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HYSBYSIAD 

Garddwr (60% clla)  
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Mae gan yr Ardd cyfle i arddwr gyda brwdfrydedd a gallu da i ddod yn rhan o’n tîm sgiliol ac 
ymroddedig.  Dyma gyfle unigryw i weithio gyda chasgliad amrywiol o blanhigion yng Ngardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru (‘yr Ardd’) ac i ennill gwybodaeth a sgiliau newydd. 
 
Byddwch yn arddwr galluog a chymwysedig, a byddwch yn dangos diddordeb mawr yng ngarddwriaeth.  
Byddwch hefyd yn drefnus ac yn gallu gweithio at lefel uchel o gyfrifoldeb annibynnol gyda’r lleiafswm o 
oruchwyliaeth.  Mae gweithio fel rhan o dîm yn rhan hanfodol o’r swydd, felly rhaid i chi fod yn 
gydweithredol ac yn gallu dangos sgiliau cyfathrebu da.  Mae’r gallu i gadw cofnod manwl o blanhigion, 
yn ogystal ag ymwybyddiaeth o’r ymarfer o weithio’n ddiogel yng ngarddwriaeth hefyd yn bwysig.  Bydd 
tystysgrifau PA1 a PA6 plaladdwyr a rhuglder yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar, yn fanteisiol.  Mi 
fydd hefyd yn werthfawr os gallwch dangos gwir ddiddordeb yn swydd yr Ardd Fotaneg. 
 
Manylion y Swydd 
 
Dyma swydd parhaol yn dechrau o’r dyddiad cynharaf a ellir trefnu.  Yr oriau o weithio yw 22.5 awr yr 
wythnos, yn gweithio o 8yb hyd at 4yp.  Bydd disgwyl i chi weithio ar benwythnosau ar sail rota.  Y cyflog 
yw £15,871.10 y flwyddyn (60% pro rata i gyfradd llawn amser.) 
 
Croesawir ymholiadau anffurfiol a dylai’r rhain cael eu danfon i Will Ritchie, y Curadur o Arddwriaeth ar 
will.ritchie@gardenofwales.org.uk  
 
Sut i geisio  
 
Dylai ceisiadau fel CV cyfredol a llythyr gais, yn dweud yn glir sut yr ydych yn cwrdd â’r meini prawf a 
pha fanteision y byddwch yn dod ag i’r Ardd, ynghyd a manylion cyswllt am ddau ganolwr, cael eu 
danfon mewn e-bost i Charlotte Lumby, Swyddog AD ar charlotte.lumby@gardenofwales.org.uk  
 
Amser 
 
Y dyddiad cau am geisiadau yw 4rdd o fis Awst 2017, fe ddisgwylir i gyfweliadau ddigwydd ar 18fed o fis 
Awst 2017. 
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Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
National Botanic Garden of Wales 

Disgrifiad Swydd  
 

Teitl y Swydd  Garddwr 
Adran Garddwriaeth 
Yn adrodd i  Uwch Garddwr 
Yn gyfrifol am Neb arall 

 
Pwrpas y Swydd 
 
Yn gweithio fel rhan o dîm garddio’r Ardd i gyfrannu’n weithgar yn y gynhaliaeth a gwelliant dyddiol o’r 
adnoddau, arddangosiadau a blaengaredd garddwriol wrth gefnogi prif neges yr Ardd. 
 
Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol: 
 
Fe ddisgwylir i bob aelod o’r tîm garddio i weithio’n barhaol a’n gyfrifol yn annibynnol ac fel aelodau o 
dîm, yn cyfrannu at gyfrifoldebau garddwriol yn yr Ardd, yn datblygu syniadau a gwelliannau ac yn 
cynyddu ei lefelau o sgiliau a chymhwyster.  Mae hyn yn cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i’r canlynol: 
 
1. Ymgymryd â thasgau garddwriaeth i gadw a chynnal a gwella’r casgliad o blanhigion. 
 
2. Cynllunio a rhoi blaenoriaeth i dasgau garddio. 
 
3. Cadw cofnod a labelon cywir o blanhigion ble’n addas. 
 
4. Ymgymryd â’r oruchwyliaeth a chynllunio gwaith dyddiol o arddwyr dan hyfforddiant, prentisiai 

a gwirfoddolwyr. 
 
5. Cyflwyno’r Ardd i’r cyhoedd ac yn helpu i wella eu dealltwriaeth a mwynhad drwy ateb 

cwestiynau a thrwy roi sgyrsiau a theithiau. 
 
6. Cyfranogi’n weithgar i’r ymchwiliad o blanhigion a chasgliadau a’u hanghenion diwylliannol. 
 
7. Cynorthwyo yn y cynllunio a datblygiad o’r casgliad o blanhigion. 
 
8. Cymryd cyfrifoldeb o waith eich hun mewn perthynas ag ystyriaeth briodol o brotocolau iechyd 

a diogelwch. 
 
9. Mynychu a chyfrannu’n weithgar i weithdai, cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi.   
 
10. Cyfrannu yn y trefniadau o ddigwyddiadau, gweithgareddau, sioeau, arddangosfeydd ac 

ymestyn i’r cyhoedd. 
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Manyleb Person 
 
Wedi’i phenodi’n isod yw’r meini prawf sy’n cael ei ystyried yn hanfodol i gyflawni’r swydd.  Mae’r 
wybodaeth ar gael i ymgeiswyr a fydd yn ffurfio’r sail o’r broses recriwtio a dewis.  Ond yr ymgeiswyr 
sy’n cwrdd â’r meini prawf yma fydd yn cael eu hystyried. 
 

  
Meini prawf a thystiolaeth fe ddisgwylir i ymgeiswyr dangos: 

 Meini Prawf Hanfodol  

1 Diploma, NVQ lefel tri neu gyfwerth yng ngarddwriaeth 
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Tystiolaeth o gymhwyster, sgil a diddordeb yn y gynhaliaeth o gasgliadau o blanhigion ac 
ymchwil cadwraeth, arddangos ac addysg wyddonol 

3 Diddordeb yn yr ecoleg, lledaeniad a’r triniad o blanhigion brodorol 
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Gallu trefnol profedig a sylw manwl at fanylion, yn gallu o weithio ar lefel uchel o 
gyfrifoldeb ac atebolrwydd annibynnol gyda’r lleiafswm o oruchwyliaeth. 

5 Y gallu i weithio fel rhan o dîm, yn gweithio am eraill, a’n gweithio’n effeithiol a’n 
gydweithredol. 
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Sgiliau cyfathrebu ardderchog: ar lafar, yn ysgrifenedig a’n rhyngbersonol gyda synnwyr o 
ffocysu ar y cwsmer. 

7 Y gallu corfforol i ymgymryd â thasgau corfforol egnïol. 
8 Y gallu i gadw cofnodion a labelon o blanhigion cywir a labelu lle mae’n briodol. 
9 Y gallu i oruchwylio gwirfoddolwyr, aelodau o staff dan hyfforddiant a phrentisiaid. 
10 Tystiolaeth o’r adnabyddiaeth o ymarfer gwaith diogel o ddydd i ddydd yn ôl 

gweithrediadau a gweithgareddau garddio. 

 Meini Prawf Dymunol  

11 Meddiant tystysgrifau PA1 a PA6 sy'n ymwneud â defnyddio cemegau 
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Rhuglder yn y Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar 

 
 


