phlannu coed. Yng 

Nghymru, mae ein rhaglen addysg wedi ymgysylltu'n uniongyrchol â 120,000 o bobl 

ifanc trwy gyfrwng gweithdai, gwasanaethau a digwyddiadau ar faterion coedwigoedd 

glaw a newid yn yr hinsawdd. Mae ein rhaglenni ymwybyddiaeth fel y Diwrnod Gwyrdd 

wedi cael cyrhaeddiad helaeth o ran llywio a dylanwadu ar y gymuned ehangach.  

Ein hamcanion: 

• Cefnogi prosiectau cymunedol sy'n diogelu, ac sy’n cynnal dros y tymor hir, ardal 

o goedwig drofannol o leiaf maint Cymru (2 filiwn hectar)  

• Cefnogi cymunedau i dyfu o leiaf 25 miliwn o goed erbyn 2025  

• 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 gweithredu ar yr hinsawdd.  

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. 

Cyfnod safonol swydd Ymddiriedolwr yw tair blynedd, a gellir adnewyddu’r cyfnod hwn. 

Mae’n rhaid i’r ymddiriedolwyr fynychu o leiaf pedwar cyfarfod bwrdd y flwyddyn yng 

Nghaerdydd neu'n ddigidol, a’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol blynyddol (sydd fel arfer 

yn cyd-fynd â chyfarfod y bwrdd). Mae ymddiriedolwyr yn cael eu hannog i ymuno ag un 
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is-bwyllgor, fel yr Is-bwyllgor Risgiau. Gall Ymddiriedolwyr a Chyfarwyddwr Maint Cymru 

gyfathrebu ar sail ad hoc drwy e-bost a dros y ffôn hefyd. 

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

hyfforddiant a mentora yn cael eu darparu os oes angen. Mae cyfrifoldebau’r 

ymddiriedolwyr yn cynnwys:  

• Sicrhau bod gan Maint Cymru genhadaeth a chyfeiriad strategol clir, a’i bod 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 yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, 

ac sydd â phrofiad ac arbenigedd a fydd yn cefnogi ein cenhadaeth. 

Rydym yn croesawu ceisiadau gan unigolion sydd yn dod o amrywiaeth o 

gefndiroedd, yn enwedig pobl ifanc, menywod, ac aelodau o’r gymuned BAME 

sydd yn cael eu tangynrychioli ar ein Bwrdd Ymddiriedolwyr ar hyn o bryd. Rydym 

yn awyddus iawn i aelodau o’n bwrdd adlewyrchu poblogaeth Cymru. 

Manylion y Cais 
Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr a CV ategol i peter@pdpartnership.co.uk (rhowch 

‘Trustee, Size of Wales, [eich enw]’ yn y llinell bwnc.).  I gael sgwrs anffurfiol, cysylltwch â 

Peter Davies - peter@pdpartnership.co.uk 

 

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau ydy 1 Mehefin 2021.  Bydd cyfweliadau’n 

cael eu cynnal ar sail treigl.  
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