
Partneriaeth Greenways Ceredigion – a drefnir gan Ymddiriedolaeth Datblygu 

Transition Llambed 

 

DISGRIFIAD SWYDD 

 

TEITL Y SWYDD: Cydlynydd Prosiect  

 

YN GYFRIFOL I’R:  Bwrdd Prosiect  

 

LLEOLIAD: Llanbedr Pont Steffan 

 

CYFLOG:   £30,000 ar sail pro rata 

 

ORIAU:   Rhan Amser (18.5 awr yr wythnos) 

 
MATH O GONTRACT: Cyfnod Penodol hyd at 31 Gorffennaf 2023 

 

PARTNERIAETH GREENWAYS CEREDIGION 

Prosiect ar y cyd yw hwn rhwng awdurdodau lleol, tirfeddianwyr, sefydliadau addysgol, 

cymunedau lleol, rheolwyr tir, grwpiau gwirfoddol, a busnesau. Mae'n gobeithio ailgysylltu 

pobl â bioamrywiaeth a'u hamgylchedd naturiol a'r nod yw creu llwybrau mynediad gwyrdd a 

theithiau llesol newydd a hygyrch yng Ngheredigion.    

 

PWRPAS A RÔL Y SWYDD 

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn gyfrifol am weithredu Prosiect Partneriaeth Greenways 

Ceredigion yn effeithiol, gan weithio gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol a'r cyrff sy'n 

dyfarnu grantiau. Rhan allweddol o'r gwaith hwn fydd sefydlu perthynas waith gref gyda 

sefydliadau ac unigolion sy’n gysylltiedig â’r Prosiect, a chydlynu eu cyfraniadau.  Yn ogystal, 

bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli'r Swyddog Prosiect a'r holl gontractwyr. 

 

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn rheoli Prosiect Greenways Ceredigion ac yn cydlynu'r 

ymrwymiadau ar gyfer pob un o'r Partneriaid sy'n rhan o'r Prosiect.  Gan ddefnyddio sgiliau 

cyfathrebu a threfnu ardderchog, bydd yn gyfrifol am hwyluso cyfarfodydd a chynnal cyswllt 

effeithiol gyda Bwrdd y Prosiect a Grŵp Llywio'r Prosiect, er mwyn sicrhau bod y Prosiect 

yn gallu elwa o gryn brofiad yr Aelodau. Bydd y Cydlynydd Prosiect yn gyfrifol am baratoi, 

cyflwyno a chael mewnbwn i flaengynlluniau'r Prosiect drwy’r Grŵp Llywio. 

 

Bydd y Cydlynydd Prosiect yn sicrhau bod y grantiau a dderbynnir yn cael eu defnyddio yn y 

modd cywir a mwyaf effeithiol wrth weithredu Cynllun Cyflawni'r Prosiect. Bydd yn sicrhau 

bod gweithdrefnau gwerthuso priodol yn cael eu defnyddio ar gyfer y Prosiect a bydd yn 

coladu data fel tystiolaeth ar gyfer Cynllun Gwerthuso'r Prosiect. Bydd yn gweithredu 

systemau monitro/adrodd a thracio ariannol er mwyn rheoli’r prosiect o dan arweiniad Bwrdd 

y Prosiect. 

 

Bydd y dyletswyddau allweddol yn cynnwys: 

• Trefnu cyfarfodydd o Grŵp Llywio'r Prosiect a Bwrdd y Prosiect, gan gysylltu â’r 

partneriaid a rheoli’r rhanddeiliaid 

• Monitro a rheoli cynnydd y Cynllun Cyflawni o fewn y lefelau goddefiant a gytunwyd a 

pharatoi cynlluniau eithrio lle bo angen  



• Rheoli'r gyllideb 

• Rheoli risgiau’r Prosiect a lle bo'n briodol creu cynlluniau wrth gefn 

• Paratoi manylebau a negydu gyda chyflenwyr allanol ynghylch cyflawni’r gwaith 

• Negydu ynghylch cytundebau gyda'r partneriaid sy’n cyfrannu a monitro a sicrhau bod 

gweithgareddau y cytunwyd yn eu cylch yn cael eu cyflawni 

• Helpu i baratoi blaenraglen waith y Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned a gweithredu fel 

cydlynydd yn ôl y gofyn 

• Casglu data gwaelodlin ar gyfer y gwerthusiad gan gynnwys y ffigurau diweddaraf ar gyfer 

nifer y cyfranogwyr yn y Prosiect a'r data gwerthuso mwy ansoddol 

• Llunio Adroddiad o ran Gwerthuso'r Prosiect er mwyn sicrhau a diogelu etifeddiaeth y 

prosiect 

• Sicrhau bod logiau ar gyfer risgiau, ansawdd a chanlyniadau yn cael eu cynnal a'u 

defnyddio mewn modd effeithiol  

• Llunio cynllun gweithredu ynghylch marchnata a chyfathrebu er mwyn sicrhau bod y 

Prosiect a'i allbynnau yn cael eu marchnata a'u cydnabod yn y modd cywir 

• Canfod cyfleoedd hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr, cysylltu â phartneriaid a gweithwyr 

proffesiynol i ganfod tiwtoriaid addas; gweithio gyda'r partneriaid i nodi prosiectau i'w 

datblygu, a goruchwylio'r rhaglenni gwaith hyn 

• Nodi a gwneud cais am ffynonellau ariannu ychwanegol er mwyn cynnal a datblygu 

cwmpas y prosiect ar ôl defnyddio’r ffrydiau ariannu cychwynnol 

• Nodi opsiynau etifeddol ar gyfer y prosiect a chychwyn y weithred o drosglwyddo 

asedau cymunedol ar ddiwedd cyfnod y prosiect 

 

 

MANYLEB PERSON - Bydd angen i ymgeiswyr fodloni’r meini prawf canlynol: 

 

Meini Prawf Hanfodol  Meini Prawf Dymunol 

Cymwysterau/Lefel Addysg  

Wedi derbyn addysg hyd at lefel gradd 

neu gyfwerth mewn peirianneg sifil, rheoli 

prosiectau, rheoli rhanddeiliaid neu 

ddisgyblaeth debyg. 

 

Profiad a Gwybodaeth  

Profiad o ddatblygu a chyflawni 

prosiectau neu raglenni ymgysylltu â'r 

gymuned 

 

Profiad o weithio mewn sefydliad yn 

ymwneud â’r amgylchedd, treftadaeth 

neu ddiwylliant neu gorff a noddir gan y 

Llywodraeth 

Profiad o reoli risgiau prosiectau  Profiad o weithio gyda thirfeddianwyr a'r 

gymuned ffermio 

Profiad o reoli prosiectau aml-haenog a 

gweithio'n llwyddiannus gyda sefydliadau 

sy’n bartneriaid 

Profiad o weithio ar brosiectau yn 

ymwneud â hygyrchedd 

Profiad o gyllid grant a’r gofynion 

ynghylch adrodd 

 

Gwybodaeth sydd ei hangen 



Diddordeb mewn teithio/beicio 

cynaliadwy, ac ymgysylltu â'r gymuned 

Gwybodaeth ynghylch ymgysylltu â phobl 

anabl ac eiriol drostynt, gwybodaeth am 

addasiadau a gofynion o ran hygyrchedd ar 

gyfer prosiectau seilwaith 

Sgiliau sydd eu hangen  

Y gallu i weithio gyda chyn lleied o 

oruchwyliaeth â phosibl, gyda lefel uchel 

o ymreolaeth a gallu rheoli eich llwyth 

gwaith a'ch amser eich hun i fodloni 

terfynau amser 

 

Sgiliau cyfathrebu, negydu a dylanwadu 

rhagorol ar lafar ac yn ysgrifenedig. 

Y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg 

Deall gweithdrefnau archwilio a'r angen 

am gofnod o benderfyniadau sy’n seiliedig 

ar dystiolaeth 

 

Profiad o ysgrifennu tendrau, cynigion ac 

adroddiadau ac yn gallu cyflwyno'r 

wybodaeth yn glir ac mewn modd 

proffesiynol 

 

Sgiliau TG da gan ddefnyddio amrywiaeth 
o becynnau TG 

Profiad o brosiectau digido a phrosiectau 
yn ymwneud â seilwaith/cynaliadwyedd 

Dangos ymrwymiad i wasanaeth 

cwsmeriaid effeithiol a deall pwysigrwydd 

hyn i sefydliad gwybodaeth i'r cyhoedd 

Profiad o reoli cysylltiadau cyhoeddus a 

gweithgarwch marchnata, gan gynnwys 

defnydd effeithiol o’r cyfryngau 

cymdeithasu ar gyfer lledaenu 
gwybodaeth 

Profiad o ddefnyddio egwyddorion 

cydraddoldeb ac amrywiaeth mewn 

modd gweithredol a deall manteision yr 

egwyddorion hyn i sefydliad 

Profiad o ddatblygu rhaglenni sy'n 

canolbwyntio ar amcanion cymdeithasol 

ehangach sy’n gwella bywydau unigolion 

mewn grwpiau wedi'u targedu (e.e. 
ieuenctid, yr henoed, lleiafrifoedd ethnig) 

 


