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Dyffryn Tywi – Tirwedd Hanes Ein Bro 
Swyddog Prosiect 

 
 

 
 

 
Mae prosiect Dyffryn Tywi – Tirwedd Hanes Ein Bro yn brosiect cyffrous, newydd, sy'n adeiladu ar 
rwydwaith cydweithredol cryf o berchnogion tir treftadaeth yn Nyffryn Tywi. Bydd y prosiect yn 
sefydlu dull gweithredu strategol, ar y cyd, ar raddfa'r dirwedd, i reoli cymeriad tirwedd hanesyddol 
Dyffryn Tywi mewn ffordd gynaliadwy. Bydd yn sefydlu ymyriadau a mesurau er mwyn cynyddu 
cydnerthedd ecosystemau Dyffryn Tywi a bydd hyn, yn ei dro, yn sicrhau buddion cymdeithasol ac 
economaidd mesuradwy i drigolion a busnesau'r Dyffryn, yn adeiladu economi cylchol ac yn 
cyfrannu'n sylweddol at lesiant cymunedau lleol a chenedlaethol  

Mae'r prosiect yn cynnwys rhwydwaith o berchnogion a rheolwyr tir treftadaeth pwysig yn Nyffryn 
Tywi, gan gynnwys yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Ninefwr, Ymddiriedolaeth Aberglasney, 
Cadw, Cyngor Sir Gâr, Ymddiriedolaeth Gellir Aur, a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a fydd yn 
arwain y prosiect. Bydd y prosiect hefyd yn cynnwys perchnogion tir preifat lleol, a chyfoeth o 
arbenigedd gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed, Cadwch Gymru'n Daclus, Ymgyrch Diogelu 
Cymru Wledig, Llais y Goedwig ac amryw bartneriaid eraill.   

Dyma brosiect cymhleth, uchel ei broffil, sydd â phortffolio integredig sy’n cynnwys ecoleg, gwaith ar 
dreftadaeth tirwedd, a datblygu cynllun gweithredu gydag ymyriadau rheolaeth gynaliadwy wedi eu 
blaenoriaethu a fydd yn cyflawni dewis o ddeilliannau treftadaeth ar gyfer ymwelwyr, cymunedau, 
gwirfoddolwyr a dysgwyr.  

Bydd y rhwydwaith cydweithredol yn cadw ac yn gwarchod tirwedd hanesyddol annwyl a nodedig 
Dyffryn Tywi, ac ar yr un pryd bydd yn gwarchod ac yn gwella ei fuddiannau o ran cadwraeth natur a 
bioamrywiaeth (e.e. ACA Yr Afon Tywi, gan warchod rhywogaethau sy'n cynnwys dyfrgwn, 
rhywogaethau 'Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Gaerfyrddin' a phathewod, yn ogystal â 
chynefinoedd tir ffermio). Bydd yn gymorth i gefnogi ecosystemau yn y Dyffryn a'r gwasanaethau y 
maent yn eu cyflawni (e.e. darparu a rheoleiddio gwasanaethau, darparu bwyd, dŵr, rheoleiddio'r 
hinsawdd a pheillio, yn ogystal â gwasanaethau diwylliannol sy'n cyfrannu at ganlyniadau iechyd a 
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llesiant, cyfoethogiad ysbrydol, treftadaeth ddiwylliannol, hamdden a thwristiaeth a phrofiadau 
esthetig).  

Cafwyd nawdd ar gyfer dwy flynedd o brosiect trwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy Llywodraeth Cymru 
(arian yr Undeb Ewropeaidd). 

Bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am alluogi'r Rhwydwaith i gyflawni'r prosiect yn llwyddiannus, gan 
sicrhau bod y safonau, y deilliannau a'r allbynnau manwl a nodir yn amodau a thelerau'r nawdd yn 
cael eu gwireddu'n llwyr.  Dyma swydd am ddwy flynedd, o fis Ionawr 2020 hyd nes mis Ionawr 2022. 
Gall y Swyddog Prosiect weithio gyda'r rhwydwaith i sicrhau cyllid pellach er mwyn ymestyn y rôl tu 
hwnt i gyfnod y nawdd hwn gan yr Undeb Ewropeaidd.   

Fel Swyddog Prosiect, byddwch yn allweddol wrth gydlynu a rheoli'r rhwydwaith, gan sicrhau bod y 
rhwydwaith yn gweithredu'n effeithiol ac yn effeithlon. Byddwch yn gyfrifol am recriwtio a defnyddio 
ymgynghorwyr arbenigol a rheoli eu gwaith, gan sicrhau bod holl fudiadau partner y rhwydwaith yn 
cael mynediad at y cyngor a'r arweiniad arbenigol a thechnegol. Elfen allweddol wrth gyflawni 
deilliannau'r prosiect yw creu cynllun rheoli'r dirwedd wedi ei flaenoriaethu, y bydd y Swyddog 
Prosiect yn ei ddatblygu ac yn ei weithredu mewn ymgynghoriad â'r rhwydwaith ac arbenigwyr 
technegol. Byddwch yn gyfrifol am reoli gweithgareddau ac adnoddau'r prosiect, gan ymgynghori ag 
eraill er mwyn datblygu cynlluniau'r rhwydwaith, a byddai disgwyl i chi olrhain ac adrodd ar gynnydd i 
bartneriaid a rhanddeiliaid y prosiect. Byddwch hefyd yn gyfrifol am gomisiynu gwefan y prosiect, a 
sicrhau ei bod yn cael ei rheoli a'i chynnal. Mae hon yn rôl gyfrifol a phwysig ac mae'n cynnig cyfle go 
iawn i gyfrannu at dirwedd a fydd yn etifeddiaeth barhaus ledled Dyffryn Tywi. 

Byddwch wedi eich addysgu hyd at lefel gradd, o leiaf, neu'r cywerth, gyda thystiolaeth o 
lythrennedd a rhifedd rhagorol, a hanes profedig yn theori ac arfer rheoli rhaglenni prosiect 
cymhleth.  Mae’r gallu i ddadansoddi, a gallu profedig i drefnu ac i weithio ar amryw dasgau ar yr un 
pryd a blaenoriaethu eich amser eich hun ac amser eraill, yn hanfodol felly.  Law yn llaw â 
chymhwysedd TG a bysellfwrdd cryf yn gyffredinol, byddwch yn gallu defnyddio amryw becynnau a 
systemau rheoli data yn hyderus, gan gynnwys meddalwedd offerynnau rheoli prosiectau.  

Fel un sy'n gallu cyfathrebu'n dda ar raddfa ryngbersonol ac ysgrifenedig, byddwch hefyd yn gymwys 
wrth reoli pobl, ac yn gallu ysgogi a dylanwadu ar eraill gan ddatrys heriau a chyfathrebu atebion yn 
effeithiol.  Mae Cymraeg ysgrifenedig a llafar rhugl a hyderus, yn ddymunol, ynghyd â diddordeb yn 
nibenion ac amcanion y prosiect a brwdfrydedd drostynt. 

 

AMLINELLIAD O FANYLION Y PENODIAD 
 
Mae hon yn swydd am gyfnod penodol ac fe’i hariennir gan y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 
trwy Gynllun Rheoli Cynaliadwy Cynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru, am hyd at 24 mis.  
Mae ar gael i ddechrau o 1af Ionawr 2020 hyd nes 1af Ionawr 2022 Mae hon yn rôl 80% CALl, ac mae'r 
oriau gwaith yn 30 awr yr wythnos. Mae gofyn bod yn hyblyg er mwyn trefnu'r oriau hyn mewn 
ffordd sy'n cydlynu ag aelodau eraill y tîm er mwyn diwallu anghenion y prosiect.  Mae'n debygol y 
bydd gofyn gweithio rhywfaint ar benwythnosau a gyda'r hwyr, ar sail ad hoc. Mae'r cyflog hyd at 
£29,130 y flwyddyn (pro rata) yn ôl eich cymwysterau a'ch profiad.   
 
Mae'n hanfodol eich bod yn rhoi tystiolaeth ac enghreifftiau profedig yn eich cais, sy'n dangos yn 
benodol sut yr ydych yn bodloni pob un o'r meini prawf dethol ar gyfer gofynion y swydd.  Bydd y 
cymwyseddau hyn yn cael eu harchwilio ymhellach a'u trafod yn fanwl gyda'r ymgeiswyr hynny sy'n 
cael gwahoddiad i gyfweliad. 
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Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Helen John, Rheolwr Prosiect 
Adfer Rheolaeth Helen.John@Gardenofwales.org.uk 

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos sut rydych chi'n bodloni'r meini 
prawf ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys ffôn ac e-bost), yn ddelfrydol ar gopi 
electronig, at Helen.John@Gardenofwales.org.uk erbyn 3yd  Rhagfyr 2019. Ar hyn o bryd mae 
cyfweliadau wedi'u cynllunio ar gyfer 16eg a 17eg Rhagfyr 2019. Mae'r Gerdd yn cadw'r hawl i gau'r 
hysbyseb yn gynnar pe bai ymgeiswyr addas yn cael eu derbyn.

mailto:Helen.John@Gardenofwales.org.uk
mailto:Helen.John@Gardenofwales.org.uk
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Dyffryn Tywi – Tirwedd Hanes Ein Bro 
GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 

Disgrifiad Swydd 
 
 

Teitl y Swydd Swyddog Prosiect 

Yn Adrodd i Pennaeth Datblygiad 

Rheolaeth ar gyfer Gweinyddydd (50%);  
Cydlynydd Gwirfoddoli/Dysgu/Allgymorth (50%) 

Yn gyfrifol am Rheoli gweithrediad Dyffryn Tywi – Tirwedd Hanes Ein Bro 

Cyfeirnod y Swydd*  

 

AMLINELLIAD o ddiben y rôl 

Heb os, Dyffryn Tywi yw'r "em yng nghoron" apêl Sir Gaerfyrddin o ran twristiaeth treftadaeth. Bydd 
rhwydwaith cydweithredol Dyffryn Tywi yn sicrhau bod y safleoedd treftadaeth i ymwelwyr yn y 
dyffryn, a'r elfen gyfathrebu sy'n eu cefnogi, yn datblygu rheolaeth gynaliadwy'r dirwedd, trwy 
fentrau ac ymyriadau niferus y prosiect, ac yn anelu at sicrhau buddion economaidd a 
chymdeithasol, gwella cydnerthedd y rhanbarth a gwella ymwybyddiaeth amgylcheddol. 

Trwy gydlyniad agos ag uwch-dîm profiadol sy’n cefnogi, bydd y Swyddog Prosiect yn gyfrifol am 
weithredu'r Prosiect a sicrhau bod y deilliannau a'r allbynnau a nodir yn yr amodau a thelerau ar 
gyfer y nawdd yn cael eu bodloni.    

A. Cyfrifoldebau Cyffredinol  

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau'r Swydd 

1. Yn gyfrifol am alluogi'r rhwydwaith i gyflawni'r prosiect, gan weithio'n agos gyda'r rhwydwaith er 
mwyn arwain cyflawniad llwyddiannus y prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb. Mae hyn yn 
cynnwys cynllunio a gweithredu'r rhaglen a'r gwaith yn unol â chais y prosiect, y rhagofynion, 
cynllun ariannol a chynllun gweithredu'r prosiect ac amodau a thelerau'r dyfarniad cyllid, (ond 
nid ydyw wedi ei gyfyngu at y rhain). 

2. Adolygu, datblygu a gweithredu cynlluniau'r prosiect a'r  gweithgarwch cyffredinol ar gyfer y 
prosiect.  Mae hyn yn cynnwys diffinio, rhagnodi, datblygu a monitro tasgau'r prosiect, ffrydiau 
gwaith a gofynion o ran adnoddau. Mae'r adnoddau'n cynnwys amser a sgiliau staff, gofynion a 
rhagofynion o ran ymgynghori, cyllid a phob paramedr arall sy'n berthnasol.  

3. Sicrhau y galluogir cyfathrebu effeithiol ac effeithlon gyda holl Bartneriaid rhwydwaith y 
prosiect. 

4. Rheoli staff y prosiect, gan roi cyfarwyddyd, hyfforddiant a chymorth. 

5. Sicrhau caffaeliad effeithiol, o ansawdd uchel, sy'n cynnig gwerth am arian, a sicrhau'r un 
safonau gan ymgynghorwyr, contractwyr a gwaith a gwasanaethau eraill. 

6. Mewn cydlyniad ag eraill, cymryd cyfrifoldeb cyffredinol dros faterion Iechyd a Diogelwch y 
prosiect, a thros adolygu'r Gofrestr Risgiau a mesurau lliniaru risgiau ymarferol.  

7. Sicrhau deilliannau, allbynnau a safonau cyflawni'r prosiect yn unol â disgwyliadau noddwyr. 
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8. Rheoli, monitro ac adrodd ar gynnydd y prosiect.  Sicrhau y cedwir cofnodion a bod y rhain yn 
bodloni disgwyliadau ac ystyriaethau archwilio ac arfer gorau llym o ran rheoli’r prosiect. 

9. Rhoi proffil uchel i'r broses o gynnwys gwirfoddolwyr, dysgu ac allgymorth, fel rhan annatod o'r 
prosiect, gan sicrhau'r buddion cysylltiedig ar gyfer y prosiect ei hun ac, yn fwy cyffredinol, er 
budd y rhanbarth. 

10. Dadansoddi a gwerthuso cynnydd y prosiect, ei ddeilliannau a'i effaith.  Rhoi argymhellion ar 
gyfer unrhyw welliannau yn ogystal â datrys problemau a dod o hyd i atebion i heriau sy'n codi. 

11. Codi proffil Dyffryn Tywi a thirweddau hanesyddol yn y lleoliad pwysig hwn. 

 

B. Dyletswyddau Penodol 

 

1. Mewn ymgynghoriad ag eraill, gan gynnwys staff y prosiect, partneriaid a rhanddeiliaid y 

prosiect a noddwyr, hwyluso a sicrhau bod nodau'r prosiect, elfennau y mae gofyn eu cyflawni a 

methodoleg yn cael eu hegluro, eu hadnabod a'u cwmpasu yn y modd angenrheidiol.  

2. Sefydlu trefniadau swyddfa'r prosiect fel y sylfaen ar gyfer cydlynu a chyfathrebu pob agwedd ar 

y prosiect.  

3. Gweithio gydag eraill ar draws y tîm, a thu hwnt, gan sicrhau safonau cyfathrebu uchel ar gyfer 

staff a rhanddeiliaid, yn ogystal ag ymgynghorwyr a darparwyr gwasanaethau. 

4. Sefydlu systemau a phrosesau er mwyn rheoli a monitro amserlen y prosiect, ei weithgareddau 

a'i adnoddau, yn unol ag arfer gorau ym maes rheoli prosiectau, cyhyd ag sy'n bosibl. Mae hyn 

yn cynnwys olrhain elfennau'r prosiect y mae gofyn eu cyflawni, gan ddefnyddio offerynnau TG 

priodol a sicrhau lefelau a systemau angenrheidiol ar gyfer cofnodion papur, ac eraill, er mwyn 

diwallu dibenion archwilio a gofynion sicrhau ansawdd. 

5. Cymryd cyfrifoldeb dros recriwtio a datblygu staff y prosiect ynghyd â rheoli eu perfformiad, gan 

hyrwyddo ar bob adeg amgylchedd cadarnhaol a theg lle mae pawb yn gweithio fel tîm. 

6. Bod yn gyfrifol am fonitro, adolygu ac adrodd ar gynnydd y prosiect.  Yn ôl y gofyn, adrodd, 

symud elfennau yn eu blaen a chadw cofnodion er mwyn adlewyrchu safonau uchel o ran 

rheoli’r prosiect.  Ar bob adeg, cychwyn gwelliannau, ymgynghori arnynt a'u hawgrymu. 

7. Trwy gydol y prosiect, datblygu systemau a dulliau gweithredu ar gyfer gwerthusiad gwrthrychol 

sy'n ansoddol ac yn feintiol, ac yn sicrhau bod modd asesu canlyniadau ac effaith yn effeithiol.  

Ffrwyno’r swyddogaeth farchnata ac arbenigedd arall, er mwyn arddangos a chyfathrebu'r rhain 

mewn ffordd hygyrch, i godi proffil y gwaith ar dreftadaeth tirwedd, y prosiect a'r Ardd. 

8. Cyfrannu at ddatblygu a nodi ffrydiau pellach o waith cysylltiedig neu brosiectau a rhaglenni 

ychwanegol, er mwyn sicrhau bod deilliannau'r prosiect yn gynaliadwy, os yn ofynnol, unwaith y  

bydd nawdd y prosiect wedi dod i ben.  Gallai hyn gynnwys paratoi ceisiadau a cheisio am nawdd 

o ffynonellau presennol a ffynonellau eraill. 
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MANYLEB Y PERSON 
 
 

  
Meini prawf a thystiolaeth ddisgwyliedig: 
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 Meini Prawf Hanfodol       

1 Addysg hyd at lefel gradd gyntaf, neu gymhwysedd proffesiynol 
cywerth, o leiaf, gyda thystiolaeth o lythrennedd a rhifedd cryf  

√ √ √  

2 Gwybodaeth a chymhwysedd amlwg yn theori ac arferion rheoli 
prosiectau, rheoli adnoddau a chymhwyso technegau ac offerynnau 
rheoli prosiectau, a llwyddiant wrth gymhwyso’r rhain yn ymarferol, 
er mwyn cyflawni prosiectau'n brydlon, o fewn y gyllideb ac yn ôl y 
deilliannau a nodwyd.   

√ √ √  

3 Cymhwysedd TG a bysellfwrdd lefel uchel profedig, a'r gallu i 
ddefnyddio dewis amrywiol o becynnau, offerynnau a systemau 
rheoli data. 

√ √ √  

4 Sgiliau trefnu a chynllunio profedig, y gallu i flaenoriaethu eich amser 
eich hun ac amser eraill, ac i weithio ar amryw dasgau ar yr un pryd 

√ √   

5 Y gallu i gyfathrebu'n glir, yn rhugl ac yn effeithiol, yn rhyngbersonol 
ac yn ysgrifenedig. 

√ √ √  

6 Yn gymwys wrth reoli ac ysgogi pobl, yn addas i arwain ac i weithio fel 
rhan o dîm amrywiol, gan ddatrys heriau a chreu atebion yn 
effeithiol. 

√ √   

7 Sgiliau profedig mewn nodi gofynion, caffael, iechyd a diogelwch, a 
lliniaru risgiau.  

√ √   

8 Tystiolaeth o feddwl yn feirniadol a'r gallu i ddatrys problemau.  
Gwerthfawrogiad o’r swyddogaeth rheoli risgiau a'r gallu i wneud 
penderfyniadau ar sail gadarn.  

√ √ √  

9 Y gallu i ddadansoddi, yn gyfarwydd ag adolygu canlyniadau ac 
adrodd ar gynnydd gerbron pwyllgorau ac i eraill. 

√ √   

10 Yn gallu addasu, yn hyblyg, yn gallu bod yn bendant a dwyn perswâd, 
dylanwadu ar eraill a negodi yn effeithiol ac yn broffesiynol. 

√ √   

11 Hanes o ddiddordeb mewn cofleidio dysgu, amrywiaeth, gwirfoddoli 
ac allgymorth. 

√ √   

 Meini Prawf Dymunol      

12 Cymhwyster rheoli prosiectau e.e. Prince 2 √ √ √  

13 Rhugl yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig √ √   

14 Diddordeb yn nhreftadaeth a dibenion ac amcanion y prosiect yn 
gyffredinol, a  brwdfrydedd dros yr elfennau hyn, ynghyd â 
dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o amcanion a dibenion elusennol 

√ √   
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Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 


