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Ers ei sefydlu ym mis Mai 2000 fel un o 3 phrosiect mileniwm yng Nghymru a gefnogir gan 
Gomisiwn y Mileniwm, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd) wedi tyfu yn un o 
atyniadau ymwelwyr mwyaf arwyddocaol y genedl o werth gwyddonol ac addysgol eithriadol. 
Yn gartref i'r Tŷ Glas eiconig ac yn dathlu fel aelod allweddol o gymuned ryngwladol gerddi 
botanegol, mae'n cyflogi ar hyn o bryd tua 75 o weithwyr cyfatebiaeth llawn amser, a 
buddion o dros 22,000 awr o fewnbwn gwirfoddol bob blwyddyn.  
 
Gan gynhyrchu incwm tua £3M yn flynyddol, mae mwy na 2.2m o ymwelwyr wedi eu 

croesawu ers ei agor ac yn awr yn denu tua 160,000 o ymwelwyr y flwyddyn. Cydnabyddir 

fel ased cenedlaethol yn Strategaeth Wyddoniaeth Cymru a chyfrannwr hanfodol i economi'r 

rhanbarth, mae'r Ardd yn gweithio mewn partneriaeth â dros 70 o sefydliadau yng Nghymru 

ac ar draws y byd; sy'n cwmpasu garddwriaeth, addysg, cynaladwyedd, cadwraeth, 

gwyddoniaeth ac ymchwil, y celfyddydau a diwylliant Cymreig ac mae'n ymfalchïo yn 

Dywysog Cymru fel ei Noddwr a Syr Gareth Edwards fel Llywydd Anrhydeddus. Mae'r Ardd 

yn ymroddedig i ymchwil a chadwraeth bioamrywiaeth, cynaliadwyedd, dysgu gydol oes a 

mwynhad yr ymwelydd. 

Yn dilyn ymddeoliad ein Cadeirydd Rob Jolliffe ym mis Mai 2018, mae'r Bwrdd nawr yn 

ceisio Ymddiriedolwr gyda'r potensial i gael ei enwebu fel Cadeirydd yng Nghyfarfod 

Cyffredinol Blynyddol yr Ardd ym mis Tachwedd eleni. Mae Ymddiriedolwyr Cyfredol hefyd 

yn gymwys i ymgeisio. 

Disgrifiad rôl Cadeirydd Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr  

1. Pwrpas  
1.1. Darparu arweinyddiaeth strategol i'r Ardd mewn cydweithrediad â'r Cyfarwyddwr a'r 
Bwrdd Ymddiriedolwyr.  
1.2. I ysbrydoli'r Bwrdd, y Cyfarwyddwr a'r rhai y tu mewn a'r tu allan i'r Ardd trwy hyrwyddo 
gweledigaeth, cenhadaeth a gwerthoedd y sefydliad.  
1.3. Goruchwylio datblygu a chyflawni'r nodau elusennol drwy'r cynllun strategol, fel y 
cytunwyd gan y Bwrdd.  

2. Cyfrifoldebau penodol  
2.1. Ymgymryd â dyletswyddau aelod o'r Bwrdd.  
2.2. I Gadeirydd y Bwrdd yn benodol trwy:  

2.2.1. Rhoi cyfarwyddyd i benderfyniadau polisi a strategol.  
2.2.2. Sicrhau bod y Bwrdd yn gwneud penderfyniadau clir ar strategaeth, polisi, 
stiwardiaeth ariannol ac amlygiad risg.  
2.2.3. Monitro gweithrediad penderfyniadau'r Bwrdd.  
2.2.4. Cynllunio cylch blynyddol cyfarfodydd gyda'r Cyfarwyddwr.  

2.3. Monitro perfformiad y Bwrdd, ei aelodau, a'r Cyfarwyddwr.  
2.4. Datblygu'r Bwrdd a sicrhau bod aelodau'n cael eu cynnwys a'u cefnogi'n briodol.  
2.5. Diweddaru a monitro'r côd ymddygiad ar gyfer aelodau'r Bwrdd a'r cynllun dirprwyo i'r 
Cyfarwyddwr.  
2.6. Ar ran y Bwrdd i oruchwylio a gwerthuso'r Cyfarwyddwr a dirprwyo i'r Cyfarwyddwr 
reoli'r sefydliad.  
2.7. Cynrychioli'r sefydliad pan fo hynny'n briodol. 

 



3. Tymor y swydd 
Cynhelir etholiad y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn flynyddol yn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ac 
mae'n ddarostyngedig i'r un cyfnod o swydd ag Ymddiriedolwyr eraill.  
 
4. Manyleb Person Cadeirydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr  

4.1. Ymrwymiad i genhadaeth, nodau ac ethos yr Ardd.  
4.2. Mae hanes profedig o arwain sefydliad mawr yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol neu 
fasnachol fel Cadeirydd, Cyfarwyddwr neu Gyfarwyddwr.  
4.3. Dealltwriaeth dda o'r cyd-destun gwyddonol, addysgol, cymdeithasol, economaidd a 
gwleidyddol y mae'r Ardd yn gweithio ynddi a pharodrwydd i ddatblygu'r ddealltwriaeth hon 
ymhellach.  
4.4. Yn gallu gwneud Cadeirydd Bwrdd Ymddiriedolwyr amrywiol yn effeithiol wrth 
lywodraethu sefydliad cymhleth ac ymrwymiad i bwysigrwydd amrywiaeth fel rhan o 
lywodraethu da.  
4.5. Dealltwriaeth a gallu i hyrwyddo arferion llywodraethu effeithiol yng nghyd-destun 
elusen gofrestredig yn y DU.  
4.6. Rhwydweithio rhagorol gyda chofnod o gyflawniad ac yn barod i ymgysylltu â 
chysylltiadau er budd yr Ardd.  
4.7. Yn gredadwy iawn, yn gyfathrebwr naturiol a 'phobl yn bersonol'. Yn gallu ysbrydoli 
cynulleidfaoedd (staff, cefnogwyr ac ati) gyda negeseuon clir a chymhellon am yr Ardd. 
4.8. Y gallu a'r parodrwydd i gynrychioli'r elusen a chwarae rôl llysgennad gyda llunwyr polisi, 
cefnogwyr ac eraill.  
4.9. Yr hyder a'r gallu i ddarparu cefnogaeth i Ymddiriedolwyr ac i werthuso perfformiad y 
Bwrdd.  
4.10. Y gallu i ddarparu goruchwyliaeth ac arweiniad i'r Cyfarwyddwr a chydweithio i 
ddatblygu a gweithredu'r strategaeth a monitro perfformiad y sefydliad.  
4.11. Annibyniaeth meddwl a barn gyda pharodrwydd i dderbyn a hyrwyddo penderfyniadau 
democrataidd y Bwrdd waeth beth fo'u barn bersonol.  
4.12. Amser a brwdfrydedd i ymroddi i rôl y Cadeirydd. Yr ymrwymiad i baratoi ar gyfer 
pedwar cyfarfod Bwrdd llawn a mynychu pedair cyfarfod llawn bob blwyddyn ynghyd â'r 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, cyfarfodydd is-bwyllgorau Bwrdd a Diwrnod yr Aelodau; i 
gynrychioli'r sefydliad yn rheolaidd; a rhyngweithio â'r Cyfarwyddwr ar gyfer cyfarfodydd 
goruchwylio bob mis ac yn rhyngddynt fel bo'r angen ac i gynnal eu hadolygiad perfformiad 
blynyddol.  
4.13. Ymrwymiad i gôd ymddygiad yr Ymddiriedolwyr. 

 
Mynegi Diddordeb 
Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Gadeirydd ac Ymddiriedolwr, cyflwynwch fynegiant o 
ddiddordeb i gynnwys CV cyfredol ynghyd â llythyr eglurhaol a datganiad personol clir sy'n nodi'r 
rhinweddau a'r priodoleddau y byddech chi'n gallu eu cynnig fel Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr. 
Hefyd, enwebwch ddau ganolwr sy'n fodlon cefnogi'ch mynegiant o ddiddordeb gyda chyfeiriad.  
 
Dyddiad cau 15 Mehefin, 2018. Cydnabyddir pob cais 
 
Dylid anfon y ceisiadau at:  Julie James, Ymddiriedolwr a Chadeirydd y Pwyllgor Enwebiadau 
        e-bost: herbieandjulie.james@ukgateway.net 
  
Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â'n Cyfarwyddwr, Huw Francis (01558 667106; 07876 232848; 
Huw.Francis@gardenofwales.org.uk <mailto:Huw.Frances@gardenofwales.org.uk) 


