
 

 

                                                                                                                                                                     
 

Llais y Goedwig 
 

Swydd Ddisgrifiad 
 

Swyddogion Datblygu Coetiroedd Cymunedol                                             
 

Mae Llais y Goedwig yn chwilio am ddau swyddog datblygu wedi eu lleoli yng ngogledd-
ddwyrain a de-ddwyrain Cymru 
 

Teitl y swydd:  Swyddog Datblygu Coetiroedd Cymunedol 

Yn atebol i:  Rheolwr Rhaglen ENRaW     

Cyflog:  £27,000 y flwyddyn pro rata a delir yn fisol fel ôl-daliad 

Lleoliad:  Rhanbarthol, 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 Mai 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 O'R SWYDD 

Pwrpas y swyddi hyn yw cryfhau cymorth ar gyfer cymunedau sy'n dymuno sefydlu 

coetiroedd cymunedol newydd, ac ar gyfer grwpiau sefydledig, ac adeiladu gallu o fewn 

Cyrff Cyhoeddus a pherchnogion coetir eraill i alluogi rheolaeth gymunedol o goetiroedd. 



 

Bydd pob Swyddog yn gweithio o fewn ardal benodol o Gymru -  bydd un swydd wedi ei lleoli 

yng ngogledd ddwyrain Cymru, a bydd un wedi ei lleoli yn ne Cymru ac yn gweithio ochr yn ochr 

ag arweinydd y Tîm Swyddog Datblygu i ddarparu cymorth ar draws de Cymru. Bydd disgwyl i 

Swyddogion gynnig cymorth ar draws Cymru yn un o’r meysydd canlynol:: 

• Rheoli coetiroedd a sgiliau coetir ymarferol 

• Rheoli a gwella bioamrywiaeth a chynefinoedd 

• Trosglwyddo a threfnu asedau 

• Cyhoeddusrwydd a marchnata 

• Datblygu cymunedol 

• Datblygu mentrau a chefnogaeth iddynt 

 

I gyflawni hyn, bydd y Swyddogion Datblygu yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr y 

Rhaglen, ac mewn cydweithrediad â Llais y Goedwig, staff eraill, aelodau a phartneriaid i:  

• Helpu i sefydlu mwy o goetiroedd cymunedol drwy drefnu cytundebau rhwng 

landlordiaid a grwpiau cymunedol yn y rhanbarth  

• Adnabod a mapio ardaloedd o goetir y gall cymunedau weithio arnynt 

• Adeiladu gallu hirdymor Cyrff Cyhoeddus, asiantaethau a grwpiau coetir cymunedol 

lleol i hwyluso datblygiad coetiroedd cymunedol yn y rhanbarth drwy ymgorffori 

ffyrdd newydd o weithio i sicrhau bod rheolaeth gymunedol o goetiroedd yn opsiwn 

hyfyw. 

• Cryfhau gallu, gwydnwch a chynaliadwyedd grwpiau coetir cymunedol hen a 

newydd 

• Helpu i sicrhau bod yr hyn a ddysgir a phrofiadau aelodau yn cael eu cyfuno i ffurfio 

pecynnau cymorth syml fel bod y rhain yn eu lle ac ar gael unwaith y mae cyllid yn 

dod i ben 

• Trefnu Trosglwyddiadau Asedau neu Drefniadau Rheolaeth Gymunedol a chefnogi'r 

gwaith o gytuno arnynt 

• Ymgysylltu 'hyrwyddwyr' coed a choetiroedd lleol - gan roi'r sgiliau i bobl a grwpiau 

lleol allu gofalu am eu coed a choetiroedd yn ogystal ag adnabod ardaloedd ar gyfer 

plannu coed a choetiroedd newydd. 

• Bod y pwynt cyswllt cyntaf rhwng Cyrff Cyhoeddus a chymunedau mewn perthynas 

â choetiroedd.  

• Creu hybiau rhanbarthol a rhwydwaith o gymorth a dargedir i gefnogi'n well grwpiau 

coetir cymunedol ar lefel ranbarthol 

 

 

CYFRIFOLDEBAU A THASGAU ALLWEDDOL 



 

Bydd y swyddogion adeiladu gallu yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Rhaglen Llais y 

Goedwig, ac mewn cydweithrediad agos â staff eraill Llais y Goedwig, bwrdd 

gwirfoddolwyr Llais y Goedwig, aelodau a phartneriaid i:   

• Weithio'n agos â sefydliadau statudol ac eraill yn y sector, gan gynnwys Cyfoeth 

Naturiol Cymru ac Awdurdodau Lleol, i ddatblygu eu dealltwriaeth o grwpiau coetir 

cymunedol a chysylltiadau â'r grwpiau hynny, a chryfhau eu gallu i gefnogi grwpiau 

coetir cymunedol 

• Ymddwyn fel cyfryngwr rhwng grwpiau a pherchnogion tir (ar gais) i helpu i hwyluso 

cytundebau ynghylch defnydd coetir, datrys problemau ac adeiladu prosiectau 

cydweithredol cytûn - ac adeiladu gallu lleol i wneud hynny 

• Archwilio'r potensial ar gyfer rhwydweithiau cymorth rhanbarthol ar gyfer coetiroedd 

cymunedol, gan baratoi opsiynau i'r bwrdd a'i aelodau eu hystyried  

• Darparu cyngor a chymorth ymarferol yn eich maes arbenigol o fewn eich ardal a 

ledled Cymru. Cynghori staff a bwrdd Llais y Goedwig, a chefnogi nodau a 

rhaglenni ehangach Llais y Goedwig o fewn cwmpas eich maes  

• Cynnal sgyrsiau a chyflwyniadau am goetiroedd cymunedol i sicrhau bod y cyhoedd 

a sefydliadau eraill yn ymwybodol o'r buddion a'r heriau 

• Annog grwpiau a sefydliadau lleol i rannu gwybodaeth, arferion gorau, peryglon 

cudd, beth sy'n gweithio orau a beth sydd ddim yn gweithio, syniadau, blogiau ac 

astudiaethau achos etc. drwy rwydwaith Llais y Goedwig 

• Ymateb i geisiadau gan grwpiau hen a newydd drwy ddeall eu nodau a phroblemau 

a darparu gwybodaeth, cyngor, atgyfeiriadau a chymorth ymarferol i'w helpu i 

oresgyn rhwystrau, adeiladu gallu a gwneud y mwyaf o gyfleoedd (ar y safle, dros y 

ffôn a drwy e-bost) 

• Ysbrydoli, mentora a chefnogi'r gwaith o sefydlu grwpiau coetir cymunedol newydd - 

gan ddarparu cyngor a chysylltiadau ymarferol fel sy'n briodol i grwpiau cyfoed, y 

sector statudol, sefydliadau gwirfoddol ac eraill ac awdurdodau lleol 

• Trefnu digwyddiadau hyfforddiant a rhwydweithio lleol i alluogi grwpiau i gysylltu â'i 

gilydd a dysgu gan y naill a'r llall 

• Cyfrannu at drefnu digwyddiadau cenedlaethol Llais y Goedwig e.e. y Sioe 

Frenhinol a'r Eisteddfod, a darparu cymorth yn y digwyddiadau hynny 

• Cefnogi datblygiad mentrau cymdeithasol o fewn amgylcheddau coetir, gan 
adnabod rhwystrau a phartneriaid posibl  

 

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

SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD 

Mae'n hanfodol i chi gael: 

• Sgiliau trefnu/trafod, doethineb a diplomyddiaeth 

• Profiad o goetiroedd cymunedol neu fentrau amgylcheddol cymdeithasol eraill, a 
sgiliau arbenigol sy'n berthnasol yn eich ardal a ledled Cymru  



 

• Y gallu i weithio'n annibynnol ac ar eich menter eich hun, yn ogystal â'r gallu i 
weithio o dan gyfarwyddyd ac ar y cyd 

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

effeithiol gyda grwpiau, cyrff cyhoeddus a sefydliadau eraill  

• Sgiliau gwaith tîm - bydd angen i chi weithio'n effeithiol law yn llaw â chydweithwyr, 
gan rannu gwybodaeth, a darparu cyngor ac arweiniad pan fo angen i adeiladu 
perthnasoedd gweithio cadarnhaol. 

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig da 

• Sgiliau trefnu a gwneud mwy nag un peth ar unwaith da 

• Profiad o wirfoddoli neu weithio gyda gwirfoddolwyr 

• Dull o weithio hyblyg ac addasadwy i fodloni anghenion y sefydliad. 

• Brwdfrydedd tuag at nodau ac amcanion Llais y Goedwig 
 

Mae'n ddymunol i chi gael: 

• Rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar 
• Profiad o siarad cyhoeddus  
• Gwybodaeth am ddatblygu cymunedol a llywodraethu grwpiau 
• Gwybodaeth am goetiroedd, coedwigaeth a/neu fentrau a sgiliau ymarferol sy'n 

gysylltiedig â nhw  
• Sgiliau gweithio ar brosiectau da - cynllunio, adrodd, bodloni terfynau amser 
• Profiad o gael gafael ar gyllid i brosiect 
• Trwydded yrru lawn. 

 
 

ADRODD A GORUCHWYLIAETH 

• 3 mis o gyfnod prawf 

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

• Byddwch yn darparu adroddiadau cynnydd ysgrifenedig i Fwrdd Llais y Goedwig 
drwy'r Rheolwr Prosiect bob 3 mis i'w cynnwys yn adroddiadau Llywodraeth Cymru 

• Byddwch yn darparu adroddiadau cynnydd, taflenni amser a hawliadau treuliau 
misol i'ch rheolwr llinell 

• Byddwch yn glynu at lawlyfr staff Llais y Goedwig, o ran polisïau, gweithdrefnau ac 
ymddygiad 


