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Swyddog Cymorth Llysgenhadon 
Hinsawdd Ieuenctid, Maint Cymru  
Lleoliad:          Cymru, Gweithio Gartref. treulir rhai diwrnodiau yng 
Nghaerdydd.  
Yn adrodd i:  Rheolwr Polisi ac Addysg  
Cyflog:  £23,000 y flwyddyn pro rata (2.5 diwrnod yr wythnos) a 

chyfraniad o 6% at bensiwn 
oriau:  2.5 diwrnod yr wythnos (20 awr)  (cyflawni hyblyg)  
Contract:  Cyfnod Penodol (8 mis) 

Ynghylch Maint Cymru 
www.sizeofwales.org.uk  
 
Ein gwaith 
Yn aml, defnyddir “maint Cymru” fel dull o fesur datgoedwigo byd-eang, ac rydym yn troi 
rhywbeth negyddol yn weithredu cadarnhaol. Rydym yn darparu cyllid ac arbenigedd i 
gymunedau lleol a brodorol mewn rhanbarthau trofannol i’w cynorthwyo i ddiogelu a chynnal 
eu coedwigoedd gwerthfawr, tyfu rhagor o goed, a sefydlu ffyrdd cynaliadwy o fyw. Trwy 
gyfrwng addysg, ymgysylltu â chymunedau ac eiriolaeth, rydym ni hefyd yn codi 
ymwybyddiaeth yng Nghymru o bwysigrwydd coedwigoedd a choed trofannol o ran mynd i’r 
afael â’r newid yn yr hinsawdd. Rydym yn ysbrydoli pobl i sylweddoli y gallant fod yn rhan o’r 
ateb. 

Ein gweledigaeth 
Creu byd lle bydd pobl, coed a choedwigoedd bioamrywiol yn ffynnu gyda’i gilydd mewn 
hinsawdd ddiogel. 

Ein pwrpas 
Cynorthwyo cymunedau i ddiogelu, cynnal ac adfer coedwigoedd trofannol fel rhan o’n 
hymateb cenedlaethol i’r newid yn yr hinsawdd. 

Ein Nodau 
• Cynorthwyo prosiectau cymunedol sy’n diogelu arwynebedd o goedwig drofannol sydd 

o leiaf yr un maint â Chymru (o leiaf 2 filiwn hectar) ac yn cynnal hynny dros y tymor 
hir.  

• Cynorthwyo cymunedau i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd a datblygu ffyrdd 
cynaliadwy o fyw trwy dyfu miliynau o goed. 
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• Symud Cymru’n nes at gyflawni’r nod o ddiddymu nwyddau datgoedwigo wedi’u 
mewnforio o’n heconomi 

• Ysbrydoli pobl ledled Cymru i leihau eu hôl troed coedwigoedd, cynorthwyo 
coedwigoedd trofannol, a gweithredu mewn ymateb i’r newid yn yr hinsawdd. 

 
 

Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid  
Mae Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru yn grŵp o 15 o bobl ifanc o bob rhan o Gymru 
sy’n ymgyrchwyr brwd dros yr hinsawdd, sy’n brwydro i sicrhau cyfiawnder hinsawdd. 

Maen nhw’n cael eu cefnogi gan Maint Cymru a Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a’u 
hariannu gan Sefydliad Scottish Power, gyda’r nodau a’r camau gweithredu sy’n cael eu 
harwain gan Lysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Cymru. 

Y Rôl 
Bydd y Swyddog Cymorth Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid Gweithiwr Ieuenctid yn atebol i’r 
Rheolwr Polisi ac Addysg, a bydd yn cynorthwyo’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid mewn 
perthynas â gwaith ieuenctid, gweinyddu, cynllunio a gweithredu prosiectau. Rydym yn 
chwilio am rywun sydd â phrofiad ymarferol o waith ieuenctid a sgiliau rheoli/gweinyddu da, 
ac sy’n frwdfrydig ynghylch mynd i’r afael â materion amgylcheddol fel y newid yn yr 
hinsawdd.  Bydd angen i chi ddeall a chefnogi dulliau dan arweiniad pobl ifanc a grymuso llais 
ieuenctid.     
 
Fel rhan o’r gwaith, bydd angen cydweithio’n agos â Rheolwr Polisi ac Addysg Maint Cymru, 
aelodau Maint Cymru, sefydliadau allanol a’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid.  Rydym yn 
croesawu’n arbennig, ceisiadau gan fenywod, y gymuned BAME a gan amrywiaeth eang o 
gefndiroedd.  Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd y cynigir y swydd iddo/iddi gytuno ar Bolisi 
Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru, a glynu wrthynt. 
 
Yn y rôl hon, bydd disgwyl i chi wneud y canlynol: 
 
Gwaith Ieuenctid 

• Cyflawni gwaith ieuenctid wyneb yn wyneb ac ar-lein 
• Datblygu a chynnal perthnasoedd cadarnhaol gyda phobl ifanc 
• Gweithio fel rhan o dîm i nodi anghenion pobl ifanc a chynorthwyo i gyflawni rhaglenni 

datblygiad personol 
• Annog pobl ifanc i fynd ati i gyfranogi ym mhrosesau gwneud penderfyniadau’r rhaglen 
• Cynorthwyo a chynefino aelodau newydd sy’n dod yn rhan o grŵp y Llysgenhadon 

Hinsawdd Ieuenctid 
 
Gweithredu Amgylcheddol 

• Cynorthwyo’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid i ymgysylltu â fforymau gwleidyddol, 
fel y Grŵp Trawsbleidiol ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Senedd Cymru 

• Cynorthwyo’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid i redeg digwyddiadau sy’n cael eu 



 

harwain gan ieuenctid, yn cynnwys digwyddiadau COP27 yng Nghymru, i helpu i 
sefydlu gwaith ymgysylltu ieuenctid ehangach ar gyfer Maint Cymru a llwybrau i alluogi 
pobl ifanc ledled Cymru i ymgysylltu â’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid. 

 
Rheoli/Gweinyddu 

• Cynorthwyo’r Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid i weinyddu a threfnu, yn cynnwys 
ymateb i geisiadau am gyfarfodydd a rheoli/ymateb i gysylltiadau. 

• Cadw cofnodion cywir o holl agweddau gwaith y Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid a’u 
gweithgareddau. 

• Monitro a gwerthuso gwaith ieuenctid gan ymgynghori a chydweithwyr a phobl ifanc, a 
phennu targedau ar gyfer cynnydd. 

• Cynnal ymchwil ynghylch y camau y bydd pobl ifanc yn dymuno eu cymryd a’u 
cynorthwyo i gyflawni yn unol â’u cynllun gweithredu. 

 
Cyffredinol 

• Cadw’r holl ddata yn unol â rheoliadau GDPR 
• Bod yn atebol ac yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau’r swydd gan roi 

ystyriaeth briodol i bolisi Cyfleoedd Cyfartal a pholisi diogelu Maint Cymru. 
• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill sy’n cyd-fynd a gradd y swydd, pan fo 

hynny’n ofynnol ac yn unol â cheisiadau eich rheolwr llinell. 

Yr Ymgeisydd Llwyddiannus 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn weithiwr ieuenctid profiadol a medrus, a bydd 
ganddo/ganddi brofiad o weithio yn y sector elusennau, yn ddelfrydol fel rhan o brosiectau 
gwaith ieuenctid a/neu amgylcheddol. 

Hanfodol 
● Deall sut i ennyn diddordeb pobl ifanc fel rhan o raglen sy’n cael ei arwain gan 

ieuenctid yng ngwir ystyr y gair 
● Gallu ennyn diddordeb pobl ifanc heb eu trin yn nawddoglyd, a’u trin fel cydraddolion  
● Gallu ennyn ymddiriedaeth a pharch gan bobl ifanc i ddatblygu perthnasoedd parhaus 

a dylanwadol gyda hwy 
● Dealltwriaeth o gyd-destun Cymreig pwysigrwydd gwaith ieuenctid 
● Cymhwyster perthnasol mewn Gwaith Ieuenctid neu gymhwyster neu brofiad 

perthnasol arall 
● Sgiliau trefnu rhagorol 
● Rhaid bob yn barod i weithio ar benwythnosau a gweithio oriau hyblyg er mwyn 

diwallu anghenion y Llysgenhadon Hinsawdd Ieuenctid 
● Profiad o ymgysylltiad ieuenctid a rhedeg digwyddiadau ar gyfer ieuenctid (yn cynnwys 

rhai ar-lein) 
● Sgiliau TGCh rhagorol, gan redeg digwyddiadau ar-lein a chynorthwyo â chyfarfodydd 

ar-lein 



 

● Gwybodaeth am arferion diogelu neu brofiad ymarferol o hynny 
 

Dymunol 
● Gallu cyfathrebu yn Gymraeg 
● Dealltwriaeth o’r newid yn yr hinsawdd, pryder am yr hinsawdd a/neu ymgyrchu 

amgylcheddol 
● Deall egwyddorion diogelu ac ymrwymiad i hynny 
● Dealltwriaeth o hawliau plentyn CCUHP  

Manylion y contract 
• Cyflog – tua  £23,000 y flwyddyn (pro rata) 
• Math – Tymor penodol (8 mis) – estyniad yn bosibl yn dibynnu ar gyllid 
• Oriau – mae hon yn swydd rhan amser 20 awr yr wythnos, yn cynnwys 1 awr o egwyl 

amser cinio.Bydd gwaith gyda’r hwyr ac ar benwythnosau yn ofynnol. Rydym yn 
gweithredu polisi gweithio hyblyg ac Amser o’r Gwaith Yn Lle Tâl (TOIL). 

• Bydd yn ofynnol i ddeilydd y swydd weithio i amserlen hyblyg, a fydd yn cynnwys un 
dydd Sul bob pythefnos a sesiynau gyda’r hwyr i gynorthwyo’r Llysgenhadon Hinsawdd 
Ieuenctid y tu allan i oriau’r ysgol. Rhoddir amser o’r gwaith yn lle tâl am waith a wneir 
gyda’r hwyr neu ar benwythnosau, ar sail 1:1 yn unol â’r llawlyfr staff.  

• Pensiwn – mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad o 6% at bensiwn, sy’n cyfateb  
cyfraniad cyflogwr o 6 

• Gwyliau blynyddol – 30 diwrnod yn cynnwys gwyliau banc (pro rata) 
• Mae Maint Cymru (ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr) wedi ymrwymo i sicrhau 

amgylchedd diogel ar gyfer plant, pobl ifanc, ac oedolion sy’n agored i niwed, ac i’w 
hatal rhag cael eu cam-drin yn gorfforol, yn rhywiol neu’n emosiynol. Mae Maint Cymru 
wedi ymrwymo i weithredu bob amser mewn modd sy’n ystyriol o fuddiannau plant ac 
oedolion sy’n agored i niwed, ac mae’n ystyried fod y buddiannau hyn yn hollbwysig. 
Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd y cynigir swydd iddo/iddi gyda Maint Cymru gytuno i 
Bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru, a chadw atynt. Mae'r swydd hon yn 
amodol ar wiriad DBS manylach, a bydd yn ofynnol i'r ymgeisydd llwyddiannus 
ymgymryd â hyfforddiant diogelu a hyfforddiant cyfle cyfartal 

• Bydd angen i ddeilydd y swydd gyflawni cyfnod prawf yn para 3 mis. 
• Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal ar-lein, a bydd aelodau’r Llysgenhadon Hinsawdd 

Ieuenctid yn cynorthwyo Maint Cymru i dynnu’r rhestr fer a chyfweld â ymgeiswyr. 
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