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GWEITHIWR CYNNAL A CHADW Y DDAEAR 

Yr Adran Arddwriaethol 
Cyflwyniad 

Rydym yn cynnig cyfle tymor penodol i Arddwriaethwr brwd sy’n meddu ar frwdfrydedd a gallu dilys i 

fod yn rhan o’n ;m medrus, ymrwymedig. Bydd y Gweithiwr Cynnal a Chadw y daear yn ymgymryd â 

gweithrediadau garddwriaethol yng ngerddi ac ystad Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, gan 

gynnwys yr Ardd Goed, y Warchodfa Natur Genedlaethol, y fferm a'r parcdir. Bydd yr ymgeisydd 

llwyddiannus yn aelod o'r Adran Arddwriaethol ac yn gweithio mewn cydweithrediad ag adrannau 

eraill.      

Byddwch eisoes yn arddwriaethydd medrus a chymwysedig, ac yn amlygu diddordeb brwd mewn 

rheoli Gr a garddwriaeth gerddi botaneg. Byddwch hefyd yn drefnus iawn ac yn meddu ar y gallu i 

weithio i lefel uchel o gyfrifoldeb personol gyda chyn lleied o oruchwyliaeth â phosibl. Mae gweithio 

mewn ;m yn rhan bwysig o’r rôl, felly bydd angen i chi fod yn gydweithredol ac yn gallu amlygu 

sgiliau cyfathrebu da. Mae cywirdeb o ran cynnal cofnodion planhigion a dealltwriaeth o rôl gerddi 

botaneg hefyd yn bwysig. Byddai cymhwyster technegol mewn coedyddiaeth a rhuglder mewn 

Cymraeg llafar ac ysgrifenedig yn fanteisiol. 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Mae GFG Cymru wedi'i hachredu gan Botanic Garden ConservaGon InternaGonal ac yn darparu 

ymchwil, cadwraeth, addysg a garddwriaeth o'r radd flaenaf ar gyfer Cymru. Mae'r lesddaliad 568 

erw yn cynnwys casgliadau botanegol amrywiol, wedi'u tyfu mewn amrywiaeth o amgylcheddau, 

sy'n cynnwys y tŷ gwydr un rhychwant mwyaf yn y byd, sef y Tŷ Gwydr Mawr. Mae ardaloedd y 

gerddi ffurfiol wedi'u hamgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Mae'r warchodfa 

yn cynnwys Grwedd gymysg sy'n cynnwys Gr fferm wedi'i ardysGo gan y Gymdeithas Priddoedd, a 

pharcdir treSadaeth, sy'n cael ei adfer ar hyn o bryd gan brosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth, a 

ariennir gan Gronfa DreSadaeth y Loteri. 
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I ddysgu rhagor am genhadaeth GFG Cymru a phrosiectau cyfredol, ewch i garddfotaneg.cymru. 

Cyfrifoldebau allweddol 

Disgwylir i holl aelodau'r Adran weithio i gyflawni'r safonau uchaf o ran garddwriaeth a churadu. 

Bydd unigolion yn parhau i ddysgu a datblygu yn y swydd, ac yn anelu at eu gwella eu hunain yn 

arddwriaethwyr ac yn weithwyr proffesiynol. Mae rhannu gwybodaeth a phrofiad yn rhan annatod o 

ddatblygiad yr Adran. Disgwylir i'r holl staff fentora aelodau staff eraill, myfyrwyr a gwirfoddolwyr. 

3. Cyflawni’r holl dasgau garddwriaethol angenrheidiol i gynnal a gwella casgliad o blanhigion 

GFG Cymru 

4. Cynnal a datblygu'r ystad er mwyn gwella bioamrywiaeth, annog defnydd o'r ystad gan 

ymwelwyr, a gwella ei ddefnydd ar gyfer addysg ac ymchwil 

11. Cymryd rhan mewn patrymedd archwilio, monitro a gwaith adfer, yn unol â Phrotocol Rheoli 

Diogelwch Coed er mwyn sicrhau bod holl goed y coeGr a'r holl goed sbesimen yn ddiogel 

12. Defnyddio arferion da i atal achosion o blâu a chlefydau planhigion ar yr ystad 

13. Cynorthwyo'r Uwch-arddwriaethwr i reoli'r amgylchedd hanesyddol yn unol â'r Cynllun 

Rheoli Cadwraeth 

14. Cynnal cofnodion cywir o’r planhigion, a sicrhau bod y labeli a'r dehongliad yn gywir lle bo 

hynny’n briodol 

15. Glynu wrth ofynion iechyd a diogelwch GFG Cymru 

16. Rheoli llwybrau ledled yr ystad er mwyn sicrhau eu bod yn hygyrch ac yn ddiogel ar gyfer 

ymwelwyr, gwirfoddolwyr a staff 

17. Cynnal gwiriadau ac archwiliadau rheolaidd, wedi'u hamserlenni, o lynnoedd a phyllau'r 

ystad, a symud malurion a llystyfiant diangen.  

Teitl y Swydd Gweithiwr Cynnal a Chadw y daear

Adran Garddwriaeth

Yn adrodd i Yr Uwch-arddwriaethwr (Ystad)

Rheolaeth llinell PrenGsiaid

Yn gyfrifol am Gwirfoddolwyr

Y Contract Tymor penodol am 12 mis
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18. Unrhyw dasg resymol arall a bennir 

Manyleb y person 

Isod gwelir y meini prawf a ystyrir yn angenrheidiol i gyflawni’r rôl. Mae’r wybodaeth ar gael yn 

agored i ymgeiswyr, a bydd yn sail i’r broses recriwGo a dethol. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy’n 

bodloni’r meini prawf hanfodol mewn modd digonol a fydd yn cael eu hystyried. 

Manylion am y Swydd 

Swydd barhaol yw hon, a fydd yn cychwyn ar y dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. Yr oriau gwaith yw 

37.5 awr yr wythnos, sef 8am tan 4pm fel arfer. Disgwylir i chi weithio ar y penwythnos ar sail rota. Y 

cyflog yw £16,605.00 y flwyddyn. 

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Will Ritchie, y Curadur Garddwriaeth: 

will.ritchie@gardenofwales.org.uk. 

Y meini prawf y disgwylir i’r ymgeiswyr ddarparu tysJolaeth ar eu cyfer:

Meini Prawf Hanfodol

1. TysGolaeth o gymhwysedd, sgìl a diddordeb mewn cynnal a datblygu gerddi

2. Profiad o weithio gyda myfyrwyr a gwirfoddolwyr 

3. Y gallu corfforol i ymgymryd â thasgau egnïol 

4. Dealltwriaeth o ddamcaniaeth ac ymarfer bioddiogelwch

5. Y gallu i gynnal cofnodion cywir o’r planhigion, a sicrhau bod y labeli yn gywir

6. Y gallu i weithio yn rhan o dîm a chyfrannu at nodau ar y cyd GFG Cymru

7. Ymrwymiad i genhadaeth ac amcanion GFG Cymru, a dealltwriaeth ohonynt

Meini Prawf Dymunol

8. Diploma, Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru lefel 2 mewn garddwriaeth neu 
ddisgyblaeth gysyllGedig

9. Yn meddu ar PA1 a PA6 neu dystysgrifau cyfwerth mewn perthynas â defnyddio 
chwynladdwyr mewn modd diogel

10. NTPC lefel dau neu ddyfarniad cyfwerth mewn cwympo a phrosesu coed hyd at 380 mm 

11. Hyfedredd mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar 
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Sut i wneud cais 

Dylid anfon ceisiadau, yn cynnwys CV cyfredol a llythyr esboniadol sy'n egluro'n glir y modd yr ydych 

yn bodloni'r meini prawf hanfodol, a pha fanteision y gallech eu cyflwyno i GFG Cymru, at Anne-

Maria Nicholas <Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk>. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 

31ain Hydref 2020. 
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