
 

HYSBYSIAD 

Ceidwad Pilipalod 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Agorodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ym mis Mai 2000 ac mae’n un o gyrchfannau 

ymwelwyr mwyaf eiconig Cymru.  Mae’r Ardd yn amrywio’i gweithgareddau i wella ei berfformiad 

masnachol, cynyddu’r nifer o ymwelwyr a manteisio ar asedau ei ystâd 568 o erwau.  Mae’r Ardd 

wedi’i osod o fewn Parcdir Hanesyddol Cofrestredig, yn cynnwys Gwarchodfa Natur Genedlaethol a 

fferm organig weithgar.  Mae’r Ardd yn sefydliad angorol economaidd ar gyfer gorllewin Cymru, ac 

mae’n cefnogi twf economaidd a ffyniant mewn ardal sy’n parhau i fod yn un o’r rhai mwyaf 

difreintiedig yn Ewrop. 

Mae’r Ardd wedi lansio Rhaglen ar gyfer Twf i wneud y mwyaf o’i botensial masnachol i gynhyrchu 

incwm i’w hail-fuddsoddi yn ei genhadaeth graidd o ymchwil a chadwraeth.  Mae casgliadau o 

blanhigion pwysig, y Tŷ Gwydr Mawr enwog a rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau ledled y flwyddyn 

yn apelio’n parhaol, gan ddenu dros 160,000 o ymwelwyr hamdden bob blwyddyn. 

Byddwch yn gyfathrebwr rhyngbersonol da, gyda rhuglder a’r hyder i siarad Cymraeg (dymunol). 

Yn ychwanegol, mae diddordeb a brwdfrydedd am bwrpasau ac amcanion y prosiect yn ogystal â’r 

rheini o Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ddymunol iawn. 

MANYLION AMLINELLOL O’R SWYDD 

Mae hon yn swydd ran-amser, am gyfnod penodol.  Mae ar gael i’w ddechrau o’r dyddiad cynharaf y 

gellir ei drefnu.  Yr oriau gwaith safonol yw 10-6yp ar Ddydd Sadwrn a Dydd Sul, neu fel sy’n ofynnol i 

ddiwallu anghenion y sefydliad.  Mae’r cyflog wedi’i osod ar yr isafswm cyflog cenedlaethol. 

Fe’ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd i ddarganfod mwy amdanom ni a’r hyn a wnawn. 

Mae’n hanfodol yn eich cais eich bod yn darparu tystiolaeth ac enghreifftiau profedig sy’n dangos yn 

benodol sut rydych chi’n bodloni pob un o ofynion meini prawf y swydd.  Bydd y cymwyseddau hyn 

yn cael eu datblygu ymhellach a’u trafod yn fanwl gyda’r ymgeiswyr hynny a wahoddir i gyfweliad. 

Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio at Natasha de Vere, Pennaeth yr Adran 

Gwyddoniaeth ar: Natasha.devere@gardenofwales.org.uk 

Dylid anfon ceisiadau, mewn ffurf llythyr cais a CV, sy’n egluro’n glir sut ydych yn bodloni’r meini 
prawf, yn ddelfrydol fel copi electronig, i Natasha de Vere (natasha.devere@gardenofwales.org.uk) 
erbyn Dydd Gwener 20fed o fis Hydref 2017.  Ar hyn o bryd mae cyfweliadau wedi’u cynllunio ar 
gyfer diwedd mis Hydref 2017. 
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Ceidwad Pilipalod 
 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
 

Y Swydd 
 
Oriau Gwaith: 15 awr yr wythnos, 10yb-6yh, Dydd Sadwrn a Dydd Sul 
Lleoliad: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
Yn adrodd i: Pennaeth yr Adran Gwyddoniaeth 
Cyflog:  Mae’r cyflog wedi’i osod ar yr isafswm cyflog cenedlaethol 
 
Rydym yn chwilio am rywun sy’n frwdfrydig am loÿnnod byw a’n hyderus wrth ymgysylltu â’r 
cyhoedd i ymuno â’n Tîm Pilipalod yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Dyma gyfle i 
ryngweithio â’r cyhoedd yn un o’r safleoedd mwyaf ymweliedig yn yr Ardd wrth eu haddysgu ar y 
pilipalod byw sydd gennym yna.   
Mae’r Plas Pilipala trofannol wedi bod ar agor i’r cyhoedd ers mis Gorffennaf 2016 ac mae’n cynnal 
casgliad amrywiol o bilipalod byw trofannol.  Fel aelod gwybodus o’r tîm pilipalod byddwch chi’n 
gyfrifol am gynnal a chadw o Blas Pilipala yn ystod oriau gwaith wrth gyfathrebu a thîm o 
wirfoddolwyr a’r cyhoedd. 
 
Mae swydd y ceidwad pilipalod yn golygu rhyngweithio â’r cyhoedd, gan weithio gyda cheidwaid 
gwirfoddol a monitro’r tŷ trofannol.  Mae tasgau a chyfrifoldebau dyddiol yn cynnwys ailgyflenwi 
ffynonellau bwyd yn y tŷ trofannol, gan ryddhau pilipalod byw i’r tŷ trwy gydol y dydd, gan gofnodi 
data, rhyngweithio gydag ac addysgu’r cyhoedd, rheoli a gweithio gydag aelodau eraill o staff, 
monitro ac addasu amodau’r tŷ trofannol, cyfathrebu ag adrannau eraill GFGC, ac agor a chau’r tŷ 
bob dydd.  
 
Bydd gofyn i chi gael gwybodaeth a dealltwriaeth o’r rhywogaethau sy’n bresennol ym Mhlas 
Pilipala, bydd hyfforddiant yn cael ei ddarparu i chi.  Bydd angen i chi fod yn barod i ateb cwestiynau 
gan y cyhoedd, ac yn barod i esbonio sut mae’r tŷ yn gweithio.  Gyda’r sgiliau i weithio fel rhan o dîm 
ac yn annibynnol, byddwch yn gallu rheoli Plas Pilipala a’r staff am ddiwrnodau llawn ar 
benwythnosau. 
 
Rhaid i chi allu gweithio rhwng 10yb a 6yh ar benwythnosau, tra’n fod yn hyblyg yn ystod cyfnodau 
mwy prysur y flwyddyn pan fo angen. 
 
Sut i wneud cais 
Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio at Natasha de Vere, Pennaeth yr Adran 

Gwyddoniaeth ar: Natasha.devere@gardenofwales.org.uk 

Dylid anfon ceisiadau, mewn ffurf llythyr cais a CV, sy’n egluro’n glir sut ydych yn bodloni’r meini 
prawf, yn ddelfrydol fel copi electronig, i Natasha de Vere natasha.devere@gardenofwales.org.uk.  
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