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Cyfarwyddwr Cymru
Polisi a Materion Allanol y DG
Contract:                      
Oriau: 
Cyflog:
Lleoliad:     
             
29.5 diwrnod o wyliau blynyddol (Ebrill-Mawrth) a gwyliau banc, cynllun pensiwn
(cyfraniad cyflogydd o 3% yn codi i 5% wedi’r cyfnod prawf), gweithio hyblyg, a 2
diwrnod gwirfoddoli gyda thâl

Pam mae’r rôl hon yn allweddol i’r
Ymddiriedolaeth Gofalwyr
Mae Cyfarwyddwr Cymru yn rôl allweddol yn yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, gan arwain
ein gwaith ledled Cymru i sicrhau ein bod yn cyflawni ar gyfer gofalwyr di-dâl ac ar gyfer
mudiadau gofalwyr lleol. Bydd gan ddeiliad y swydd gyfrifoldeb am weithredu a
chyflawni ein strategaeth ar gyfer Cymru, fel rhan o’n strategaeth ehangach ar gyfer y
DG ‘Adeiladu Cymdeithas Ofalgar’. Byddant yn rhoi arweinyddiaeth amlwg o ran staff,
cyllidwyr a rhoddwyr, partneriaid a gyda Llywodraeth Cymru, ar lefel gweinidogion a
swyddogion. Byddant mor gyfforddus mewn sgyrsiau am ac arwain y gwaith o ddatblygu
a chyflawni rhaglenni ag y maent yn cynrychioli’r mudiad yn allanol. Rydym yn chwilio
am rywun sy’n fentergarol a chreadigol, sy’n gallu ehangu ein cyrhaeddiad a’n heffaith,
ac sy’n angerddol am lesiant gofalwyr di-dâl.

Parhaol
35 awr yr wythnos
£69,084
Hybrid – cyfuniad cytunedig o ddiwrnodau yn y cartref ac yn y
swyddfa yn Heol y Gadeirlan, Caerdydd

Mwy amdanom ni

Gyrraedd 917,394 o ofalwyr di-dâl trwy ein 123 o bartner fudiadau lleol
Cefnogi 456,089 o ofalwyr di-dâl, gan gynnwys 46,876 o ofalwyr ifanc ac oedolion
ifanc sy’n ofalwyr
Dosbarthu £4,016,421 mewn grantiau i gefnogi gofalwyr di-dâl
Denu sylw amlwg ar y cyfryngau a dylanwadu trwy ein hymchwil

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn elusen effaith ddeuol, gan gefnogi mudiadau
gofalwyr lleol a gofalwyr di-dâl ledled gwledydd Prydain. Ar gyfer y flwyddyn yn diweddu
ar 31 Mawrth 2022, ledled gwledydd Prydain, gwnaethom:

Mae tri o bob pump ohonom yn debygol o ddod yn ofalydd yn ystod ein hoes.
Amcangyfrifir fod tua 370,000 o ofalwyr di-dâl yng Nghymru, sy’n cynnwys o leiaf
30,000 o dan 25 oed.



Mae ein gwaith yng Nghymru yn aml-weddog. Rydym yn cefnogi ein rhwydwaith o
ganolfannau gofalwyr lleol i ddarparu nifer o wasanaethau gwahanol i ofalwyr di-dâl,
gan gynnwys gwybodaeth ac arweiniad, grwpiau cefnogi a gweithgareddau
cymdeithasol, help gyda derbyn addysg, hyfforddiant a chyflogaeth a gwasanaethau
pwrpasol ar gyfer gofalwyr ifanc.

Mae tîm Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn arwain ar waith dylanwadu a pholisi, gan
gynnwys trwy ein Cyngor Ieuenctid ac yn bartner i Senedd Ieuenctid Cymru. Hefyd, ers
2020 mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru wedi dosbarthu mwy na £3 miliwn o arian
Llywodraeth Cymru i ofalwyr di-dâl sy’n wynebu caledi ariannol trwy’r Gronfa Cymorth
Gofalwyr. Fel y Corff Cydlynu Cenedlaethol ar gyfer Cronfa Seibiannau Byr £9 miliwn
Llywodraeth Cymru, mae cynllun grantiau seibiannau byr yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr
ar gyfer y trydydd sector yn anelu at gyrraedd 30,000 o ofalwyr di-dâl erbyn 2025.

Ein gweledigaeth strategol ar gyfer 2022-25

Y gall pob gofalydd droi at fudiad gofalwyr lleol o ansawdd uchel.
Nad yw unrhyw ofalydd yn cael eu gwthio i dlodi nac yn cael eu hanfanteisio’n
ariannol gan eu rôl ofalu.
Y mae pob gofalydd, waeth beth yw eu hamgylchiadau neu gyfnod bywyd, yn gallu
mwynhau bywyd boddhaus y tu allan i’w perthynas ofalgar.

Cynyddu nifer y gofalwyr di-dâl sy’n derbyn ein gwasanaethau ar y cyd i 1.5 miliwn o
leiaf, a mwy o grwpiau wedi’u tangynrychioli yn manteisio ar ein gwasanaethau.
Sicrhau ein bod yn cyrraedd 100% o ddaearyddiaethau gwledydd Prydain o fewn ein
rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol, a’n holl bartneriaid lleol yn barnu fod ein
cefnogaeth yn ‘rhagorol’ neu ‘dda’.
Cynnig budd mesuradwy i ofalwyr di-dâl a mudiadau gofalwyr lleol trwy ein gwaith
polisi ac ymgyrchu.

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio i drawsnewid bywydau gofalwyr di-dâl ar
draws gwledydd Prydain. Rydym yn partneru gyda’n rhwydwaith o fudiadau gofalwyr
lleol i ddarparu cyllid a chefnogaeth, cyflwyno rhaglenni blaengar yn seiliedig ar
dystiolaeth, codi ymwybyddiaeth a dylanwadu ar bolisi. Rydym yn fudiad blaengar sydd
ar fin dechrau gweithredu ein strategaeth 2022-25, Adeiladu Cymdeithas Ofalgar, sy’n
cynnwys nifer o nodau uchelgeisiol. Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn gweithio tuag
at ddyfodol lle:

Erbyn 2025, byddwn wedi:



Gwerthoedd yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr 
Mae ein gwerthoedd yn ganolog i bwy ydym a phopeth a wnawn. Maent yn ysbrydoli ein
syniadau, yn llywio ein gweithredoedd, ac yn sicrhau y darparwn y gorau oll ar gyfer
gofalwyr di-dâl.

Rydym yn Ddibynadwy
Rydym yn gweithio yn bartner dibynadwy ac yn cydweithio ac adeiladu perthnasoedd
gwirioneddol gyda gofalwyr di-dâl, partneriaid rhwydwaith a chefnogwyr i ddarparu’r
gwasanaethau rydym yn eu haddo. Rydym yn ymddwyn gydag integriti, tryloywder, ac
yn gwerthfawrogi cyfraniad pawb i’n gwaith.

Rydym yn Gynhwysol
Rydym yn cydnabod gwerth gwrando ar brofiadau grŵp mor amrywiol o ofalwyr di-dâl,
partneriaid rhwydwaith a chefnogwyr ag y gallwn i’n helpu i ddiwallu anghenion
gofalwyr di-dâl mewn ffyrdd newydd a chyffrous a llunio gwasanaethau sy’n
wirioneddol gynhwysol.

Rydym yn Ddewr
Rydym yn codi llais, herio a gweithredu pan welwn gyfle neu pan mae anghyfiawnder ac
rydym eisiau galluogi gofalwyr di-dâl, partneriaid rhwydwaith a chefnogwyr i fod yn
feiddgar, a chwilio am gyfleoedd inni weithio gyda’n gilydd i greu newid effeithiol ac
awgrymu syniadau blaengar ar gyfer gwelliannau yn yr hyn a wnawn.

Ein buddion

Cynllun Arian Iechyd gyda HSF – darperir y lefel sylfaenol, gall y gweithiwr wneud
taliadau ychwanegol trwy’r gyflogres.
29.5 diwrnod o wyliau blynyddol a dau ddiwrnod gwirfoddoli gyda thâl y flwyddyn.
Gostyngiadau Perkbox.
Cynhwysir Rhaglen Cymorth Gweithwyr yn yr uchod, sy’n cynnig mynediad at
linellau cymorth (gan gynnwys cynghori) a gostyngiadau.
Yswiriant bywyd.
Yswiriant salwch difrifol 1x cyflog (staff parhaol yn unig, gosodir terfynau oed, peth
budd i blant, dim buddion i gymar/partner sifil).
Mae yswiriant Diogelu Incwm yn darparu 60% o 1x cyflog (wedi absenoldeb o 13
wythnos, gosodir terfynau oed).
Benthyciadau tocynnau tymor.
Gweithio hyblyg.
Profion llygaid/Sbectolau.



Ein hymgeisydd delfrydol

Profiad amlwg o arwain, sy’n debygol o fod wedi’i fagu yn gweithio yn neu’n agos
gyda’r sectorau gwirfoddol a/neu gyhoeddus
Awch am a’r gallu i feddwl yn strategol ynghyd â’r gallu i droi syniadau yn gynlluniau
busnes gweithredol 
Profiad o ddatblygu, gweithredu a rheoli rhaglenni 
Profiad o ymgysylltu’n effeithiol gyda Llywodraeth Cymru, gan gynnwys gyda
Gweinidogion ac uwch swyddogion
Hanes o waith sydd wedi dylanwadu ar bolisi ac arfer cyhoeddus yng nghyd-destun
Cymru
Dealltwriaeth o a/neu empathi gyda’r heriau a wynebir gan ofalwyr di-dâl a
mudiadau gofalwyr lleol ac o gyd-destun iechyd a gofal cymdeithasol ehangach ein
gwaith
Mentergarol a chreadigol, a phrofiad amlwg o weld cyfleoedd ac adnabod a
chyflawni cynlluniau datblygu busnes a chynhyrchu incwm newydd
Profiad o arwain timau, rheoli llinell, rheoli matrics, cefnogi cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant ac o ddatblygu diwylliant tîm iach
Profiad o reoli perthnasoedd cymhleth gyda budd-ddeiliaid ac o ddatblygu
perthnasoedd dibynadwy ac ystyrlon, gan gynnwys gyda gwneuthurwyr
penderfyniadau, partneriaid a budd-ddeiliaid mewnol
Profiad o gynllunio ariannol a rheoli cyllidebau, delio ag ystod o ffrydiau ariannu a
chyfrannu at geisiadau ac adroddiadau ariannol
Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar o’r radd flaenaf
Y gallu i siarad yn gyhoeddus a chynrychioli’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr ar bob lefel,
gan gynnwys gyda gwasanaethau lleol, Gweinidogion llywodraeth a chyfryngau
print a darlledu cenedlaethol
Ffordd gydweithiol, ymatebol a hyblyg o weithio.



Prif gyfrifoldebau
(nid yw’n rhestr hollgynhwysol)

Cyfrifoldeb am ddatblygu a gweithredu ein strategaeth yng Nghymru, yn rhan o
Strategaeth ehangach Ymddiriedolaeth Gofalwyr y DG.
Cymryd cyfrifoldeb cyffredinol am gyfeiriad a rheolaeth Tîm Cymru, gan gynnwys
rheolaeth linell a gweithio matrics ehangach ar draws y mudiad.
Gweithio’n agos gydag arweinyddion ar draws yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr, gan
gynnwys y Tîm Gweithredol, i sicrhau trefn gydlynol o gyflawni strategol a datblygu
rhaglenni.
Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a gweithredu strategaethau dylanwadol yng
Nghymru ac arwain ein perthynas gyda Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth
Cymru.
Hyrwyddo iechyd ein rhwydwaith o fudiadau gofalwyr lleol ac arwain y strategaeth i
sicrhau ein bod yn cyrraedd 100 y cant o ardaloedd awdurdodau lleol yng Nghymru,
gan weithio’n agos gyda’n Cyfarwyddwr Datblygu Rhwydweithiau ac Arloesedd y
DG.
Goruchwylio’r gwaith o ddatblygu a chyflwyno rhaglen eang o weithgarwch, yn
cwmpasu dylanwadu ar bolisi, datblygu polisi a rhaglenni strategol sy’n creu’r
effaith fwyaf bosib i ofalwyr di-dâl, gan gynnwys gofalwyr ifanc, oedolion ifanc sy’n
ofalwyr a phobl o grwpiau wedi’u tangynrychioli.
Cynrychioli’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn allanol, gan gynnwys trwy’r cyfryngau,
gyda rhoddwyr ac arianwyr ac mewn digwyddiadau a chynadleddau.
Adeiladu a chynnal perthnasoedd rhagorol, gan gynnwys gyda phartneriaid,
gwasanaethau gofalwyr eraill a sefydliadau a chynghreiriau perthnasol.
Sicrhau bod cyd-destun Cymru yn cael ei gynnwys yng ngwaith polisi a materion
allanol y DG, gan gynnwys trwy rannu dysgu ac arfer da.
Datblygu a gweithredu cynlluniau strategol i greu, cyflwyno a hyrwyddo modelau
gwasanaeth blaengar a graddadwy ar gyfer gofalwyr ledled Cymru.
Gweithio gyda thîm codi arian y DG i ddatblygu a chyflawni strategaeth godi arian a
chynhyrchu incwm gredadwy sy’n sicrhau cyllid cynaliadwy.
Chwarae rhan allweddol yn arwain perthnasoedd gyda rhoddwyr allweddol, a’u
hysbrydoli i gefnogi’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr yn ariannol a sicrhau adroddiadau
prydlon a manwl-gywir lle y bo angen.
Rheoli cyllideb Cymru, cynhyrchu cyllidebau, rhagolygon a rheoli sawl llinell incwm a
gwariant.
Gweithredu’n aelod staff arweiniol ar gyfer Bwrdd Ymgynghorol Cymru a chefnogi
cyfarfodydd a phapurau’r bwrdd ar gyfer Bwrdd Ymddiriedolwyr y DG yn ôl y galw.
Cymryd cyd gyfrifoldeb corfforaethol am sicrhau amgylchedd gwaith diogel ac iach
ar gyfer staff, gan gynnwys cyfrifoldeb dirprwyedig am swyddfa Caerdydd yr
Ymddiriedolaeth Gofalwyr.



Sut i wneud cais

Er mwyn cael sgwrs gyfrinachol am y rôl, cysylltwch â:

Joe Levenson (Cyfarwyddwr Gweithredol Polisi a Materion Allanol y DG)
jlevenson@carers.org neu Kirsty McHugh (Prif Weithredydd) kmchugh@carers.org.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth am y broses gwneud cais, cysylltwch ag Andrew
Hyland (Pennaeth Pobl a Diwylliant) ar ahyland@carers.org. 

I wneud cais, danfonwch CV cyfredol a datganiad cefnogi at Andrew Hyland ar
ahyland@carers.org.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau fydd 9am, Dydd Mercher 25 Ionawr 2023. Byddwn yn
rhoi gwybod i’r ymgeisyddion ar y rhestr fer erbyn dydd Gwener 27 Ionawr 2023.

Cyfweliadau Cam 1 (o bell) - Dydd Mawrth 31 Ionawr neu ddydd Mercher 1 Chwefror
2023 Cyfweliadau Cam 2 (wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd) - Dydd Mercher 8
Chwefror 2023.
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