
 

Pren%siaeth mewn Garddwriaeth 
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Dyma gyfle i feithrin sgiliau, profiad ymarferol a chymwysterau mewn garddwriaeth yn eich gardd 
fotaneg genedlaethol. Gan weithio i gynnal a datblygu'r casgliadau planhigion a'r gerddi â thema, 
byddwch yn rhan o dîm sy'n cynorthwyo â gweithrediadau garddwriaethol, cadwraeth planhigion, 
ymchwil a gweithgareddau addysg. 

Byddwch yn unigolyn uchel ei gymhelliant sydd â diddordeb mewn dysgu a chwblhau ein cynllun 
prenBsiaeth dwy flynedd clodwiw. Byddwn yn rhoi profiad cynhwysfawr i'r ymgeisydd llwyddiannus 
mewn garddwriaeth, cynnal a chadw gerddi cyhoeddus a rheoli casgliadau planhigion. 

Mae'r cynllun yn cynnwys diwrnod astudio yng Ngholeg Sir Gâr, lle byddwch yn gweithio tuag at 
Dystysgrif Lefel Dau y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol mewn Egwyddorion Garddwriaeth. 
Byddwch hefyd yn ennill Diploma Lefel Dau City and Guilds mewn Garddwriaeth yn y Gwaith wrth i 
chi weithio. Darperir y cymwysterau o dan y Fframwaith PrenBsiaethau Garddwriaeth (Cymru). Bydd 
y cyfleoedd eraill yn cynnwys cynadleddau, tystysgrifau hyfforddiant ymarferol a lleoliadau gwaith 
mewn gerddi partner. 

Amlinelliad  

Mae hon yn swydd lawn-amser dymor penodol am gyfnod o ddwy flynedd gan ddechrau Medi 2020 
neu'n gynharach trwy gytundeb ar y cyd.  Yr oriau hyfforddi yw 37.5 yr wythnos, ar unrhyw bum 
niwrnod allan o saith yn ôl yr angen. Yr oriau gweithio nodweddiadol yw rhwng 8.00 am a 4.00 pm. Y 
lwfans gwyliau blynyddol yw 25 diwrnod ynghyd â Gwyliau Banc. GwaranBr isafswm cyflog o 
£12,090.00 ar gyfer pob prenBs, ond gall y tâl amrywio ar sail telerau'r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.  

Fe'ch anogir i archwilio gwefan yr Ardd Fotaneg i gael gwybod rhagor am ein cenhadaeth a'n gwaith 
yn www.garddfotaneg.cymru.   

Sut i wneud cais  

Mae croeso i ymholiadau anffurfiol a dylid eu cyfeirio at Ayshea Cunniffe-Thomas, Cydlynydd 
PrenBsiaethau <ayshea.cunniffethomas@gardenofwales.org.uk>. Rydym yn annog ceisiadau gan bob 
ymgeisydd cymwys. 

Dylid anfon ceisiadau ar ffurf llythyr eglurhaol a CV, sy'n dangos yn glir sut rydych chi'n cwrdd â'r 
meini prawf ynghyd â manylion cyswllt dau ganolwr (gan gynnwys ffôn ac e-bost) at Anne-Maria 
Nicholas, Swyddog AD <Anne-Maria.Nicholas @ gardenofwales.org.uk>. Y dyddiad cau ar gyfer 
ceisiadau yw 10 Awst 2020. Mae cyfweliadau ar y gweill ar gyfer 24 Awst 2020. 
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Rôl-ddisgrifiad 

Gan weithio fel aelod o'r bm Garddwriaeth yn yr Ardd Fotaneg, mae'r brenBsiaeth wedi'i bwriadu ar 
gyfer rhywun sydd wedi'i ysgogi i ddilyn gyrfa fel garddwr proffesiynol, a bydd yn eich galluogi chi i 
ennill cymhwyster wrth ddatblygu eich sgiliau garddwriaethol a chyfrannu at gynnal a datblygu 
casgliadau planhigion a gerddi â thema yr Ardd Fotaneg.  

Cyfrifoldebau 

1. Cymryd rhan mewn hyfforddiant ymarferol yn yr Ardd Fotaneg ym mhob agwedd ar reoli a 
chynnal a chadw gerddi, gan weithio ochr yn ochr â'n garddwriaethwyr a'n gwirfoddolwyr 
medrus, a gan arwain at Ddiploma Lefel 2 City and Guilds mewn Garddwriaeth yn y Gwaith. 
Bydd hyn yn cynnwys asesiadau anffurfiol yn y gwaith gan gynnwys adnabod planhigion a 
chofnodi tasgau sydd wedi'u cwblhau.  

2. Cyfrannu'n gyson ac yn gyfrifol, a hynny'n unigol ac fel aelod o dîm, at gefnogi gwaith yr Ardd 
Fotaneg. Mae hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol: datblygu sgiliau 
garddwriaethol penodol; cyfrannu syniadau ar gyfer gwelliannau; a chymryd cyfrifoldeb 
personol am gynyddu eich lefelau sgiliau a chymhwysedd eich hun.  

3. Gweithio mewn rhannau gwahanol o'r Ardd Fotaneg o dan arweiniad garddwriaethwyr 
profiadol, i feithrin ystod eang o brofiadau a sgiliau garddwriaethol. Bydd hyn yn cynnwys 
lluosogi a chynnal a chadw meithrinfeydd; datblygu a chynnal casgliadau parthau hinsawdd 
trofannol a Chanoldirol mewn tai gwydr, a rheoli coed a pharcdir. 

4. Disgwylir i brenBsiaid gymryd rhan mewn lleoliadau/cyfnewidiadau am oddeutu wythnos 
bob blwyddyn â gerddi partner eraill, a byddant yn cael eu hannog i gymryd rhan a magu 
hyder mewn ymgysylltu â'r cyhoedd. 

5. Cymryd rhan mewn hyfforddiant a dosbarthiadau gyda Choleg Sir Gâr, gan arwain at gwblhau 
Tystysgrif Lefel 2 y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol mewn Egwyddorion Garddwriaeth. 
Bydd hyn yn cynnwys cyrsiau ac asesiadau ffurfiol a addysgir.  

Teitl y swydd PrenBs mewn Garddwriaeth

Adran Garddwriaeth

Yn adrodd i Y Cydlynydd PrenBsiaethau; Uwch-arddwyr

Yn gyfrifol am Neb arall
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Bydd y prif dasgau gwaith yn cynnwys:  

1. Gwaith cynnal a chadw cyffredinol ar yr arddangosfeydd, h.y. chwynnu, tocio, cloddio, 
teneuo.  

2. Cynorthwyo â thorri'r borfa a gweithrediadau eraill gan ddefnyddio amrywiaeth o 
beiriannau. Gofal o ddydd i ddydd am yr offer, a'u cynnal a'u cadw'n rheolaidd.  

3. Cynnal a chadw casgliadau'r tŷ gwydr, h.y. dyfrio, symud planhigion i boBau, gwrteithio, tocio.  

4. Deall yr effaith a geir gan agweddau gwahanol ar amgylchedd y tŷ gwydr, a’r modd o’u rheoli.  

5. Lluosogi deunydd newydd ar gyfer y casgliadau planhigion caled a thyner.  

6. Cynorthwyo i ddatblygu ardaloedd newydd a phlannu ar hyd y safle.  

7. Cadw cofnodion cywir o ran y casgliadau planhigion.  

8. Ystyried Iechyd a Diogelwch o ran gweithrediadau garddwriaethol mewn perthynas â'ch 
iechyd a'ch lles chi ac eraill.  

9. Cymryd rhan yn nyletswyddau dyfrio'r penwythnos. 

10. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy'n ofynnol yn rhesymol gan y Cydlynydd 
PrenBsiaethau neu'r Uwch-arddwriaethwyr. 

Cymhwysedd 

Mae'r meini prawf cymhwysedd canlynol yn berthnasol i'r Cynllun. Rhaid i ymgeiswyr allu dangos, os 
gofynnir iddynt, eu bod yn bodloni'r gofynion a restrir isod. 

1. Yn ddinesydd y Deyrnas Unedig neu'n meddu ar yr hawl i weithio yno. 

2. Rhwng 16-24 oed ar ddechrau'r rhaglen. 

3. Nid ydych ar hyn o bryd yn meddu ar gymhwyster ar lefel pedwar ac uwch yn Fframwaith 
Credydau a Chymwysterau Cymru. 

Datganiad Cydraddoldeb 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i'r egwyddor o gyfle cyfartal mewn 
cyflogaeth.  Byddwn yn sicrhau nad yw gweithdrefnau recriwBo, dethol, hyfforddi, datblygu a 
dyrchafu yn arwain at unrhyw ymgeisydd am swydd na chyflogai yn cael triniaeth lai ffafriol 
oherwydd nodwedd warchodedig (fel y'i dynodwyd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a ddisodlodd a 
symleiddiodd ddeddfau gwrth-wahaniaethu blaenorol) h.y. hil, lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig 
neu genedlaethol, crefydd neu gred, anabledd, aelodaeth undeb llafur neu ddiffyg aelodaeth, 
rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, ailbennu rhywedd, priodas/
partneriaeth sifil, oedran, neu ar sail bod yn weithiwr rhan-amser neu'n weithiwr cyfnod penodol.  
Amcan yr Ardd yw sicrhau bod unigolion yn cael eu dethol, eu hyrwyddo a'u trin fel arall ar sail eu 
doniau, eu sgiliau a'u galluoedd perthnasol yn unig. 
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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 recriwBo 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 y disgwylir i ymgeiswyr gyflwyno 
tys%olaeth yn eu cylch:

Dull Asesu

Addysg/cymwysterau  

Gwybodaeth/profiad 

Cymwyseddau/galluoedd

Cai
s 
pap
ur

Cyf
wel
iad

Ase
sia
d 
ym
arf
erol

Meini Prawf Hanfodol  

1 Rhaid dangos tysBolaeth o fodloni'r gofynion cymhwysedd gofynnol 
ar gyfer y cynllun prenBsiaeth.

✓ ✓

2 Diddordeb mewn dysgu, a brwdfrydedd, ynghyd â'r penderfyniad i 
ddatblygu gyrfa mewn garddwriaeth. TysBolaeth o'r gallu i gwblhau 
hyfforddiant Lefel 2 y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol.

✓ ✓ ✓

3 TysBolaeth o ddiddordeb, cymhwysedd a medr blaenorol mewn 
garddio.

✓ ✓ ✓

4 Y gallu trefniadol a'r cymhelliant i ddilyn amserlen waith ac astudio. ✓ ✓

5 Y 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 ag 
ymdeimlad datblygedig o ffocws ar y cwsmer.

✓ ✓ ✓

7 Y gallu corfforol i weithio yn yr awyr agored, ym mhob tymor, ac i 
gyflawni tasgau corfforol egnïol.

✓ ✓

8 Y gallu i weithio'n gywir (er enghraik, mewn perthynas â chofnodion 
a labelu planhigion) a dilyn cyfarwyddiadau.

✓ ✓ ✓

9 Ymwybyddiaeth o weithdrefnau iechyd a diogelwch a'r gallu i 
addasu'r gweithdrefnau i'r holl dasgau ac arferion gwaith

✓ ✓

Meini Prawf Dymunol  

10 Yn meddu ar drwydded yrru gyfredol ✓ ✓
11 Rhuglder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar ✓ ✓ ✓
12 Diddordeb gwirioneddol yng nghenhadaeth a diben yr Ardd, ynghyd â 

brwdfrydedd i gyfrannu at ddatblygu ysbryd y bm, ac at enw da ac 
ethos yr Ardd

✓ ✓ ✓
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