
 

UWCH-ARDDWRIAETHYDD 
Yr Adran Garddwriaeth 

Cyflwyniad 

Mae gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gyfle i arddwriaethydd profiadol ymuno â'n tîm 

medrus ac ymroddedig. Bydd yr Uwch-arddwriaethydd yn cael y dasg o gynnal a datblygu'r 

casgliadau planhigion mewn cyfres o ardaloedd yn yr ardd, gan gynnwys y Rhodfa a'r Ardd 

Siapaneaidd. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth dda am blanhigion parhaol, 

y profiad o weithio mewn gerddi cyhoeddus a diddordeb angerddol yng nghenhadaeth yr 

Ardd Fotaneg. 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Mae GFG Cymru wedi'i hachredu gan Botanic Garden Conservation International ac yn 

darparu ymchwil, cadwraeth, addysg a garddwriaeth o'r radd flaenaf ar ran Cymru. Mae'r 

ystad 568 erw yn cynnwys casgliadau planhigion 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 cyfres o feysydd â thema yn arddangos amrywiaeth y planhigion i'r ymwelwyr, 

gan gynnwys Gardd Wallace, yr Ardd Glogfeini a Gardd yr Apothecari. Mae'r ardd ffurfiol 

wedi'i hamgylchynu gan Warchodfa Natur Genedlaethol Waun Las. Mae'r Warchodfa yn 

dirwedd gymysg sy'n cynnwys tir fferm organig ardystiedig, coetiroedd a pharcdir. 

I ddysgu rhagor am genhadaeth GFG Cymru a phrosiectau cyfredol, ewch i 

garddfotaneg.cymru. 

Teitl y Swydd Uwch-arddwriaethydd

Adran Garddwriaeth

Yn adrodd i Y Goruchwyliwr Garddwriaeth

Rheolaeth llinell Garddwriaethwyr

Yn gyfrifol am Pren5siaid, interniaid a gwirfoddolwyr
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Cyfrifoldebau allweddol 

Bydd yr Uwch-arddwriaethydd yn gweithio gyda'r Goruchwyliwr Garddwriaeth i gynnal a 

datblygu'r casgliadau planhigion yn eu hardaloedd penodedig, gan gynnwys y Rhodfa a'r 

Ardd Siapaneaidd.  

1. Cynorthwyo'r Goruchwyliwr Garddwriaeth gyda chynnal a datblygu'r casgliadau 

planhigion a hyrwyddo garddwriaeth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

2. Cyflwyno ardaloedd penodedig i'r safonau garddwriaeth uchaf posibl 

3. Cofnodi'r casgliadau planhigion trwy gynnal cofnodion, labeli a dehongliadau  

4. Goruchwylio aelodau'r tîm, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a'u bod yn deall eu 

tasgau a'u cyfrifoldebau yn glir 

5. Cymryd rhan mewn prosiectau garddwriaethol, gan gyfrannu sgiliau, gwybodaeth ac 

arbenigedd perthnasol 

6. Gweithredu arferion gweithio diogel a dilyn protocolau, gan sicrhau cydymffurfedd â 

safonau iechyd a diogelwch 

7. Goruchwylio prentisiaid, interniaid a gwirfoddolwyr, gan hyrwyddo dysgu ac 

ymgysylltu 

8. Cymryd rhan mewn digwyddiadau, allgymorth cyhoeddus a gweithgareddau addysgol  

9. Gweithio hyd eithaf eu gallu gyda'r adnoddau sydd ar gael 

10. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill sy'n ofynnol 
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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 recriwtio a dethol. Dim ond yr ymgeiswyr 

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

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

Meini Prawf Hanfodol

1. Cymhwyster lefel dau mewn garddwriaeth neu bwnc cysylltiedig

2. O leiaf tair blynedd o brofiad yn gweithio mewn gerddi cyhoeddus

3. Y gallu i gynnal cofnodion planhigion, labeli a mapiau cywir gan ddefnyddio system rheoli 
casgliadau

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

5. Sgiliau cyfathrebu da – ysgrifenedig, llafar a rhyngbersonol

6. Sgiliau trefnu cryf, gan gynnwys cynllunio a chadw cofnodion

7. Y gallu i weithio fel aelod o dîm, fel is-oruchwyliwr a goruchwyliwr, a chyfrannu'n gadarnhaol 

at gyfathrebu a chydweithio effeithiol yn yr Adran

8. Ymrwymiad i genhadaeth GFG Cymru, a dealltwriaeth ohoni

Meini Prawf Dymunol

9. Profiad o weithio mewn gardd fotaneg 

10. Profiad o ddefnyddio meddalwedd rheoli casgliadau botanegol (h.y. Iris BG neu BG-BASE) 

11. Yn meddu ar Drwydded Yrru gyfredol a dilys y Deyrnas Unedig

12. Hyfedredd mewn Cymraeg ysgrifenedig a llafar 
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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 8.00am tan 4.00pm fel arfer. Disgwylir i chi weithio ar y 

penwythnos yn ôl trefn rota. Y cyflog yw £22,000.00 y flwyddyn. 

Croesewir ymholiadau anffurfiol, a dylid eu cyfeirio at Will Ritchie (Curadur): 

will.ritchie@gardenofwales.org.uk. 

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 elusen 

GFG Cymru, ynghyd â manylion llawn dau ganolwr, at Will Ritchie - 

will.ritchie@gardenofwales.org.uk.  

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 8 Hydref.  
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