
 

Proffil y Swydd  
 

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol  
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Mae yna ddwy swydd wag i ddechrau ym mis Medi 2017: 

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol y Cynllun Gerddi Cenedlaethol  

Prentisiaeth Patrick Daniell mewn Garddwriaeth Fotanegol   

Dyma gyfle i ennill cymhwyster a sgiliau mewn garddwriaeth, wrth ennill profiad ymarferol ochr yn ochr 
â garddwriaethwyr eraill mewn gardd fotaneg genedlaethol. Gan weithio i hyrwyddo datblygiad yr Ardd 
ifanc hon, byddwch yn helpu i gyflawni safonau gyda'r gorau yn y byd tra byddwch yn datblygu eich 
gyrfa eich hun. 

Gan ddechrau ym mis Medi 2017, byddwch yn unigolyn cryf eich cymhelliant, yn ymuno â'n cynllun 
prentisiaeth ddwy flynedd clodfawr. Byddwn yn darparu profiad cynhwysfawr mewn garddwriaeth 
ymarferol yn yr awyr agored a hefyd dan do gwydr i'r ymgeisydd llwyddiannus. Mae Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn ymrwymedig i gadwraeth, addysg, cynaladwyedd, a mwynhad yr ymwelydd.   
Cewch wybod mwy trwy archwilio ein gwefan botanicgarden.wales.  

Bydd y Brentisiaeth yn cynnwys cael eich rhyddhau am ddydd yng Ngholeg Sir Gâr a gweithio tuag at 
ennill Tystysgrif Lefel 2 y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) mewn Egwyddorion Garddwriaeth. 
Hefyd byddwch yn ennill Diploma Lefel 2 City & Guilds (QCF) mewn Garddwriaeth Seiliedig ar Waith, a 
gyflwynir dan y fframwaith prentisiaethau ynghyd â hyfforddiant ymarferol mewnol ym mhob agwedd 
ar reolaeth a chynnal a chadw gerddi, gan weithio ochr yn ochr â'n garddwriaethwyr medrus, garddwyr 
dan hyfforddiant a gwirfoddolwyr. Yn ogystal ceir y cyfle i ennill cymwysterau priodol y Cyngor Profi 
Medrusrwydd Cenedlaethol (NPTC) a hefyd cyfleoedd i gymryd rhan mewn sesiynau cyfnewid gyda 
gerddi partner eraill. 

Amlinelliad 

Mae hon yn swydd lawn amser am gyfnod penodol yn dechrau o 4 Medi 2017 am gyfnod o 2 flynedd. 
Mae'r oriau hyfforddiant yn 37.5 yr wythnos ar unrhyw bum diwrnod allan o saith yn ôl y gofyn er 
mwyn sicrhau bod tîm o weithwyr ar gael o 8am i 4pm. Disgwylir i chi weithio yn ystod y penwythnos ar 
sail rota. Bydd y lwfans gwyliau blynyddol yn 25 o ddyddiau. Telir y lwfans prentisiaeth yn unol â'r 
isafswm cyflog cenedlaethol perthynol i oedran. 

Rydym yn eich annog i archwilio gwefan yr Ardd i wybod mwy amdanom a'r hyn rydym yn ei wneud. 

Sut i wneud cais 

Rydym yn croesawu ymholiadau anffurfiol a dylid cyfeirio'r rhain yn y lle cyntaf i Sheryl Richardson, 
Hyfforddwr Garddwriaethol ac Aseswr Sheryl.Richardson @gardenofwales.org.uk. 

Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV yn dangos yn glir sut rydych yn bodloni'r meini 
prawf ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys rhif ffôn ac e-bost), copïau electronig 
fyddai orau, i Charlotte Lumby Charlotte.Lumby@gardenofwales.org.uk erbyn 21 Mai 2017. Ar hyn o 
bryd rydym yn bwriadu cynnal cyfweliadau ar 23 Mehefin 2017. 
 

https://botanicgarden.wales/
mailto:Charlotte.Lumby@gardenofwales.org.uk
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Teitl y Swydd 

Prentisiaeth mewn Garddwriaeth Fotanegol y Cynllun Gerddi 
Cenedlaethol  
Prentisiaeth Patrick Daniell mewn Garddwriaeth Fotanegol  

Adran: Garddwriaeth 

Adrodd wrth Hyfforddwr Garddwriaethol 

Cyfrifol am Neb arall 

Cyfeirnod y swydd  
 

AMLINELLIAD o bwrpas y rôl 

 
Gan weithio fel aelod o'r tîm Garddwriaeth yn yr Ardd, bwriedir y swydd brentisiaeth hon ar gyfer 
rhywun sy'n awyddus i ddilyn gyrfa fel garddwriaethwr proffesiynol a bydd yn eich galluogi i ennill 
cymhwyster tra byddwch yn datblygu eich sgiliau garddwriaethol ac yn cyfrannu at gynnal a chadw a 
datblygu'r Ardd. Disgwylir i'r holl staff gefnogi a chyfrannu at genhadaeth graidd yr Ardd o gadwraeth, 
addysg, datblygiad cynaliadwy a mwynhad yr ymwelydd. 

 

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau Allweddol 

 
1.  Cymryd rhan mewn hyfforddiant ymarferol mewnol ym mhob agwedd ar reolaeth a chynnal a 

chadw gerddi, gan weithio ochr yn ochr â'n garddwriaethwyr medrus, garddwyr dan hyfforddiant a 
gwirfoddolwyr sy'n arwain at Ddiploma Lefel 2 City & Guilds (QCF) mewn Garddwriaeth Seiliedig ar 
Waith. Bydd hyn yn golygu asesiadau anffurfiol yn y gweithle gan gynnwys adnabod planhigion a 
chadw dyddiadur gwaith. 

 
2. Cyfrannu'n gyson ac mewn modd cyfrifol, yn unigol ac fel aelodau o dîm, ynghyd ag eraill at 

gyfrifoldebau garddwriaethol yn yr Ardd. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i: 
ddatblygiad sgiliau garddwriaethol penodol; cyfrannu syniadau ar gyfer gwelliannau; a chymryd 
cyfrifoldeb personol am gynyddu eich lefelau sgil a chymhwysedd eich hun.  

 
3. Caiff prentisiaid eu cylchdroi o gwmpas gwahanol ardaloedd yr Ardd dan arweiniad 

garddwriaethwyr profiadol, fel eu bod yn ennill profiad ymarferol a sgiliau gyda phob un o'r Timau 
Garddwriaethol. Bydd hyn yn cynnwys lluosogi a chynnal a chadw planhigfeydd; datblygu a chynnal 
a chadw casgliadau trofannol a chanoldirol yn y tai gwydr; gweithio gyda'r tîm coed a pharcdir; a 
gofal a mwynder cyffredinol planhigion a llysiau sy'n cael eu tyfu yn yr Ardd Ddeu-fur a'r Rhodfa.  

 
4. Disgwylir i brentisiaid gymryd rhan mewn lleoliadau gwaith/cyfnewidiadau o tua 4 wythnos dros 2 

flynedd gyda gerddi partner eraill neu fusnesau garddwriaethol. Byddant yn cael eu hannog i 
gymryd rhan ac ennill hyder mewn gweithgareddau cyswllt cyhoeddus a thrwy roi cyflwyniadau.  

 
5. Darperir cyfleoedd i ennill cymwysterau NPTC priodol.  

 
6. Cymryd rhan mewn hyfforddiant trwy gael eu rhyddhau am y dydd gan arwain at lwyddo i gyflawni 

Tystysgrif Lefel 2 y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol (RHS) mewn Egwyddorion Garddwriaeth. 
Bydd hyn yn golygu cyrsiau dysgu ffurfiol ac asesiadau.  
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Bydd y PRIF DASGAU GWAITH yn cynnwys: 

 
7. Gwaith cynnal a chadw borderi cyffredinol, h.y. chwynnu, tocio, palu, taenu.  

 
8. Cynorthwyo gyda thorri gwair a gweithrediadau eraill gan ddefnyddio ystod o beiriannau. Gofal bob 

dydd a'r gwaith o gynnal a chadw'r peiriannau.  

 
9. Cynnal a chadw casgliadau'r tŷ gwydr, h.y. dyfrhau, ail-botio, rhoi gwrtaith, tocio. Deall effaith a 

rheolaeth gwahanol agweddau ar amgylchedd y tŷ gwydr.  

 
10. Lluosogi deunydd newydd ar gyfer y casgliadau gwydn a thyner.  
 
11. Cynorthwyo gyda datblygiad ardaloedd newydd a phlannu ar draws y safle.  
 
12. Cadw cofnodion manwl gywir o'r casgliadau planhigion.  

 
13. Rhoi ystyriaeth i Iechyd a Diogelwch mewn gweithrediadau garddwriaethol mewn perthynas â'ch 

iechyd a'ch lles eich hun ac iechyd a lles pobl eraill.  

 
14. Cymryd rhan yn y rota ddyfrhau benwythnosol (ar hyn o bryd tua un penwythnos mewn chwech 

ond mae ar fin cael ei adolygu) y rhoddir amser i ffwrdd yn ei lle.  
 
15. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill a ofynnir gan eich rheolwr llinell.  
 
 

  
  



 

MANYLEB YR UNIGOLYN  
Isod nodir y meini prawf a ystyrir yn angenrheidiol ar gyfer  cyflawni'r rôl. 



Gwneir y wybodaeth hon ar gael i ymgeiswyr ar goedd a bydd yn ffurfio'r sail ar gyfer y broses 
recriwtio a dewis. 

Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n bodloni'r meini prawf hyn yn ddigonol fydd yn cael eu hystyried. 


 

 Meini prawf a thystiolaeth y disgwylir i ymgeiswyr eu dangos:  Dull  
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 Meini Prawf Hanfodol     
 

1 Rhaid dangos tystiolaeth o fodloni'r gofynion addysgol cymwys lleiaf a √  √  
 

 

gofynion eraill; o leiaf 2 TGAU graddau A* - C, gan gynnwys Mathemateg a 
Saesneg     

 

2 Diddordeb a brwdfrydedd am ddysgu, a phenderfyniad i ddatblygu √  √ √ 
 

 gyrfa mewn garddwriaeth.      
 

      
 

3 Tystiolaeth o ryw ddiddordeb blaenorol, mewn garddio. √  √ √ 
 

4 Gallu trefniadol a chymhelliant i ddilyn amserlen o √  √  
 

   waith ac astudio.     
 

5 Gallu i weithio'n effeithiol yn unigol ac yn gydweithredol √  √  
 

 fel aelod o dîm, a gyda gwirfoddolwyr.     
 

6 Sgiliau cyfathrebu da: llafar, ysgrifenedig a rhyngbersonol ynghyd â synnwyr o  √  √ √ 
 

 ffocws cwsmer.     
 

7 Gallu corfforol i weithio yn yr awyr agor, ym mhob tymor ac i ymgymryd â √  √  
 

 thasgau corfforol caled.     
 

8  Gallu i weithio'n gywir (er enghraifft, mewn perthynas â chofnodion planhigion   √  √ √ 
 

   a labelu) ac i ddilyn cyfarwyddiadau.     
 

9 Ymwybyddiaeth o Iechyd a Diogelwch mewn cyd-destun bob dydd. √  √  
 

      
 

      
 

 Meini Prawf Dymunol     
 

10 Meddu ar drwydded yrru gyfredol √  √  
 

      
 

11 Rhuglder mewn ysgrifennu a siarad Cymraeg √  √ √ 
 

12 Diddordeb gwirioneddol yng nghenhadaeth a phwrpas yr Ardd a brwdfrydedd √  √ √ 
 

 am gyfrannu at ddatblygiad ei hysbryd tîm, ei henw da, a'i hethos     
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 


