
 

 

 

 

 

Swyddog Addysg a Choetir (Rhan-amser 50% clla) 

Middleton: Adennill Paradwys 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r adferiad  y tirlun o gyfnod y Rhaglywiaeth yr Ardd yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol yng 

Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, a chefnogir gan rodd sylweddol gan Gronfa Treftadaeth y 

Loteri.  Mae’n cynnwys prif gynllun a fydd yn datgelu hanes o gysylltiadau’r Ardd gyda’r Cwmni East 

India, sut wnaeth y Cwmni lunio’r tirlun yn y rhan hon o Gymru a’r rhan y chwaraewyd trigolion 

Cymru wrth lunio’r Ymerodraeth Brydeinig ehangach. 

Dyma brosiect cymhleth, proffil uchel, sy’n cynnwys portffolio integredig o archaeoleg, peirianneg, a 

gwaith treftadaeth tirwedd, yn darparu ystod o ganlyniadau treftadaeth i ymwelwyr, cymunedau, 

gwirfoddolwyr a dysgwyr.  Mae cyllid wedi’i ddyfarnu ar gyfer y cam Cyflenwi (42 mis). 

Fel Swyddog Addysg/Coetir (50% CLlA) byddwch yn rhan bwysig o Dîm Rheolaeth y Prosiect gyda 

chyfrifoldeb penodol am helpu i sicrhau canlyniadau o gyfranogiad a dysgu’r prosiect wedi’u cwrdd 

yn llawn.  Bydd hyn yn dod â chi i gysylltiad â grwpiau amrywiol, unigolion, rhanddeiliaid, a 

sefydliadau yn lleol a’n genedlaethol.  Mae ymrwymiad gyda chyfranogwyr eang yn ofyniad pwysig 

o’r prosiect hwn, ac mae yna ddisgwyl i’r cyfleoedd i ddatblygu sgiliau i fod yn hynod o amrywiol, o 

waith ymarferol yn yr awyr agored, i ymgysylltu â’r cyhoedd a thywys ar draws safle’r Ardd.  Felly, 

mae hon yn swydd ysgogol a fydd yn cael dylanwad ar dreftadaeth leol a chenedlaethol a llwyddiant 

y prosiect.    



AMLINELLIAD O FANYLION Y SWYDD 

Mae hon yn swydd cyfnod penodol a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am hyd at 39 mis.  

Mae ar gael o fis Mehefin 2017 tan fis Awst 2020.  Yr oriau o waith yw 18.75 yr wythnos, gyda 

gofyniad penodol ar gyfer hyblygrwydd i drefnu’r oriau hyn mewn ffordd sy’n cydlynu gydag aelodau 

eraill tîm y prosiect i sicrhau’r anghenion drwy gydol yr wythnos 7 diwrnod.  Bydd gweithio ar 

benwythnosau a rhoi nosweithiau yn debygol o fod yn ofynnol ar sail rota.  Y cyflog yw hyd at 

£17,500 y flwyddyn pro-rata yn ôl cymwysterau a hanes gwaith. 

Fe’ch anogir i archwilio wefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom ni a’r hyn rydym yn ei wneud. 

Mae’n hanfodol yn eich cais eich bod yn darparu tystiolaeth ac enghreifftiau profedig sy’n dangos yn 

benodol sut rydych yn bodloni pob un o’r meini prawf o ofynion y swydd.  Bydd y rhain yn cael eu 

datblygu a’u trafod yn fanwl gydag ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd i gyfweliad. 

Yn dilyn cyfweliad, caiff penodiad llwyddianus ei sicrhau ar ôl cwlbhau cais DBS (Gwasanaeth Datgelu 

a Gwahardd) yn wirfoddol.   

Croesewir ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio at Rob Thomas, Pennaeth Datblygu: 

rob.thomas@gardenofwales.org.uk  

Dylai ceisiadau, mewn ffurf llythyr cais a CV sy’n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni’r meini 

prawf, eu hanfon, yn ddelrfrydol fel copi electronig, i Louise Austin: 

louise.austin@gardenofwales.org.uk. 
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NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES 
Disgrifiad Swydd 

 

Teitl y Swydd Swyddog Addysg a Choetir 

Yn adrodd i Rheolwr Prosiect CDL 

Rheolwr llinell Neb 

Yn gyfrifol am Gwirfoddolwyr, darpariaeth o addysgu ac allgymorth o’r Prosiect CDL 

“Parc Dŵr Syr William Paxton” 

Cyfeirnod y Swydd*  

 

Mae’r adferiad o dirlun o gyfnod y Rhaglywiaeth yr Ardd yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol yn yr 

Ardd, wedi’i gefnogi gan grant o’r Gronfa Dreftadaeth y Loteri.  Mae hwn yn brosiect mawr, uchel ei 

broffil a chymhleth.  Ar ôl cwblhau’r Cam Datblygu o fis Ionawr 2015 i fis Mawrth 2017, mae’r 

prosiect yn awr yn cychwyn a bydd yn cynnwys y Cam Cyflenwi (dros 36 mis), lle y bydd rhaglen o 

gadwraeth o barcdir hanesyddol ac adfer yn cael ei wneud.  Bydd hyn yn cynnwys rhaglen eang o 

ymgysylltu â’r cyhoedd a dysgu treftadaeth.  Bydd cynllun gweithgaredd manwl yn cael ei gyflwyno 

yn cynnwys ymchwilio, hyfforddi, gwirfoddoli, digwyddiadau a gweithgareddau dehongli. 

Y Swyddog Addysgu a Choetir sy’n gyfrifol am hyrwyddo sgiliau adeiladu ac allbynnau o’r 

hyfforddi/sgiliau, gan sicrhau bod y rhai a bennwyd o dan amodau a thelerau’r ariannu yn cael eu 

cyflawni’n llwyddiannus.  Mae’r penodiad hwn ar gyfer y Cyflenwi (cam 2) sy’n ddibynnol ar sicrhau 

ariannu yn seiliedig ar gyflawniadau a chanfyddiadau’r cam Datblygu. 

 

A.  Cyfrifoldebau Cyffredinol 

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau’r Swydd 

1. Y gofyniad allweddol am y swydd hon yw cyflawni lefelau uchel o adeiladu gallu treftadaeth ac 

ymgysylltu â’r cyhoedd.  Mae’n cynnwys, a bydd yn cael ei gyflawni drwy, gyfuniad o wirfoddoli, 

dysgu, a gweithgarwch allgymorth. 

 

2. Sicrhau cynhwysiad uchel ei broffil o wirfoddoli, dysgu, ac allgymorth fel rhan annatod o’r 

prosiect, gan sicrhau manteision cysylltiedig ar gyfer y prosiect ei hun, rhanddeilliaid y prosiect a 

phartneriaid, yn ogystal â’n fwy cyffredinol er budd y cymunedau lleol a rhanbarthol. 

 

3. Codi proffil y cyfleoedd a chyflawniadau o wirfoddoli, addysgu ac ymgysylltu â’r cyhoedd yn yr 

Ardd fel rhan o bwysig o’i hethos.  Hybu’r gwerthfawrogiad o bwysigrwydd o adnoddau ac 



amgylchedd hanesyddol yr Ardd a’r asedau sydd â’r potensial i sicrhau manteision i’r gymuned 

ac yn rhoi gwerth ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

 

4. Sicrhau bod trefniadau yn cydymffurfio â thelerau ac amodau’r dyfarniad cyllido a’n alinio â 

pholisïau a chytundebau’r Ardd, a threfniadau am wirfoddoli, dysgu, addysg, ymgysylltu ac 

allgymorth ag ymwelwyr sefydlog yr Ardd. 

 
5. Cynllunio ymgysylltu gyda’r prosiect i fod yn bleserus, er mwyn i’r Ardd ddod yn adnabyddus fel 

man bydd pobl am wirfoddoli, dysgu ac i weithio. 
 
6. Gweithio gyda Thîm Rheolaeth y Prosiect craidd ac yn gweithio mewn cysylltiad agos ag eraill yn 

yr Ardd a thu hwnt, i adolygu, datblygu, ac yn gweithredu’r ymrwymiad, datblygu sgiliau, a 
chynlluniau adeiladu a gweithgareddau ar gyfer pob cam o’r prosiect gan sicrhau bod cynnydd ar 
darged. 

 
7. Cyfrannu’n rhagweithiol fel aelod o’r Tîm Cyflawni, yn cefnogi anghenion y Tîm Rheoli’r Prosiect 

a Grŵp Llywio gan ddarparu trefn ac adroddiadau, data ac adborth er mwyn i berfformiad a 
disgwyliadau’r prosiect cael eu hadolygu. 

 
8. Mewn ymgynghoriad ag eraill, cymryd cyfrifoldeb am asesiadau risg a materion Iechyd a 

Diogelwch mewn perthynas ag ymgysylltu ag agweddau sgiliau ar y prosiect. 
 
9. Gan weithio gyda chydweithredwyr sefydliadol, rhanddeilliaid, a phartneriaid i gychwyn, 

archwilio, a datblygu cyfleoedd y prosiect ar gyfer addysgu ffurfiol ac anffurfiol, cyrsiau 
achrededig, prosiectau menter gymdeithasol, a manteision economaidd ac eraill. 

 
 
B.  Dyletswyddau Penodol 
 
1. Cynllunio a gweithredu rhaglenni o ymgysylltu ymarferol, yn enwedig mewn gweithgareddau 

sy’n gysylltiedig â rheoli coetiroedd a gwaith coed gan wirfoddolwyr, dysgwyr, ac ymwelwyr/ y 
cyhoedd yn unol â’r cais prosiect, cynlluniau ariannol a chyflwyno, ar ganlyniadau gofynnol. 

 
2. Mewn cysylltiad agos â’r Cydlynydd Treftadaeth, cymryd cyfrifoldeb am gynllunio, rheoli, 

monitro ac adrodd ar weithgareddau sgiliau a chyflawniadau posibl a gwirioneddol. 
 
3. Cysylltu ag aelodau o staff presennol yr Ardd i integreiddio gweithgareddau agos â strategaethau 

a gweithgareddau adeiladu ac ymestyn allan yr Ardd.  
 
4. Yn cydlynu’n benodol gyda thîm Addysg, Swyddog Aelodaeth a Gwirfoddolwyr presennol yr 

Ardd, i sefydlu a chytuno ar systemau a phrosesau sy’n cydlynu gyda nhw, fel bod cofnodi ac 
adrodd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion y prosiect ond gellir ei gynnwys fel rhan o 
weithgareddau a chyflawniadau cyffredinol yr Ardd. 

 
5. Cysylltu ag eraill yn Nhîm Rheoli’r Prosiect, yn ogystal ag ymgynghorwyr arbenigol i nodi tasgau 

ac amserlennu i wirfoddolwyr, a chydlynu recriwtio addas ar gyfer y rhain. 
 



6. Gweithio gydag eraill ar draws a thu hwnt i’r tîm, gan sicrhau safonau uchel o gyfathrebu i staff a 
rhanddeiliaid, yn ogystal ag ymgynghorwyr, gwirfoddolwyr, dysgwyr, ac ymwelwyr. 

 
7. Cyfrannu at gynllunio a darparu gweithgareddau a gynlluniwyd i gynyddu lefel y sgiliau a 

gwybodaeth y rhai sy’n ymwneud yn yr amgylchedd hanesyddol.  Dyfeisio ac arwain 
digwyddiadau a gweithgareddau addysgol ac ymarferol. 

 
8. Trefnu hyfforddiant a goruchwyliaeth i gyflwyno gwirfoddoli, dysgu, a gweithgareddau a 

digwyddiadau allgymorth, gan gyfrannu at hyn eich hun yn ôl y gofyn. 
 
9. Mynd ati i farchnata cyfleoedd y prosiect sy’n anelu at annog a galluogi’r gymuned gyfan, beth 

bynnag yw lefel eu sgiliau a’u gallu i gymryd rhan yn y prosiect. 
 
10. Paratoi, dylunio, ac ysgrifennu gwybodaeth ar gyfer hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i 

gyfleoedd ymgysylltu ac allgymorth, gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) creu gwybodaeth ar y 
wefan, deunyddiau marchnata, taflenni cyhoeddusrwydd, arddangosfeydd, llwybrau ac ati. 

 
11. Datblygu a gweithredu ffyrdd creadigol o ymgysylltu, hyfforddi, mentora, a chefnogi pobl sy’n 

annog yn llwyddiannus ac yn eu hysgogi i gymryd rhan. 
 
12. Cymryd cyfrifoldeb am greu amgylchedd cadarnhaol sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb lle gall 

gwirfoddolwyr a dysgwyr o allu a chefndir amrywiol ffynnu.  Sicrhau safonau uchel o gyd-barch a 
chyfathrebu clir gydag, a rhwng unigolion a grwpiau sy’n ymwneud â’r prosiect. 

 
13. Annog a chefnogi unigolion a grwpiau a fydd yn cymryd rhan.  Ceisio ehangu amrywiaeth ac 

ystod y cyfranogwr drwy frocera cyswllt â grwpiau anodd eu cyrraedd, lleiafrifoedd ethnig neu 
sydd heb gynrychiolaeth ddigonol a chymunedau.  Gall hyn olygu siarad â grwpiau a mynychu 
cyfarfodydd i ffwrdd o’r Ardd ac mewn nosweithiau neu ar benwythnosau. 

 
14. Anelu o’r cychwyn er mwyn cyfrannu at greu rhwydwaith hunangynhaliol o gyfranogwyr a 

gweithredwyr treftadaeth a fydd yn cael ei gynnal yn ystod a thu hwnt i gyfnod y prosiect. 
 
15. Darparu adroddiadau a dadansoddiad ar ganlyniadau ac effaith ymgysylltu a dysgu.  Gwneud 

argymhellion ar gyfer unrhyw welliannau yn ogystal â datrys problemau a dod o hyd i atebion i 
heriau sy’n codi. 

 
16. Sicrhau bod y prosiect ac unrhyw chadw cofnodion arall yn ddigonol at ddibenion archwilio, 

sicrhau ansawdd, ac mae’n anelu at gwrdd â safonau arfer gorau – cynnal cyfrinachedd a diogelu 
data cydymffurfio.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio ystod o offer electronig TG (cronfeydd data, 
taenlenni) yn ogystal â phapur ar gyfer cofnodi cyfranogiad a lefelau ymgysylltu. 

 
17. Hyrwyddo cydweithredu o fudd i bawb a threfniadau gyda sefydliadau partner, cymunedau o 

ddiddordeb, grwpiau lleol a chenedlaethol perthnasol o arbenigwyr ac amaturiaid i gyflawni 
canlyniadau treftadaeth y prosiect. 

 
18. Cydweithio’n eang â rhanddeiliaid, partneriaid, cyfranogwyr, aelodau’r tîm, ac eraill i godi enw 

da ac adeiladu proffil cadarnhaol a llwyddiant y prosiect. 
 
19. Ceisio nodi cyfleoedd o fudd i bawb sy’n deillio o’r prosiect ac i rannu arfer da yn eang gyda 

phrosiectau CDL eraill neu gynlluniau cymorth grant a sefydliadau. 
 



20. Cyfrannu’n benodol tuag at y gwerthusiad gwrthrychol o weithgareddau ymgysylltu'r prosiect, er 
mwyn i’w effaith cael ei asesu’n ansoddol ac yn feintiol. 

 
21. Cyfrannu at ddatblygu syniadau a rhaglenni’r prosiect.  Gall hyn gynnwys helpu i baratoi 

ceisiadau neu geisio am arian gan amgen yn ogystal â ffynonellau sy’n bodoli eisoes. 
 
C.  Dyletswyddau Cyffredinol Eraill 
 
1. Cyfrannu, fel aelod o dîm staff yr Ardd, i unrhyw weithgareddau neu ddyletswyddau sy’n cefnogi 

a hybu’r Ardd, ac yn helpu yn ei rhedeg o ddydd i ddydd a’i llwyddiant cyffredinol. 
 
2. Caiff dyletswyddau eraill eu gosod o amser i amser. 
 
 

MANYLEB PERSON 
 
Mae’n hanfodol yn eich cais eich bod yn darparu tystiolaeth ac enghreifftiau profedig sy’n dangos yn 
benodol sut rydych yn bodloni pob un o’r meini prawf dethol o ofynion y swydd.  Bydd y 
cymwysterau hyn yn cael eu datblygu a’u trafod yn fanwl gyda’r ymgeiswyr hynny sy’n cael eu 
gwahodd i gyfweliad. 
 

 Nodir isod yw’r meini prawf sy’n cael ei ystyried yn angenrheidiol i ymgymryd â dyletswyddau’r 
swydd. 

 Mae’r fanyleb person yn ffurfio rhan o’r wybodaeth sydd ar gael yn agored i ymgeiswyr. 

 Bydd y wybodaeth hon yn cael ei gyfeirio at ystod pob cam o’r broses recriwtio a dethol. 

 I fod yn y rhestr fer a/ neu ddewis ar gyfer cyfweliad, rhaid i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf hyn 
yn ddigonol. 

 
 

 Meini Prawf a’r dystiolaeth a ddisgwylir Dull Asesu 

 Addysg / Cymwysterau 

 

Gwybodaeth / Profiad 

 

Cymwyseddau / Galluoedd 
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 Meini Prawf Anghenreidiol     

1 Addysg hyd at lefel gradd neu gymhwysedd proffesiynol cyfatebol, gyda 

thystiolaeth o rifedd a llythrennedd 

√ √ √  

2 Dealltwriaeth o gysyniadau dysgu ffurfiol ac anffurfiol, yn seiliedig yn 

ddelfrydol ar waith mewn addysgu/ hyfforddi/ dysgu neu amgylcheddau 

gwirfoddoli.  Byddai adnabyddiaeth ag agendâu sgiliau, canlyniadau dysgu, 

ac egwyddorion achredu yn ddymunol iawn 

√ √ √  



3 Gwybodaeth a phrofiad profedig o reoli coetiroedd yn gynaliadwy a gwaith 

coed  

√ √ √  

4 Gwybodaeth a phrofiad profedig o reoli gwirfoddolwyr, ymgysylltu â’r 

cyhoedd, a/neu allgymorth gweithgareddau mewn lleoliad ymarferol 

    

5 Cymwysedd TG ac allweddell profedig gyda’r gallu i ddefnyddio amrywiaeth 

o becynnau, offer, systemau yn hyderus ac yn cofnodi gwybodaeth yn gywir 

√ √ √  

6 Sgiliau trefnu a chynllunio amlwg, gyda’r gallu i flaenoriaethu amser eich 

hun a gwaith pobl eraill, ac i aml-dasgio 

√ √   

7 Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol ac ysgrifenedig hyderus a phrofedig gyda 

dawn glir ar gyfer ymgysylltu ac ysgogi pobl ar bob lefel 

√ √ √  

8 Y gallu i gychwyn cydweithio ar draws a rhwng grwpiau a sefydliadau 

amrywiol i sicrhau canlyniadau a chyflawni amcanion  

√ √   

9 Dealltwriaeth o ddiogelu ymarferol, rheoli risg, ac anghenion iechyd a 

diogelwch mewn amgylchedd prosiect maes a swyddfa trwy gydol y 

flwyddyn 

√ √   

10 Creadigrwydd a llygad ar gyfer dylunio – gwerthfawrogiad o sut i ddal a 

denu diddordeb a dychymyg pobl  

√ √ √  

11 Y gallu i ddadansoddi ac adolygu canlyniadau, ac i adrodd ar ddatblygiad i 

bwyllgorau ac eraill 

√ √   

12 Hyblygrwydd, gallu i addasu a dibynadwyedd – pâr diogel o ddwylo sy’n 

gwneud y swydd 

√ √   

 Meini Prawf Dymunol     

13 Profiad ymarferol mewn amgylchedd gwirfoddoli √ √ √  

14 Rhuglder yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar √ √   

15 Diddordeb a brwdfrydedd dros dreftadaeth a dibenion ac amcanion y 

prosiect yn gyffredinol, yn ogystal â dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o 

amcanion elusennol a dibenion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

√ √   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  


