
 

Cydlynydd Academi Heddwch  
 

DISGRIFIAD SWYDD 
 

Cyflogir gan:  Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 
  

Yn gyfrifol i: Prif Weithredwr 
 

Cyflog a phensiwn: Band D (pwyntiau 23-31 ar Raddfa NJC – yn dechrau ar £27,041 pro 
rata) – mae’r sawl a benodir yn dechrau ar bwynt cyntaf y band 
cyflog  
 

Byddwch yn cael eich cofrestru'n awtomatig yn ein cynllun pensiwn, 
a bydd WCIA yn talu cyfraniadau pensiwn hyd at uchafswm o 5% 
o'ch cyflog crynswth (o leiaf 1%) 
 
 

Telerau cyflogaeth: Bydd y swydd yn cael ei hariannu tan Fawrth 31 2022 i ddechrau – 
gyda’r posibiliad o ymestyn hyn, yn dibynnu ar gyllid  
 

Lleoliad: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd gydag opsiynau i 
weithio o adref a gweithio o bell 
 

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos (0.6 FTE ar sail wythnos waith o 37 awr).  
Bydd potensial i weithio diwrnodau ychwanegol drwy gytundeb cyn 
diwedd mis Gorffennaf 2021 ar ddarn cysylltiedig o waith (manylion 
isod)  
 

Lwfans gwyliau: 36 diwrnod yn cynnwys gwyliau’r banc (pro rata) 
 

Teithio: Fel rhan o’r rôl hon, bydd yn rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus 
deithio rhywfaint ar draws Cymru, ac aros dros nos ar adegau (os 
bydd amgylchiadau’n caniatáu). Bydd treuliau’n cael eu talu 
 

 

Ynghylch Academi Heddwch Cymru 
Diben yr Academi Heddwch yw ymestyn traddodiad cryf Cymru o ran hyrwyddo a gweithio 
dros heddwch, gartref ac ar lefel rhyngwladol.  Drwy ddatblygu a chydlynu cymuned o 
ymchwilwyr ac ymarferwyr annibynnol mewn meysydd cysylltiedig, bydd yn gweithio i 
sicrhau bod heddwch yn cael ei osod yn gadarn ar yr agenda genedlaethol a rhyngwladol.  
 
Yr amcanion cyffredinol yw sicrhau bod: 

• Cymru’n gwneud cyfraniad i ymchwil ac ymarfer heddwch sydd yn cael ei gydnabod 
yn rhyngwladol, ac yn dod yn rhan o rwydwaith byd-eang o sefydliadau heddwch 

• ffocws ar heddwch yn cael ei weld yn strategaethau a pholisïau perthnasol 
Llywodraeth Cymru 

• ymgysylltu cryf â'r cyhoedd yn cael ei weld mewn ymchwil ac ymarfer heddwch yng 
Nghymru 

 
 
Cartref yr Academi Heddwch yw’r Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd, dan adain 
Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru: Y partneriaid eraill ydy:   
 

• Prifysgol Aberystwyth  
• Prifysgol Bangor  
• Prifysgol Metropolitan Caerdydd 



 

• Prifysgol Caerdydd 
• Coleg Cymraeg Cenedlaethol 
• Cymdeithas Ddysgedig Cymru 
• Prifysgol De Cymru 
• Prifysgol Abertawe 
• Prifysgol Cymru y Drindod Dewi  
• Prifysgol Glyndŵr, Wrecsam 

 
Mae Race Council Cymru ac Urdd Gobaith Cymru yn eistedd ar y grŵp llywio hefyd.  
 
Mae’n cael ei gefnogi gan grwpiau mudiad heddwch, cymunedau a Sefydliadau Cymdeithas 
Sifil ar draws Cymru hefyd. 
 

 
Crynodeb o’r Rôl 
Sefydlwyd Academi Heddwch Cymru yn ffurfiol ar Ddiwrnod Heddwch Rhyngwladol, 21 
Medi, 2020, ac mae wedi derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi ei blwyddyn gyntaf o 
weithgareddau, tra'n cefnogi gweithredu’r Strategaeth Ryngwladol i Gymru.  
 
 
Mae hwn yn gyfle cyffrous i gydlynu rhaglen waith Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf, 
ac i ddatblygu cynlluniau, blaenoriaethau a phrosiectau ar gyfer y tymor hirach. Bydd deiliad 
y swydd yn gyfrifol am weithio gyda'r aelodau a phartneriaid eraill fel y bo'n briodol, i 
gyflawni'r canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda Llywodraeth Cymru (gweler atodiad 1), tra 
hefyd yn ceisio cyllid cynaliadwy. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ardderchog am 
feithrin a chynnal perthnasoedd â rhanddeiliaid amrywiol yng Nghymru ac yn rhyngwladol, 
ac am gydlynu digwyddiadau a gweithgareddau i safon uchel a chyfathrebu'n effeithiol yn y 
Gymraeg a'r Saesneg. Oherwydd y cyfyngiadau COVID parhaus, mae'n debygol y bydd 
cymysgedd o ddigwyddiadau ar-lein/all-lein, felly bydd hyder digidol yn hanfodol yn y rôl.  
 
 
Bydd Cydlynydd Academi Heddwch yn cael ei gyflogi gan Ganolfan Materion Rhyngwladol 
Cymru, a’r rheolwr llinell fydd Prif Weithredwr Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, a 
bydd yn cael cefnogaeth gan aelodau eraill o dîm Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru 
(e.e. gweinyddu gwirfoddolwyr, rheolaeth ariannol). Y canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda 
Llywodraeth Cymru fydd y prif Ddangosyddion Perfformiad Allweddol – bydd rhai eraill yn 
cael eu gosod gan Fwrdd Academi Heddwch.  
 
 
Mae cyllid ychwanegol ar gael i ddeiliad y swydd weithio rhai diwrnodau ychwanegol er 
mwyn cydlynu gweithgareddau heddwch ar gyfer Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ym mis 
Gorffennaf (mae nifer y diwrnodau'n dibynnu ar ddyddiad dechrau - canlyniadau terfynol i'w 
cwblhau gyda phartneriaid).  
 
 

Cyfrifoldebau penodol y rôl: 
 

1. Rheoli a chyflwyno'r grantiau sydd wedi cael eu dyfarnu ar gyfer gwaith 
yr Academi Heddwch:  

 Cyflawni (gyda phartneriaid) y canlyniadau y cytunwyd arnynt gyda 
Llywodraeth Cymru (Atodiad 1) – mae hyn yn cynnwys digwyddiadau, 

https://llyw.cymru/strategaeth-ryngwladol-i-gymru?_ga=2.246919300.1018951600.1615841402-597796830.1610622922


 

ymchwil ar y cyd, lleoliadau gwirfoddoli a gweithgareddau mapio – bydd hyn 
yn cynnwys rheoli gwirfoddolwyr  

 Gweithio gydag Eisteddfod Ryngwladol Llangollen i gyflawni canlyniadau 
heddwch y cytunwyd arnynt – mae hyn yn cynnwys gweithgareddau cyfnewid 
rhyngddiwylliannol a darlith heddwch 

 Gweithredu prosesau monitro, gwerthuso a dysgu effeithiol  

 Darparu adroddiadau pob chwarter i gyllidwyr yn y fformat y gofynnwyd 
amdano, ac ymateb i'w hadborth yn briodol 

 Sicrhau cyhoeddusrwydd a phroffil cyhoeddus ar gyfer y gweithgareddau sydd 
yn cael eu cynnal gan Academi Heddwch, a rhoi cydnabyddiaeth briodol i'r 
cyllidwr 

 

 

2. Dod o hyd i gyfleoedd cyllid cynaliadwy ar gyfer Academi Heddwch: 

 Dod o hyd i gyfleoedd cyllid cynaliadwy ar gyfer Academi Heddwch, gan 
gynnwys ar gyfer y prosiect 'Deiseb Heddwch Menywod' 

 Cefnogi ac/neu gydlynu'r gwaith o ddatblygu ceisiadau am gyllid gyda 
phartneriaid  

 

3. Cefnogi Academi Heddwch yn ei blwyddyn gyntaf: 

 Cydlynu cyfarfodydd y Bwrdd a chynnwys partneriaid mewn gweithgareddau 
fel y bo'n briodol  

 Cydlynu'r gwaith o ddatblygu ymatebion polisi gan Academi Heddwch 
lle y bo'n briodol 

 Meithrin a chynnal perthnasoedd newydd sy'n sefydlu Academi Heddwch yng 
Nghymru ac o fewn y rhwydwaith byd-eang o Sefydliadau Heddwch 

 

 
4. Ymgymryd â dyletswyddau perthnasol eraill fel y’u dirprwywyd gan y 

rheolwr llinell. 
 

 
Manyleb Person 
 
Yn yr adran hon, gallwch weld ein gwerthoedd craidd a'r gofynion hanfodol ar gyfer y rôl. 
Rydym yn disgwyl i'ch ffurflen gais ddangos sut rydych chi’n bodloni nifer o'r gofynion hyn, a 
bydd y lleill yn cael eu hasesu yn y cyfweliad (fel y nodir yn y tabl). Rydym yn disgwyl i'r 
gwerthoedd craidd gael eu hadlewyrchu drwy gydol eich cais a'ch cyfweliad.  
 
 
Gwerthoedd craidd 

Gwerthoedd  

Ymrwymiad i 
genhadaeth, 
gweledigaeth a 
gwerthoedd WCIA 

Dangos dealltwriaeth o genhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd 
WCIA, ac ymrwymo iddynt, gan gynnwys egwyddorion hawliau 
dynol, heddwch, cynaliadwyedd, dinasyddiaeth fyd-eang a 
chydweithredu rhyngwladol.  
 



 

 

Cynhwysiant a 
thriniaeth deg  

Trin pobl yn deg a chydag urddas a pharch; dangos parch a 
sensitifrwydd tuag at wahaniaeth, gan gynnwys mewn perthynas â 
rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, gwahaniaethau diwylliannol a 
chrefyddol; herio rhagfarn ac anoddefgarwch yn y gweithle a thu 
hwnt; annog amrywiaeth.  

 

Uniondeb Cymryd cyfrifoldeb dros eich gweithredoedd eich hun; cynnal 
safonau moesegol uchel; safbwyntiau moesegol clir; mynd i'r afael 
ar unwaith ag ymddygiad annibynadwy neu anonest; dim yn 
camddefnyddio pŵer nac awdurdod; sicrhau tryloywder, a bod yn 
atebol ym mhob mater; defnyddio dull cyfrifol a chost-effeithiol o 
ddefnyddio cronfeydd yr elusen. 

 
Gofynion hanfodol 
(FfG bydd hyn yn cael ei asesu ar y ffurflen gais; C = bydd hyn yn cael ei asesu yn y cyfweliad]   
 
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu cyflawni’r canlynol: 
 
 FfG C 
Rheoli a chyflwyno pob agwedd ar ddigwyddiadau digidol a chorfforol i safon 
uchel, o feddwl am y syniad gwreiddiol, hyd at gyflwyno a gwerthuso. 

x x 

Cynllunio, blaenoriaethu a threfnu gweithgareddau gwaith i gyflawni 
safonau uchel; derbyn amcanion newydd gyda brwdfrydedd, a chyflawni amcanion 
yn gyson; gallu gwneud eu gwaith gweinyddol eu hunain 

x x 

Meithrin a chynnal perthnasoedd â phartneriaid, cyllidwyr, rhanddeiliaid a 
chydweithwyr sy’n fuddiol i’r naill ochr â’r llall; datblygu perthnasoedd sy'n gwella 
proffil ac enw da Academi Heddwch 

x x 

Gallu cyfathrebu'n glir ac yn gryno yn Gymraeg a Saesneg, yn  
ysgrifenedig ac ar lafar; addasu’r cynnwys a’r arddull i ystod eang o 
gynulleidfaoedd; cynrychioli Academi Heddwch yn bositif o ran adeiladu ei phroffil 
cyhoeddus yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

x x 

Datblygu a chydlynu ceisiadau cyllido ar gyfer Academi Heddwch x x 
Rheoli prosiectau o fewn terfynau amser a chyllidebau; defnyddio offer 
rheoli prosiect priodol i gadw prosiectau ar drac; addasu cynlluniau prosiect fel y 
bo'n briodol; cynnwys prosesau monitro a gwerthuso o ddechrau'r prosiect hyd at 
ei ddiwedd, yn unol â gofynion cyllidwyr 

x x 

Dangos dealltwriaeth o feysydd polisi sy'n berthnasol i Academi Heddwch, 
sy’n cynnwys dangos ymwybyddiaeth o dirwedd wleidyddol yng Nghymru a 
dealltwriaeth o addysg uwch yng Nghymru; Cefnogi blaenoriaethau polisïau 
Academi Heddwch; cael eraill i gytuno, ac ymrwymiad gan eraill 

x x 

Defnyddio TGCh yn hyderus ar gyfer digwyddiadau digidol (yn defnyddio 
Zoom/Teams), ymchwil, prosesu geiriau, rheoli cyllidebau a rheoli data; hapus i 
ddysgu pecynnau meddalwedd newydd; gallu defnyddio rhannu a storio data yn y 
cwmwl 

x  

Rheoli lleoliadau gwirfoddoli strategol yn gadarnhaol ac yn effeithiol x  
Chwilio am, a defnyddio gwybodaeth yn effeithiol i lywio penderfyniadau 
annibynnol; adnabod ac awgrymu syniadau ac atebion creadigol; dadansoddi 
amrywiaeth o farnau a safbwyntiau; meddwl yn ddychmygus tra'n cadw'r 
amcan mewn cof; unigolyn arloesol, sy’n canolbwyntio ar atebion.  

x x 



 

Mabwysiadu ymagwedd ddysgu tuag at eich gwaith eich hun a'r sefydliad 
ehangach; cadw i fyny â datblygiadau arloesol a thueddiadau yn eich maes gwaith 
eich hun; cynnwys prosesau monitro a gwerthuso drwy gydol y gwaith, a dysgu o'r 
canlyniadau; 

x x 

Cymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau a chanlyniadau; gweithio ar eich 
menter eich hun  

 x 

 
 
Priodoleddau dymunol 
Profiad o weithio gyda phartneriaid ym maes Addysg Uwch x  
Profiad o weithio ar draws sectorau, gan gynnwys gyda’r trydydd sector x  
 

Proses Ymgeisio 
 
Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen Cais am Swydd swyddogol WCIA, sydd ar gael yn 
www.wcia.org.uk/vacancies.  Dylech ddarparu’r holl wybodaeth berthnasol ar y 
ffurflen gais. Dim ond ffurflen gais y byddwn yn ei derbyn - ni fyddwn yn derbyn 
CVs neu lythyron eglurhaol fel rhan o’r cais.   
 
Dylai’r holl ymgeiswyr lenwi’r ffurflen Cyfleoedd Cyfartal. Mae’r rhain yn cael eu gwahanu 
oddi wrth eich ffurflen gais ar ôl eu derbyn, ac nid ydynt yn cael eu rhannu gyda’r panel sy’n 
llunio’r rhestr fer neu’r panel cyfweld. 
 
Dylech anfon eich cais drwy e-bost i centre@wcia.org.uk. Os nad oes gennych fynediad i e-
bost, gallwch anfon cais papur i’r cyfeiriad sydd ar y ffurflen gais.  
 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy 5.00 ar ddydd Llun 5 Ebrill 2021. Byddwn 
yn anfon cydnabyddiaeth drwy e-bost at bob ymgeisydd. Os nad ydych yn derbyn 
cydnabyddiaeth cyn y dyddiad cau, cysylltwch â ni. Nid ydym yn gyfrifol am geisiadau sydd 
ddim yn ein cyrraedd, neu sy'n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau. 
 
 
Os byddwch yn cael eich rhoi ar y rhestr fer i gael cyfweliad, byddwn yn cysylltu â chi yn 
uniongyrchol. Bydd cyfweliadau’n cael eu cynnal yn yr wythnos yn dechrau 12 Ebrill  ar 
Zoom, neu yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd, yn dibynnu ar reoliadau COVID ar adeg y 
cyfweliad.  Bydd y broses gyfweld yn cynnwys cyfweliad panel, cyflwyniad a thasg fer.  
 
 
Ni fyddwn yn gofyn am unrhyw eirdaon nes bod cynnig amodol o gyflogaeth wedi cael ei 
wneud.  
 
Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus yn cael eu hysbysu drwy e-bost.  
 

mailto:centre@wcia.org.uk


 

Atodiad 1 (yn Saesneg) 
Plan with outcomes and indicators Feb 2021-Mar 2023 
The proposed Academi Heddwch Manager will project manage the below activities and, should funding be secured, the projects in Annex 2 and 3, 
recruiting additional staff based on project requirements and as funding allows.   
 
Outcomes Activity Indicators WG Action Plan 

targets 

Milestones by March 31, 2021 

 

Understanding the sector and mapping opportunities 
Existing peace links 

between Wales and 

the world mapped 

Research placement to 

map existing peace-related 

partnerships between 

Wales and the world, 

including schools, civil 

society and academic 

networks  

Dynamic public map 

showing links that 

can be expanded and 

edited by partners 

#map entries 

Supports activity 

mapping and 

understanding of 

international sector 

partners in Wales 

 

Placement advertised 

Candidate recruited 

20 relationships mapped 

Developing new international partnerships to exchange expertise rooted in shared values 
Partnerships with 6 

Peace Institutes 

around the world 

established 

Identify key partners for 

the first 3 years including 

Flanders and Germany. 

 

# partnership 

agreements  

# partnership 

activities delivered 
Awareness of 

Wales/Welsh 

activity among 

partners 

Facilitate international 

introductions between 

universities and civil 

society groups 
 

3 new partners approached with 

some joint activity planned 

Invitations to potential partners 

for St David’s Day / International 
Peace Day event 



 

International 

expertise in peace 

promotion and 

global responsibility 

shared 

Plan and deliver online 

exchange events and 

conferences to share 

expertise; these will have 

Fairness, Equality, Diversity 

as well as Sustainability as 

embedded themes. 

# events 

# attendees 

(domestic and 

international) 

 

Support Urdd in Peace 

and Goodwill Message 

 

Engage in events and 

activities for ‘Wales in 

Germany’ year and 

bring youth voices 

from current 

partnerships into 

events 

 

 

3 events planned for year with 

partners 

 

Invitations to international 

networks received 

 

Funding for international 

collaboration projects explored. 

Building Wales’ reputation as a globally responsible nation 
Project to celebrate 

the centenary of 

the Women of 

Wales Peace 

Petition (1923) 

developed and 

executed 

Work on publication of 

book exploring history of 

the petition; submit funding 

bids for a full project, 

including a digitization plan 

for the petition; plan 2023 

events to launch petition 

internationally 

# attendees 

(domestic and 

international) at 

events (coinciding 

with e.g., 

International 

Women’s Day and 

International Peace 

Day) 

# reporting better 

awareness of Wales’ 

role in peace 

following events 

Support international 

centenary celebrations 

for petition.  

 

Funding bids prepared for 

petition digitisation 



 

Introduce Wales’ 

peace histories 

internationally 

Run St David’s Day (digital) 

event to network and 

share peace histories 

between Wales, Germany 

and other key partner 

nations 

# attendees 

(domestic and 

international) at 

events 

# reporting better 

awareness of Wales’ 

role in peace 

following event 

# reporting new 

connections made 

between Welsh and 

other delegates 

 

Engage in events and 

activities for ‘Wales in 

Germany’ year and 

bring youth voices 

from current 

partnerships into 

events 

 

Outcome fully achieved 

Contributing to intercultural exchange  
The life and work 

of Henry Richard, 

‘The Apostle of 

Peace’ highlighted 

as a figure of 

national and 

international 

importance (in 

collaboration  

with the National 

Eisteddfod 

(Tregaron)  

Henry Richard recognized 

in and beyond Wales for 

his contribution to peace 

(Currently not eligible for 

Blue Plaque; not well 

recognized in or beyond 

Wales) 

# attendees at 

Henry Richard 

events and activities 

at Eisteddfod  

# hits on web pages 

about Henry Richard 

and locations 

Ensure that the Cymru 

Wales brand shapes 

perceptions of Wales 

as a peace-promoting, 

outward-looking and 

welcoming country. 

Planning for Henry Richard, The 

Apostle of Peace event at the 

National Eisteddfod 2021 

underway. 



 

Volunteer / intern 

placements with 

the Academi 

Heddwch 

supported, 

including virtual 

opportunities for 

overseas students 

in focus regions to 

enable better 

mutual 

understanding 

between regions 

‘Peace Placements’ with 

skills developed 

# ‘Peace Placements’ 

with skills developed 

Create connections 

and experiences for 

young people that are 

opportunities to build 

bridges between 

countries 

1 ‘Peace Placement’ arranged. 

Opportunities to 

promote the Welsh 

language and Wales 

as a multilingual 

country to 

international 

partners by using 

Welsh and other 

languages at 

international events 

The Welsh language 

recognized, and Wales 

perceived as a bilingual 

country that embraces 

multilingualism. 

# Welsh language 

used in international 

events 

# reporting better 

understanding of 

Wales as an officially 

bilingual country 

where many 

languages are 

spoken 

 

 

Highlight Wales’ 

bilingualism. 

 

Support UNESCO 

decade of indigenous 

languages 

All international events arranged 

by March 31st, 2021, to highlight 

the Welsh language 



 

Disseminate 

research from e.g., 

Council of Europe 

to support the 

understanding of 

the intercultural 

benefits that can 

come with peace 

education, bi- and 

multilingualism 

Better understanding of the 

intercultural benefits that 

can come with peace 

education, bi and 

multilingualism 

#events planned 

#reporting better 

understanding of 

peace education and 

language learning as 

tools to build better 

intercultural 

understanding. 

Highlight Wales’ 

bilingualism. 

 

Supporting UNESCO 

decade of indigenous 

languages 

Event on the intercultural 

benefits of peace education, bi 

and multilingualism planned with 

national and international 

partners 

 
 
 


