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Rydym yn chwilio am bobl cyfeillgar a brwdfrydig gydag agwedd gadarnhaol i fod yn 
rhan o’n tîm Caru Eryri, i helpu a chynghori ymwelwyr i’r Parc Cenedlaethol ac i gefnogi 
ein cymunedau lleol. Byddwn yn darparu hyfforddiant a mentora i wella eich sgiliau a 
gwybodaeth. 

Gwybodaeth Cofid 19 sydd yn berthnasol i’r rôl...
•	 Gweithgaredd awyr agored yw’r rôl yma gyda cefnogaeth ac arweiniad gan staff prosiect 

Caru Eryri.

•	 Ar gyfer casglu sbwriel, bydd menyg, teclyn codi sbwriel, bagiau bin a chyfarwyddyd mewn 
cydymffurfiaeth a CV19 yn cael eu darparu.

•	 Dylid cadw at bellter cymdeithasol o 2 fetr oddi wrth gwirfoddolwyr eraill ac aelodau o’r 
cyhoedd drwy’r amser.

•	 Dylai gwirfoddolwyr ddefnyddio hylif di-heintio yn aml ar eu dwylo, yn enwedig pan maent 
wedi dod i gysylltiad ag arwyneb wedi ei gyffwrdd gan eraill (e.e. gatiau neu gamfeydd) neu 
cyn bwyta, yfed neu gyffwrdd unrhyw ran o’r wyneb.

Fel rhan o dîm cyfeillgar a chydweithrediadol bydd gwirfoddolwyr yn...
•	 Darparu croeso cynnes, cwrtais a dymunol i ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.

•	 Darparu cyngor a chyfeirio’r cyhoedd pan ofynir.

•	 Hysbysu pobl yn glên a chwrtais am unrhyw gyfyngiadau cyfredol sydd mewn lle (e.e 
llwybrau wedi cau, cŵn ar dennyn, system un ffordd a.y.y.b.)- ond rhaid osgoi unrhyw 
wrthdaro a blaenoriaethu eich diogelwch personol.

•	 Casglu sbwriel, a’n helpu i gadw’r amgylchedd naturiol yn iach a chroesawgar.

•	 Monitro ac adrodd am gyflwr unrhyw adeiledd mynediad (e.e. gatiau neu camfeudd), 
arwyddion cyfeiriol neu wybodaeth, a phaneli dehongli.

•	 Ymgysylltu gydag ymwelwyr gan adrodd unrhyw adborth neu sylwadau yn ôl i’r arweinydd 
grŵp neu staff y prosiect.

•	 Hyrwyddo gwaith yr Awdurdod ac annog y cyhoedd i anturio ac archwilio Parc Cenedlaethol 
Eryri.

•	 Adrodd unrhyw bywyd gwyllt diddorol ar yr app iNaturalist, gan ddefnyddio prosiect y 
Parciau Cenedlaethol DU ‘Look Wild’.
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Fel Gwirfoddolwr rydym yn gofyn am....
•	 Barodrwydd i wirfoddoli ac ymgysylltu yn bositif â’r cyhoedd

•	 Y gallu i deithio i gylchwylio lleoliadau yn annibynnol (dim rhannu cerbyd ar hyn o bryd).

•	 Lefel rhesymol o ffitrwydd corfforol er mwyn gallu cerdded y llwybrau cylchwylio dynodedig. 
(Bydd llwybrau dynodedig ysgafn neu fwy egnïol yn cael eu nodi ar y system arwyddo fyny.)

•	 Brwdfrydedd i gyfathrebu â’r cyhoedd yn gyffredinol.

•	 Brwdfrydedd am y Parc Cenedlaethol gyda gwybodaeth neu’n fodlon dysgu am yr 
amgylchedd, hanes a lleoedd i ymweld.

•	 Bod ar gael ar benwythnosau a Gŵyliau Banc.

Beth allwch chi ei elwa....
•	 Ein diolch am fod yn rhan o’n tîm yn ymgysylltu a rheoli ymwelwyr y Parc Cenedlaethol.

•	 Byddwn yn ad-dalu treuliau rhesymol (milltiredd cerbyd).

•	 Dillad brand y Parc Cenedlaethol (cap neu buff) a bydd cyfarpar diogelu personol (PPE) yn 
cael eu darparu yn briodol - yn cynnwys unrhyw gyfarpar penodol Cofid-19.

•	 Y cyfle i gael profiad newydd, cwrdd ag unigolion cyfeillgar o’r un anian wrth gael ymarfer 
corff ac awyr iach mewn amgylchedd hyfryd.

•	 Cyfle i wella eich gwybodaeth ac eich CV.

•	 Y cyfle i gymryd rhan mewn hyfforddiant pellach fel cynllun Llysgennad Parc Cenedlaethol 
Eryri, ac cwrs Eryri fel Parc Cenedlaethol gan Cymdeithas Eryri.
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Gwybodaeth berthnasol arall....
•	 Mae’r rôl yma wedi ei greu i gydymffurfio gyda’n asesiad risg coronafeirws- ac rydym yn 

gofyn yn garedig i chi gadw at yr arferion sydd wedi eu hamlinellu yn yr asesiad risg, y cyngor 
sydd yn y ddogfen hon ac unrhyw gyfarwyddiadau gan staff ar gyfer y dasg.

•	 Mae trefniadau arwyddo mewn/ allan caeth ar gyfer dyletswyddau gwirfoddol i sicrhau y 
gallwn reoli eich iechyd a diogelwch. Mae’n rhaid cysylltu a’r aelod staff sydd ar ddyletswydd 
i’w hysbysu o’ch symudiadau.

•	 Mae hon yn rôl yn yr awyr agored. Dylai gwirfoddolwyr wisgo esgidiau a dillad addas ar gyfer 
yr awyr agored a chyflwr cyfnewidiol y tywydd.

•	 Nodwch fod nid oes cyfleusterau toiledau, a bwyd a diod ar y rhan fwyaf o safleoedd.

•	 Gadewch i ni wybod am unrhyw gyflwr iechyd neu anghenion arbennig fel y gallwn wneud 
addasiadau ar eu cyfer.

Cyn eich shifft byddwch yn derbyn: 
•	 Manylion cyswllt arweinydd grŵp a lleoliad y cyfarfod ar gyfer y diwrnod 

Ac ar y diwrnod y byddwch yn derbyn: 
•	 cyfarpar diogelwch personol addas ar gyfer y dasg

•	 briff yn cwmpasu’r pwyntiau yn yr Asesiad Risg


