
                                                                                                                                        
 

Swydd Ddisgrifiad  
 
 

Teitl y Swydd:  
Swyddog Cadwraeth 

 

Adran:  
Cadwraeth 

 

Yn adrodd i:  
Rheolwr Cymru 

 

Dyddiad Cwblhau:  
Chwefror 2022 

Diben y Swydd  
Mae Swyddogion Cadwraeth Buglife yn gwarchod infertebratau a’u cynefinoedd trwy ddylanwadu 
ar eraill, a thrwy reoli a chyfoethogi’r amgylchedd. Caiff cynlluniau gwaith unigol eu pennu’n unol 
â strategaeth y sefydliad, ariannu a dderbynnir a sgiliau a dyheadau’r Swyddog Cadwraeth unigol. 
 
Mae’r rôl hon yn cynnwys gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaeth Parciau Cyngor 
Caerdydd i drosglwyddo canlyniadau cadarnhaol ar gyfer peillwyr ar draws y ddinas o dan y 

rhaglen Lleoedd Lleol ar gyfer Natur a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Swyddog 
Cadwraeth yn cefnogi trosglwyddiad Cynllun Peillwyr Cyngor Caerdydd, yn cyfrannu mewnbwn 
i Gynllun Gweithredu Adfer Natur Caerdydd, hyrwyddo pobl i ymrwymo i’r Addewid Peillwyr, 
trosglwyddo digwyddiadau a gweithgareddau, a chefnogi unigolion a chymunedau i weithredu er 
budd peillwyr. 

 
Manyleb Person:  
Hanfodol: 

• Dealltwriaeth amlwg o bryfed peillio a’u blaenoriaethau cadwraethol  

• Profiad o gyflawni prosiectau rheoli cynefinoedd  

• Lefel dda o wybodaeth ecolegol a dealltwriaeth am faterion cadwraethol  

• Profiad o gynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd trwy weithgarwch ymgysylltu ac allgymorth  

• Profiad o ymgysylltu gyda gwirfoddolwyr a chymunedau lleol mewn prosiectau sy’n 
canolbwyntio ar rywogaethau  

• Profiad o weithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill, gwirfoddolwyr, perchnogion 
tir a chontractwyr   

• Rhywfaint o wybodaeth fotanegol  

• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar gwych, yn cynnwys ysgrifennu adroddiadau 

• Sgiliau cyfrifiadurol da, yn cynnwys defnyddio’r rhyngrwyd, e-bost, Microsoft Office ac 
Excel 

• Sgiliau trefnu gwych, yn cynnwys rheoli amser 

• Trwydded yrru lawn, gyfredol. 
  
Dymunol 

• Profiad o weithio yn y sector gwirfoddol / cyrff anllywodraethol 

• Rheoli prosiectau, yn cynnwys dealltwriaeth a phrofiad ariannol  

• Profiad o Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) 

 
Rôl a Chyfrifoldebau  



• Datblygu a chynnal perthnasau gweithio da gyda grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid 
prosiect   

• Addysgu eraill trwy waith allgymorth cyhoeddus, sgyrsiau, gweithdai, hyfforddiant a 
theithiau pryfetach  

• Darparu cefnogaeth gyda thasgau rheoli prosiectau, gan gynnwys rheolaeth ariannol, ac 
adrodd i gyllidwyr  

• Goruchwylio gwirfoddolwyr a chontractwyr a chyfrannu at eu recriwtio fel bo’n briodol  

• Arwain dyddiau tasgau cadwraeth, gweithio gyda gwirfoddolwyr 

• Ymateb i ymholiadau’r cyhoedd mewn modd proffesiynol ac yn unol â gweithdrefnau 
Buglife 

• Paratoi datganiadau i’r cyfryngau, cynhyrchu deunyddiau hyrwyddo, sicrhau 
cyhoeddusrwydd ar gyfer digwyddiadau a rhoi cyfweliadau i’r cyfryngau fel bo angen  

• Cynnal a datblygu gwybodaeth a sgiliau personol 

• Creu a chynnal perthnasau allanol fydd yn sicrhau llwyddiant prosiectau cyfredol ac i’r 
dyfodol a thwf Buglife i’r dyfodol hefyd.  
 

Cyfathrebiadau Allanol  

• Cyfathrebydd hyderus, gallu siarad gydag ystod eang o gynulleidfaoedd 

• Gallu ysgrifennu erthyglau, taflenni a deunyddiau briffio clir a llawn gwybodaeth 

• Gallu cydgasglu a chyflwyno gwybodaeth o amrywiol ffynonellau 

• Potensial i weithio gyda chwmnïau teledu, radio ac ar-lein gan ddefnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol i hyrwyddo materion a gweithgareddau 

• Gallu datblygu a chynnal partneriaethau allanol, yn cynnwys gyda sefydliadau ac aelodau 
o’r cyhoedd 
 

Rheoli Pobl 

• Goruchwylio gwirfoddolwyr  

• Rheoli eich Iechyd a Diogelwch eich hun ac unrhyw un dan eich cyfarwyddyd neu 
wirfoddolwyr 
  

Terfynau Awdurdod 
 
Cyfrifol am yr holl agweddau cyllidebol a ddirprwyir o waith y prosiect. 
Llofnodi eich gohebiaeth eich hun a ffurflenni hawlio treuliau gwirfoddolwyr. 
 

Llunio Penderfyniadau  

Cyfrifoldeb am wneud penderfyniadau arferol 
ynghylch y rhaglen waith 

 

Prif Ryngwynebau  
Grwpiau cymunedol, perchnogion / rheolwyr 
tir, cyrff anllywodraethol, asiantaethau 
statudol, awdurdodau lleol, gwirfoddolwyr, 
aelodau o’r cyhoedd, y cyfryngau.  

 
Ffactorau perthnasol eraill  
Oriau hirach yn achlysurol a mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau y tu allan i oriau gweithio 
arferol yn cynnwys ar benwythnosau, gweithio oddi cartref weithiau am gyfnodau o fwy na 
diwrnod neu deithio ymhellach na’r arfer. 
 

 


