


Diolch am eich diddordeb i fod yn Brif Weithredwr nesaf
Cadwch Gymru’n Daclus.

Ers 50 mlynedd, rydym wedi bod yn creu mannau sydd yn
teimlo’n ddiogel, yn lân ac yn wyrdd; rydym wedi ysbrydoli
cenedlaethau o blant, wedi codi safonau o ran rhagoriaeth
amgylcheddol ac wedi creu cysylltiadau â phartneriaid byd-
eang. Wrth wynebu’r argyfwng hinsawdd, colli
bioamrywiaeth a llygredd, rydym wedi datblygu rhaglenni a
phrosiectau sydd yn cefnogi gweithredu cynaliadwy
cadarnhaol.

Trwy ein holl waith, rydym bob amser yn gwneud pobl yn
ganolog i’r hyn yr ydym yn ei wneud. Rydym yn cydnabod
pwysigrwydd yr amgylchedd naturiol i iechyd a lles pobl;
rydym yn credu mewn cydweithredu ac yn angerddol am
weithio gyda chymunedau ar draws Cymru.

Mae ein strategaeth uchelgeisiol, Cymru Hardd, yn datblygu
ein cyflawniadau ac yn cyflwyno syniadau newydd i gyrraedd
mwy o gymunedau a datblygu ein gwaith ymhellach dros y
degawd nesaf. Mae angen arweinydd deinamig, sydd yn
ysbrydoli arnom i’n helpu i ddwyn hyn ymlaen.

Mae Cymru yn wlad anhygoel. Rydym yn ddigon bach i
wneud i newid ddigwydd ac yn ddigon mawr i wneud
gwahaniaeth. Os ydych yn rhannu ein gweledigaeth am
Gymru hardd y mae pawb yn ei mwynhau ac yn gofalu
amdani, rwyf yn eich annog i wneud cais am swydd Prif
Weithredwr Cadwch Gymru’n Daclus.

Ed Evans
Cadeirydd, Cadwch Gymru’n Daclus



Gellir olrhain ein tarddiad yn ôl i’r 1950au, pan arweiniodd
balchder yn y DU ar ôl y rhyfel y ffordd wrth fynd i’r afael â
phroblem gynyddol sbwriel. Ymatebodd Sefydliadau’r Merched
trwy greu grŵp Keep Britain Tidy. Ewch ymlaen i 1972, pan
lansiwyd ymgyrch Cadwch Gymru’n Daclus.

Rydym wedi ymrwymo i weithio gyda chymunedau lleol ar
draws Cymru i ddiogelu ein hamgylchedd nawr ac i’r dyfodol.
Mae gennym weledigaeth ar y cyd o Gymru Hardd y mae pawb
yn gofalu amdani ac yn ei mwynhau.

Trwy ein rhaglenni a’n prosiectau, rydym wedi gosod y llwyfan
ar gyfer cydweithio gyda’r llywodraeth, cyrff cyhoeddus,
ysgolion, a chymunedau lleol i gymryd camau cadarnhaol,
cynaliadwy, gyda buddion hirdymor i’n hiechyd, ein lles a’r
amgylchedd naturiol.

Mae ein gwerthoedd yn greiddiol i’r ffordd yr ydym yn gweithio:

Yn falch o ofalu am Gymru a'n cymunedau

Cryfder mewn partneriaeth

Yn barod i herio ac arloesi

Yn cefnogi pobl i sbarduno'r newid

Bob amser yn ystyried effaith ein gwaith

ŷ

“ Mae wedi bod yn fraint cael bod yn Brif Swyddog

Gweithredol dros y deuddeg mlynedd boddhaus diwethaf. 
Mae ymrwymiad ac angerdd y staff wedi fy ysbrydoli ac 

rwyf wedi cael cymorth parhaus gan ein Hymddiriedolwyr o 
ran bodloni heriau a derbyn mentrau newydd. Mae cryn

dipyn wedi cael ei gyflawni trwy gydweithio fel tîm ac mewn
partneriaeth ag eraill. Rydym wedi gwneud gwahaniaeth

cadarnhaol i lawer o bobl ac i’n hamgylchedd
gwerthfawr. Byddaf yn gweld eisiau arwain y sefydliad

rhagorol hwn, ond gwn y bydd Cadwch Gymru’n Daclus yn
parhau gyda’r gwaith mawr a phwysig y mae’n ei wneud. ”

Lesley Jones, Prif Weithredwr 2010-2022



ŷ

Mae ein strategaeth ar gyfer degawd Cymru Hardd 2022-2030 yn
nodi’n glir ein cyfeiriad a’n dyheadau i’r dyfodol trwy bedair colofn
ein gwaith.

Rydym wedi addo dileu sbwriel a gwastraff, gosod safonau ar gyfer
rhagoriaeth amgylcheddol, creu ac adfer mannau gwyrdd a
grymuso pobl ifanc ar faterion amgylcheddol.

Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol,
partneriaid y sector preifat a’r trydydd sector, rydym yn cyflwyno
rhaglenni sydd yn cyrraedd pawb yng Nghymru.

Rydym hefyd yn gweithio gyda gwledydd eraill yn y Tidy Group i
oresgyn materion amgylcheddol mewn tirwedd wleidyddol sydd yn
newid yn barhaus.

Wrth fynd i’r afael ag argyfyngau fel newid hinsawdd, colli
bioamrywiaeth a llygredd plastig, mae’r angen i gysylltu pobl yn
fyd-eang wedi dod yn fwy amlwg.

Rydym yn falch o fod yn aelod o’r Sefydliad Addysg Amgylcheddol
(FEE) a rheoli pedair rhaglen eiconig – Y Faner Las, Eco-Sgolion,
‘Goriad Gwyrdd a Gohebwyr Ifanc yr Amgylchedd.

Trwy’r rhaglenni hyn, rydym yn rhannu ein profiad, yr hyn yr ydym
yn ei ddysgu a’n cyflawniadau gyda’n partneriaid byd-eang sy’n
cefnogi ein hymrwymiad i greu mannau gwell ar gyfer
cenedlaethau’r dyfodol. > Ewch i’n gwefan keepwalestidy.cymru

Darllenwch ein strategaeth Cymru Hardd

https://keepwalestidy.cymru/cy/
https://keepwalestidy.cymru/cy/cymru-hardd/


Prif Weithredwr

O’r cartref

£72,000

Cynllun pensiwn cyfrannol

25 diwrnod o wyliau, a gwyliau banc

Cynllun Arian Parod Simply Health

Mentrau lles

Bwrdd yr Ymddiriedolwyr trwy Gadeirydd Cadwch Gymru’n Daclus

Uwch Dîm Rheoli Cadwch Gymru’n Daclus a tua 70 o gyflogeion.

Rhoi arweinyddiaeth sydd yn ysbrydoli i Cadwch Gymru’n Daclus yn
unol â’i amcanion elusennol, gan roi cyfeiriad clir, gosod nodau
strategol, ymgysylltu’r holl staff a’r rhanddeiliaid yn y gwaith o
gyflwyno strategaeth yr elusen yn effeithiol, gan sicrhau bod yr holl
weithgareddau yn cydymffurfio’n gyfreithiol ac yn cael eu cyflawni
i’r safon uchaf.



Darparu arweinyddiaeth ddilys, ymgysylltiol, gynhwysol, sydd yn ysbrydoli i staff a gwirfoddolwyr a meithrin diwylliant dysgu arloesol,
effeithiol.

• Hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn holl gynlluniau a gweithgareddau’r elusen.

• Arwain, datblygu ac alinio’r Uwch Dîm Rheoli a’r tîm ehangach o staff gyda nodau strategol cytûn Cadwch Gymru’n Daclus.

• Ymrwymo i wella arweinyddiaeth a sgiliau cyfathrebu strategol yn barhaus, trwy ddatblygiad personol.

• Dylanwadu ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol trwy ddatblygu ymagweddau arloesol a phartneriaethau strategol i ymestyn
cyrhaeddiad ac effaith Cadwch Gymru’n Daclus.

• Gweithio gyda’r Bwrdd a thîm y staff i gyflwyno strategaeth Cadwch Gymru’n Daclus ar gyfer y degawd, ynghyd â’r holl brosiectau a’r

rhaglenni.

• Hyrwyddo gweledigaeth a nodau’r elusen yn effeithiol gyda gwneuthurwyr penderfyniadau allweddol, ffurfwyr safbwyntiau, noddwyr,

partneriaid a chynulleidfaoedd allanol eraill.

• Rheoli adnoddau’n effeithiol a gweithio’n greadigol i nodi a sicrhau ffrydiau incwm, grantiau a chyfleoedd partneriaeth cadarn er

mwyn sicrhau sefydlogrwydd ariannol i’r elusen.

• Cynrychioli Cadwch Gymru’n Daclus mewn digwyddiadau a chyfarfodydd cenedlaethol a rhyngwladol, yn cynnwys gwneud hynny

trwy’r cyfryngau darlledu a’r defnydd o’r cyfryngau cymdeithasol.



• Cyfathrebu gyda staff, Ymddiriedolwyr, partneriaid a’r cyhoedd ehangach mewn ffyrdd creadigol i wella ymgysylltu â rhaglenni Cadwch
Gymru’n Daclus.

• Datblygu diwylliant cynhwysol a chefnogol yn Cadwch Gymru’n Daclus i sicrhau bod pawb sydd yn gweithio i’r sefydliad yn teimlo eu
bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u grymuso i gyfrannu a ffynnu.

• Sicrhau safonau uchel yn rheoli staff, gwirfoddolwyr, cefnogwyr a rhanddeiliaid yn cynnwys, fel y bo’n briodol, recriwtio, cynhwysiant,
rheoli perfformiad, hyfforddiant, cynllunio dilyniant a llesiant.

• Creu cyfleoedd dysgu a datblygu ar gyfer yr holl staff, gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolwyr.

• Sicrhau bod cynaliadwyedd amgylcheddol yn cael ei sefydlu yn holl bolisïau a gweithgareddau’r elusen, yn unol â’r egwyddor a’r pum
ffordd o weithio a amlinellir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

• Cynorthwyo a mynychu cyfarfodydd Bwrdd a darparu adroddiadau ariannol ac adroddiadau eraill cryno ac amserol i’r Bwrdd a

Phwyllgorau perthnasol y Bwrdd.

• Cynnal perthynas waith a dibynadwy rhagorol gyda Chadeirydd y Bwrdd, yr Ymddiriedolwyr a noddwyr, yn cynnwys Llywodraeth

Cymru.

• Sicrhau bod polisïau a gweithdrefnau mewnol yn eu lle ac yn cael eu gweithredu i fodloni’r holl ofynion cyfreithiol, yn cynnwys iechyd

a diogelwch ac ymagwedd gadarn tuag at reoli risg.



Dylai’r Prif Weithredwr fod yn arweinydd cryf gydag ymagwedd gywir, ymgysylltiol, agored a chynhwysol sydd yn ysbrydoli ac yn
ysgogi pobl. Dylent fod yn uchelgeisiol ac yn ddeinamig, gydag uniondeb a gonestrwydd. Byddant hefyd yn meddwl yn strategol, yn
gallu troi’r syniadau gorau yn ymarfer; yn aelod cryf o bartneriaeth gydag ymagwedd gydweithredol; yn gallu deall yr amgylchedd
cymhleth y mae’r sefydliad yn gweithredu ynddo ac adnabod a chipio cyfleoedd ac asesu a lleddfu risg.

Bydd gan yr arweinydd enw da y gellir ei brofi o’r canlynol:*

• Rôl uwch arweinydd, yn ddelfrydol ar lefel Prif Weithredwr (D) neu reolaeth o adran fawr (H)

• Datblygu a chyflwyno cynlluniau strategol effaith uchel a chyflawni canlyniadau mesuradwy (H)

• Rheoli creu incwm a rheoli adnoddau yn effeithiol (H)

• Profiad blaenorol o reoli newid strategol yn llwyddiannus (H)

• Profiad o weithio gydag uwch swyddogion ac aelodau etholedig o gyrff cyhoeddus, cwmnïau preifat a sefydliadau gwirfoddol. (H)

• Y gallu i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg (D)

• Gallu naturiol i gyfathrebu gyda’r sgiliau i ddylanwadu, ysbrydoli a rhoi brwdfrydedd i ystod eang o staff, partneriaid a rhanddeiliaid

(H)

• Gallu i ddatblygu perthnasoedd a phartneriaethau o ymddiriedaeth gydag amrywiaeth o randdeiliaid o’r sector busnes, llywodraeth, a

sefydliadau eraill y trydydd sector (H)

• Gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o faterion amgylcheddol a’r gallu i gymhwyso’r rhain yn effeithiol mewn trafodaeth ac

ymgysylltiad â phartneriaid strategol allweddol (D)

• Gwybodaeth ymarferol dda o lywodraethu elusennol (D)

• Gallu i ddeall ffrydiau incwm a gwariant a chyfrifon ariannol cymhleth (H)

• Ymrwymiad i gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle ac yn cyflwyno rhaglenni (H)

• Profiad o ddatblygu a chynnal rhagoriaeth perfformiad (D)

* (H: Meini prawf hanfodol / D: Meini prawf dymunol)



• Ymrwymiad i’r lefelau uchaf o uniondeb, gonestrwydd a llywodraethu da (H) 

• Gallu i ragweld newidiadau yn y dyfodol, ynghyd â diddordeb cadarn ac angerddol yng Nghymru, ei hamgylchedd, a’i phobl (H)

• Arddull cyfathrebu ymgysylltiol gyda phresenoldeb cyhoeddus a’r gallu i weithio gyda staff, gwirfoddolwyr, aelodau, ac 

Ymddiriedolwyr ar bob lefel, a’u hysbrydoli (H)

• Hunanysgogiad gydag arddull ymgynghorol, tryloyw a chydweithredol o arwain (H)

• Gallu i adnabod, datrys ac ymdrin â gwrthdaro pan fydd yn codi (H) 

• Profiad o sylw yn y cyfryngau, siarad cyhoeddus a chynrychiolaeth (H) 

• Galluogrwydd a gallu i gynnal swydd weithredol feichus, yn cynnwys llwyth gwaith sylweddol a theithio fel y bo angen (H) 

• Gallu i gymhwyso ac annog meddwl yn arloesol, rhoi barn ddilys a gwneud penderfyniadau cadarn (H)

• Gradd neu gymhwyster cyfwerth, neu dystiolaeth o allu cyfwerth, gyda thystiolaeth o ddatblygiad rheoli proffesiynol (H)

• Cymhwyster arweinyddiaeth neu ddatblygiad rheoli strwythuredig (D) 

* (H: Meini prawf hanfodol / D: Meini prawf dymunol)



I wneud cais, cyflwynwch CV a datganiad personol. Dylai hyn
ddweud mwy wrthym amdanoch chi, eich sgiliau a’ch profiad a
pham y mae gennych ddiddordeb yn y swydd hon. Ni ddylai fod
yn fwy na dwy dudalen.

Dylid anfon eich CV, eich datganiad personol a’ch ffurflen cyfle
cyfartal i hr@keepwalestidy.cymru

I weld yr holl fanylion, ewch i’n gwefan keepwalestidy.cymru

Dyddiad cau Canol dydd ar 6 Mehefin

Cyfarfod rhanddeiliaid
rhagarweiniol a chyfweliad ffurfiol

Wythnos yn dechrau 20 
Mehefin

Mae Cadwch Gymru’n Daclus yn Gyflogwr Cyfle Cyfartal. Rydym
yn dathlu amrywiaeth ac wedi ymrwymo i greu amgylchedd
cynhwysol i bob cyflogai, wedi ein hachredu gan Fuddsoddwyr
mewn Pobl.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol am y rôl, os oes gennych
unrhyw ymholiadau neu angen mwy o wybodaeth, ebostiwch
ein tîm AD i ddechrau yn hr@keepwalestidy.cymru

Byddaf mewn cysylltiad ag ymgeiswyr llwyddiannus ac
aflwyddiannus dim hwyrach na 14 Mehefin.

mailto:hr@keepwalestidy.cymru
http://www.keepwalestidy.cymru/cy
mailto:HR@keepwalestidy.cymru
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