
       Size of Wales 

Temple of Peace 

Cardiff 

CF10 3AP 

E: info@sizeofwales.org.uk / T: 02921 320603 / W: sizeofwales.org.uk  

Mae Maint Cymru yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif: 1143178 ac yn Gwmni Cyfyngedig trwy Warant Rhif. 

07642041 

 

 

Swyddog Ymgyrchu – Cymunedau Dim 

Datgoedwigo  

Lleoliad:          Gweithio o gartref/o’r swyddfa, yng Nghymru.   Bydd rhai 

diwrnodiau yn cael eu treulio yng Nghaerdydd / Sir Fynwy  

Yn adrodd i: Swyddog Addysg a Pholisi 

Cyflog:   £25,500 FTE (pro rata) a chyfraniad pensiwn o 6%  

Oriau:  4 diwrnod yr wythnos 

Contract:  Contract tymor penodol o 18 mis, neu secondiad  

 

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 a cholli natur. 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 
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● Cefnogi prosiectau cymunedol sy’n diogelu ac yn cynnal ardal o goedwig drofannol o 

faint Cymru o leiaf (o leiaf 2 filiwn hectar) 

● 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 gweithredu ar yr hinsawdd 

Y Rôl 

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

gyda'r Dirprwy Gyfarwyddwr ac Eiriolaeth a’r Swyddog Allgymorth, a bydd yn gyfrifol am 

gydlynu prosiect peilot Cymunedau Dim Datgoedwigo newydd Maint Cymru o ddydd i ddydd, 

sydd yn cael ei ariannu gan Co-Op Carbon Innovation.  Bydd y prosiect yn creu Cymunedau 

Dim Datgoedwigo yng Nghymru (sydd yn cael eu treialu yn Sir Fynwy), i archwilio'r mater o 

ddatgoedwigo tramor sy'n gysylltiedig â nwyddau allweddol sydd yn cael eu mewnforio i 

Gymru, ac i rymuso pobl i gymryd camau cadarnhaol. Ein nod yw gweithio gydag ysgolion, 

ffermwyr, awdurdodau lleol, busnesau a grwpiau cymunedol i gyflwyno systemau ffermio a 

bwyd mwy cynaliadwy, a chreu momentwm ar gyfer newid. Mae'r ymgyrch yn canolbwyntio ar 

gig eidion wedi'i fewnforio, soi, olew palmwydd, cacao a choffi. 

Rydym yn chwilio am geisiadau gan cymunedau pobl dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a 

phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd ac yn eu croesawu'n arbennig. 

Mae’r rôl yn cynnwys: 

● Cefnogi'r Rheolwr Polisi ac Addysg a'r Dirprwy Gyfarwyddwr i gyflawni'r prosiect peilot 

Cymunedau Dim Datgoedwigo. 

● Cychwyn a meithrin perthnasoedd a phartneriaethau gyda chyrff cyhoeddus, grwpiau 

cymunedol, busnesau, ysgolion, ffermwyr a threfnwyr digwyddiadau, i'w cynnwys yn ein 

prosiect peilot Cymunedau Dim Datgoedwigo. 

● Creu adnoddau ysbrydoledig i Maint Cymru eu defnyddio i geisio cael cyrff cyhoeddus, 

grwpiau cymunedol, busnesau, ysgolion, ffermwyr i ymuno â'n rhwydwaith o 

Gymunedau Dim Datgoedwigo. Gallai hyn gynnwys gwybodaeth ac erthyglau ar gyfer y 

cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau, cyflwyniadau, digwyddiadau ac ymgyrchoedd 

hefyd. 

● Trefnu digwyddiadau yn y gymuned leol i ysbrydoli gweithredu, ac annog pobl i gymryd 

rhan yn y prosiect peilot Cymunedau Dim Datgoedwigo.  

● Cefnogi'r Rheolwr Polisi ac Addysg a'r Dirprwy Gyfarwyddwr i fonitro, gwerthuso ac 

adrodd ar effaith y prosiect peilot Cymunedau Dim Datgoedwigo, gan gynnwys casglu 

astudiaethau achos a straeon i'w rhannu gyda'n cynulleidfaoedd a'r cyllidwr.  

● Sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â datblygiadau 
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perthnasol mewn newid yn yr hinsawdd, datgoedwigo byd-eang a nwyddau sy’n risg i 

goedwigoedd. 

● Cefnogi'r broses o sefydlu a gweinyddu grantiau bach i gymunedau ar gyfer prosiectau 

dim Datgoedwigo.   

 

Cyffredinol 

• Cadw'r holl ddata yn unol â rheoliadau GDPR 

• Bod yn atebol ac yn gyfrifol am gyflawni dyletswyddau a chyfrifoldebau'r swydd, a thalu 

sylw dyledus i bolisi Cyfle Cyfartal a pholisi diogelu Maint Cymru 

• Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill o'r fath sy'n gymesur o fewn graddfa'r 

swydd, fel sy’n ofynnol ac yn ôl cais eich rheolwr llinell 

 

Nid yw'r rôl yn cynnwys gweithredu fel rheolwr llinell staff. Bydd angen teithio'n rheolaidd o 

amgylch Sir Fynwy a Chaerdydd.   

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

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

ysgrifennu a llafar rhagorol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio ar raglenni 

eiriolaeth a/neu allgymorth mewn rolau blaenorol, ac yn barod i helpu i ddatblygu maes 

cyffrous yng ngwaith Maint Cymru, sy’n tyfu. 

Hanfodol 

● Dealltwriaeth gryf a brwdfrydedd dros gynaliadwyedd amgylcheddol 

● Gwybodaeth am ddeddfwriaeth a pholisïau cynaliadwyedd perthnasol, yn enwedig 

polisi Cymru 

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

yng Nghymru os oes modd 

● Profiad o gynhyrchu deunyddiau diddorol ar gyfer ymgyrchoedd cymunedol  

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

● Cyfathrebwr llafar ac ysgrifenedig ardderchog, gyda'r gallu i gyflwyno dadleuon 

cymhellol, gan gynnwys gwneud materion cymhleth yn hygyrch i eraill 

● 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  

● Profiad o drefnu digwyddiadau cymunedol a digwyddiadau/cyfarfodydd eiriolaeth  

● Gwybodaeth neu brofiad gwaith o arferion diogelu 
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Dymunol 

● Cymraeg ysgrifenedig a llafar 

● Dealltwriaeth o faterion sy'n ymwneud â nwyddau sy’n risg i goedwigoedd, cyrchu 

moesegol ac ardystiadau  

● Deall newidiadau yn yr hinsawdd  

Manylion y contract 
● Cyflog – £25,500 (pro rata) 

● Hyd y contract – tymor sefydlog o 18 mis (Medi 2022 – Chwefror 2024) – derbynnir 

unigolion sydd eisiau cymryd rhan mewn secondiad 

● Oriau – 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. 

● Lleoliad: Gweithio o adref/yn y swyddfa.   Bydd angen treulio rhai diwrnodiau yng 

Nghaerdydd/Sir Fynwy 

● Pensiwn – mae Maint Cymru yn cynnig cyfraniad pensiwn o 6%, a bydd y cyflogwr yn 

talu’r un faint.  

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

● Mae Maint Cymru, (ymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr), wedi ymrwymo i sicrhau 

amgylchedd diogel i blant, pobl ifanc ac oedolion sy'n agored i niwed ac i atal eu cam-

drin corfforol, rhywiol neu emosiynol. Mae Maint Cymru wedi ymrwymo i weithredu er 

budd gorau plant ac oedolion sy'n agored i niwed bob amser, gan ystyried bod y 

buddiannau hyn yn hollbwysig. Bydd disgwyl i unrhyw ymgeisydd sy'n cael cynnig 

swydd gyda Maint Cymru gytuno ar Bolisi Diogelu a Chod Ymddygiad Maint Cymru a 

glynu wrtho. 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. 

● Mae’r rôl yn destun cyfnod prawf o 3 mis 

● Dyddiad cau – 6 Gorffennaf   

● Llunio’r rhestr fer – 7fed Gorffennaf   

● Cyfweliadau – ar-lein, yn ystod yr wythnos yn dechrau 18 Gorffennaf 

● Dyddiad cychwyn – 1 Medi 2022 

Dylid anfon ceisiadau drwy lythyr yn defnyddio’r templed a CV ategol i 

recruitment@sizeofwales.org.uk (rhowch “Swyddog Ymgyrchu - Cymunedau Dim Datgoedwigo 

Maint Cymru [your name]” yn y llinell pwnc) erbyn 6 Gorffennaf  

 

Llythyr Cais 

 

1. Disgrifiwch pam fod gennych chi ddiddordeb yn y rôl hon?  

2. Disgrifiwch sut rydych yn bodloni'r sgiliau hanfodol a dymunol sydd eu hangen ar gyfer 

y rôl hon a, lle bo'n bosibl, rhowch enghraifft fesul maen prawf. 


