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Dyffryn Tywi – Tirwedd Hanes Ein Bro 

Swyddog Gweinyddol 

 

 
 

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 

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). 

Fel Swyddog Gweinyddol, byddwch yn aelod pwysig o Dîm Rheoli'r Prosiect gyda chyfrifoldeb penodol dros sicrhau 

bod deilliannau'r prosiect yn cael eu cyflawni'n llwyddiannus ac yn llwyr.  Yn rhan o’ch rôl,  byddwch yn ffocws ar 

gyfer elfennau cyfathrebu'r prosiect, casglu a chofnodi data, cydlynu gwybodaeth a threfnu cyfarfodydd.  Bydd yn 
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dod â chi i gysylltiad â phobl eraill yn y sefydliadau partner a thu allan iddynt, ac yn eich cynnwys yn weithgar fel 

rhan ymarferol a phwysig o dîm cyffredinol y prosiect.  Bydd hyn yn golygu eich bod yn dod i gyswllt â grwpiau, 

unigolion, rhanddeiliaid a sefydliadau amrywiol, a hynny yn lleol ac yn genedlaethol.  Mae ymgysylltiad ag 

amrywiaeth eang o gyfranogwyr yn ofyniad pwysig i'r prosiect hwn. Disgwylir y bydd y cyfleoedd i ddatblygu sgiliau 

yn hynod o eang ac yn amrywio o waith ymarferol iawn yn yr awyr agored i ymchwilio mewn archifau a dadansoddi 

data ar lefel broffesiynol, yn ogystal ag ymgysylltu â'r cyhoedd a dangos y ffordd ar draws Dyffryn Tywi. Mae hon yn 

rôl ysgogol, felly, a bydd yn dylanwadu ar dreftadaeth leol a chenedlaethol ac ar lwyddiant y prosiect.  

Mae'n debygol y byddwch wedi cael addysg hyd at lefel gradd, o leiaf, neu'r cywerth, a fwy na thebyg y bydd 

gennych gefndir mewn gweinyddu prosiectau, neu gydlynu gwirfoddolwyr neu brosiectau cymunedol. Yn ogystal, 

mae’n debygol y bydd gennych ddiddordeb cryf mewn cadwraeth a chynaliadwyedd y byddwch o bosibl wedi ei 

feithrin ym maes safleoedd treftadaeth.   Mae arnoch angen sgiliau trefnu a chynllunio amlwg, a'r gallu i weithio ar 

amryw dasgau ar yr un pryd a blaenoriaethu eich amser eich hun.  Mae sgiliau TG cymwys a hyderus yn hanfodol, 

ynghyd â sylw i fanylder a chywirdeb.  Byddwch hefyd yn gyfarwydd â gwasanaethu cyfarfodydd a chefnogi 

prosiectau, a bydd gennych lygad craff am ddyluniad a sgiliau marchnata ymarferol. Mae Cymraeg ysgrifenedig a 

llafar, rhugl a hyderus, yn ddymunol.  Yn ogystal, dylai fod gennych ddiddordeb 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 o fis 1af Ionawr 2020 hyd 

nes mis 1af Ionawr 2022. Mae hon yn rôl 50% CALl, ac mae'r oriau gwaith yn 18.75 awr yr wythnos. Mae yna ofyniad 

penodol i fod yn hyblyg er mwyn trefnu'r diwrnodau hyn mewn ffordd sy'n gydlynol ag aelodau eraill y tîm, er mwyn 

diwallu anghenion y prosiect saith niwrnod yr wythnos.  Mae'n debygol y bydd gofyn gweithio ar benwythnosau ac 

ambell noson, ar sail ad hoc. Telir cyflog o hyd at £17,500 y flwyddyn yn ôl cymwysterau a hanes o gymhwysedd.    

Mae'n hanfodol eich bod yn darparu tystiolaeth ac enghreifftiau profedig yn eich cais, er mwyn dangos yn benodol 

sut yr ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf dethol ar gyfer gofynion y swydd.  Datblygir y cymwyseddau hyn 

ymhellach a chânt eu trafod yn fanwl gyda'r ymgeiswyr hynny a wahoddir i gyfweliad. 

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 

Disgrifiad Swydd 

 

Teitl y Swydd  Swyddog Gweinyddol 

Yn Adrodd i Rheolwr Prosiect Dyffryn Tywi  Tirwedd Hanes Ein Bro   

Rheoli llinell Dim  

Yn gyfrifol am Ddarparu cymorth gweinyddol i Brosiect Dyffryn Tywi 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.  

Mae'r Swyddog Gweinyddol yn gyfrifol am faterion trefniadaethol, a bydd yn gweithio'n agos gyda 

Thîm  Rheoli'r Prosiect er mwyn cydlynu'r gwaith o weinyddu'r prosiect, cyflawni dyletswyddau 

megis trefnu a chefnogi swyddfa'r prosiect a thîm y prosiect, bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer 

trafod ymholiadau a gohebiaeth, gwasanaethu cyfarfodydd, gwneud trefniadau ar gyfer 

ymgynghorwyr a gwaith, a chadw cronfeydd data a chofnodion eraill y mae Rheolwr y Prosiect yn 

gofyn amdanynt. Yn ogystal, bydd deiliad y swydd yn rheoli ac yn cydlynu cyfranogiad gwirfoddolwyr 

yng ngweithgareddau'r prosiect.   

 

A. Cyfrifoldebau Cyffredinol  

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau'r Swydd 

1. Bod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer Swyddfa'r Prosiect a Thîm y Prosiect, gan gyfleu delwedd 

a ffordd gadarnhaol a chymwynasgar, ateb ymholiadau a chymryd cyfrifoldeb dros 

weithredoedd.  

2. Darparu gwasanaeth swyddfa a phwynt cyswllt effeithiol a threfnus ar gyfer y prosiect yn 

gyffredinol, gan gefnogi’r elfen gyfathrebu a threfniadau ar gyfer tîm y prosiect  a staff 
partneriaid y rhwydwaith, y grŵp llywio, ymgynghorwyr, cyfranogwyr y prosiect, 

cydweithwyr, rhanddeiliaid ac asiantaethau priodol eraill.  Sicrhau cyfathrebu clir a 

chadarnhaol, cefnogi cyd-ddealltwriaeth a chyd-gyflawni nodau, targedau a phrosesau 
creiddiol.  

3. Cyfrifoldeb dros gadw cofnodion cywir ac amserol yn ymwneud â'r prosiect, fel sy'n ofynnol 

dan amodau a thelerau'r nawdd.  Sicrhau y cedwir deunyddiau yn ôl y confensiynau neu'r 

safonau arfer proffesiynol priodol, gan gynnwys, lle bo'n briodol, gofynion diogelu data.  

4. Bod yn rheolwr swyddfa beunyddiol ar gyfer y prosiect, gan gynnwys archebu, anfonebu, a 

dod i gyswllt â'r uwch-staff er mwyn sicrhau bod y prosiect yn rhedeg yn llyfn.  

5. Cefnogi a gwasanaethu cyfarfodydd y prosiect a'r rhwydwaith, gan gydlynu pob agwedd ar 

drefniadau mewn ffordd broffesiynol.  
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6. Sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu cynnwys mewn ffordd uchel ei phroffil, fel rhan 

annatod o'r prosiect, gan sicrhau'r buddion cysylltiedig i'r prosiect ei hun, rhanddeiliaid a 
phartneriaid y prosiect ynghyd â buddion i'r cymunedau lleol yn fwy cyffredinol a budd i’r 

rhanbarth yn gyffredinol.  

B. Dyletswyddau Penodol 

  

1. Cynorthwyo i sefydlu trefniadau swyddfa'r prosiect fel y sylfaen ar gyfer cydlynu a 
chyfathrebu pob rhan o'r prosiect.   

2. Cymryd cyfrifoldeb dros drefnu cyfarfodydd a chydlynu unrhyw weithgareddau ar y cyd, 
awgrymu unrhyw welliannau, a dod o hyd i atebion i unrhyw heriau sy'n codi. Mae hyn 
hefyd yn cynnwys cydlynu â Phartneriaid rhwydwaith y Prosiect, a chefnogi'r Swyddog 
Prosiect i reoli, cydlynu a gweinyddu cyfarfodydd y rhwydwaith.   

3. Cadw'r holl wybodaeth a chofnodion yn ôl y gofyn, dan amodau a thelerau'r nawdd.  Mae 
hyn yn cynnwys adroddiadau, dadansoddiadau, cronfeydd data, gwerthusiadau ac adborth, 
taflenni amser staff, taliadau a hawliadau gan ymgynghorwyr neu eraill, pwrcasu/treuliau 
ac ati (ond nid ydyw wedi ei gyfyngu at y rhain), a'u cadw'n drefnus iawn a sicrhau eu bod 
ar gael at ddibenion archwilio. Rhaid i chi anelu at fodloni safonau arfer gorau - gan sicrhau 
cyfrinachedd a chydymffurfio bob tro â deddfwriaeth diogelu data. Mae hyn yn cynnwys 
defnyddio dewis o offerynnau TG electronig (cronfeydd data a thaenlenni) yn ogystal â 
phapur, er mwyn olrhain ffigurau cyfranogiad a lefelau ymgysylltiad.   

4. Cynorthwyo’r gwaith o hyrwyddo'r prosiect, gan gynnwys ei gyfleoedd, ei weithgareddau 
a'i ddigwyddiadau. Gellid gwneud hyn trwy amryw ddulliau, er enghraifft cyfrannu at 
ddeunydd ar gyfer y we a diweddariadau, paratoi a chyfieithu deunydd cyhoeddusrwydd, 
hysbysebu, marchnata ac allgymorth ar gyfer y gweithgareddau. Byddwch yn rhan o'r 
gwaith o gynllunio a darparu gweithgareddau, a dylai'r gweithgareddau hyn gael eu 
cynllunio i gynyddu lefelau sgiliau a gwybodaeth y rheiny sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd 
hanesyddol. Mae hyn hefyd yn cynnwys cyfrannu'n benodol at godi proffil tirweddau 
hanesyddol, treftadaeth a Dyffryn Tywi.  

5. Cyfrannu at y gwaith o ddadansoddi a gwerthuso cynnydd y prosiect, trwy gywain a 
chofnodi data (ansoddol a meintiol), monitro deilliannau ac effaith, darparu adroddiadau 
am ymgysylltiad a deilliannau dysgu a'u heffaith, a chynorthwyo i ddod o hyd i atebion i 
heriau sy'n codi. 

6. Dod i gyswllt ag eraill yn y Tîm Prosiect yn ogystal ag ymgynghorwyr arbenigol, er mwyn 
llunio tasgau ac amserlenni'r prosiect i wirfoddolwyr, cydlynu'r broses o recriwtio 
gwirfoddolwyr sy'n addas ar gyfer y rhain, a sicrhau safonau cyfathrebu uchel gyda staff a 
rhanddeiliaid, yn ogystal ag ymgynghorwyr, gwirfoddolwyr, dysgwyr ac aelodau'r cyhoedd.  

7. Cyfrannu at ddatblygiad syniadau prosiect a rhaglenni pellach. Gallai hyn gynnwys 
cynorthwyo gyda'r gwaith o baratoi ceisiadau am nawdd neu chwilio am nawdd o 
ffynonellau presennol a ffynonellau eraill, ymchwilio er mwyn casglu gwybodaeth bellach 
yn ôl yr angen, a threfnu gweithgareddau ar y cyd â sefydliadau eraill.   

8. Gwasanaethu cyfarfodydd Tîm Rheoli'r Prosiect, y rhwydwaith a Bwrdd y Prosiect.  Sicrhau 
bod y rhain yn cael eu trefnu'n dda, bod ganddynt y papurau a'r wybodaeth ofynnol, a’u 
bod yn gymorth i gyflawni'r prosiect yn llwyddiannus.  
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MANYLEB Y PERSON 

  

Mae'n hanfodol eich bod yn darparu tystiolaeth ac enghreifftiau profedig yn eich cais, er mwyn 
dangos yn benodol sut yr ydych yn bodloni pob un o’r meini prawf dethol ar gyfer gofynion y 
swydd.  Datblygir y cymwyseddau hyn ymhellach a chânt eu trafod yn fanwl gyda'r ymgeiswyr 
hynny a wahoddir i gyfweliad.  
  

 Isod, nodir y meini prawf sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni dyletswyddau'r rôl.  

 Mae Manyleb y Person yn rhan o'r wybodaeth sydd ar gael yn agored i ymgeiswyr.  

 Cyfeirir at yr wybodaeth hon ar bob cam yn y broses recriwtio a dethol.  

 Er mwyn cyrraedd y rhestr fer a/neu gael eu dethol ar gyfer cyfweliad, rhaid i ymgeiswyr 

fodloni'r meini prawf hyn yn ddigonol.  

 

  

    

Meini prawf a thystiolaeth ddisgwyliedig:  

Dull Asesu  

  Addysg/Cymwysterau   

  

Gwybodaeth/Profiad  

  

Cymwyseddau/Galluoedd  

  

 

  

  Meini Prawf Hanfodol             

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

thystiolaeth o rifedd a llythrennedd   

√  √  √    

2  Y gallu i gymryd cofnodion a gwasanaethu cyfarfodydd, gyda 

chymhwysedd profedig mewn cefnogi prosiectau sy'n gweithredu o'r 

swyddfa neu yn y maes, neu allu clir i ddatblygu hyn.  

√  √      

3  Yn gallu dangos gwybodaeth a phrofiad o reoli gweithgareddau 

gwirfoddoli, ymgysylltiad â'r cyhoedd, a/neu allgymorth mewn lleoliad 

ymarferol.    

√  √  √    

4  Cymhwysedd profedig mewn TG a bysellfwrdd, a'r gallu i ddefnyddio 

dewis o becynnau, offerynnau a systemau yn hyderus a chofnodi 

gwybodaeth yn gywir.  

√  √  √    

5  Sgiliau trefnu a chynllunio amlwg, a'r gallu i flaenoriaethu eich amser 

eich hun ac amser eraill, ac i weithio ar amryw dasgau ar yr un pryd.  

√  √      

6  Sgiliau cyfathrebu rhyngbersonol ac ysgrifenedig sicr a phrofedig a 

dawn amlwg ar gyfer ymgysylltu â phobl, a'u hysgogi, ar bob lefel.  

√  √  √    

7  Y gallu i gychwyn cydweithio ar draws grwpiau a sefydliadau amrywiol, 

a rhyngddynt, er mwyn cyflawni deilliannau ac amcanion.  

√  √      

8  Dealltwriaeth o anghenion diogelu, rheoli risg, ac iechyd a diogelwch 

ymarferol, mewn amgylchedd prosiect swyddfa a maes sydd ar waith 

trwy gydol y flwyddyn.   

√  √      
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9  Creadigrwydd a llygad craff am ddyluniad - gwerthfawrogiad o sut i 

ennyn diddordeb a dychymyg pobl ac ymgysylltu â nhw.   

√  √  √    

10  Y gallu i ddadansoddi ac adolygu canlyniadau, ac adrodd ar gynnydd 

gerbron pwyllgorau ac i eraill.  

√  √      

11  Hyblygrwydd, dibynadwyedd ac yn gallu addasu - pâr diogel o ddwylo 

sy'n gwneud y gwaith gofynnol.  

√  √      

  Meini Prawf Dymunol           

12  Profiad ymarferol mewn amgylchedd gwirfoddoli.  √  √  √    

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

14  Diddordeb mewn treftadaeth ac yn nibenion ac amcanion y prosiect yn 

gyffredinol, a brwdfrydedd dros yr agweddau hyn.  

√  √      

 

 


