
 

   
 
HYSBYSEB 

Swyddog Cyllid a Gweinyddol 
Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

  
Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn darparu hyfforddiant mewn 
garddwriaeth, a gwybodaeth am arddwriaeth, i unigolion a grwpiau, o gynulleidfaoedd amrywiol, ledled 
Cymru. Mae’n brosiect pum mlynedd a ariennir trwy Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 
Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd. Mae Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen eiconig a deinamig, sydd wedi ymrwymo i ymchwil i fioamrywiaeth  
a’i chadwraeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad ein hymwelwyr.  

Bydd dewis eang o gyrsiau garddwriaeth ac ymgysylltiad â’r cyhoedd ar gael i oedolion a phlant, a hynny ar 
werth gerddi er mwyn tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Byddwn hefyd yn arddangos 
amrywiaeth cynnyrch garddwriaeth Cymru, a’u hansawdd, ac yn helpu achub peillwyr Cymru. Bydd Tyfu’r 
Dyfodol wedi’i leoli yn yr Ardd Fotaneg ac mewn nifer o hybiau ledled Cymru.  

Y Rôl: Swyddog Cyllid a Gweinyddol 

Rydym yn chwilio am rywun sy’n drefnus iawn, ac sydd â’r gallu i roi sylw rhagorol i fanylder a 
lefel uchel o rifedd, i ddarparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol. Byddwch yn 
ein helpu i sicrhau bod canlyniadau a dangosyddion y prosiect yn cael eu mesur a’u hadrodd yn 
gywir, gan gasglu a chrynhoi’r metrigau y mae arnom eu hangen fel tystiolaeth o hyn. Byddwch 
yn paratoi hawliadau, ac yn helpu eu cyflwyno, gan ddefnyddio system ar-lein Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru, gan goladu anfonebau a thaflenni amser a sicrhau bod y cofnodion wedi’u 
diweddaru ac yn gywir. Yn aml, chi fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer y prosiect, a byddwch yn 
cyfathrebu ag unigolion a grwpiau ledled Cymru. Byddwch yn gweithio gyda Gweinyddwyr 
Addysg yr Ardd Fotaneg i reoli ymholiadau bob dydd, cymryd manylion y rheiny sydd eisiau cadw 
lle ar gwrs a darparu cymorth gweinyddol ar draws pob elfen o’r gwaith o weithredu’r prosiect. 
Mae’r gallu i ysgrifennu ac i siarad Cymraeg yn rhugl hefyd yn ddymunol iawn, ac mae dealltwriaeth o 
genhadaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac ymrwymiad iddi, yn hanfodol. 
 

AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD 
 
Dyma swydd lawn-amser sy’n dechrau ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Mae’r swydd yn golygu 
gweithio 37.5 awr yr wythnos, ar batrwm, trwy gydol y flwyddyn, gan weithio pum niwrnod o bob saith. 
Bydd gofyn teithio yng Nghymru i ymweld â mudiadau partner. Mae’r cyflog hyd at £19,000 y flwyddyn gan 
ddibynnu ar gymwysterau a phrofiad. Mae’r swydd ar gontract cyfnod penodol o 5 mlynedd. 

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylech eu cyfeirio at Bennaeth Gwyddoniaeth (Dr Natasha de Vere – 
natasha.devere@gardenofwales.org.uk)  

Dylech anfon eich cais, ar ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini prawf, 
ynghyd â manylion cyswllt llawn dau ganolwr, at charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 8 
Rhagfyr 2017. Ar hyn o bryd, y bwriad yw cynnal cyfweliadau ym mis Ionawr 2018.  
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Swyddog Cyllid a Gweinyddol 
Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 

AMLINELLIAD O’R CEFNDIR 

Mae Tyfu’r Dyfodol yn brosiect gwerth £2.3 miliwn a ariennir gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth 
Cymru. Mae’n adeiladu ar lwyddiant prosiect peilot Tyfu’r Dyfodol a oedd ar waith o 2012 tan 2015, gan 
ymgysylltu â dros 5000 o bobl ledled Cymru. Bydd prosiect Tyfu’r Dyfodol yn cyflogi saith aelod llawn-amser 
o staff, ac yn cael cefnogaeth adrannau Gwyddoniaeth, Garddwriaeth, Addysg, Marchnata a Dehongli’r 
Ardd Fotaneg. Mae yna dri phrif faes gweithgarwch.   

1. Gerddi er budd iechyd a lles 

Gall tyfu planhigion i’w bwyta, neu i gael hwyl, ein helpu i gadw’n heini a gwella’n lles meddyliol a 
chorfforol. Mae gerddi hefyd yn gynefinoedd bywyd gwyllt pwysig ac yn darparu gwasanaethau ecosystem 
hanfodol, er enghraifft gwarchod rhag llifogydd a pheillio. Byddwn yn darparu hyfforddiant ac ymgysylltiad i 
oedolion a phlant, ynglŷn â gwerth gerddi o ran tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd.  

2. Dathlu garddwriaeth Cymru  

O blanhigfeydd arbenigol sy’n cynhyrchu planhigion a blodau unigryw, i dyfwyr masnachol sy’n darparu’r 
ffrwythau a’r llysiau gorau, byddwn yn arddangos amrywiaeth cynhyrchion garddwriaethol, a’u hansawdd, 
trwy gyfrwng gwyliau a digwyddiadau cyffrous.  

3. Garddwriaeth ar gyfer y dyfodol 

Er mwyn sicrhau sector cynaliadwy sy’n gallu goroesi yn y dyfodol, mae angen i arddwriaeth Cymru 
ffrwyno’r datblygiadau gwyddonol a thechnolegol diweddaraf. Byddwn yn creu rhwydweithiau rhwng 
gwyddoniaeth a garddwriaeth ac yn defnyddio ymchwil heb-ei-ail yr Ardd Fotaneg ar blanhigion sy’n ysgogi 
peillio, i greu marchnad newydd ar gyfer planhigion sy’n gyfeillgar i beillwyr, a gynhyrchir mewn ffordd 
gynaliadwy.  

 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw gardd fotaneg gyntaf y mileniwm newydd, ac mae’n ymestyn dros 
fwy na 568 erw yng nghefn gwlad Sir Gâr. Mae’n cynnwys yr Ardd Fotaneg a Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Waun Las, a reolir fel fferm organig. Mewn prin 17 mlynedd, mae wedi datblygu i fod yn lle 
sy’n bwysig yn rhyngwladol ac wedi ymrwymo’n llwyr i warchodaeth, garddwriaeth, gwyddoniaeth 
addysg, hamdden a’r celfyddydau.  
 
Am fwy o wybodaeth, rhowch glic ar: Error! Hyperlink reference not valid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 
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Swydd-ddisgrifiad 
 
Teitl y Swydd  Swyddog Cyllid a Gweinyddol  
Adran Tyfu’r Dyfodol 
Yn adrodd i Cydlynydd y Prosiect  
Yn gyfrifol am reoli Neb 
 

Amlinelliad o ddiben y rôl: Swyddog Cyllid a Gweinyddol 
Bydd y Swyddog Cyllid a Gweinyddol yn darparu cymorth gweinyddol ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol. 
Byddwch yn helpu sicrhau bod canlyniadau a dangosyddion y prosiect yn cael eu mesur a’u hadrodd yn 
gywir, gan gasglu a chrynhoi’r metrigau y mae ar y prosiect eu hangen fel tystiolaeth o hyn. Byddwch yn 
paratoi hawliadau, ac yn helpu eu cyflwyno, gan ddefnyddio system ar-lein Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 
Cymru, gan goladu anfonebau a thaflenni amser a sicrhau bod y cofnodion wedi’u diweddaru ac yn gywir. 
Yn aml, chi fydd y cyswllt cyntaf ar gyfer y prosiect, a byddwch yn cyfathrebu ag unigolion a grwpiau ledled 
Cymru. Byddwch yn gweithio gyda Gweinyddwyr Addysg yr Ardd Fotaneg i reoli ymholiadau bob dydd, 
cymryd manylion y rheiny sydd eisiau cadw lle ar gwrs a darparu cymorth gweinyddol ar draws pob elfen 
o’r gwaith o weithredu’r prosiect. Mae gallu siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn y Gymraeg yn ddymunol iawn 
ac mae dealltwriaeth o genhadaeth yr Ardd Fotaneg ac ymrwymiad iddi, yn hanfodol. 

 
Cyfrifoldebau  
 

1. Cyfrifoldeb dros ddyletswyddau cadw cofnodion ariannol ar gyfer grantiau a chadw cofnodion 
cywir ac amserol sy’n gysylltiedig â phrosiect Tyfu’r Dyfodol. Defnyddio meddalwedd cadw 
cofnodion ariannol Sage at y diben hwn. 

2. Coladu anfonebau, y gyflogres, taflenni amser a metrigau dangosyddion, a’u rheoli, a defnyddio’r 
rhain i baratoi hawliadau gan ddefnyddio system ar-lein Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a 
sicrhau bod y rhain yn drefnus iawn ac ar gael at ddibenion archwilio.  

3. Cadw cofnodion ynghylch niferoedd sy’n cymryd rhan mewn cyrsiau a digwyddiadau ymgysylltu 
â’r cyhoedd, ac adborth ganddynt, er mwyn sicrhau yr adroddir yn gywir ynghylch canlyniadau a 
dangosyddion.  

4. Sicrhau bod cofnodion a defnyddiau’n cael eu cadw yn unol â chonfensiynau priodol a safonau 
arfer proffesiynol, gan gynnwys gofynion diogelu data. Sicrhau bod y rhai yn cydymffurfio â’r 
rheoliadau grant.  

5. Gweithio gyda Gweinyddwyr Addysg yr Ardd Fotaneg i gymryd enwau a manylion y rheiny sydd 
eisiau cadw lle ar gyrsiau, a thaliadau, gan anfon yr wybodaeth berthnasol at y cyfranogwyr cyn 
pob cwrs ac ateb unrhyw ymholiadau wrth iddynt godi.  

6. Paratoi deunydd ar gyfer y cyrsiau, eu copïo a’u dosbarthu.  
7. Ymgymryd â gwaith archebu, anfonebu a rheoli swyddfa ar gyfer prosiect Tyfu’r Dyfodol.  
8. Cynorthwyo gyda’r gwaith o drefnu digwyddiadau ymgysylltu â’r cyhoedd, cynadleddau a 

gweithgareddau eraill y prosiect.  
9. Bod yn gyswllt ar gyfer hybiau partner, cydweithwyr ac asiantaethau priodol eraill, gan sicrhau 

cyfathrebu clir a phositif, cefnogi cyd-ddealltwriaeth a chyflawni cyrchnodau, targedau a 
phrosesau creiddiol.  

10. Cyfrannu, fel aelod o dîm Tyfu’r Dyfodol a staff yr Ardd Fotaneg, at unrhyw weithgareddau neu 
ddyletswyddau sy’n cefnogi Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ac yn ei hyrwyddo, a helpu 
gyda’r gwaith o’i rhedeg yn llyfn o ddydd i ddydd ac yn ei llwyddiant yn gyffredinol.  

11. Unrhyw ddyletswyddau eraill a ddyrennir o bryd i’w gilydd.  
 



 

DISGRIFIAD PERSON     
 Nodir isod y meini prawf angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r rôl. 
 Mae’r wybodaeth hon ar gael yn agored i ymgeiswyr a bydd yn sylfaen ar gyfer y broses recriwtio a 

dethol. 

 Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf hyn yn ddigonol fydd yn cael eu hystyried. 
 

 

 Meini Prawf Hanfodol   
 

1 Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad ymarferol sy’n gyfwerth.  

2 Profiad o gadw cofnodion ariannol a thrafod gwybodaeth ariannol.  

3 Sgiliau trefnu profedig gyda sylw craff i fanylder.   

4 Rhifedd, sgiliau bysellfwrdd a gallu TG rhagorol.  Y gallu i drin data a gwybodaeth, dehongli ac 
adrodd ar dueddiadau a chanlyniadau.  

5 
 

Sgiliau cyfathrebu personol rhagorol, sydd wedi’u datblygu’n dda, gan gynnwys y gallu i siarad 
yn dda, arddull ysgrifennu sy’n llifo, a hyder wrth gyflwyno. 

6 Y gallu i ddefnyddio pecynnau Microsoft Office yn fedrus, yn enwedig Excel a meddalwedd 
cofnodion ariannol Sage.  

7 
 

Hanes o weithio ar lefel uchel o  gyfrifoldeb ac atebolrwydd unigol. 

8 Gwir angerdd ynghylch cenhadaeth yr Ardd Fotaneg, a’i diben, a brwdfrydedd ynghylch 
cyfrannu at ei llwyddiant, ei hysbryd o dîm a’i hethos. 

 Meini Prawf Dymunol 

9 
 

Y gallu i siarad ac ysgrifennu’n rhugl yn y Gymraeg, ynghyd ag ymrwymiad i bobl Cymru, ei 
hiaith a’i diwylliant. 

10 Cymwysterau cadw cofnodion/cyfrifo.  
 
 

 

 


