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Swyddog Tre+adaeth 
Prosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth 

 

Mae'r gwaith o adfer /rwedd yr Ardd o Gyfnod y Rhaglywiaeth yn brosiect cyffrous ac uchelgeisiol yng 
Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, sy'n cael ei gefnogi gan grant sylweddol o Gronfa TreAadaeth y 
Loteri Genedlaethol. Bydd y prosiect yn adfer /rwedd dreAadaeth sylweddol, sy'n cynnwys cadwyn o 
lynnoedd, argaeau a sgydau, pontydd a rhaeadrau.  

Yng nghyd-destun y rôl hon, mae treAadaeth y cynnwys nid yn unig elfennau o'r dirwedd hanesyddol, 
adeiledig a dyluniedig a hanes y rheiny a'i creodd, ond hefyd dreAadaeth naturiol a chynefinoedd 
hanesyddol yr ystad, ynghyd â gwaith parhaus yr Ardd sy'n berthnasol i gadwraeth a bioamrywiaeth. Mae 
hwn yn brosiect cymhleth, proffil uchel sy'n cynnwys porLfolio integredig o waith gwarchod a rheoli 
/rweddau, peirianneg, a rheoli bioamrywiaeth a threAadaeth gymdeithasol/ddiwylliannol, gan ddarparu 
amrywiaeth o ganlyniadau treAadaeth ar gyfer ymwelwyr, cymunedau, gwirfoddolwyr a dysgwyr. Mae'r 
gwaith 'nawr yn mynd rhagddo ar y safle, ac mae Om y prosiect eisoes wedi cyflawni gweithgareddau 
cyffrous ac uchelgeisiol i gyd-fynd â'r gwaith adeiladu.  

A chithau'n Swyddog TreAadaeth, byddwch yn rhan bwysig o'r Tîm Rheoli Prosiectau gyda chyfrifoldeb 
penodol dros gyflawni canlyniadau treAadaeth y prosiect a nodi canlyniadau treAadaeth ar gyfer y 
sefydliad ehangach. Mae hon yn rôl allweddol, a fydd yn cael effaith sylweddol ar lwyddiant y prosiect a'r 
gwaith o'i ymgorffori yn amcanion cenhadaeth graidd y sefydliad, sef Cadwraeth, Addysg ac Ysbrydoliaeth. 
Amcanion sylfaenol y rôl hon yw nodi, gwarchod, meithrin ymwybyddiaeth a hyrwyddo gwerthfawrogiad a 
mwynhad o asedau ac adnoddau treAadaeth naturiol, dyluniedig a diwylliannol gyfoethog yr Ardd, a 
hynny fel ased ar gyfer hamdden, addysg a gwirfoddoli, ac yn rhan annatod o ddatblygiad cynaliadwy yr 
Ardd. Bydd hwn yn gyfle gwych i archwilio hanes cymdeithasol, adeiledig a lleol Ystad Middleton, lle mae'r 
Ardd wedi'i lleoli, gan ymchwilio i'r bobl a oedd yn byw ac yn gweithio ar yr ystad ac yn y gymuned leol o 
200 mlynedd yn ôl hyd at heddiw.  

Bydd gennych addysg hyd at o leiaf lefel gradd neu gyfwerth, a byddwch yn meddu ar arbenigedd cefndir 
sefydledig a hanes blaenorol mewn gwaith treAadaeth perthnasol. Byddwch yn uchel eich cymhelliant ac 
yn meddu ar sgiliau rhyngbersonol a sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig rhagorol, yn gallu cyflwyno i safonau 
uchel, ac yn drefnus iawn. Trwy fod yn ymwybodol iawn o amrywiaeth y rhai sy'n cyfrannu i'r prosiect, 
byddwch yn gallu ennyn brwdfrydedd a diddordeb pobl eraill – yn arbenigwyr ac yn bobl ddibrofiad, fel ei 
gilydd – gan ddylanwadu a negodi yn ôl yr angen, a gweithio i linellau amser tyn ar yr un pryd. Yn ogystal â 
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meddu ar gymhwysedd cyffredinol gadarn o ran TG a defnyddio bysellfwrdd, byddwch yn hyderus wrth 
ddefnyddio pecynnau a systemau rheoli data amrywiol, gan gynnwys offer a meddalwedd GIS. Mae 
rhuglder a hyder mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar yn ddymunol. At hynny, mae diddordeb ym mhwrpas 
ac amcanion y prosiect, yn ogystal â phwrpas ac amcanion Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, ynghyd â 
brwdfrydedd drostynt, yn ddymunol iawn.  

MANYLION AMLINELLOL Y PENODIAD 

Swydd tymor penodol yw hon, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa TreAadaeth y Loteri Genedlaethol hyd at 
fis Awst 2021. Yr oriau gwaith yw 37.5 awr mewn pum niwrnod allan o saith, fel sy'n ofynnol i fodloni 
anghenion y prosiect. Mae gwaith ar y penwythnos yn debygol o fod yn ofynnol ar sail rota. Telir cyflog o 
hyd at £25,000 y flwyddyn, yn ôl cymwysterau a chymwyseddau. Ystyrir rhannu swydd.  

Fe'ch anogir i edrych ar wefan yr Ardd i gael rhagor o wybodaeth amdanom ac am yr hyn a wnawn.  

Mae'n hanfodol eich bod yn darparu tys/olaeth ac enghrei\iau profedig yn eich cais, sy'n dangos yn 
benodol y modd yr ydych yn bodloni pob un o feini prawf dethol gofynion y swydd. Bydd y cymwyseddau 
hyn yn cael eu datblygu ymhellach a'u trafod yn fanwl â'r ymgeiswyr hynny a fydd yn cael eu gwahodd i 
gyfweliad.  

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Morgan Ward, Rheolwr Cyfnod y Rhaglywiaeth  
morgan.ward@gardenofwales.org.uk 
  
Dylid anfon ceisiadau, ar ffurf llythyr eglurhaol a CV sy'n dangos yn glir sut yr ydych yn bodloni'r meini 
prawf, ac fel copi electronig yn ddelfrydol, at Anna-Maria Nicholas, Swyddog Adnoddau Dynol,  
Anne-Maria.nicholas@gardenofwales.org.uk erbyn dydd Gwener 30 Hydref 2020. Ar hyn o bryd, 
bwriedir cynnal y cyfweliadau ddydd Mercher 11 Tachwedd 2020.  
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NATIONAL BOTANIC GARDEN OF WALES 
GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 

Job DescripXon 
Swydd-ddisgrifiad 

Diben AMLINELLOL y rôl 

Rôl a gweithgarwch y Swyddog Tre3adaeth 2020-2021 
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen sy'n ymroddedig i ymchwil a chadwraeth 
bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd a dysgu gydol oes, ac i fwynhad ein hymwelwyr. Bydd y Swyddog 
TreAadaeth yn helpu'r Ardd Fotaneg i gyflawni ei chenhadaeth a chyfrannu at y Nodau Strategol ar gyfer 
2011-2021, y manylir arnynt isod.  

1. Datblygu a chynnal y casgliad garddwriaethol, yn ogystal â chasgliadau eraill, i'r safonau curadu a 
chyflwyno uchaf.  

2. Dod yn ganolfan sy'n enwog yn rhyngwladol am ymchwil i wyddor planhigion a bioamrywiaeth.  

3. Bod yn ganolfan ar gyfer y gwaith integredig o warchod planhigion ar lefel leol, genedlaethol a 
rhyngwladol.  

4. Darparu addysg a deongliadau ffurfiol ac anffurfiol penigamp ac arloesol ar gyfer pob oedran a 
gallu, gan hyrwyddo dealltwriaeth o'r cysyll/adau rhwng pobl, planhigion a'r amgylchedd, a'u rôl 
yn ein dyfodol cynaliadwy.  

5. Dod yn sefydliad diwylliannol Cymreig eiconig, gan ychwanegu nodweddion canfyddadwy a 
mesuradwy at statws Cymru a chydnabyddiaeth ohoni.  

6. Sicrhau enw da a llwyddiant trwy fod yn brif atyniad i ymwelwyr yn y Deyrnas Unedig, gan gynnig 
profiadau eithriadol a gwerth am arian i ymwelwyr.  

7. Datblygu a sicrhau seilwaith a fframwaith sefydliadol o safon uchel, gan ddiwallu anghenion y 
sefydliad 'nawr, yn ogystal â darparu ar gyfer ei dwf a'i lwyddiant yn y dyfodol.  

8. Creu sefydliad sy'n effeithiol ac yn gynaliadwy yn ariannol.  

Bydd y Swyddog TreAadaeth yn gweithio gyda Rheolwr Cyfnod y Rhaglywiaeth a'r Pennaeth Dehongli i 
greu dehongliad ar gyfer y dirwedd a adferwyd i gynllun cyfnod y Rhaglywiaeth a Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol Waun Las. Bydd hyn yn bennaf yn cynnwys arwyddion newydd, map a thaflen i'w chario o 
gwmpas sy'n dangos yr holl lwybrau a nodweddion o ddiddordeb yn y dirwedd a adferwyd a gweddill 
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las, gosod arwyddion i dangos y ffordd, a threfnu arddangosfeydd 
ar thema'r dirwedd a adferwyd. Bydd y Swyddog TreAadaeth yn darparu cymorth mewn perthynas ag 

Teitl y Swydd Swyddog TreAadaeth

Yn adrodd i Rheolwr Cyfnod y Rhaglywiaeth

Cyfrifoldeb rheoli 
llinell

Dim

Yn gyfrifol am Cydlynu Prosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth mewn perthynas â 
ThreAadaeth

Cyfeirnod y Swydd*
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ymchwil ac ymgysylltu â'r cyhoedd ar gyfer cyd-weithwyr sy'n gweithio ar agweddau ar dreAadaeth 
gymdeithasol a naturiol, a hynny nid yn unig o ran /rweddau a bioamrywiaeth, ond hefyd o ran 
gwyddoniaeth a garddwriaeth, a'r berthynas rhwng dyn a'r dirwedd.  

Yn sgil newidiadau a wnaed i nara/f deongliadol Prosiect Adfer Cyfnod y Rhaglywiaeth, bydd y Swyddog 
TreAadaeth yn chwarae rôl bwysig o ran helpu'r Ardd Fotaneg i fynd i'r afael â'r mater o gyflwyno hanes, 
gan gynnwys y dreAadaeth gymdeithasol. Yn y lle cyntaf, bydd hyn yn golygu mynd i'r afael â'r 
anghydbwysedd rhwng straeon y /rfeddianwyr gwrywaidd cyfoethog a'r bobl a'r diwylliannau a 
ddioddefodd o ganlyniad i'w dulliau o greu cyfoeth. Bydd hyn yn cynnwys gwaith ymchwil gyda help 
gwirfoddolwyr ac academyddion. Yn ddelfrydol, ar sail yr ymchwil hon, bydd cyfleoedd yn codi i ymgysylltu 
â'r cyhoedd mewn modd ystyrlon, yn arbennig unigolion a chymunedau BAME, ond hefyd gymunedau/
grwpiau eraill heb gynrychiolaeth ddigonol.  

Bydd swydd y Swyddog TreAadaeth yn cael ei goruchwylio gan y rheolwr llinell, sef Rheolwr Cyfnod y 
Rhaglywiaeth yr Ardd Fotaneg, Morgan Ward.  

A. Cyfrifoldebau Cyffredinol 

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau'r Swydd 

1. Ar y cyd â'r Rheolwr Prosiect, yn gyfrifol am gyflawni Cynllun Gweithredu'r prosiect a bodloni 
targedau'r canlyniadau o fewn y gyllideb.  

2. Cydgysylltu ag eraill i sicrhau bod adnoddau'r prosiect yn cael eu cynllunio, eu paratoi a'u defnyddio 
mewn modd priodol, ac yn cael eu trefnu yn ôl safonau proffesiynol.  

3. Cyfrannu at waith y Grŵp Llywio, a chefnogi'r Rheolwr Prosiect i sicrhau proses gydlynu a chyfathrebu 
effeithiol, gan ofalu bod y prosiect yn bodloni'r gyllideb, yr amserlen, y diben a'r canlyniadau wrth ei 
gyflawni.  

4. Sbarduno a chymryd rhan yn y broses o gasglu a chaffael gwybodaeth, gan dynnu ynghyd arolygon ac 
ymchwil, a chydlynu'r gwaith o adnabod, cofnodi a gwarchod asedau treAadaeth yr Ardd, fel y nodir 
yn y prosiect. Sicrhau bod cofnodion yn cael eu cadw i safonau arfer gorau proffesiynol o ran 
cadwraeth treAadaeth. Awgrymu ac ymgynghori ynghylch gwelliannau.  

5. Fel y bo'n briodol, ac mewn cysyll/ad â Phennaeth Dehongli yr Ardd, comisiynu gwaith dylunio a 
dehongli ar gyfer arwyddion a deunyddiau cyfathrebu'r prosiect, a hynny yn unol â chanlyniadau'r 
Cynllun Gweithredu.  

6. Sicrhau bod treAadaeth wrth wraidd datblygiadau'r Ardd, yn cyfoethogi cenhadaeth, diben a sagwynt 
yr Ardd, yn cyflenwi profiadau, ac yn gofalu bod treAadaeth y gorffennol a'r presennol yn cael eu 
diogelu ar gyfer y dyfodol.  

7. Trwy'r dreAadaeth, sicrhau bod yr Ardd yn fan y bydd pobl am ymweld ag ef, a gwirfoddoli, dysgu a 
gweithio ynddo, gan gyfrannu at y gwaith o warchod, gwella a sicrhau bywiogrwydd yr asedau 
treAadaeth rhanbarthol a chenedlaethol er budd cenedlaethau'r dyfodol.  

8. Mewn cysyll/ad agos â Thîm y Prosiect, cefnogi a hyrwyddo gweithgarwch ymgysylltu targededig â'r 
cyhoedd sy'n ymweld, gan greu gweithgareddau a digwyddiadau cynhwysiant cymdeithasol i ennyn 
diddordeb yn y dreAadaeth leol a'r dreAadaeth ehangach.  

9. Bod yn eiriolwr effeithiol dros y buddion y gall asedau treAadaeth eu cyfrannu i'r Ardd. Meithrin 
ymwybyddiaeth, gwerthfawrogiad a mwynhad o'r prosiect treAadaeth, a hynny trwy ddarparu 
cyfleoedd i wybod am, gwerthfawrogi a chymryd rhan yn y gwaith o ofalu am dreAadaeth yr Ardd.  

10. Dadansoddi a gwerthuso cynnydd, canlyniadau ac effaith y prosiect mewn perthynas â threAadaeth, 
gan wneud awgrymiadau ar gyfer datblygiadau pellach, gwaith parhaus, a cheisiadau am gyllid.  
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B. Dyletswyddau Penodol  

1. Mewn ymgynghoriad ag eraill, sy'n cynnwys y Tîm Rheoli Prosiectau, y Grŵp Llywio, rhanddeiliaid a 
chyfranwyr eraill at y prosiect, sicrhau y deellir yr agweddau treAadaeth ar y prosiect, ynghyd â'i 
ofynion a'i nodau, ac yr ymchwilir iddynt a'u cyflawni mewn modd priodol. Mae hyn yn cynnwys 
olrhain yr hyn y gellir ei gyflawni o ran treAadaeth trwy ddefnyddio offer TG priodol, a sicrhau bod 
systemau a lefelau angenrheidiol ar waith o ran cofnodion papur a chofnodion eraill i fodloni dibenion 
archwilio a gofynion sicrwydd ansawdd.  

2. Yn ystod Cam Cyflawni y prosiect (yn dilyn cais Rownd 2), bydd y Swyddog TreAadaeth yn gyfrifol am 
sicrhau bod gweithgareddau yn cael eu cynnal yn unol â'r Cynllun Gweithredu, a'u bod yn cael eu 
cofnodi, eu monitro a'u hasesu. Mewn cysyll/ad â'r Rheolwr Prosiect ac eraill, bydd y Swyddog yn 
penderfynu ar unrhyw amrywiadau i'r Cynllun a bennir gan yr amgylchiadau, ac yn sicrhau bod 
amrywiadau o'r fath yn cael eu cymeradwyo'n briodol.  

3. Sicrhau bod y gweithgareddau treAadaeth sy'n cefnogi'r CMP yn cael eu cyflawni, a sefydlu rhaglen 
gymorth barhaus y tu hwnt i'r adeg pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau.  

4. Parhau i gefnogi, datblygu a chynnal systemau rheoli cofnodion y prosiect, sef Cofnod Tirwedd 
Middleton, a hynny fel ased sydd nid yn unig yn manylu ar gymeriad hanesyddol llystyfiant y dirwedd, 
ond sydd hefyd yn cynrychioli set ddata gyfannol a chynhwysfawr hyd at heddiw. Bydd hyn yn cynnwys 
cydlynu prosesau catalogio, archifo a storio pob ffurf arall ar wybodaeth (electronig, papur, 
archaeolegol, a deunyddiau'r llysieufa/deunyddiau ecolegol), a sicrhau eu hygyrchedd.  

5. Gweithio gydag ymgynghorwyr arbenigol y prosiect i gefnogi'r holl weithgareddau treAadaeth-
benodol. Cynnal gwerthusiadau ategol, a phrosesau casglu data, dadansoddi ac adolygu, gan wneud 
argymhellion a gofyn am gyngor arbenigwyr eraill, yn ogystal â chynnal ymwybyddiaeth broffesiynol o 
ddatblygiadau yn y maes.  

6. Gwneud cyfraniad arweiniol i waith y Grŵp Llywio o ran darparu adroddiadau a chyhoeddusrwydd 
rheolaidd ac ad hoc, casglu data ac adolygu'r perfformiad treAadaeth. Helpu i gynnal momentwm y 
prosiect a sicrhau ei fod yn llwyddo.  

7. Gan gydnabod bod gan y dreAadaeth sy'n gysyll/edig â'r prosiect hwn ddimensiynau lleol a 
chenedlaethol, yn ogystal â rhyngwladol, gweithio gyda rhanddeiliaid amrywiol a bod yn eiriolwr dros 
y prosiect, gan hyrwyddo'r broses o rwydweithio a rhannu gwybodaeth. Annog a galluogi'r gymuned 
leol, sy'n geidwad allweddol o ran treAadaeth, i ymgysylltu â'r gwaith o hyrwyddo ei dealltwriaeth o’r 
dreAadaeth honno.  

8. Mewn cysyll/ad ag arbenigwyr a staff allweddol yr Ardd, datblygu polisïau, canllawiau ac arferion 
rhagweithiol mewn perthynas â materion treAadaeth. Bydd hyn yn cynnwys dra\io dogfennau, llunio 
nodiadau briffio a chyfrannu at y gwaith o lunio canllawiau sy'n ymwneud â'r Ardd a chanllawiau lleol.  

9. Bod yn bwynt cyswllt allweddol ar gyfer materion treAadaeth, sy'n cynnwys: cysylltu â'r 
ymgynghorwyr a'r arbenigwyr, gan sicrhau dulliau cyfathrebu da â rhanddeiliaid, cyllidwyr a 
sefydliadau cymunedol; delio ag ymholiadau ynghylch treAadaeth, o le bynnag y deuant, yn cynnwys 
gan grwpiau gwirfoddol/hanes lleol, cyrff twris/aid, a'r cyhoedd.  

10. Cydweithredu'n eang â rhanddeiliaid, partneriaid, cyfranogwyr, aelodau'r Om ac eraill i hybu enw da'r 
prosiect a sicrhau ei lwyddiant a phroffil cadarnhaol ar ei gyfer. Hyrwyddo cysyll/adau cyhoeddus ar 
lefelau lleol a chenedlaethol, gan arwain gweithgareddau cysylltu rhwng yr Ardd a'r gymuned. Anelu 
at greu rhwydwaith hunangymorth o gyfranogwyr ac ymgyrchwyr treAadaeth yn ystod cyfnod y 
prosiect, a fydd yn parhau y tu hwnt iddo.  

11. Cydgysylltu ag arbenigwyr a chynghorwyr eraill ym maes treAadaeth, gan hyrwyddo proses 
gydweithredu lleol a chenedlaethol. Yn benodol, meithrin perthnasoedd â'r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol yn Ninefwr, Aberglasne, Penlle'r-gaer ac eraill.  

12. Datblygu gweithgareddau gwirfoddoli, hyfforddi ac allgymorth. Galluogi'r gymuned yn gyffredinol i 
gymryd rhan ac ystyried treAadaeth leol yn adnodd cynaliadwy sydd o werth ac y mae iddo 
hynodrwydd lleol. Mae hyn yn cynnwys trefnu a rheoli digwyddiadau a chyfarfodydd, a rhoi 
anerchiadau a chyflwyniadau i'r cyhoedd, a chynnal teithiau, i roi gwybod iddynt am y prosiect, ei 
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uchelgais, ei weledigaeth a'i gyfeiriad yn y dyfodol; paratoi, ysgrifennu a dosbarthu taflenni 
gwybodaeth, gwybodaeth a blogiau ar y we; cynnal arddangosiadau, ac a/.  

13. Datblygu treAadaeth fel llinyn annatod o atyniad yr Ardd i hybu a chynyddu nifer yr ymwelwyr, 
ymgysylltu â nhw, ac ennyn eu diddordeb. Cydweithredu â'r Pennaeth Cyfathrebu a Marchnata i lunio 
cynnwys ar gyfer datganiadau i'r wasg, er enghrai\ tudalennau gwe, deunydd hysbysebu a hyrwyddo, 
a nodi digwyddiadau marchnata sy'n gysyll/edig â negeseuon treAadaeth. Creu deunyddiau 
treAadaeth dwyieithog eraill i ennyn diddordeb, lledaenu gwybodaeth, a chefnogi gweithgareddau 
gwirfoddoli, dysgu a hyfforddi.  

14. Arwain y gwaith o ddatblygu rhaglen ac amserlen amrywiol o weithgareddau a digwyddiadau sy'n 
canolbwyn/o ar dreAadaeth adeiledig a chymdeithasol ac sy'n ennyn cyfranogiad a diddordeb. 
Gweithio gyda Thîm y Prosiect i gydlynu hyn, a chysylltu â'r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod y 
canlyniadau yn bodloni gofynion treAadaeth y prosiect.  

15. Chwarae rôl ragweithiol yn y gwaith o gefnogi ac ymchwilio i gran/au a gweithgareddau perthnasol 
sy'n cynhyrchu incwm ac sy'n codi arian, mentrau manwerthu, a diddordeb yr aelodaeth.  

16. Chwarae rôl arweiniol wrth gefnogi proses gwerthuso amcanion annibynnol y prosiect i asesu'r 
canlyniadau a'r effaith mewn modd effeithiol. At hynny, cychwyn a datblygu ffurfiau eraill ar samplu, 
yn ogystal â dadansoddiadau, arolygon a metrigau eraill i fesur ymgysyll/ad mein/ol ac ansoddol â 
threAadaeth (er enghrai\, cofnodion treAadaeth, neu dys/olaeth economaidd neu am dwris/aeth).  

C. Dyletswyddau Cyffredinol Eraill 

1. Yn aelod o dîm y prosiect a staff yr Ardd, cyfrannu at unrhyw weithgareddau neu ddyletswyddau sy'n 
cefnogi ac yn hyrwyddo'r Ardd, a helpu gyda'r gwaith o'i rhedeg o ddydd i ddydd a'i llwyddiant 
cyffredinol.  

2. Dyletswyddau eraill a ddyrennir o bryd i’w gilydd. 
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MANYLEB Y PERSON 

Mae'n hanfodol eich bod yn darparu tys/olaeth ac enghrei\iau profedig yn eich cais, sy'n dangos yn 
benodol y modd yr ydych yn bodloni pob un o feini prawf dethol gofynion y swydd. Bydd y cymwyseddau 
hyn yn cael eu datblygu ymhellach a'u trafod yn fanwl â'r ymgeiswyr hynny a fydd yn cael eu gwahodd i 
gyfweliad. 

▪ Wedi'u nodi isod y mae'r meini prawf yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol er mwyn ymgymryd â 
dyletswyddau'r rôl hon.  

▪ Mae manyleb y person yn ffurfio rhan o'r wybodaeth sydd ar gael yn agored i ymgeiswyr.  
▪ Byddir yn cyfeirio at yr wybodaeth hon ym mhob cam o'r broses recriw/o a dethol.  
▪ Er mwyn cael eu rhoi ar y rhestr fer a/neu eu dewis i gael cyfweliad, rhaid i'r ymgeiswyr fodloni'r meini 

prawf hyn mewn modd digonol.  

Y meini prawf a'r dysXolaeth a ddisgwylir: Dull Asesu

Addysg/Cymwysterau  

Gwybodaeth/Profiad 

Cymwyseddau/Galluoedd
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Meini Prawf Hanfodol

1 Wedi eich addysgu i lefel gradd gyntaf o leiaf, neu gymhwysedd proffesiynol 
cyfwerth, gyda thys/olaeth o allu cadarn o ran rhifedd a llythrennedd.

√ √ √

2 Gwybodaeth a sgiliau amlwg ym maes treAadaeth gymdeithasol ac adeiledig, ac 
mewn perthynas â thargedau a chanlyniadau treAadaeth y prosiect.

√ √ √

3 Medrusrwydd lefel uchel profedig o ran TG a gwaith bysellfwrdd, gyda'r gallu i 
ddefnyddio pecynnau, offer, a systemau rheoli data amrywiol, gan gynnwys offer 
mapio GIS.

√ √ √

4 Sgiliau trefnu a chynllunio profedig, ynghyd â'r gallu i flaenoriaethu eich amser 
eich hun ac amser pobl eraill, ac i gyflawni nifer o dasgau. 

√ √

5 Y gallu i gyfathrebu'n glir, yn rhugl ac yn effeithiol, a hynny'n rhyngbersonol ac 
yn ysgrifenedig. 

√ √ √

6 Yn gymwys o ran cymell ac ymgysylltu â phobl ar bob lefel – arbenigwyr, 
gwirfoddolwyr, a'r cyhoedd yn gyffredinol. 

√ √

7 Sgiliau profedig o ran rheoli cofnodion, datblygu systemau, a llunio canllawiau 
polisi mewn cyd-destun treAadaeth. 

√ √

8 Tys/olaeth o'r gallu i ddatrys problemau ac i weithio i safonau proffesiynol 
uchel. 

√ √ √

9 Gallu dadansoddol, ac yn gyfarwydd ag adolygu canlyniadau ac adrodd ar 
gynnydd i bwyllgorau ac eraill. 

√ √

10 Yn meddu ar y gallu i newid a bod yn hyblyg, ac i fod yn bendant ac yn 
berswadiol, gan ddylanwadu ar eraill a negodi mewn modd effeithiol a 
phroffesiynol. 

√ √

11 Hanes blaenorol o ddiddordeb mewn croesawu dysgu, amrywiaeth, gwirfoddoli 
ac allgymorth.

√ √

Meini Prawf Dymunol

12 Y gallu corfforol i weithio allan yn y maes trwy gydol y flwyddyn, lle bo angen. √ √ √



SWYDDOG TREFTADAETH 

13 Rhuglder yn y Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig. √ √

14 Diddordeb yn y prosiect yn gyffredinol ac ym mhwrpas ac amcanion y prosiect, 
ynghyd â brwdfrydedd drostynt, yn ogystal â dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o 
amcanion a dibenion elusennol Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. 

√ √
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