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Ymunwch â ni a helpu i Gadw Cymru’n Daclus  

 

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn estyn allan i galon cymunedau ar hyd a lled Cymru.   

Rydym yn elusen gofrestredig gyda thîm o dros 60 o bobl ymroddedig ac angerddol, yn cyflwyno 

rhaglenni wedi eu teilwra’n benodol i gefnogi pobl Cymru a gwella ansawdd a chynaliadwyedd 

yr amgylchedd lle’r ydym yn byw ac yn gweithio.   

 

Rydym yn dechrau prosiect cyffrous o’r enw Caru Cymru – prosiect partneriaeth cenedlaethol 

newydd gydag awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru, â’r nod o annog cymunedau i 

weithredu i ddileu gwastraff a sbwriel o’n tirwedd. I'n cefnogi gyda'n darpariaeth, mae gennym 

gyfle i recriwtio Swyddog Polisi ac Ymchwil sy'n cwmpasu De-ddwyrain Cymru. 

 

Swyddog Polisi ac Ymchwil 

Bydd y swyddog yn gyfrifol am weithredu arolygon LEAMS (Sbwriel) yn y rhanbarth a gweithio 

gyda chydweithwyr Cadwch Gymru’n Daclus, Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid eraill i 

gynorthwyo datblygiad treialon newid ymddygiad lleol a monitro a gwerthuso gweithgareddau 

yn y rhanbarth i sicrhau data cadarn. 

 

Mae’r swydd yn cynnig gwaith amser llawn o 35 awr yr wythnos, ac yn gyfle gweithio gartref, 

gyda chyflog o £25,659. 

 

Ariennir y swyddi yn rhannol trwy Gymunedau Gwledig 

Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-

2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb 

Ewropeaidd.  

 
Os hoffech y cyfle i gynorthwyo ein gwaith, ewch yma lle mae pecyn cais a mwy o  
wybodaeth ar gael am y swyddi. Noder, nid ydym yn derbyn CV. 
 

Y dyddiad cau yw 9am Dydd Mercher 1 Rhagfyr 
 
Cynhelir cyfweliadau ar Dydd Gwener 3 Rhagfyr 
 

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal.  Rydym yn dathlu amrywiaeth ac 
wedi ymrwymo i greu amgylchedd cynhwysol ar gyfer pob cyflogai, wedi ei achredu gan 
Fuddsoddwyr mewn Pobl. 

Elusen Gofrestredig, Rhif Elusen: 1082058.  
 

https://keepwalestidy.cymru/cy/amdanom-ni/gweithio-i-ni/

