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Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

 
Teitl y swydd Goruchwyliwr Garddwriaethol 

Adran Garddwriaeth 

Yn adrodd i Curadur 

Yn gyfrifol am Uwch-arddwriaethwyr, Garddwriaethwyr, Prentisiaid a 
Gwirfoddolwyr 

Lefel (os yw'n berthnasol) Rheolwr 

 
Gwybodaeth am yr Ardd 
 
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (GFGC) yn ganolfan arbenigedd ar gyfer 
bioamrywiaeth, cadwraeth, addysg, ymchwil a garddwriaeth. Gan weithio gyda 
phartneriaid ledled Cymru ac yn rhyngwladol, mae GFGC wedi dod yn sefydliad 
cenedlaethol sefydledig ers ei hagor yn 2000. Mae'n sefydliad achrededig gyda'r Botanic 
Gardens Conservation International (BGCI). A hithau wedi’i lleoli yn Llanarthne, Sir 
Gaerfyrddin, mae’r ystad 568 erw yn cynnwys tirwedd gymysg sy’n cwmpasu gerddi 
ffurfiol, Gwarchodfa Natur Genedlaethol (GNG) a fferm organig ardystiedig, oll o fewn 
parcdir Gradd II* Cadw. Mae'r cyfleusterau ar y safle yn cynnwys ystafelloedd dosbarth, 
labordai a Banc Hadau Cenedlaethol Cymru. Mae gwaith gwyddoniaeth cyfredol yn 
canolbwyntio ar bryfed peillio, arferion adfywio mewn glaswelltiroedd a fflora Cymru. 
 
Mae GFGC yn sefydliad dwyieithog sy'n darparu ystod eang o wasanaethau a buddion i'r 
cyhoedd. A hithau'n gyrchfan twristiaeth, mae GFGC yn denu 160,000 o ymwelwyr ac yn 
cyflawni 27,000 o gysylltiadau addysgol. Mae ganddi raglen brentisiaeth arddwriaethol 
ddwy flynedd lewyrchus. Mae wedi cyflawni prosiectau a ariennir â grantiau sydd o 
bwys cenedlaethol, megis 'Tyfu'r Dyfodol' a 'Caru Natur Cymru', prosiectau sydd wedi 
helpu i gefnogi addysg, ymgysylltiad a garddwriaeth gymunedol. Mae partneriaethau â 
phrifysgolion ac ymarferwyr cadwraeth yn meithrin ymchwil a chadwraeth 
gydweithredol, gan gyd-ddatblygu'r ddealltwriaeth o dreftadaeth naturiol Cymru, a'r 
gwaith o'i gwarchod. 
 
I ddysgu rhagor, ewch i · garddfotaneg.cymru 
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Disgrifiad o'r Rôl 
 
Mae’r Goruchwyliwr Garddwriaethol yn gyfrifol am gyflawni pob agwedd ar 
ddyletswyddau gweithredol y tîm garddwriaethol. Mae’n cydlynu ac yn cefnogi’r timau 
garddwriaethol i ymgymryd â’r gweithgareddau tymhorol sy'n ofynnol i gynnal yr ardd a’i 
chasgliadau o blanhigion i’r safonau garddwriaethol a churadu uchaf. I gyflawni hyn, mae'r 
Goruchwyliwr Garddwriaethol yn rheoli tîm o Uwch-arddwriaethwyr. Mae’r Goruchwyliwr 
Garddwriaethol yn adrodd i’r Curadur, sy’n arwain datblygiad strategol yr Ardd a’i 
chasgliadau byw. 
 
Ar y cyd â'r Curadur, mae'r Goruchwyliwr Garddwriaethol yn goruchwylio'r gyllideb 
arddwriaethol. Gan weithio'n unol â'r system rheoli perfformiad yn GFGC, bydd y 
Goruchwyliwr Garddwriaethol cynnal cyfarfodydd cynnydd rheolaidd gyda'r Uwch-
arddwriaethwyr. Bydd yn goruchwylio'r gwaith o gyflawni unrhyw brosiectau adrannol 
mwy. Bydd yn cynnal y safonau iechyd a diogelwch uchaf ar gyfer holl staff yr Adran 
Arddwriaethol. Bydd yn sicrhau bod yr holl beiriannau a chyfarpar yn cael eu cynnal a'u 
cadw i safon weithiadwy, a'u storio'n daclus ac yn ddiogel. Bydd yn cysylltu ag Adrannau 
eraill ynghylch materion gweithredol. Bydd yn goruchwylio'r broses o drefnu a darparu 
gwirfoddolwyr ar gyfer y timau garddwriaethol. Bydd yn Cefnogi'r Curadur, yr Uwch-
arddwriaethwyr ac Adrannau eraill GFGC o ran creu cynnwys ar gyfer ymgysylltu â'r 
cyhoedd ar waith a gweithgareddau GFGC sy'n gysylltiedig â'r rôl. Yn ôl y gofyn, bydd yn 
cymryd rhan mewn digwyddiadau yn yr Ardd, a gweithgareddau allgymorth ac addysgol. 
Bydd yn cefnogi'r Curadur gydag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sy'n ymwneud â 
rhedeg yr Adran Arddwriaethol. 
 
Bydd gan y Goruchwyliwr Garddwriaethol radd neu gymhwyster cyfatebol mewn 
garddwriaeth neu bwnc cysylltiedig. Bydd ganddo brofiad o reoli tîm garddwriaethol 
mewn amgylchedd garddwriaethol proffesiynol. Bydd ganddo wybodaeth ymarferol 
ardderchog o bob agwedd ar arddwriaeth. Bydd yn drefnus, yn gyfathrebwr cryf, yn 
gweithio'n dda mewn tîm ac yn meddu ar brofiad o reoli. Bydd ganddo ymrwymiad i 
gyflawni Cenhadaeth ac Amcanion Strategol GFGC. Byddai'r gallu i siarad Cymraeg neu 
ymroddiad i ddysgu'r iaith yn ddymunol. 
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Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau 
 
1. Arwain y gwaith rheoli gweithredol o ddydd i ddydd ar yr Adran Arddwriaethol er 

mwyn cynnal yr ardd a’i chasgliadau o blanhigion i’r safonau garddwriaethol uchaf. 
2. Cefnogi'r tîm garddwriaethol yn y gwaith o guradu a chaffael deunydd planhigion. 
3. Goruchwylio tîm o Uwch-arddwriaethwyr. 
4. Cyflawni dyletswyddau rheoli llinell ar gyfer yr Uwch-arddwriaethwyr gan ddefnyddio 

Breathe neu system feddalwedd Adnoddau Dynol debyg. Mae hyn yn cynnwys 
cymeradwyo absenoldeb a TOIL a chofnodi absenoldebau oherwydd salwch. 

5. Sicrhau bod holl beiriannau'r Adran Arddwriaethol yn cael eu cynnal i safon weithiadwy 
yn unol â'u llawlyfrau a chanllawiau arfer gorau. Sicrhau bod pob peiriant yn cael ei 
storio'n daclus ac yn ddiogel. 

6. Cynnal adolygiadau rheoli perfformiad ar gyfer yr Uwch-arddwriaethwyr. 
7. Darparu cymorth i'r Curadur gyflawni prosiectau garddwriaethol mwy. 
8. Darparu mewnbwn i gyllideb gyffredinol yr adran a goruchwylio'r gyllideb 

arddwriaethol o ddydd i ddydd, gan roi cymorth i'r Uwch-arddwriaethwyr mewn 
perthynas â phob agwedd ar archebu trwy SAGE neu blatfform PSP arall. 

9. Ar y cyd â'r Curadur a'r Uwch-arddwriaethwyr, cydgysylltu iechyd a diogelwch ar gyfer 
yr Adran Arddwriaethol, gan sicrhau amgylchedd gwaith diogel. Cynnal, diweddaru a 
dosbarthu holl asesiadau risg ac asesiadau COSHH yr adran, gan gydgysylltu'r gwaith 
mewnbynnu i'r broses hon gan yr Uwch-arddwriaethwyr. 

10. Gweithio gyda'r Uwch-arddwriaethwyr i drefnu a darparu hyfforddiant a phrosesau 
datblygu ar gyfer staff, prentisiaid, hyfforddeion, interniaid a gwirfoddolwyr. 

11. Goruchwylio trefniadau a darpariaethau'r Adran ar gyfer gwirfoddolwyr. 
12. Yn ôl y gofyn, cymryd rhan yn nigwyddiadau'r Ardd, ac mewn gwaith addysg ac 

allgymorth cyhoeddus. 
13. Trefnu rota ddyletswydd y penwythnosau i sicrhau presenoldeb o'r tîm garddwriaethol, 

a chyfleu hyn i'r Adran. 
14. Darparu cymorth i’r Curadur, yr Uwch-arddwriaethwyr ac Adrannau eraill GFGC mewn 

perthynas â chreu cynnwys ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd ar waith a gweithgareddau 
GFGC sy’n gysylltiedig â’i rôl. 

15. Darparu gwasanaeth y tu allan i oriau ar gyfer yr Adran Arddwriaethol yn achos 
argyfwng sy'n ymwneud â chynnal a chadw'r casgliad byw. 

16. Cynnal gwybodaeth am arfer gorau yn y diwydiant garddwriaeth, a dal yn gyfwastad 
â newidiadau a datblygiadau. 

17. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl yr hyn sy'n rhesymol ofynnol. 
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Manyleb y Person 

 

Addysg/Cymwysterau 
Gwybodaeth/Profiad 
Cymhwysedd/Gallu 
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d  
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ia
d  

Hanfodol 

Gradd mewn garddwriaeth neu bwnc cysylltiedig. ✓   

Tystysgrifau Plaladdwyr PA1/PA6. ✓ ✓  

Gwybodaeth drylwyr am arferion garddwriaethol. ✓ ✓ 	

Gwybodaeth gref ac amrywiol am blanhigion. ✓ ✓ ✓	

Y gallu i gynnal cofnodion, labeli a mapiau planhigion yn fanwl gywir. ✓ ✓ 	

Ymwybyddiaeth o arferion a rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gwaith. ✓ ✓ 	

Wedi gweithio mewn amgylchedd garddwriaethol proffesiynol yn rheoli tîm 
garddwriaethol. ✓	 ✓	 	

Profiad o reoli pobl. ✓	 ✓	 	

Sgiliau cyfathrebu da · yn ysgrifenedig, ar lafar ac yn rhyngbersonol. ✓	 ✓	 	

Sgiliau trefnu cadarn, gan gynnwys cynllunio, cyllidebu, monitro ac adrodd. ✓	 ✓	 	

Y gallu i weithio yn aelod o dîm a chyfrannu at Genhadaeth ac Amcanion 
Strategol GFGC. ✓	 ✓	 	

Trwydded yrru lân y DU. ✓	 ✓	 	

Dymunol	

Dyfarniad Lefel 2 mewn Cynnal a Chadw Llif Gadwyn a Thrawslifio. ✓	 ✓	 	

Gwybodaeth am beirianwaith garddwriaethol a'r modd o'i gynnal a'i gadw. ✓	 ✓	 	

Profiad o weithio mewn gardd fotaneg. ✓	 ✓	 	

Profiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli casgliadau botanegol. ✓	 ✓	 	

Hyfedredd mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar, neu ymrwymiad i ddysgu 
Cymraeg. ✓	 ✓	 	
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Ystod cyflog £26,500 i £28,090 

Dyddiad cau Dydd Gwener 24 Chwefror 2023 

Lleoliad Llanarthne, SA32 8HG. 

Oriau o waith Llun i ddydd Gwener, 37.5 awr yr wythnos, 8yb i 4yp 
 
 
Am fwy o wybodaeth: Cysylltwch ag Alex Summers trwy e-bost 
(alex.summers@gardenofwales.org.uk). Gallwch hefyd ymweld â’n gwefan 
garddfotaneg.cymru 
 
Dylwch ddanfon ceisiadau mewn ffurf llythyr a CV sy’n dangos yn glir sut ydych chi’n 
cwrdd â’r meini prawf isod i alex.summers@gardenofwales.org.uk. 
 
Mae'r Ardd yn cadw'r hawl i gau'r hysbyseb hon yn gynnar pe bai digon o geisiadau yn 
cael eu derbyn. 
 
Mae croeso i geisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin 
yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg. 


