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Gymnasteg Cymru yw'r corff llywodraethu cenedlaethol a'r sefydliad aelodaeth ar 

gyfer gymnasteg yng Nghymru. Mae tua 24,000 o aelodau Gymnasteg Cymru. Ein 

gweledigaeth yw creu cymunedau a chewri gwych trwy gymnasteg.  

 

Nod Gymnasteg Cymru yw gweithio gyda phartneriaid ac aelodau o'r gymuned i 

sicrhau bod mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion o bob cefndir a gallu ledled 

Cymru yn cael cyfle i ymgysylltu â gymnasteg i ddatblygu eu llythrennedd 

corfforol trwy fwynhau gweithgareddau gwerth chweil; dod yn iach ac yn egnïol 

am oes. 

 
 

 
RHESTR O’R GWASANAETHAU ANGENRHEIDIOL: Cyd 

Hyrwyddwr Llawrydd 
  

Yn adrodd i: Rheolwr Gweithrediadau  - Rhaglen Blynyddoedd Cynnar Cymru’n 

Fywiog   

Lleoliad:  Nifer o leoliadau ar gael – bydd y prosiect yn rhedeg mewn 12 sir 

ledled Cymru.  

Oriau: Amrywiol – dyddiau’r wythnos a ambell Dydd Sadwrn dros gyfnod o 

18 mis  

Cyflog:  Strwythur cyflog yn unol â rhaglen Cymru’n Fywiog Gyda’n Gilydd: 

• Un taliad o £120 i fod yn bresennol mewn hyfforddiant sefydlu 

(6 awr) a sesiwn 1 i 1 gyda’r Rheolwr Gweithrediadau (2 awr)  
• £400 i ddarparu rhaglen yn cynnwys un sesiwn o 2 awr bob 

wythnos am 5 wythnos, mae’r ffioedd hyn yn cynnwys amser a 

dreulir yn paratoi, teithio, ysgrifennu a chyflwyno adroddiadau 

 

•  Treuliau teithio @ 45c y filltir (uchafswm o 50 milltir fesul taith 

yno ac yn ôl) 

Ffioedd ychwanegol yn daladwy am fynychu cyfarfodydd safoni a 

gwerthuso yn ôl y gofyn  

  

Crynodeb o’r 

Gwasanaethau i’w 

darparu: 

Darparu rhaglen wyneb i wyneb o weithgareddau llythrennedd 

corfforol yn seiliedig ar chwarae i oedolion a phlant ifanc 0 – 5 oed, yn 

cael eu dilyn gan gefnogaeth grŵp un i un i sicrhau fod grwpiau 

presennol yn gwreiddio’r ethos a gweithgareddau mewn ymarfer ac er 

mwyn sicrhau y bydd grwpiau newydd yn gynaliadwy.  

 

  

PRIF FEYSYDD 

DARPARU: 

 

 

 

 

• Mynychu hyfforddiant sefydlu  

• Cefnogi sefydlu a darparu 1 wythnos o gyflwyniad yn cael ei 

ddilyn gan 4 wythnos o raglenni Cymru'n Fywiog Gyda'i Gilydd 

mewn lleoliadau cymunedol ledled Cymru   

• Cydlynu gyda’r hyrwyddwr arweiniol i ddarparu’r rhaglen 

• Gweithio gyda rhieni / gofalwyr a phlant ifanc er mwyn 

gwella’u gweithgaredd corfforol a’u lles 

• Cydlynu gyda hyrwyddwyr Blynyddoedd Cynnar Cymru 

• Cydlynu ac adrodd yn ôl i’r Rheolwr Gweithrediadau Cymru’n 

Fywiog Blynyddoedd Cynnar Cymru  

• Cwblhau ffurflenni llofnodi cyfranogwr, cofrestrau ac 

asesiadau’n electronig a’u cyflwyno i Dîm Prosiect Blynyddoedd 

Cynnar Cymru 
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•  Cynnal cyfweliadau dilynol gyda chyfranogwyr fel rhan o 

sesiynau cefnogi dilynol, gellir cynnal y rhain dros y ffôn   

• Mynychu cyfarfodydd safoni a gwerthuso ar ôl cwblhau pob 

rhaglen  

• Gweithredu fel model rôl i’r cyfranogwyr 

MANYLEB PERSON 

 

CYMWYSTERAU: Hanfodol: 

• Cymhwyster UKCC 2 mewn Hyfforddi Gymnasteg 

 

Dymunol: 

• Modiwl hyfforddi Blynyddoedd Cynnar mewn gymnasteg (neu 

gyfwerth) 

 

 

PROFIAD: 

 

Hanfodol: 

• Gwybodaeth o ymarfer da yn y sector gymnasteg 

• Gwybodaeth a phrofiad o weithio gyda rhieni 

• Profiad o weithio yn y gymuned   

• Profiad fel hyfforddi 

Dymunol: 

• Gwybodaeth am strategaethau a mentrau’r DU a Gymnasteg 

Cymru 

• Profiad blaenorol fel mentor a / neu diwtor  

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o ddiwylliant Cymru  

• Byddai gwybodaeth am waith Blynyddoedd Cynnar Cymru / 

Gymnasteg Cymru o fantais 

 

SGILIAU: Hanfodol 

• Talu sylw manwl i fanylion. 

• Gyrru gan broses, yn drefnus ac yn effeithlon 

• Gallu gweithio a chyfathrebu, ar lafar ac yn ysgrifenedig, gyda 

phobl o amrywiaeth eang o gefndiroedd 

• Llythrennedd Technoleg Gwybodaeth 

• Dibynadwy 

• Sgiliau galluogi 

• Agwedd hyblyg 

• Yn gallu gweithio’n annibynnol ac yn ôl eich crebwyll  
• Yn gallu gweithio fel rhan o dîm. 

• Yn gallu teithio ar draws siroedd dynodedig 

Dymunol: 

• Yn gallu siarad Cymraeg 

• Yn gallu siarad ieithoedd ychwanegol 

 


