
 

Disgrifiad o’r Prosiect: 
Trwy weithio gyda’n gilydd fel cwmni cydweithredol o 11 o denantiaid Fferm Yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, mae Fferm Ifan wedi llwyddo i gael cynllun rheoli cynaladwy (SMS) i ariannu’r gwaith o 
reoli ein hadnoddau naturiol yn fwy cynaladwy ac effeithlon.  Bydd y prosiect yn cynnwys graddfa 
tirwedd yn cwmpasu tua 2,456 hectar a bydd yn cynnwys camau newydd wedi’u targedu i reoli’r tir a 
gwella gwydnwch yr ecosystem a’r gwasanaethau y maent yn eu darparu.  Bydd y cynllun yn datblygu’r 
posibilirwydd o daliadau gwasanaethau ecosystem, drwy fod yn ardal uned arbrofol.  Drwy gynnig 
gwersi a datblygu syniadau a systemau, bydd y prosiect yn darparu manteision cymdeithasol-
economiadd i’r gymuned wledig ehangach a gweddill Cymru.  
Mae cyllid SMS wedi’w gynllunio i gefnogi’r gwaith o gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
cynaladwy  fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) a Deddf yr Amgylchedd 
(Cymru) 2016 
 
 
Swydd Ddisgrifiad 
Bydd rôl Rheolwr y Prosiect yn sicrhau bod gan Fferm Ifan y gallu a’r adnoddau i gyflawni’r prosiect a 
sicrhau’r canlyniadau a ddymunir.  Rheolwr y Prosiect fydd y pwynt cyswllt y prosiect, gan ddod â’r holl 
bartneriaid at ei gilydd.  Bydd  yn arwain, yn gweinyddu, yn  gweithredu a hyrwyddo’r prosiect.   
Bydd rôl Rheolwr y Prosiect yn cynnwys:- 

• Cydlynu a hwyluso gwaith prosiect SMS ar draws pob un o’r 11 fferm. 

• Rhannu cynnydd gyda phartneriaid, cyllidwyr a phrosiectau eraill ar raddfa tirwedd. 

• Llunio adroddiadau cynnydd a dogfennau ymgysylltu. 

• Rheoli cytundebau ar gyfer gwaith cyfalaf a chytundebau mwy gan gynnwys cwmpasu prosiect 
talu am wasanaethau ecosystem.  Rhaid dyfarnu cytundebau o fewn y canllawiau priodol gan 
sicrhau eu bod o fewn y gyllideb, yn brydlon ac o fewn y broses dendro gywir.  

• Gwneud Cais am gyllid pellach – e.e. grant cyhoeddusrwydd i waith y prosiect a rhannu arferion 
gorau drwy flog a chyfryngau cymdeithasol.  

• Trefnu digwyddiadau gan gynnwys arddangosfeydd teithiol a diwrnodau agored. 

• Ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau gwahanol gan gynnwys  grwpiau ysgol, y cyhoedd, grwpiau 
ymchwil a gwleidyddion.  

• Tynnu arian i lawr ar-lein drwy wefan WEFO a chynhyrchu adroddiadau cynnydd y grwp. 

• Sicrhau bod gwaith a chytundebau wedi eu cwblhau i fanylebau ac ymrwymiadau i’r cyllidwr.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                            

Teitl y Swydd: Rheolwr Prosiect  –Gwasanaeth Gwella System Eco Fferm Ifan 
(Cytundeb 3 mlynedd, rhan amser). 
 

Arianwyd gan: 
 

CYMUNEDAU GWLEDIG LLYWODRAETH CYMRU – RHAGLEN  
DATBLYGIAD GWLEDIG 2014 – 2020. 
 

Lleoliad: Swyddfa’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Dinas, Betws y Coed, LL24 0HF 
 

Llinnell Reoli: 
 

Gall reoli gwirfoddolwyr 
 

Cyllideb: Yn gyfrifol am reoli cyllid y prosiect a thynnu ffynonellau ariannol trwy WEFO ar- 
lein.  

 

CYMUNEDAU GWLEDIG LLYWODRAETH CYMRU – 

RHAGLEN  DATBLYGIAD GWLEDIG 2014 – 2020. 

Swydd Ddisgrifiad 

 



 

Cyflog: £35 000 pro rata, oddeutu 16 awr yr wythnos dros dair blynedd ond yn gellir bod yn hyblyg ar 

gyfer y person gorau i’r swydd 

Trefniadau Gwaith 

• Swydd rhan amser, 16 awr yr wythnos am gyfnod y prosiect.  

• Bydd y rôl yn cynnwys peth gwaith gyda’r nos a phenwythnosau.  

• Bydd y rôl weithiau’n cynnwys gwaith maes mewn sefyllfaoedd heriol a mannau anghysbell. 

• Mae lleoliad i’r swydd yn Swyddfa’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Swyddfa Stad Ysbyty, Dinas, 
Betws y Coed. 

Partneriaid y prosiect: 

• Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

• Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

• Cyfoeth Naturiol Cymru 

• Canolfan ar gyfer Ecoleg a Hydroleg 

• Prifysgol Bangor 

• RSPB 

 

 

 

Sgiliau Gwybodaeth Profiad 

Rhugl yn y Gymraeg System Ffermio Ucheldir Rheoli cytundebau 

Gwybodath gyfrifiadurol eang, 
defnydd o MS Office a Rhaglen 
GIS yn fanteisiol. 

Polisi Llywodraeth Cymru 
parthed ffermio a rheoli cefn 
gwlad.  

Ymgeisio am gronfeydd ariannol 
 

Trwydded Yrru Lawn 
 

Dealltwriaeth o wasanaethau a 
thaliadau ecosystem 
 

Rhwydweithio gyda llawer o 
wahanol bartneriaid a 
sefydliadau.  

Y gallu i weithio o fewn terfyn 
amser ac o dan bwysau.  

Cadwraeth Amgylcheddol 
 

Rheoli cyllid 
 

Rhwydweithio rhwng yr holl 
bartneriaid. 

Rheolaeth mawndir a  chynefin 
yn ddymunol. 

 

Rheoli amser, blaenoriaethu, 
trefnus. 

  

Sgiliau cyfathrebu a sgiliau 
rhyngbersonol ardderchog. 
 

  

Y gallu i gysylltu gyda gwahanol 
grwpiau: ysgol, cyhoedd, 
grwpiau ymchwil  a 
gwleidyddion. 

  

Y gallu i weithio’n annibynnol ac 
fel rhan o dîm. 

  

 


