
                                                                                                

 
 
Llais y Goedwig                                                                         
 
Swydd ddisgrifiad 
 
Ymchwilydd Prosiect Nwyddau o’r Goedwig 
 
 
Teitl y swydd:   Ymchwilydd Prosiect Nwyddau o’r Goedwig  
 
Yn atebol i: Rheolwr Prosiect Nwyddau o’r Goedwig a Rheolwr Rhaglen LlyG 
       
Cyflog:  £27,300 pro rata (yn cynnwys 5% o gyfraniad pensiwn staff) 
 
Lleoliad:  Hyblyg, gyda chyswllt rheolaidd â phrif swyddfa Llais y Goedwig  
   ym Machynlleth a ledled Cymru. 
 
Hyd: Mae hwn yn gontract cyfnod penodol o fis Awst 2022 hyd at ddiwedd 

Mehefin 2023  
 
Oriau: 22.5 awr yr wythnos 
 
Gwyliau statudol: 25 diwrnod (pro rata) yn ogystal â gwyliau cyhoeddus. 
 
Cyfnod prawf: Mae'r swydd yn amodol ar gwblhau cyfnod prawf o 

fis yn llwyddiannus. 
 
Pensiwn: 3% o gyfraniad gan y cyflogwr o'r cyflog ar gyfer oriau contract 

sylfaenol - yn ogystal â 5% o gyfraniad staff 
 
 
    
TROSOLWG/AMCANION Y SWYDD 
 
Diben y swydd hon yw rheoli'r ffordd y cyflwynir Prosiect Nwyddau o'r Goedwig yn Llais y 
Goedwig (LlyG) er mwyn rhoi cynnig ar ddull newydd o farchnata cynnyrch o goedwigoedd 
a gwasanaethau sydd ar gael yng Nghymru - datblygiad llwyfan marchnata digidol ar gyfer 



cynnyrch cynaliadwy o'r goedwig, i gryfhau cadwyni cyflenwi, gwella gwytnwch 
economaidd a hwyluso cydweithio o fewn y gymuned, y sector lleol a'r sector coetir bach 
 
 
 
Tasgau Penodol: 

 
 

• Cefnogi Rheolwr Prosiect Nwyddau o'r Goedwig i gyflwyno'r prosiect hwn, yn 
ogystal â chasglu gwybodaeth ar gyfer hawliadau a chynnyrch 
  

• Dod o hyd i'r holl gynnyrch a gwasanaethau mae Grwpiau Coetir Cymunedol ledled 
Cymru (gan ddechrau gydag aelodau LlyG) yn eu cynhyrchu, eu gwerthu neu'r 
hoffent eu gwerthu, a'u cofnodi nhw. 
 

• Cofnodi dulliau cyfredol o werthiant, niferoedd ac amlder chynhyrchu a gwerthu 
 

• Gwneud asesiad dechreuol o gymorth dechreuol a pharhaus sydd ei angen ar 
Grwpiau Coetir Cymunedol i ddefnyddio llwyfan Nwyddau o'r Goedwig 
 

• Ehangu ymarferion cwmpasu i berchnogion coetir bach yng Nghymru, ac o bosib, y 
DU pan fydd amser yn caniatáu hynny 
 

• Trefnu sesiynau hyfforddi a chymorth parhaus ar gyfer Grwpiau Coetir Cymunedol 
ac eraill sy'n defnyddio'r safle 

 
 

 
Dyletswyddau Cyffredinol; 

 

• Gweithio fel rhan o Nwyddau o'r Goedwig a thîm staff ehangach LlyG, yn cynnwys 
contractwyr sy'n gwneud ymchwil ar lwyfannau presennol, a blaenorol, sy'n gwerthu 
cynnyrch o goedwigoedd 
 

• Ymgymryd â hyfforddiant y mae tîm Nwyddau o'r Goedwig yn ei ystyried yn 
hanfodol er mwyn cyflwyno'r prosiect, pan y bo'n briodol, a hyfforddi eraill o ran 
dulliau a thechnegau.  
 

• Gweithio gyda thîm staff LlyG a Nwyddau o'r Goedwig i hyrwyddo cyfleoedd 
cynnyrch i Nwyddau o'r Goedwig a grwpiau Coetiroedd Cymunedol. 
 

• Gweithio'n agos gyda thîm Nwyddau o'r Goedwig i rannu a thrafod canfyddiadau 
prosiect. 
 



• Diweddaru cynnwys cyfryngau cymdeithasol Nwyddau o'r Goedwig a gweithio gyda 
Rheolwr y Prosiect i ysgrifennu erthyglau newyddion pan fydd yn briodol.  

 
Ymgymryd â thasgau eraill yn ôl cyfarwyddyd Rheolwr Prosiect Nwyddau o'r 

Goedwig 

 

SGILIAU, GWYBODAETH A PHROFIAD 
 

• Trefnu a chynnal digwyddiadau a gweithdai 

• Profiad o weithio gyda choetiroedd cymunedol neu fentrau amgylcheddol 

cymunedol eraill 

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

effeithiol gyda grwpiau, busnesau bychain a sefydliadau yn sydyn ac effeithiol. 

• Gallu gweithio ar eich pen eich hun yn aml ond yn gallu cydweithio a gweithio dan 

gyfarwyddyd hefyd. 

• Sgiliau gweithio ar brosiect a gweinyddol da. 

• Profiad o ddefnyddio ac addasu taenlenni i gasglu a chyflwyno data 

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

• Yn barod i drosglwyddo gwybodaeth a sgiliau i eraill 

• Profiad o weithio ar brosiectau a ariennir gan Raglen Datblygu Gwledig 

• Dealltwriaeth o weithio mewn Llywodraeth ddatganoledig a Lleol yng Nghymru 

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

 

ADRODD A GORUCHWYLIAETH 
 

• 1 mis o gyfnod prawf 

• Byddwch yn gweithio dan gyfarwyddyd Rheolwr Prosiect Nwyddau o'r Goedwig, a 
fydd yn adrodd i Fwrdd Cyfarwyddwyr Llais y Goedwig ac yn cysylltu â nhw, i 
gynllun gwaith cytunedig 

• Darparu adroddiadau cynnydd ysgrifenedig i'r Rheolwr Prosiect, Bwrdd Llais y 
Goedwig (a Llywodraeth Cymru) bob 3 mis ar ffurf gytunedig. 

• Darparu taflenni amser i'r Rheolwr Prosiectau yn ôl yr angen i'w cynnwys yn 
adroddiadau'r bwrdd ac adroddiadau chwarterol i gyllidwyr 

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

 


