
 
 

Manylion contract a swydd-ddisgrifiad y Ceidwad Gwiwerod Coch hunangyflogedig rhan-

amser Mamaliaid Hudol (gogledd Gwynedd). 

 

Swydd i'w chontractio am 12 mis i ddechrau. Mae'r contract wedi'i gyllidebu ar 2.5 

diwrnod yr wythnos. Fodd bynnag, mae'r oriau’n hyblyg ac i’w pennu gan y contractwr 

llwyddiannus er mwyn cyflawni canlyniadau'r prosiect. Uchafswm gwerth y contract hwn 

am 12 mis yw £11,700 gan gynnwys unrhyw TAW. 

 

Cefndir 

 

Mae Mamaliaid Hudol yn brosiect 5 mlynedd a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri 

Genedlaethol, sy’n cwmpasu gogledd Gwynedd a Choedwig Clocaenog. Nod y prosiect hwn yw 

rheoli’r gwiwerod llwyd goresgynnol a diogelu’r gwiwerod coch a’r belaod coed brodorol yng 

ngogledd Cymru. 

 

Mae’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur (2015) yn llywio’r modd y gall gweithredu dros 

fioamrywiaeth gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 

ar y cyd. Mae Mamaliaid Hudol yn cyflawni'r amcanion canlynol. • Diogelu rhywogaethau a 

chynefinoedd o'r pwys mwyaf a gwella'r modd y cânt eu rheoli; • Mynd i'r afael â phwysau 

allweddol ar rywogaethau a chynefinoedd; • Gwella ein tystiolaeth, ein dealltwriaeth a'n gwaith 

monitro. 

 

⦁ Datblygu, hyrwyddo a sicrhau cyfranogiad cymunedol, gwaith monitro, dysgu, a chadwraeth 

gwiwerod coch yng ngogledd Gwynedd a Choedwig Clocaenog. 

⦁ Meithrin perthnasoedd a chyfathrebu â'r holl randdeiliaid perthnasol. 

⦁ Cymorth i gyflawni pob elfen, gan gynnwys sicrhau’r allbynnau lles, cynhwysiant a chadwraeth 

gorau oll, fel y'u diffinnir yng Nghynllun Gweithgarwch Mamaliaid Hudolus. 

⦁ Canolbwyntio ar ehangu'r sylfaen gwirfoddolwyr a’r cynulleidfaoedd o ran cyfranogiad a dysgu 

ehangach; gwirfoddolwyr i gofnodi eu cynnydd a’u profiadau dysgu er mwyn dangos bod eu 

sgiliau a’u gwybodaeth yn datblygu’n gynyddol. 

 

Prif Gyfrifoldebau'r rôl 

 

Meithrin ymwybyddiaeth gymunedol a chyfranogiad mewn cadwraeth gwiwerod coch trwy 

fonitro poblogaeth y wiwer goch ac allgymorth cymunedol yng ngogledd Gwynedd. Mae gan y 

rôl hon y cyfrifoldebau penodol canlynol: 

 



⦁ Datblygu a chynnal rhaglen gydlynol o fonitro poblogaeth y wiwer goch ac ymgysylltu â'r 

gymuned. Bydd y blaenoriaethau yn cynnwys: 

 

⦁ Rhaglen strwythuredig o gyfleoedd dysgu gan gynnwys allgymorth ysgolion (cyfnodau 

allweddol 2 ac uwch) 

⦁ Trefnu gwaith monitro gwiwerod coch yn seiliedig ar wirfoddolwyr 

⦁ Canolbwyntio ar ehangu'r sylfaen gwirfoddolwyr a’r cynulleidfaoedd o ran cynhwysiant 

cymdeithasol a chyfranogiad a dysgu ehangach. 

⦁ Llunio taflenni gwybodaeth, pamffledi a llenyddiaeth. 

⦁ Cynnal cronfeydd data o ymgysylltiad cymunedol, cyfranogiad gwirfoddolwyr, y sgiliau a 

ddysgwyd o ran cadwraeth gwiwerod coch, yn unol â'r cyfarwyddyd. 

⦁ Cytuno ar gynllun gwaith gyda'r Cydlynydd Mamaliaid Hudol yn y lle cyntaf, ac adrodd iddo. 

⦁ Cynnal cronfa ddata o allbynnau trapio ar gamera. 

⦁ Paratoi adroddiadau cynnydd ysgrifenedig a llafar yn ôl y gofyn. 

⦁ Mynd ati trwy'r cyfryngau, y wefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol i feithrin 

ymwybyddiaeth o ddigwyddiadau allgymorth gwiwerod coch a chyfleoedd i gymryd rhan. 

⦁ Cefnogi’r broses o weithredu’r prosiect Mamaliaid Hudol a'r Cynllun Gweithgarwch. 

⦁ Cydlynu a gweithio gyda’r Ceidwad Gwiwerod Coch ar gyfer Coedwig Clocaenog 

⦁ Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg ac yn Saesneg er mwyn gwella cynhwysiant. 

 

 

Manyleb y person – sgiliau’r ymgeisydd 

 

Hanfodol 

⦁ Y gallu i weithio gyda phartneriaid y prosiect, y cyhoedd, gwirfoddolwyr a grwpiau cymunedol, 

gan gynnwys rhoi sgyrsiau a chyflwyniadau 

⦁ Y gallu i weithio'n effeithiol ac yn hyblyg fel rhan o fframwaith tîm prosiect bach. 

⦁ Sgiliau rheoli prosiectau, hunanreoli a threfnu rhagorol 

⦁ Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar ardderchog a'r gallu i feithrin perthnasoedd cryf  

⦁ Sgiliau rheoli rhanddeiliaid rhagorol 

⦁ Y gallu i gofnodi data yn glir, yn gryno ac yn amserol 

⦁ Dealltwriaeth dda o gyfres Microsoft Office a chyfathrebu electronig, yn enwedig prosesu 

geiriau, taenlenni ac e-bost 

⦁ Yn rhugl yn y Gymraeg 

⦁ Ymwybyddiaeth lawn o ddiwylliant Cymru, ac agwedd gadarnhaol at amrywiaeth ieithyddol a 

diwylliannol 

⦁ Trwydded yrru ddilys lawn y DU 

 

 

Dymunol 

⦁ Y gallu i fod yn llysgennad dros gadwraeth gwiwerod coch a belaod coed ac i weithio gyda 

thirfeddianwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat 

⦁ Profiad o weithio gyda’r cynulleidfaoedd sydd bellaf oddi wrth gymorth 

⦁ Profiad o reoli a chydlynu rhwydweithiau gwirfoddolwyr 



⦁ Dealltwriaeth o'r gweithdrefnau diogelu perthnasol wrth weithio gyda gwirfoddolwyr a chynnal 

ymweliadau ysgolion. 

 


