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1. GARDD FOTANEG GENEDLAETHOL CYMRU 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ('yr Ardd') yn un o'r gerddi botaneg cenedlaethol 
ieuengaf yn y byd, ac yn ychwanegiad nodedig at y gymuned ryngwladol o erddi botaneg. 
Sefydlwyd yr Ardd gydag arian gan Gomisiwn y Mileniwm a Llywodraeth Cymru, ymhlith eraill, ac 
fe’i hagorwyd i’r cyhoedd yn 2000. Mae wedi'i gosod mewn tirwedd hanesyddol sydd wedi'i 
chofrestru gan Cadw, ac mae gwaith adfer helaeth ar y llynnoedd, y pontydd a'r rhaeadrau, sy'n 
nodweddion cynlluniedig, wedi cael ei gwblhau yn ddiweddar. Mae'r safle 220 hectar wedi'i leoli 
ar gyrion harddwch Dyffryn Tywi yn Sir Gaerfyrddin, De-orllewin Cymru.   

A hithau'n Ardd Fotaneg fodern, roedd egwyddorion bioamrywiaeth, cadwraeth a chynaliadwyedd, 
fel y'u cynhwysir ym Mhrotocol Nagoya, y Strategaeth Fyd-eang ar gyfer Cadwraeth Planhigion 
(GSPC) a Nodau Datblygu'r Mileniwm, ac fel y'u hymgorfforir yn y Confensiwn ar Amrywiaeth 
Fiolegol (CBD), yn egwyddorion sylfaenol allweddol i'r sefydliad. Mae ein casgliadau planhigion 
rhyngwladol wedi cael eu datblygu mewn partneriaeth â'r gwledydd y daethant ohonynt er mwyn 
sicrhau bod unrhyw fuddion sy'n deillio o'r planhigion yn cael eu rhannu mewn modd teg a 
chytbwys. 

Yn ystod ei hanes byr, mae'r Ardd Fotaneg wedi dod yn enwog yn rhyngwladol am ei 
gweithgareddau ymchwil; mae wedi creu un o'r casgliadau ex-situ gorau yn y byd o blanhigion 
hinsawdd Môr y Canoldir; mae wedi cadw a gwarchod rhai o'r planhigion Cymreig endemig prinnaf 
a mwyaf dan fygythiad; ac mae'n Llysgennad dros Gymru ledled y byd. 

Mae ein rhaglenni addysg a'n gweithgareddau i ymwelwyr yn ysbrydoli degau o filoedd o blant ac 
oedolion bob blwyddyn i gymryd mwy o ofal o'n hamgylchedd ac i ddeall pwysigrwydd 
bioamrywiaeth ar gyfer llesiant y blaned yn y dyfodol. 

Mae'r Ardd Fotaneg yn cael ei chydnabod yn Ased Cenedlaethol yn y Strategaeth Wyddoniaeth ar 
gyfer Cymru. Mae hefyd yn sefydliad angori economaidd ar gyfer Gorllewin Cymru am ei bod yn 
cynnal ystod eang o swyddi ym maes twristiaeth, garddwriaeth, gwyddoniaeth ac addysg. 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn elusen annibynnol sy'n gweithredu ar ffurf cyrchfan 
eiconig i ymwelwyr, a honno wedi'i gosod mewn tirwedd hanesyddol gynlluniedig, i gynhyrchu'r 
arian angenrheidiol i gyflawni ein nodau elusennol. Mae ffocws clir ar gyflawni'r gweithgarwch 
masnachol hwn fel ei fod yn sylfaen i'r nodau elusennol, ac yn eu cefnogi a'u hategu, yn hanfodol i 
lwyddiant y sefydliad. Mae mwyafswm y trosiant yn cael ei gynhyrchu o incwm a enillir, ac mae 
cymorth ariannol pwysig hefyd yn cael ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru. 

Ymhlith y nodweddion nodedig y mae'r Tŷ Gwydr Mawr, y tŷ gwydr rhychwant sengl mwyaf yn y 
byd, sy'n cynnwys un o'r casgliadau gorau o blanhigion hinsawdd Môr y Canoldir; y tŷ trofannol; yr 
ardd ddeufur; ardal planhigion brodorol Cymru; yr ardd gors; coetiroedd; Gwarchodfa Natur 
Genedlaethol a fferm organig; a'r dirwedd hanesyddol gynlluniedig ac iddi bedwar llyn a sgydau, 
rhaeadrau ac argaeau cysylltiedig. 

Mae ein tîm gwyddoniaeth yn arbenigwyr blaenllaw mewn ymchwil i beillwyr, ac maent yn 
adeiladu Banc Hadau Cenedlaethol Cymru, yn cyfrannu at adfer dolydd Cymru ar raddfa tirweddau, 
ynghyd â chyfrannu at ddatblygiad polisi amgylcheddol Llywodraeth Cymru. Rydym wrthi’n 
gweithio ar sicrhau cysylltiad agosach rhwng ein hymchwil wyddonol, ein gwaith cadwraeth 
botanegol a'n gweithgareddau addysgol er mwyn cynyddu canlyniadau ymchwil ac academaidd yr 
Ardd Fotaneg. 

Ar gyfer ein hymwelwyr mae gennym amrywiaeth o allfeydd lletygarwch a lleoedd adwerthu, 
Neuadd yr Apothecari, Theatr Botanica, gofod ystafell ddosbarth a chyfleusterau cyfarfod, ac rydym 
yn croesawu dros 160,000 o ymwelwyr y flwyddyn. 

Mae'r Ardd Fotaneg yn annog defnyddio Cymraeg yn y gweithle ac yn ymgysylltu â'i hymwelwyr 
yn ddwyieithog. 

Mae'r Ardd yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o sefydliadau eraill ledled Cymru a'r gymuned 
ryngwladol ehangach, ac, yn hanesyddol, mae wedi llwyddo i sicrhau cyllid grant gwerth miliynau o 
bunnau i hyrwyddo nodau'r sefydliad. 
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2. OMCANION A GWEITHGAREDDAU 

Yn ddiweddar, mae'r Ardd wedi datblygu Cynllun Strategol 10 Mlynedd newydd, sydd ar 
gael os gwneir cais amdano. Crynhoir y cynllun isod: 

Y Weledigaeth 
A world that values biodiversity, protects plants and the planet. 

Y Genhadaeth 
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ymroddedig i ymchwil a chadwraeth 
bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd a dysgu gydol oes, ac i fwynhad yr ymwelydd. 

Y Gwerthoedd 
Byddwn: 
1. Yn cyfrannu at lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru 

ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

2. Yn eiriol dros gadwraeth amgylcheddol ac arferion cynaliadwy, ac yn eu hyrwyddo. 

3. Yn hyrwyddo a datblygu cadwraeth bioamrywiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol, a 
hynny trwy bartneriaethau ac mewn ymgynghoriad â sefydliadau cenedlaethol a 
rhyngwladol. 

4. Yn ymdrechu i gyfathrebu ac ymgysylltu ag amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. 

5. Trwy achrediad a gydnabyddir yn rhyngwladol (e.e. y Botanic Gardens Conservation 
International (BGCI)), yn dangos bod y safonau uchaf o ymarfer ymchwil a chadwraeth 
yn cael eu rhoi ar waith. 

Yr Amcanion Strategol 
1. Bod yn ganolfan ryngwladol enwog ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ac ymchwil. 
2. Datblygu a chynnal y casgliad garddwriaethol, yn ogystal â chasgliadau eraill, i'r safonau 

curadu a chyflwyno uchaf. 
3. Cyflwyno addysg a hyfforddiant anffurfiol ac achrededig ysbrydoledig mewn 

garddwriaeth, gwyddorau planhigion, cadwraeth, ecoleg, cynaliadwyedd, a phynciau 
STEM cysylltiedig, a hynny i bob oedran a gallu, er mwyn hyrwyddo gwell dealltwriaeth 
o bwysigrwydd yr amgylchedd yn ein dyfodol cynaliadwy. 

4. Bod yn gyrchfan ymwelwyr lwyddiannus o statws rhyngwladol sy'n cyfrannu at lesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

5. A hithau'n sefydliad eiconig yng Nghymru, sicrhau bod yr Ardd yn cyfrannu at hyrwyddo 
statws Cymru a chydnabyddiaeth ohoni ar lefel ryngwladol. 

6. Parhau i adeiladu sefydliad sy'n gynaliadwy yn ariannol, a diogelu hynny, er mwyn 
mwyhau gweithgarwch cenhadol craidd yr Ardd Fotaneg. 

Yr Amcanion Galluogi 
Rheoli adnoddau mewn modd effeithiol ac effeithlon er mwyn datblygu ein pobl, ein 
seilwaith, ein hymchwil wyddonol, ein casgliadau garddwriaeth a'n gweithgarwch 
masnachol ar sail gynaliadwy. 
Ar hyn o bryd, mae'r Ardd yn cyflogi tua 85 o aelodau staff cyfwerth ag amser llawn (mae'r 
nifer yn uwch yn ystod y tymor), a hynny ledled ystod eang o sgiliau, gan gynnwys cyllid, 
gweithrediadau, garddwriaeth, gwyddoniaeth, addysg, marchnata, datblygu, 
gwasanaethau ymwelwyr (sy'n cwmpasu arlwyo, manwerthu a digwyddiadau 
corfforaethol), ac amaethyddiaeth. Mae'r sefydliad hefyd yn elwa ar ymdrechion llawer o 
wirfoddolwyr ymroddedig a brwdfrydig, gan gynnwys gwyddonwyr dinasyddion, sy'n 
cymryd rhan mewn gweithgareddau i gefnogi'r ymdrech elusennol. Mae hyn, yn 
nodweddiadol, wedi darparu dros 22,000 awr o fewnbwn gwirfoddol y flwyddyn. 
Mae rôl y Curadur yn ganolog i gyflawni cenhadaeth yr Ardd, ac yn un sy'n golygu bod yn 
llysgennad dros yr Ardd yn y meysydd botanegol, garddwriaethol, treftadaeth ac 
addysgol. 
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3. GARDDWRIAETH A'R YSTAD 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cael ei hachredu gan y BGCI ac yn cyflawni 
gwaith ymchwil, cadwraeth, addysg a garddwriaeth o'r radd flaenaf ar ran Cymru. Mae'r 
ystad 568 erw yn cynnwys casgliadau amrywiol o blanhigion a dyfir mewn ystod o 
amgylcheddau, gan gynnwys yn y tŷ gwydr un rhychwant mwyaf yn y byd, sef y Tŷ Gwydr 
Mawr, sy'n cynnwys casgliad rhagorol o blanhigion hinsawdd Môr y Canoldir. Mae cyfres o 
ardaloedd â thema yn arddangos amrywiaeth y planhigion i'r ymwelwyr, gan gynnwys y 
planhigion brodorol Cymreig, Gardd Wallace, yr Ardd Glogfeini a Gardd yr Apothecari. 
Mae'r ardd ddeufur hanesyddol yn cynnwys gardd systemateg, yn ogystal â gardd lysiau 
arddangos. Mae'r ardd ffurfiol yn cael ei hamgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol 
Waun Las. Mae'r Warchodfa yn dirwedd amrywiol sy'n cynnwys tir fferm organig 
ardystiedig, coetiroedd a pharcdir hanesyddol cynlluniedig. 

Mae'r casgliadau ex-situ ac in-situ yn cael eu curadu gan ddefnyddio'r system IrisBG, ac 
maent yn gonglfaen i raglenni cadwraeth, ymchwil ac addysg y sefydliad. 

Gyda'i gilydd, mae aelodau'r tîm garddwriaeth yn cynnwys y Curadur ac 20 o aelodau o 
staff llawn-amser a rhan-amser, sy'n cynnwys garddwriaethwyr, prentisiaid, swyddog 
cofnodion planhigion a staff yr ystad. Mae nifer o'r tîm cyfredol wedi graddio o'r cynllun 
prentisiaeth parhaus a ariennir yn llawn. 

Y Fferm a'r Warchodfa Natur Genedlaethol 

Menter defaid (Balwen) ac eidion (Du Cymreig) yw fferm Waun Las yn bennaf. Mae'n 
cynnwys ffermdy, stoc, adeiladau peiriannau a storfeydd. Mae'r gwaith ar y fferm yn cael ei 
gyflawni'n unol â safonau organig Cymdeithas y Pridd, a hynny dan gynllun grant 
stiwardiaeth a rheolaeth amgylcheddol Glastir. 

Mae rheolwr y fferm, sydd ag un cynorthwyydd rhan-amser, yn adrodd i'r Curadur. 

Mae ardaloedd y coetiroedd yn cynnwys rhannau o erddi coed hirdymor planedig 
(Coedwigoedd y Byd) a mynediad amwynder (Coed y Gwanwyn), yn ogystal â rhannau 
sy'n dod o fewn ffiniau'r Warchodfa ac sy'n cael eu rheoli gan y tîm Ystadau, sydd hefyd yn 
adrodd i'r Curadur. Mae'r grŵp sy'n rheoli'r Warchodfa Natur Genedlaethol yn cydlynu'r 
gweithgareddau yn y Warchodfa. 

Mae'r ystad ehangach a'r Warchodfa Natur Genedlaethol yn hygyrch i ymwelwyr, ac mae 
nifer yr ymwelwyr i'r ardaloedd hyn wedi ehangu'n sylweddol ers cwblhau'r prosiect adfer 
y dirwedd yn 2021. 
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4. Y RÔL 

Mae'r Curadur yn adrodd i'r Cyfarwyddwr. Mae'n gyfrifol am y weledigaeth fotanegol/
arddwriaethol a'r weledigaeth ar gyfer yr ystad, strategaeth, a safonau'r Ardd, yn ogystal â 
bod yn brif lefarydd ac eiriolwr dros agweddau garddwriaethol ac ar y tir yr Ardd, ynghyd 
â'r staff sydd ynghlwm wrth hyn oll. Bydd y Curadur yn aelod o'r Uwch-dîm Rheoli. 
Mae'r Ardd Fotaneg wrthi'n datblygu mwy o gysylltiadau rhwng y casgliadau planhigion, yr 
ymchwil wyddonol, a'r gweithgareddau addysgol a gynhelir yn yr Ardd, yn ogystal â gwella 
mynediad i'r casgliadau a'r deunyddiau planhigion gan ymchwilwyr allanol a gerddi 
botaneg eraill. 

Mae Cyfrifoldebau Allweddol y Curadur yn cynnwys y canlynol (ond nid ydynt yn 
gyfyngedig iddynt): 

• Cyfrannu mewn modd rhagweithiol at gynllunio strategol a chenhadaeth ystad gyfan yr 
Ardd, gan fod yn benodol gyfrifol am gyflawni'r elfennau garddwriaethol ac ar y tir yng 
Nghynllun Strategol 2021-31. 

• Ar y cyd â'r Cyfarwyddwr a'r Pennaeth Cyllid, datblygu a rheoli'r gyllideb adrannol (tua 
£400 mil y flwyddyn). 

• Datblygu, adolygu, a gweithredu polisïau a phrotocolau perthnasol i ddatblygu a rheoli'r 
casgliadau er mwyn mwyhau eu cyfanrwydd a'u gwerth fel adnoddau ymchwil. 

• Arwain, ysbrydoli a rheoli tîm staff ymroddedig a thalentog yn y gwaith hirdymor o 
ddatblygu'r Ardd Fotaneg a chyflawni rhagoriaeth arddwriaethol. 

• Sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio mewn modd effeithiol ac effeithlon i ennyn 
diddordeb mewn cadwraeth planhigion a chreu effaith weledol i gynyddu nifer yr 
ymwelwyr a'u hymgysylltiad â chenhadaeth yr Ardd Fotaneg. 

• Goruchwylio'r gwaith o gynnal a chadw a rheoli'r dirwedd hanesyddol gynlluniedig. 

• Hyrwyddo a chefnogi hyfforddiant mewnol ar sgiliau garddwriaethol, ac yn rhan o'r 
rhaglen addysg. 

• Gweithio'n agos gydag uwch-reolwyr eraill i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Ardd 
Fotaneg mewn modd cyfannol. 

• Darparu gwybodaeth i'r Cyfarwyddwr, yr Ymddiriedolwyr a chyd-weithwyr am faterion 
garddwriaethol, materion yn ymwneud â chadwraeth yr ystad, a pholisi cysylltiedig, a 
hynny ar lefelau polisi cenedlaethol a rhyngwladol. 

• Gweithredu yn rôl Llysgennad dros yr Ardd Fotaneg i hyrwyddo dealltwriaeth 
ehangach o'r Ardd fel canolfan ragoriaeth, a hynny'n lleol, yn genedlaethol ac yn 
rhyngwladol. 

• Cyfrannu at brosiectau, datblygiadau a mentrau cyfredol a newydd yn yr Ardd. Mae hyn 
yn cynnwys cychwyn cynigion cyllido, eu hysgrifennu, eu datblygu a'u rhoi ar waith, a 
hynny mewn cydweithrediad â staff ac adrannau eraill. 

• Harneisio gwasanaethau gwirfoddolwyr, aelodau, rhanddeiliaid a chydweithredwyr 
mewn modd effeithiol er budd pawb a'r Ardd. 

• Cyfrannu mewn modd gweithredol at nodau eang yr Ardd sy'n ymwneud â 
chynaliadwyedd amgylcheddol. 
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5. MANYLEB Y PERSON 

Bydd ymgeiswyr yn amlygu mwyafrif y rhinweddau canlynol: 

• Arweinydd credadwy ym maes garddwriaeth, sy'n meddu ar wybodaeth a phrofiad 
arbenigol o ran cyflawni perfformiad garddwriaethol 'arfer gorau'; gradd neu gyfwerth, 
o leiaf, mewn maes perthnasol, megis garddwriaeth neu wyddor fotanegol. 

• Gallu amlwg i baratoi, arwain a gweithredu prosiectau arwyddocaol mewn gardd 
fotaneg neu amgylchedd tebyg, gan gynnwys profiad o ddatblygu a gwella casgliadau 
o blanhigion byw sy'n cael eu curadu. 

• Y gallu a'r cydnerthedd i arwain, rheoli a datblygu tîm amrywiol o arddwriaethwyr ac 
arbenigwyr cysylltiedig, sy'n cynnwys profiad o reoli newid yn llwyddiannus. 

• Profiad o fod yn gyfathrebwr ac o fod yn gyfforddus mewn amrywiaeth eang o 
sefyllfaoedd, gan gynnwys ym maes darlledu, wrth roi areithiau, ar baneli ac mewn 
cyfarfodydd staff. 

• Hanes blaenorol o feithrin perthnasoedd a phartneriaethau yn fewnol, yn genedlaethol 
ac yn rhyngwladol. 

• Dealltwriaeth o gynaliadwyedd amgylcheddol, a phrofiad ohono. 
• Gwybodaeth am egwyddorion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn y 

gweithle, ynghyd â dirnadaeth ohonynt ac ymrwymiad iddynt. 

Sgiliau allweddol 

• Arbenigwr botanegol/garddwriaethol cymwys i lefel gradd neu Feistr, neu arbenigedd 
proffesiynol cyfatebol sy'n cael ei amlygu ar lefel uwch mewn rôl debyg. Ynghyd â 
gwybodaeth am goedyddiaeth, amaethyddiaeth a/neu reoli tir, yn ddelfrydol. 

• Profiad amlwg o reoli pobl, a'r gallu i gyfathrebu â phobl ar bob lefel ac sydd â 
chefndiroedd amrywiol. 

• Dealltwriaeth drylwyr o bwysigrwydd cadwraeth planhigion a rôl gerddi botaneg yn 
hyn o beth. 

• Dealltwriaeth o egwyddorion asesu risg a rheoli mewn perthynas â choed. 
• Gallu y gellir ei ddangos i ddatblygu a thyfu timau a diwylliant gwaith tîm ledled y 

sefydliad. 
• Y gallu i gynrychioli'r sefydliad yn ôl y gofyn, gan gynnwys mewn fforymau allanol, 

ynghyd â'r gallu i ddarparu cyngor arbenigol i lunio polisi yng Nghymru. 
• Wrth reoli tirwedd hanesyddol gynlluniedig mewn Gwarchodfa Natur Genedlaethol, 

meddu ar wybodaeth sylweddol am gymhwyso arfer gorau cyfredol i ddatblygu 
casgliadau garddwriaethol a thechnegau cadwraeth, ynghyd â dealltwriaeth gadarn o 
hynny. 

• Hanes blaenorol o gyfrannu ar lefel uwch, o reoli adnoddau, gan gynnwys staff, cyllid a 
chyfleusterau, ynghyd â thystiolaeth o'r gallu i gynllunio a darparu cyllidebau, monitro 
gwariant a darparu adroddiadau llafar ac ysgrifenedig ar gynnydd. 

• Tystiolaeth o fod yn rhan o'r broses o gychwyn, paratoi a symud ymlaen â cheisiadau a 
grantiau cyllido, ac o'u darparu – neu'r gallu clir i ddatblygu sgiliau yn y maes hwn.  

• Ymrwymiad i nodau, amcanion ac ethos yr Ardd, ac i bobl, iaith a diwylliant Cymru. 
Mae'r gallu i siarad Cymraeg neu barodrwydd i ddysgu sgiliau sgwrsio sylfaenol yn 
ddymunol iawn. 

• Y gallu a'r parodrwydd i weithio'n hyblyg mewn perthynas ag amseroedd/diwrnodau 
gwaith, sy'n cynnwys gweithio ar benwythnosau a gweithredu, ar rota, yn rôl rheolwr ar 
ddyletswydd. 

• Mae'r gallu i deithio'n annibynnol mewn ardal wledig yn hanfodol, ac mae trwydded 
yrru ddilys yn ddymunol. 
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6. AMLINELLIAD O'R SWYDD A'R MANYLION PENODI 

Mae'r swydd yn barhaol ac ar gael o'r dyddiad cynharaf y gellir ei drefnu. 

Cyflog – bydd cyflog o hyd at £40,000 ar gael, a bydd ei lefel yn dibynnu ar alluoedd a 
hanes blaenorol o sgiliau profedig. 

Oriau gwaith a phatrwm y gwaith - yn gyffredinol, disgwylir i'r oriau gwaith a phatrwm y 
gwaith fod yn 37.5 awr yr wythnos. Mae union ddosbarthiad yr oriau hynny, a'r diwrnodau 
a'r amseroedd gwaith penodol, yn gofyn am hyblygrwydd, a chânt eu trefnu ar unrhyw 
bum niwrnod allan o saith, yn ôl y gofyn, i ddiwallu anghenion y rôl a'r sefydliad. Mae nifer 
rhesymol o oriau ychwanegol, yn ogystal â rhywfaint o weithio ar benwythnosau, gyda'r 
nos ac ar wyliau banc, yn rhan angenrheidiol o'r rôl, a cheir amser i ffwrdd yn gyfnewid i 
wneud iawn am yr oriau hynny. Disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus amlygu hyblygrwydd, 
parodrwydd, a'r gallu i deithio yng Nghymru yn ogystal ag yn y DU, ac, ar adegau, y tu 
hwnt, fel y bo'n briodol, ar ran yr Ardd.   

Mae'r Ardd yn cefnogi datblygiad personol ei staff, a byddai'n anelu at hwyluso datblygiad 
proffesiynol yr ymgeisydd llwyddiannus, a hynny gan ddefnyddio llwybrau ffurfiol ac 
anffurfiol. 

Buddion 

• Aelodaeth teulu am ddim i'r Ardd neu aelodaeth o ddewis 
• Budd-dal marwolaeth mewn swydd sy'n deirgwaith y cyflog 
• Gostyngiad o 50% mewn allfeydd arlwyo, a gostyngiad o 10% mewn allfeydd eraill 
• Rhaglen cymorth buddion gwaith/bywyd am ddim i weithwyr 
• Pensiwn o 5% – cyfrannol 
• Parcio di-dâl 

7. GWNEUD CAIS 

I gael rhagor o wybodaeth neu ar gyfer ymholiadau anffurfiol, cysylltwch â: 

Huw Francis, Cyfarwyddwr (e-bost: huw.francis@gardenofwales.org.uk; 01558 667106 neu 
07876 232848). 

I wneud cais, paratowch lythyr eglurhaol, ynghyd â CV, sy'n amlinellu'n glir y modd yr ydych 
yn bodloni'r meini prawf a amlinellir uchod, a'r hyn y byddech yn ei gyfrannu at yr Ardd. 
Dylid cyflwyno ceisiadau, trwy e-bost yn ddelfrydol, i Anne-Maria Nicholas, Rheolwr 
Adnoddau Dynol: Anne-Maria.Nicholas@gardenofwales.org.uk; 01558 667153. 

Rhowch fanylion cyswllt llawn dau ganolwr hefyd (sydd i gynnwys eu rhif ffôn a'u cyfeiriad 
e-bost). Rhaid i un ohonynt fod yn gyflogwr cyfredol neu'n gyflogwr diweddaraf i chi. 

8. Y DYDDIAD CAU AR GYFER CEISIADAU 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9am ddydd Llun 22 Tachwedd 2021. Rydym yn 
cadw'r hawl i gau'r hysbyseb hon yn gynnar os bydd digon o geisiadau wedi dod i law.  

Rydym yn croesawu ceisiadau trwy gyfrwng y Gymraeg ac ni fydd ceisiadau yn Gymraeg 
yn cael eu trin yn llai ffafriol. 
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9. ATODIAD 1: Y STRWYTHUR STAFFIO 

10. ATODIAD 2: CYNLLUN STRATEGOL DENG MLYNEDD 2021-31 

Ar gael os gwneir cais amdano
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