
 

 

Rheolwr Ymgyrch Climate Cymru 

 
SWYDD DDISGRIFIAD 

 
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) – fel arfer, 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: Contract tymor penodol. Cyn gynted â phosibl –  31 Rhag 2021 – 
byddwn yn ystyried secondiadau ar gyfer y rôl hon. 
 

Lleoliad: Swyddfeydd WCIA, Y Deml Heddwch, Caerdydd gyda’r opsiynau i 
weithio o adref ac o bell. 
 

Oriau: 3 diwrnod yr wythnos (0.6 FTE ar sail wythnos waith o 37 awr) 
 

Gwyliau: 36 diwrnod yn cynnwys gwyliau banc (pro rata) 
 

Teithio: Fel rhan o’r rôl hon, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gorfod 
teithio ar draws Cymru ac i’r Alban, ac aros dros nos (os fydd 
amgylchiadau’n caniatáu).  Bydd treuliau’n cael eu talu. 

 

 
 

 

Ymghylch Climate.Cymru 
Mae Climate Cymru yn ymgyrch sydd â’r nod o anfon 50,000 o leisiau o Gymru i COP26 – 
Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow ym mis Tachwedd 2021. 
Nid ydym yn gofyn i bobl na sefydliadau ymrwymo i hyn, ond i ddweud beth sydd ei hangen 
arnynt gan ein harweinwyr i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur. Ein nod yw cael 
ystod mor eang â phosibl o leisiau, o bob oedran a chefndir, o ardaloedd gwledig a threfol, ac 
o bob safbwynt gwleidyddol.  
 
Lansiwyd Climate Cymru ar 8 Mawrth 2021 a hyd yn hyn, mae ganddo dros 60 o bartneriaid 
a thros 20 o lysgenhadon. Mae penderfyniadau’n cael eu gwneud gan grŵp llywio sy'n 
cynnwys partneriaid a llysgenhadon.  
 
Ymgyrch gan Stop Climate Chaos Cymru (SCCC) ydy hwn. Mae Canolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru yn bartner i SCCC ac yn rhedeg y prosiect hwn, felly mae'n gyflogwr i’r 
Rheolwr Ymgyrch. 
 

Crynodeb o’r Rôl 
Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn gweithio gyda phartneriaid, llysgenhadon a busnesau i sicrhau 
ein bod ni’n cyrraedd ein targed o anfon 50,000 o leisiau amrywiol o Gymru i COP26. Bydd 
yr ymgeisydd llwyddiannus yn sicrhau bod y lleisiau hynny'n cynrychioli pobl ar draws 
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Cymru ac yn cydlynu presenoldeb Climate Cymru yn COP26 (naill ai'n ddigidol neu'n 
gorfforol, yn dibynnu ar gyfyngiadau COVID). 
 
Bydd y Rheolwr Ymgyrch yn parhau i gyfathrebu'n rhagorol ar draws y bartneriaeth a 
chyda'r cyllidwr, ac yn sicrhau bod gofynion cydnabod, adrodd ariannol ac adrodd naratif yn 
cael eu bodloni. Byddant yn sicrhau bod gan Climate Cymru etifeddiaeth gref. Dylai’r 
etifeddiaeth honno gynnwys denu mwy o aelodau i SCCC, a sicrhau bod gan Gymru lobi 
hinsawdd gref ac amrywiol y tu hwnt i Glasgow. 
 

Cyfrifoldebau penodol y rôl hon:  
 

1. Cydlynu ymgyrch Climate Cymru 

 Trefnu a chydlynu cyfarfodydd rheolaidd o’r grŵp llywio, a chyfathrebu'n glir 
gyda’r rheiny sydd ddim yn gallu bod yn bresennol – mae hyn yn cynnwys 
rhywfaint o gyfarfodydd gyda'r nos 

 Cyfathrebu’n rhagorol â phartneriaid a llysgenhadon, a sicrhau bod ganddynt 
bopeth sydd ei angen arnynt i gyrraedd cynifer o bobl â phosibl – mae hyn yn 
cynnwys gweithio gyda phobl a sefydliadau nad yw eu lleisiau wedi cael eu 
cynnwys yn y gorffennol 

 Gweithio gyda phartneriaid i ddenu partneriaid, llysgenhadon a busnesau 
newydd i'r grŵp 

 Trefnu logisteg gweithgareddau a digwyddiadau y cytunwyd arnynt gyda'r 
grŵp llywio, i gael mwy o bobl i gymryd rhan yn yr ymgyrch 

 Datblygu a chyflawni cynllun etifeddiaeth ar gyfer yr ymgyrch, gan arwain at 
lobi hinsawdd fwy cryf ar draws sectorau i Gymru, y tu hwnt i Glasgow 

 

2. Cydlynu presenoldeb corfforol a/neu ddigidol Climate Cymru yn COP26 
yn Glasgow 

 Sicrhau bod y 50,000 o leisiau'n cael eu cynrychioli drwy’r cyfryngau 
creadigol a digidol a/neu gorfforol drwy gydol pythefnos COP26 

 Rhoi cyfleoedd i'r rheiny sydd ddim yn gallu bod yn bresennol mewn person i 
gymryd rhan yn rhithwir 

 Cydlynu cyfleoedd i bartneriaid arddangos eu camau gweithredu arloesol ar yr 
hinsawdd yn COP26 
 

3. Rheoli cyllideb Climate Cymru: 

 Rheoli cyllideb Climate Cymru, a sicrhau bod adroddiadau ariannol yn unol â 
gofynion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru a chyllidwyr 

 Cynnal gwaith monitro, gwerthuso, dysgu ac adrodd priodol ar gyfer 
partneriaid yr ymgyrch a'r cyllidwr 

 Dilyn (a diweddaru lle bo'n briodol) yr holl bolisïau a gweithdrefnau 
perthnasol, gan gynnwys y rheiny sy’n ymwneud â diogelu a diogelu data  

 

4. Ymgymryd â dyletswyddau perthnasol eraill fel y’u dirprwyir gan 
eich rheolwr llinell, ar y cyd â grŵp llywio Climate Cymru. 
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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 chosteffeithiol 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 
Cydlynu ymgyrchoedd llwyddiannus sy'n cynnwys pobl o bob cefndir ac oedran, a 
chynnwys rhanddeiliaid o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector, gan 
gynnwys y rheiny nad yw eu lleisiau wedi cael eu cynnwys yn y gorffennol 

x x 

Cynllunio, blaenoriaethu a threfnu gweithgareddau gwaith i gyflawni safonau uchel a 
chwrdd â llinellau amser; cyflawni amcanion yn gyson 

x x 

Gallu cyfathrebu'n glir am yr ymgyrch a materion perthnasol, yn ysgrifenedig ac ar lafar; 
addasu’r cynnwys a’r arddull i ystod eang o gynulleidfaoedd - yn hyderus yn rhedeg 
cyfarfodydd, yn cysylltu gyda’r cyfryngau ac yn rhyngweithio gyda phobl o bob cefndir ac 
oedran. 

 x 

Cyfathrebu'n rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg. Byddwn yn ystyried ceisiadau gan y rheiny 
sydd ddim yn rhugl yn y Gymraeg os gallwch ddangos ymrwymiad a phrofiad o redeg 
ymgyrch gwbl ddwyieithog 

 x 

Trefnu a chydlynu digwyddiadau a gweithgareddau digidol a chorfforol, sy'n cynnwys 
nifer o randdeiliaid a phartneriaid 

x x 

Cael eraill i gytuno a chael ymrwymiad ganddynt, drwy berswadio, argyhoeddi a thrafod; 
cael effaith gref ar eraill 

 x 

Rheoli'r ymgyrch o fewn terfynau amser a chyllidebau; defnyddio dulliau monitro a 
gwerthuso enghreifftiol, o ddechrau i ddiwedd y prosiect. 

x  

Delio gydag ymholiadau o bob math; gwneud penderfyniadau mesuredig, clir a chyflym; 
cymryd cyfrifoldeb am benderfyniadau a chanlyniadau; cymryd y cam cyntaf 

x x 

Dilyn polisïau a gweithdrefnau, ac awgrymu pethau i’w hychwanegu neu newidiadau lle 
bo angen 

x   



 

 

Adnabod ac awgrymu syniadau ac atebion creadigol; dadansoddi amrywiaeth o farnau a 
safbwyntiau; meddwl yn ddychmygus tra'n cadw'r nod mewn cof; yn canolbwyntio ar 
atebion ac yn arloesol. 

x x 

Defnyddio TGCh yn hyderus ac yn gymwys, gan gynnwys golygu gwefannau a defnyddio 
platfformau cyfryngau cymdeithasol, fideo-gynadledda, platfformau rhannu ffeiliau a 
rhaglenni Microsoft Office 

x  

 
Proses Ymgeisio 
 
Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi ffurflen Cais am swydd swyddogol WCIA, sydd ar gael yn 
https://www.wcia.org.uk/get-involved/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.  Cysylltwch â ni os oes 
gennych unrhyw ofynion mynediad eraill er mwyn cyflwyno cais. 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau ydy 5.00 ar ddydd Llun 19 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 26 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.  
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