
                                                                                                 
 
 
Llais y Goedwig                                                                         
 
Swydd ddisgrifiad 
 
Swyddog Datblygu - Polisi 
 
 
Teitl y swydd:   Swyddog Datblygu - Polisi 
 
Yn atebol i:  Rheolwr Prosiect ENRaW 
       
Cyflog:  £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad 
 
Lleoliad:  Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig  
   ym Machynlleth a theithio yno'n rheolaidd 
 
Hyd: Mae hon yn swydd cyfnod penodol o fis Hydref 2019 hyd at fis Mawrth 

2022 
 
Oriau: 22.5 awr yr wythnos (0.6 cyfwerth ag amser llawn ar sail diwrnod 

gwaith safonol o 7.5 awr), fel rheol dydd Llun i ddydd Gwener. Gall 
gweithio gyda'r nos ac ar benwythnosau fod yn ofynnol ar brydiau. 

 
Gwyliau statudol: 25 diwrnod (pro rata) yn ogystal â gwyliau cyhoeddus. 
 
Cyfnod prawf: Mae'r swydd yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o dri mis yn  
   llwyddiannus. 
 
Pensiwn: Wyth y cant o'r cyflog am oriau safonol, cytundebol (yn ogystal â'r 

cyflog a nodwyd uchod). 
 
 
    
TROSOLWG/AMCANION Y SWYDD 
 
Mae gan y swydd Swyddog Datblygu hon bwyslais penodol ar Datblygu Polisi, gan sicrhau 
bod aelodau Llais y Goedwig yn cael budd o nifer fawr o gyfleoedd ar gyfer gweithio mewn 
partneriaeth, cydweithio a chysylltiadau gyda sefydliadau eraill sy'n bodoli yn y sectorau 



statudol a gwirfoddol yng Nghymru, a helpu Llais y Goedwig i sicrhau bod llais coetiroedd 
cymunedol yn cael ei glywed yn yr arenâu a'r dadleuon lefel polisi angenrheidiol yng 
Nghymru. 
 
I gyflawni hyn - bydd y swyddog yn gweithio law yn llaw â Rheolwr y Rhaglen, ac mewn 
cydweithrediad agos â staff, aelodau a phartneriaid eraill Llais y Goedwig i:  
 

• Sicrhau bod aelodau Llais y Goedwig yn ymwybodol o'r datblygiadau a'r mentrau 

diweddaraf yn y sector a allai fod o fudd iddynt 

• Sicrhau bod llais a phryderon aelodau Llais y Goedwig yn cael eu clywed mewn 

dadleuon ac arenâu pwysig (llais rhesymegol, eglur yn seiliedig ar dystiolaeth) ar 

lefel ranbarthol a chenedlaethol 

• Sicrhau bod gan Llais y Goedwig gysylltiadau da â sefydliadau'r sector statudol a'r 

sector gwirfoddol, gan sicrhau cydweithio priodol ag eraill yn y sector  coetir - 

gan osgoi dyblygu ac adeiladu cysylltiadau.  

• Datblygu Grŵp Cynghori ar Bolisi Llais y Goedwig (PAG) gydag aelodau sydd â 

diddordeb, darparu gwasanaethau ysgrifenyddol 

• Darparu cymorth i'r Rheolwr Prosiect wrth ddatblygu prosiectau a ffrydiau incwm 

newydd a fydd o fudd i aelodau LlyG 

 
CYFRIFOLDEBAU A THASGAU ALLWEDDOL 
 
Bydd y Swyddog Polisi a Datblygu yn gweithio dan gyfarwyddyd bwrdd gwirfoddolwyr Llais 
y Goedwig, ac mewn cydweithrediad agos â staff eraill Llais y Goedwig, aelodau a 
phartneriaid Llais y Goedwig i: 
 

• Baratoi erthyglau, diweddariadau, blogiau ac adnoddau ysgrifenedig etc. ar gyfer eu 

rhannu gydag aelodau drwy gyfryngau amrywiol Llais y Goedwig 

• Cynnal sgyrsiau a chyflwyniadau, ysgrifennu blogiau ac erthyglau am goetiroedd 

cymunedol i sicrhau bod y cyhoedd a sefydliadau eraill yn ymwybodol o'r buddion 

a'r heriau 

• Cynnal gwaith ymchwil, arolygon, casglu tystiolaeth a pharatoi briffiau ar 

ddatblygiadau o werth i goetiroedd cymunedol ac ar gyfyngiadau, problemau a 

chyfleoedd a adnabyddir gan aelodau Llais y Goedwig. 

• Cynorthwyo Bwrdd Llais y Goedwig ac aelodau i ymgysylltu'n effeithiol ag 

ymarferion ymgynghori a datblygu gan gyrff yng Nghymru, gan gynnwys y sectorau 

statudol, annibynnol a phreifat 

• Mewn cydweithrediad â'r bwrdd a'r Rheolwr Prosiect adnabod y person mwyaf 

priodol i gynrychioli Llais y Goedwig mewn digwyddiadau a chyfarfodydd lleol, 

rhanbarthol a chenedlaethol a sicrhau yr adroddir yn brydlon i'r Bwrdd a'r aelodau. 

Cynrychioli LlyG mewn cyfarfodydd a digwyddiadau fel sy'n briodol  

• Cynorthwyo Bwrdd, staff ac aelodau Llais y Goedwig i ffurfio perthnasoedd gweithio 

effeithiol gyda sefydliadau eraill i fod o fudd i aelodau'r rhwydwaith 



• Casglu a gwerthuso tystiolaeth sy'n ofynnol i fonitro cynnydd ar gyflawni 

canlyniadau cyllid 

• Adnabod ffyrdd ar gyfer Llais y Goedwig i gynhyrchu incwm, cynorthwyo gyda 

pharatoi ceisiadau am gyllid a rhaglenni gwaith 

• Asesu effeithiolrwydd rhoi'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ar waith ar y 

lefel grŵp coetir cymunedol 

• Diweddaru aelodau'r rhwydwaith a'r bwrdd ar faterion polisi a chael aelodau i 

ymgysylltu ag ymgynghoriadau perthnasol 

Ymgymryd â thasgau eraill fel y cyfarwyddir gan Fwrdd Llais y Goedwig 

 

SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD 
 

• Casglu tystiolaeth, arolygon, ysgrifennu adroddiadau 

• Gwybodaeth ddigonol am Bolisïau Coedwigaeth ac Amgylcheddol perthnasol yng 

Nghymru  

• Y gallu i baratoi briffiau ar gyfer aelodau Llais y Goedwig yn sydyn 

• Y gallu i baratoi a chynnal cyflwyniadau i ystod o gynulleidfaoedd 

• Profiad o goetiroedd cymunedol neu fentrau amgylcheddol cymdeithasol eraill 

• Sgiliau rhyngbersonol rhagorol - bydd angen i chi ddatblygu perthnasoedd gweithio 

effeithiol gyda grwpiau a sefydliadau eraill megis cynghorau lleol, Cyfoeth Naturiol 

Cymru a sefydliadau sector gwirfoddol eraill yn sydyn 

• Y gallu i weithio ar eich pen eich hun yn aml ond hefyd i weithio dan gyfarwyddyd 

ac ar y cyd 

• Sgiliau gweithio ar brosiectau da - drafftio ac adolygu cynlluniau a chynigion, 

ymgymryd â gwerthusiadau, adrodd a bodloni terfynau amser tynn 

• Ysbrydoli ffydd a hyder - drwy fod yn gysylltydd a hwylusydd 

• Bodlon trosglwyddo gwybodaeth a sgiliau i eraill 

• Dealltwriaeth o weithio mewn Llywodraeth ddatganoledig a Lleol yng Nghymru 

• Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg (dymunol) 

 

ADRODD A GORUCHWYLIAETH 
 

• 3 mis o gyfnod prawf 

• Byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd y Rheolwr Rhaglen - i gynllun gwaith misol 
cytunedig 

• Darparu adroddiadau cynnydd ysgrifenedig i Fwrdd Llais y Goedwig (drwy'r 
Rheolwr Prosiect) bob 3 mis i'w cynnwys yn hawliadau grant ac adroddiadau 
Llywodraeth Cymru 

• Darparu adroddiadau cynnydd, taflenni amser a hawliadau treuliau misol i'ch 
rheolwr llinell  



• Sicrhau eich bod yn glynu at lawlyfr staff LlyG o ran polisïau, gweithdrefnau ac 
ymddygiad 

 


