
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Swyddog Gweinyddiaeth ac Estyn Allan 

Middleton:  Adennill Paradwys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae’r adferiad o dirlun cyfnod y Rhaglywiaeth yr Ardd yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol yng Ngardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi’i chefnogi gan grant sylweddol o Gronfa Treftadaeth y Loteri.  Mae’n 
cynnwys cynlluniau i ddatgelu’r stori o gysylltiad yr Ardd â’r East India Company, sut wnaeth y cwmni 
ffurfio’r tirlun o’r ardal hon o Gymru a’r rhan y gwnaeth trigolion Cymru chwarae yn ffurfiad yr 
Ymerodraeth Brydeinig. 

 

Dyma brosiect cymhleth, uchelgeisiol sy’n cynnwys portffolio integredig o archeoleg, peirianyddiaeth a 
gwaith ar dirlun treftadaeth, yn darparu amrywiaeth o allbynnau treftadol i ymwelwyr, cymunedau, 
gwirfoddolwyr a dysgwyr.  Mae cyllid newydd cael ei wobrwyo am Gyfnod o Ddarparu 36 mis o hyd. 

 

Fel Swyddog Gweinyddiaeth a Gwirfoddolwyr, byddwch yn aelod pwysig o Dîm Rheolaeth y Prosiect gyda 
chyfrifoldebau penodol am gyd-drefnu a rheoli gwirfoddolwyr a’n sicrhau bod canlyniadau o gyfranogiad y 
prosiect yn llwyddiannus ac wedi’u bodloni.  Bydd eich swydd yn cynnwys gweithio fel ffocws i 
gyfathrebiad, casglu a chofnodi data, cyd-drefnu gwybodaeth a threfnu cyfarfodydd y prosiect.  Cewch 
ddod mewn cysylltiad ag eraill o fewn a thu allan i’r mudiad a chewch weithio’n ymarferol fel rhan bwysig o 
dîm y prosiect. 

 



 

 

Bydd y swydd hon yn rhoi chi mewn cysylltiad ag amrywiaeth o grwpiau, unigolion, hapddalwyr a 
mudiadau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.  Mae cyfranogiad eang yn ofyniad pwysig o’r prosiect, ac fe 
ddisgwylir i’r cyfleoedd i ddatblygu eich sgiliau i amrywio o fod yn ymarferol iawn, gwaith yn yr awyr agored 
ar ymchwiliad a dadansoddiad data ar lefel proffesiynol uchel, yn ogystal ag ymrwymiad  a thywys y 
cyhoedd ar draws safle’r Ardd.  Felly, mae hon yn swydd ysgogol a fydd yn dylanwadu ar dreftadaeth 
genedlaethol a rhyngwladol a llwyddiant y prosiect. 

 

Rydych yn debygol o wedi addysgu i lefel gradd neu’n gyfwerth, yn ôl pob tebyg gyda chefndir yn cyd-
drefnu gwirfoddolwyr ym mhrosiectau cymunedol, yn ogystal â diddordeb mawr yng ngwaith treftadol.  
Mae yna angen am sgiliau trefnu a chynllunio profedig, gyda’r gallu i weithio’n amlorchwyl ac i roi 
blaenoriaeth ar amser eich hun.  Mae sgiliau TG cymwys a hyderus yn hanfodol, yn ogystal â sylw manwl 
at fanylion a chywirdeb.  Byddwch hefyd yn gyfarwydd â gwasanaethu cyfarfodydd a chefnogi prosiectau, 
yn ogystal â chael llygad am ddyluniad a sgiliau marchnata ymarferol.  Yn ychwanegol, bydd gennych chi 
ddiddordeb a brwdfrydedd am bwrpasau ac amcanion y prosiect yn ogystal â rheini o’r Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn hynod ddymunol. 
 
  
 
 
AMLINELLIAD O FANYLION Y SWYDD 
 
Dyma swydd am gyfnod penodol wedi’i gyllido gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am hyd at 36 mis.  Mae ar 
gael o fis Ebrill 2017.  Oriau gweithio’r swydd fydd 37 awr yr wythnos.  Mae’n debygol bydd yna ofyn am 
waith ar benwythnosau a rhai nosweithiau ar sail rota.  Mae’r cyflog hyd at £17,500 y flwyddyn yn ôl 
cymwysterau a medr. 
 
Anogir i chi archwilio gwefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom a beth yr ydym yn gwneud. 
 
Mae’n hanfodol bod eich cais yn dangos tystiolaeth ac esiamplau profedig yn dangos yn benodol sut 
ydych yn cwrdd â’r meini prawf o ofynion y swydd.  Caiff y cymwysterau hyn eu datblygu’n bellach a’u 
thrafod yn fanylder gydag ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd am gyfweliad. 
 
Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylai’r rhain cael eu danfon at Helen John, Rheolwr Prosiect Adfer 
Parcdir Godidog ar helen.john@gardenofwales.org.uk 
 
Dylai ceisiadau, mewn ffurf llythyr cais a CV, sy’n dangos yn glir sut ydych yn cwrdd â meini prawf y 
swydd, eu danfon, o ddewis mewn ffurf electronig, i helen.john@gardenofwales.org.uk erbyn Dydd 
Gwener 7fed o Ebrill.  Disgwylir i gyfweliadau ddigwydd ar Ddydd Llun 17eg o Ebrill 2017. 
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Teitl y Swydd Swyddog Gweinyddiaeth a Gwirfoddolwyr 
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AMLINELLIAD o bwrpas y swydd 
 
Mae adfer tirlun o Gyfnod y Rhaglywiaeth yr Ardd yn prosiect cyffrous ac uchelgeisiol yn yr Ardd, wedi’i 
chefnogi gan grant o Gronfa Dreftadaeth y Loteri.  Mae hwn yn prosiect mawr, cymhleth ac uchel ei 
broffil.  Bydd yn cynnwys cyfnod Darpariaeth (36 mis), lle fydd rhaglen o gadwraeth ac adferiad parcdir yn 
digwydd sy’n cynnwys rhaglen eang o ymgysylltiad â’r cyhoedd a dysgu am dreftadaeth.  Caiff cynllun 
manwl o weithgaredd ei darparu, yn cynnwys digwyddiadau a gweithgareddau ymchwiliad, hyfforddiant, 
gwirfoddoli a dehongliad. 
 
Mae’r Swyddog Gweinyddiaeth a Gwirfoddolwyr yn gyfrifol am faterion mudiadol ac fydd yn gweithio’n 
agos gyda gweddill Tîm Rheolaeth y Prosiect i gyd-drefnu gweinyddiaeth y prosiect, ymgymryd â 
dyletswyddau megis trefnu a chefnogi swyddfa’r prosiect a thîm y prosiect, yn gweithio fel y cyswllt cyntaf 
ac yn ymdrin ag ymholiadau a chyfatebiaeth, gwasnaethu cyfarfodydd, gwneud trefniadau am 
ymgynghorwyr a gwaith, cadw cronfeydd data a chofnodion eraill fel y mynnir gan Rheolwr y Prosiect.  Yn 
ychwanegol, bydd y swydd yn rheoli a chyd-drefnu y cysylltiad o wirfoddolwyr gyda gweithgareddau’r 
prosiect. 
 
 
A. Cyfrifoldebau Cyffredinol 
 
Prif Dasgau a Chyfrifoldebau’r Swydd 
 
1. Gweithio fel y cyswllt cyntaf am Swyddfa’r a Thîm y Prosiect ac yn cyfleu delwedd bositif a 

chyfeillgar, datrys unrhyw ymholiadau a chymryd cyfrifoldebau am eich gweithrediadau. 
 
2. Darparu gwasanaeth swyddfa effeithiol ac sydd wedi’i threfnu’n dda, ac yn gweithio fel y pwynt 

cyswllt ar gyfer y prosiect yn gyffredinol ac yn cefnogi’r cyfathrebiad a threfniadau i dîm y prosiect 
a staff yr Ardd, grŵp llywio, ymgynghorwyr, cyfranogwyr y prosiect, cydweithredwyr, hapddalwyr 
ac asiantaethau eraill perthnasol.  Sicrhau cyfathrebiad clir a phositif, a chefnogi dealltwriaeth 
gyfrannol a’r ddarpariaeth o amcanion, targedon a phrosesau. 

 
3. Yn gyfrifol am gadw cofnodion cywir a chyfamserol sy’n ymwneud â’r prosiect fel y mynnir gan 

delerau ac amodau’r cyllid.  Sicrhau bod deunydd wedi’u cadw yn ôl y safon o ymarfer 
proffesiynol gan gynnwys, ble’n briodol, gofynion o ddiogelu data. 

 
4. Gweithio fel rheolwr swyddfa'r prosiect o ddydd i ddydd gan gynnwys archebu, creu anfonebau, a 

chysylltu gydag aelodau uwch o staff yr Ardd i sicrhau ei gweithrediad llyfn, cydymffurfiaeth â 
pholisi ac ymarfer yr Ardd, ac yn gofyn am gymorth pan fod angen. 

 
5. Cefnogi’r Cyd-drefnydd Treftadaeth wrth ddarparu Cynllun Gweithgaredd y prosiect. 
 



 

 

6. Cefnogi a gwasanaethu cyfarfodydd y prosiect, cyd-drefnu pob agwedd o’r trefniadau yn 
broffesiynol. 

 
7. Sicrhau'r cynhwysiant uchel o wirfoddoli ac, fel aelod hanfodol o’r prosiect, yn sicrhau manteision 

cysylltiedig ar gyfer y prosiect ei hun, hapddalwyr a phartneriaid y prosiect, ac yn fwy cyffredinol 
er budd y cymunedau lleol a’r rhanbarth. 

 
B. Dyletswyddau Penodol 
 
1. Cynorthwyo i sefydlu trefniadau o swyddfa’r prosiect fel y canolbwynt o gyd-drefniant a chyfathrebu 

ym mhob agwedd o’r prosiect.  Cymryd rhan arweiniol mewn trefniadau ymarferol y swyddfa, ar y 
cychwyn a thrwy gydol cyfnod y prosiect. 

 
2. Rhedeg y swyddfa, ateb galwadau ffôn ac yn gweithio fel y canolbwynt o gyd-drefnu a chyfathrebu i 

bawb yn ynghlwm a’r prosiect, p’un ai’n fewnol i’r mudiad neu’n allanol, ac yn cynnwys 
gwirfoddolwyr, dysgwyr a chyrff allanol. 

 
3. Bod yn gyfrifol am drefnu cyfarfodydd a chydlynu unrhyw weithgareddau ar y cyd.  Bod yn 

rhagweithiol wrth geisio helpu gyda’r tasgau hyn, gan awgrymu unrhyw welliannau a datrys 
problemau i ganfod atebion i unrhyw broblemau sy’n codi.  

 
4. Cadw’r holl wybodaeth a chofnodion fel sy’n ofynnol o dan amodau a thelerau’r cyllid.  Mae hyn yn 

cynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) adrodd, dadansoddi, cronfeydd data, gwerthusiadau ac adborth, 
taflenni amser staff, taliadau a cheisiadau gan ymgynghorwyr neu eraill, prynu/costau ayyb a’u 
cadw’n drefnus ac ar gael am bwrpasau archwilio. 

 
5. Yn cyfrannu at y gwaith parhaol o gyflawni’r Cynllun Gweithgaredd a’r ymgymeriad a chofnodaeth o’r 

gweithgareddau a gynlluniwyd.  
 
6. Cefnogi’r hyrwyddiad o’r prosiect gan gynnwys (ond nid yn gyfyngedig i) gyfrannu at ddeunydd 

ar y we a’r diweddariadau, paratoi a chyfieithu o ddeunydd cyhoeddus, hysbysebu, marchnata ac 
ymestyn ar gyfer y gweithgareddau.  Yn cyfrannu’n benodol at godi proffil o dirluniau hanesyddol, 
treftadaeth, CDL, a’r Ardd wrth wneud hynny.  

 
7. Paratoi adroddiadau ar gyfer a gwasanaethu cyfarfodydd o Dîm Rheolaeth y Prosiect, Grŵp 

Llywio a’r Tîm Darparu.  Sicrhau bod y rhain yn cael eu trefnu’n dda, bod yr holl bapurau a 
gwybodaeth sydd eu hangen yna, a chefnogaeth gyffredinol o ddarpariaeth lwyddiannus y prosiect. 

 
8. Helpu aelodau tîm y prosiect gyda chasglu a chofnodi data, yn ogystal â dadansoddi a 

gwerthuso datblygiad y prosiect, monitro canlyniadau ac asesiad o’u heffaith. 
 
9. Helpu’r Cydlynydd Treftadaeth a’r Swyddog Addysg a Choetir gyda threfnu a rhedeg unrhyw 

ddigwyddiadau, y paratoad a’r cyfieithiad o ddeunydd, arddangosfeydd, digwyddiadau dehongli a 
gwerthusiad cyffredinol o’r prosiect. 

 
10. Gweithio gydag eraill o fewn y tîm a thu hwnt, gan sicrhau safonau uchel o gyfathrebiad i staff, 

hapddalwyr yn ogystal ag ymgynghorwyr, gwirfoddolwyr, dysgwyr ac aelodau o’r cyhoedd. 
 
11. Helpu gyda gwybodaeth ymchwil, gweithgareddau ar y cyd, a pharatoi cynigion eraill am gyllid. 
 
12. Mewn cyswllt agos â’r Cydlynydd Treftadaeth, cymryd cyfrifoldeb am gynllunio, rheoli, monitro ac 

adrodd ar y potensial o ymgysylltiad gan wirfoddolwyr a sgiliau, gweithgareddau a chyflawniadau. 
 

13. Cysylltu ag aelodau staff presennol yr Ardd i integreiddio gweithgareddau’n agos gyda strategaethau 
adeiladol ac ymestyn parhaol yr Ardd. 

 



 

 

14. Yn cydlynu gyda Swyddog Gwirfoddolwyr ac Aelodaeth bresennol yr Ardd yn benodol, i sicrhau bod y 
cofnodaeth ac adrodd nid yn unig yn cwrdd ag anghenion y prosiect ond hefyd yn gallu cael eu 
hymgorffori fel rhan o weithgareddau a chyflawniadau cyffredinol yr Ardd. 

 
15. Cysylltu ag eraill yn Nhîm Rheolaeth y Prosiect yn ogystal ag ymgynghorwyr arbenigol i adnabod 

tasgau’r prosiect ac amserlenni i wirfoddolwyr, a chydlynu’r recriwtio yn ôl y gofyn. 
 

16. Gweithio gydag eraill ar draws a thu hwnt i’r tîm, sicrhau safonau uchel o gyfathrebiad i staff a 
hapddalwyr, yn ogystal ag ymgynghorwyr, gwirfoddolwyr, dysgwyr ac ymwelwyr. 

 
17. Cyfrannu at y cynllunio a’r ddarpariaeth o weithgareddau a gynlluniwyd i gynyddu’r lefel o sgil a 

dealltwriaeth o’r rheini sy’n ynghlwm â’r amgylchedd hanesyddol. 
 
18. Trefnu goruchwyliaeth i ddarparu dysgu i wirfoddolwyr, gweithgareddau a digwyddiadau estyn allan, 

cyfrannu i hyn eich hun fel y mynnir. 
 

19. Mynd ati i farchnata cyfleoedd y prosiect yn weithgar, sy’n anelu at annog a galluogi’r gymuned gyfan, 
beth bynnag eu sgil neu allu i gymryd rhan yn y prosiect. 

 
20. Cymryd cyfrifoldeb am greu amgylchedd positif, sy’n canolbwyntio ar gydraddoldeb cyfartal lle gall 

gwirfoddolwyr a dysgwyr o gefndiroedd a galluoedd amrywiol ffynnu.  Sicrhau safonau uchel o barch 
a chyfathrebu clir gyda, a rhwng unigolion a grwpiau i gymryd rhan yn y prosiect. 

 
21. Annog a chefnogi unigolion a grwpiau a fydd yn cymryd rhan.  Ceisio ehangu’r amrywiaeth o 

gyfranogwyr drwy gysylltu â grwpiau  a chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol.  Gall hyn golygu 
siarad â grwpiau sy’n mynychu cyfarfodydd i ffwrdd o’r Ardd ar nosweithiau neu benwythnosau. 

 
22. Anelu o’r cychwyn i gyfrannu at greu rhwydwaith hunangynhaliol o gyfranogwyr a gweithredwyr 

treftadaeth a fydd yn cael eu cynnal yn ystod a thu hwnt cyfnod y prosiect. 
 
23. Darparu adroddiadau a dadansoddiad ar  ganlyniadau ac effaith ymgysylltu a dysgu.  Gwneud 

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

 
24. Sicrhau bod y prosiect ac unrhyw waith cadw cofnodion arall yn ddigonol am bwrpasau archwilio, 

sicrhau ansawdd, ac anelu at gwrdd â safon o ymarfer gorau – cynnal cydymffurfiaeth â diogelwch 
data a chyfrinachedd.  Mae hyn yn cynnwys defnyddio amrywiaeth o offer electronig TG (cronfeydd 
data, taenlenni) yn ogystal â phapur i gofnodi cyfranogiad a lefelau o ymgysylltu. 

 
25. Hyrwyddo cydweithrediad sydd o fudd i bawb a threfniadau gyda sefydliadau partner, cymunedau o 

ddiddordeb, grwpiau o arbenigwyr lleol a cenedlaethol ac amaturiaid i gyflawni canlyniadau treftadol 
y prosiect. 

 
26. Cydweithio’n eang gyda hapddalwyr, partneriaid, cyfranogwyr, aelodau’r tîm, ac eraill i godi enw da 

ac i adeiladu proffil a llwyddiant positif o’r prosiect. 
 

27. Ceisio adnabod cyfleoedd sydd o fudd i bawb sy’n codi o’r prosiect ac i rannu’r ymarfer gorau’n eang 
gyda phrosiectau eraill CDL neu gynlluniau a mudiadau sy’n cael cymorth gan grantiau. 

 
28. Cyfrannu’n benodol tuag at werthusiad gwrthrychol o weithgareddau’n ymgysylltu â’r prosiect, er 

mwyn i’w heffaith cael eu hasesu yn ansoddol a’n feintiol. 
 

29. Cyfrannu at ddatblygu syniadau a rhaglenni am brosiectau pellach.  Gall hyn gynnwys helpu tuag at 
baratoi ceisiadau am gyllid neu i gael cyllid  o ffynonellau presennol a gwahanol. 

 

 
C. Dyletswyddau Arall Cyffredinol 



 

 

 
1. Cyfrannu, fel aelod o dîm staff yr Ardd, i unrhyw weithgaredd neu ddyletswydd sy’n cefnogi a hybu’r 

Ardd, a helpu at ei weithrediad llyfn a llwyddiant cyflawn. 
 
2. Caiff dyletswyddau arall cael eu rhoi o amser i amser. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MANYLEB PERSON 
Mae’n hanfodol bod eich cais yn dangos yn glir sut ydych yn cwrdd â meini prawf a gofynion y swydd hwn, 
drwy tystiolaeth ac enghreifftiau profedig.  Bydd y rhain yn cael eu datblygu a’u thrafod pellach gydag 
ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd i gyfweliad. 
 
 Wedi’u penodi’n isod yw’r meini prawf yr ydym yn eu hystyried yn hanfodol ar gyfer gwneud y swydd. 
 Mae’r fanyleb person yn ffurfio rhan o’r wybodaeth sydd ar gael i ymgeiswyr. 
 Caiff y wybodaeth hon eu cyfeirio at ym mhob cam o’r proses recriwtio a dewis. 
 I fod ar y rhestr fer ac/neu i gael eich dewis am gyfweliad, rhaid i ymgeiswyr cwrdd â’r meini prawf 

hyn. 
 

 Meini prawf a thystiolaeth a ddisgwylir: Dull o Asesu 

 Addysg/Cymhwysterau 
 
Gwybodaeth/Profiad 
 
Gallu/Medrau 
 C

ai
s 

P
ap

u
r 

C
yf

w
e

lia
d

 

A
se

si
ad

 G
w

ai
th

  

 Meini Prawf Hanfodol     

1 Wedi addysgu i lefel gradd neu gymhwysedd proffesiynol cyfwerth, gyda 
thystiolaeth o rifedd a llythrennedd 

√ √ √  



 

 

2 Y gallu i gymryd cofnodion ac i wasanaethu cyfarfodydd, gyda gallu profedig 
o gefnogi prosiectau yn y swyddfa ac ar y maes, neu’r gallu clir i ddatblygu i 
wneud hyn. 

√ √   

3 Gwybodaeth a phrofiad o reoli gwirfoddolwyr, ymgysylltiad â’r cyhoedd, 
ac/neu weithgareddau ymestyn allan profedig mewn sefyllfa ymarferol.  

√ √ √  

4 Gallu TG ac allweddell brofedig gyda’r gallu i ddefnyddio amrywiaeth o 
becynnau, offer, a systemau’n hyderus a chadw cofnod gwybodaeth fanwl. 

√ √ √  

5 Sgiliau trefnol a chynllunio amlwg, gyda’r gallu i roi blaenoriaeth i amser 
eich hun ac o bobl eraill, ac i weithio’n amlochrol. 

√ √   

6 Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol ac ysgrifenedig profedig a phendant yn 
Gymraeg a Saesneg gyda dawn glir ar gyfer ymgysylltu ac ysgogi pobl ar bob 
lefel. 

√ √ √  

7 Y gallu i gychwyn gweithio cydweithriadol a rhwng grwpiau a sefydliadau 
amrywiol i gyflawni allbynau ac amcanion . 

√ √   

8 Dealltwriaeth o ddiogelu ymarferol, rheoli risg, ac anghenion iechyd a 
diogelwch mewn amgylchedd prosiect ar y safle a’r swyddfa trwy gydol y 
flwyddyn.  

√ √   

9 Creadigaeth a llygad am ddyluniad – gwerthfawrogiad o sut i ddal ac ennyn 
diddordeb a dychymyg pobl. 

√ √ √  

10 Y gallu i ddadansoddi ac adolytgu canlyniadau, ac i adrodd ar ddatblygiad i 
gymunedau ac eraill. 

√ √   

11 Hyblygrwydd, y gallu i addasu a dibynadwyedd  - unigolyn call sy’n 
cyflawni’r swydd yn dda. 

√ √   

 Meini Prawf Dymunol     

12 Profiad ymarferol mewn amgylchedd gwirfoddol √ √ √  

13 Diddordeb a brwdfrydedd am dreftadaeth a phwrpasau ac amcanion 
cyflawn y prosiect, yn ogystal â deall a gwerthfawrogi amcanion a 
phwrpasau elusennol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. 

√ √   

 


