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 Rheolwr Datblygu a Chodi Arian 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Swydd-ddisgrifiad 
Mae hwn yn gyfle cyffrous a heriol i gyfrannu fel aelod pwysig o dîm bywiog a llawn cymhelliant, gan 
weithio i ymestyn proffil a chyflawniadau un o'r cyrchfannau mwyaf eiconig yng Nghymru. Mae Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ganolfan ragoriaeth flaenllaw yn y byd ar gyfer cadwraeth, ymchwil 
wyddonol, addysg a chynaliadwyedd, yn ogystal â bod yn gyrchfan flaenllaw i ymwelwyr yng Nghymru. I 
gael rhagor o wybodaeth edrychwch ar ein gwefan hDps://botanicgarden.wales/. 

Mae'n debygol bod gennych eisoes lwyddiant blaenorol rhagorol o wneud cais am, a sicrhau cyllid grant 
refeniw a chyfalaf ar gyfer sefydliad Trydydd Sector neu Sector Cyhoeddus, yn ogystal â phrofiad o godi 
cyllid cyfatebol gan roddwyr, noddwyr a ffynonellau masnachol. 

Bydd deiliad y swydd yn gweithio gydag uwch-reolwyr i ddatblygu cynigion, nodi ffynonellau cyllid, sefydlu 
costau prosiectau, ysgrifennu cynlluniau/achosion busnes, a chwblhau ceisiadau cyllido a chynigion codi 
arian ar gyfer ystod amrywiol o brosiectau. 

Mae sgiliau rhifedd a TG rhagorol, ynghyd â gallu profedig i reoli amser a bod yn drefnus yn hanfodol. 
Mae'r gallu i weithio'n annibynnol yn ogystal â gydag unigolion a thimau sy'n gweithredu mewn rhannau 
gwahanol o'r sefydliad yn hanfodol. Mae dealltwriaeth o genhadaeth yr Ardd Fotaneg ac ymrwymiad iddi 
yn hanfodol ar gyfer y swydd.  

Mae cywirdeb a sylw craff i fanylion, ynghyd â'r gallu i drin materion cyfrinachol mewn modd sensiMf a 
gyda disgresiwn a barn yn ofynnol. Bydd gennych sgiliau ysgrifennu a chyfathrebu rhyngbersonol rhagorol, 
ac, yn ddelfrydol, byddwch yn rhugl yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar. Byddwch yn mwynhau 
gweithio gyda phobl a meithrin perthnasoedd cadarnhaol ar bob lefel.  

MANYLION AMLINELLOL Y PENODIAD 

Bydd y penodiad yn cael ei drefnu o'r dyddiad cynharaf posibl. 

Fe’ch gwahoddir i edrych ar wefan yr Ardd Fotaneg i ddysgu rhagor amdanom. 

Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio yn y lle cyntaf at Huw Francis, Y Cyfarwyddwr: 
((huw.francis@gardenofwales.org.uk; neu 01558 66716) neu Catrin Evans, Y Pennaeth Cyllid 
((catrin.evans@gardenofwales.org.uk); 01558 667102). 

Dylid anfon ceisiadau, fel copi electronig ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos yn glir sut yr ydych yn 
bodloni'r meini prawf, ynghyd â manylion dau ganolwr, at Anne-Maria Nicholas (Anne-
Maria.Nicholas@gardenofwales.org. uk ).  

Y dyddiad cau yw 29 Ionawr 2021 neu'n gynharach pe bai digon o geisiadau wedi eu derbyn.  

Bydd cyfweliadau yn dilyn cyn gynted ag y bydd yn ymarferol wedi hynny. 
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Yr hyn y byddwch yn ei wneud: 
Byddwch yn cefnogi'r Uwch-dîm Rheoli gyda cheisiadau cyllid i ymddiriedolaethau, sefydliadau a 
darparwyr granMau eraill, yn ogystal â chodi arian gan roddwyr, noddwyr a ffynonellau cyllid masnachol. 
Byddwch yn ymchwilio i gyfleoedd grant a chyllid, yn cynhyrchu nodiadau cefndir ac yn datblygu cronfa 
ddata o ffynonellau cyllid a fydd yn cefnogi'r Ardd Fotaneg i gyflawni ei chanlyniadau elusennol. Byddwch 
hefyd yn datblygu cynlluniau codi arian a phrosiectau, ac yn gwneud gwaith ymgeisio am grant. 

Byddwch yn chwarae rhan bwysig wrth gefnogi datblygiad yr Ardd Fotaneg trwy gynghori ac arwain y bm 
o ran ffynonellau cyllid a pharatoi ceisiadau cyllid i'r safon uchaf bosibl, yn ogystal â nodi a gweithredu 
mentrau codi arian. Byddwch yn cydweithio'n agos â staff ledled ystod o ddisgyblaethau er mwyn 
manteisio i'r eithaf ar fynediad i gronfeydd. A ninnau'n sefydliad bach sydd ag adnoddau cyfyngedig, 
efallai y bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd gyflawni tasgau eraill fel sy'n rhesymol ofynnol o bryd i'w 
gilydd. 

Yr hyn y byddwch yn ei gyflawni: 
1. Mae'r Ardd bob amser yn cadw cofnodion cywir a gwybodaeth gyfredol am ymddiriedolaethau, 

sefydliadau a darparwyr granMau eraill, yn enwedig cyfleoedd cyllido cyfredol. Mae hyn yn arwain 
at gyfathrebu cywir yn fewnol ac yn allanol. 

2. Byddwch yn ysgrifennu cynlluniau codi arian blynyddol yn ogystal â rhai pob tair blynedd yn 
ymwneud ag ymddiriedolaethau, sefydliadau, darparwyr granMau eraill, rhoddwyr, noddwyr a 
chyllidwyr masnachol, i'w cytuno gan y Cyfarwyddwr a Bwrdd yr Ymddiriedolwyr, gan nodi 
prosiectau arfaethedig a phecynnau cyllido sy'n adlewyrchu blaenoriaethau sefydliadol. 

3. Byddwch yn meithrin perthnasoedd rhagorol â chyllidwyr i godi proffil yr Ardd yn llwyddiannus a 
chynyddu'r cyfleoedd i gael gafael at gyllid. 

4. Byddwch yn cyflwyno cynigion cyllido llwyddiannus, o ansawdd uchel, yn rheolaidd, sy'n bodloni 
blaenoriaethau sefydliadol, yn unol â chynlluniau y'u cytunwyd arnynt. 

Rydym yn chwilio am bobl sydd: 
1. Yn meddu ar agwedd hyblyg ac ymrwymiad i waith bm, gyda'r gallu i weithio'n annibynnol ac yn 

rhan o dîm, mewn sefydliad amrywiol. 
2. Yn gallu rheoli eu llwyth gwaith a'u hamser eu hunain, a bodloni â therfynau amser tyn.  
3. Yn meddu ar ddiddordeb yng ngwaith Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ynghyd â dealltwriaeth 

ohono ac ymrwymiad iddo. 

Yr wybodaeth a'r cymwysterau y bydd arnoch eu hangen: 
1. Dealltwriaeth o ddulliau codi arian, yn ogystal â datblygu prosiectau a masnach. 
2. Sgiliau rhifedd rhagorol, ynghyd â'r gallu i adeiladu cynllun busnes wedi'i gosMo'n llawn gan 

ddefnyddio Excel. 
3. Profiad amlwg mewn cynllunio prosiectau a/neu fusnes. 
4. Addysg hyd at lefel gradd, neu brofiad cyfatebol. 

Teitl y Swydd Swyddog Datblygu a Chodi Arian

Adran Gwasanaethau Canolog

Yn adrodd i Y Pennaeth Cyllid

Yn gyfrifol am Neb arall

Cyflog Hyd at £30 mil y flwyddyn, yn dibynnu ar brofiad, llawn-amser

Cyfnod Parhaol



Y profiad y bydd arnoch ei angen: 
1. Gallu amlwg i ymchwilio a dod o hyd i wybodaeth am granMau. Ysgrifennu ceisiadau cyllido a 

chynlluniau busnes llwyddiannus ar gyfer prosiectau sy'n amrywio o ran maint o ddegau o filoedd i 
filiynau o bunnoedd. Bydd y prosiectau hyn yn y Trydydd Sector yn ddelfrydol. 

2. Pum mlynedd o brofiad perthnasol o weithio mewn amgylchedd codi arian neu swyddfa datblygu 
prosiectau. 

Y sgiliau y bydd arnoch eu hangen: 
1. Sgiliau cyfathrebu rhagorol, yn ysgrifenedig ac ar lafar, gyda'r gallu i gyfathrebu'n effeithiol â 

chleienMaid mewnol, staff a rhanddeiliaid allanol. 
2. Sgiliau trefnu rhagorol gan gynnwys y gallu i flaenoriaethu llwythi gwaith, amldasgio a gweithio 

gyda therfynau amser cystadleuol a llwythi gwaith amrywiol. 
3. Y gallu i weithio gydag ystod amrywiol o staff ac adrannau arbenigol, deall pynciau cymhleth/

technegol, a llunio ceisiadau cyllid ar eu cyfer. 
4. Sgiliau TG o radd uchel ynghyd â gwybodaeth am raglenni Windows. 



MANYLEB Y PERSON 

▪ Isod gwelir y meini prawf a ystyrir yn angenrheidiol i gyflawni’r rôl. 
▪ Mae’r wybodaeth hon ar gael yn agored i ymgeiswyr, a bydd yn sail i’r broses recriwMo a dethol. 
▪ Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n bodloni’r meini prawf hyn mewn modd digonol a fydd yn cael eu 

hystyried. 

Y meini prawf a'r dys\olaeth a ddisgwylir:

Addysg/Cymwysterau  
Gwybodaeth/Profiad 
Cymwyseddau/Galluoedd

Cais 
ar 
bap
ur

Cyf
weli
ad

Meini Prawf Hanfodol  

1 Addysgwyd i lefel gradd mewn disgyblaeth berthnasol, neu gyfwerth, gyda 
thysMolaeth o lythrennedd a rhifedd lefel uchel. 

2 TysMolaeth o sgiliau TG lefel uchel (Microsoj Office, Excel, PowerPoint, e-
bost, ac aM), yn ogystal â chynlluniau prosiect, cyflwyniadau, ynghyd â 
chymhwysedd o ran cynllunio a dylunio.  

3 Sgiliau rhifedd rhagorol ac yn gallu llunio cynllun busnes/prosiect wedi'i 
gosMo'n llawn gan ddefnyddio Excel.

4 Gallu amlwg o ran trefnu a rheoli amser ac yn gallu gweithio drwyddi draw 
ar gyflymder uchel, yn ogystal â lefel uchel o gyfrifoldeb/atebolrwydd unigol.

5 Sgiliau cyfathrebu rhagorol – ar lafar, yn ysgrifenedig, ac yn rhyngbersonol, 
gan gynnwys y gallu i ddelio'n hyderus â phobl ar bob lefel yn y sefydliad a'r 
tu allan iddo.  

6 Cywirdeb, dibynadwyedd a sylw i fanylion, gyda'r gallu i ddilyn a dehongli 
canllawiau yn ddeallus a sicrhau canlyniadau mewn modd dibynadwy.

7 Gweithiwr bm rhagorol sy'n cydgysylltu'n dda ag eraill, e.e. yn draws-
swyddogaethol yn y sefydliad a'r tu hwnt.

8 Hanes blaenorol llwyddiannus amlwg o wneud cais am a sicrhau grant 
sylweddol a chyllid arall ar gyfer ystod o brosiectau, a hynny dros nifer o 
flynyddoedd.

9 TysMolaeth o ddealltwriaeth o anghenion codi arian sefydliad elusennol. 

10 Diddordeb gwirioneddol yng nghenhadaeth a dibenion yr Ardd, ynghyd â 
dealltwriaeth ohonynt.

Meini Prawf Dymunol  

11 Rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar
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