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Sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd) ym mis Mai 2000, yn un o of 3 phrosiect y 

mileniwm yng Nghymru, gyda chefnogaeth Comisiwn y Mileniwm.  Mae’n un o atyniadau mwyaf 

arwyddocaol y genedl i ymwelwyr ac mae o werth gwyddonol ac addysgiadol eithriadol. Mae’n 

gartref i’r Tŷ Gwydr Mawr eiconig ac yn cael ei dathlu fel aelod allweddol o’r gymuned ryngwladol o 

erddi botaneg.  Ar hyn o bryd, mae’n cyflogi tua 75 o gyflogedigion cyfwerth amser llawn ac yn elwa 

o dros 22,000 awr o fewnbwn gwirfoddol bob blwyddyn. Cynhyrcha tua £3M o incwm y flwyddyn ac 

mae wedi croesawu dros 2.2m o ymwelwyr ers agor a bellach yn denu tua 140,000 o ymwelwyr y 

flwyddyn. Cydnabyddir yr Ardd fel ased cenedlaethol yn Strategaeth Gwyddoniaeth Cymru  ac mae’n 

gyfrannwr hanfodol at economi’r rhanbarth.  Gweithia’r Ardd mewn partneriaeth â dros 70 o 

fudiadau yng Nghymru ac ar draws y byd; gan rychwantu garddwriaeth, addysg, cynaliadwyedd, 

cadwraeth, gwyddoniaeth ac ymchwil, y celfyddydau a diwylliant Cymru ac mae’n ffodus i gael EUB 

Tywysog Cymru yn Noddwr iddi a Syr Gareth Edwards yn Llywydd Anrhydeddus arni.  

Ar hyn o bryd, mae gan y Bwrdd Ymddiriedolwyr seddi gwag ac mae’n croesawu mynegiant o 

ddiddordeb gan unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â’r Bwrdd.  

 
Y Rôl 

 Cefnogi’r Cyfarwyddwr i weithredu gweledigaeth y mudiad a’i strategaeth.  
 

 Bod yn gyfarwyddwr ar gwmni Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru gan gyflawni holl ofynion 
statudol y rôl honno a chydymffurfio â’r gofynion dan Ddeddf Cwmnïau 2006. 
 

 Cyflawni dyletswyddau ymddiriedolwr elusen yn weithgar a bod yn gyfarwydd â’r 
cyfrifoldebau hyn. 
 

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd a pharatoi yn ôl yr angen er mwyn ymgysylltu â chyfeiriad yr 
Ardd, y broses o wneud penderfyniadau yn ei chylch a’i busnes. Fel arfer, cynhelir 
cyfarfodydd y Bwrdd bum gwaith y flwyddyn yn yr Ardd. Yn gyffredinol, mae’r cyfarfodydd 
yn parhau am dair i bedair awr a disgwylir paratoi ar eu cyfer ymlaen llaw.  
 

 Gweithredu mewn rôl llysgennad, gan fynd i ddigwyddiadau, achlysuron ac arddangosfeydd 
fel y mae’r cyfle a’r amser yn caniatáu yn ogystal â hyrwyddo’r Ardd yn eang. Mae hyn yn 
cynnwys hwyluso perthnasoedd, brocera contractau a chyfoethogi cyfathrebu, a hynny’n 
fewnol ac yn allanol a gyda rhanddeiliaid yn ogystal â mudiadau partner, cyrff, grwpiau ac 
unigolion sydd â diddordeb. 
 

 Dod i gyswllt ag Ymddiriedolwyr eraill, y Cyfarwyddwr, y tîm rheoli ac eraill er budd yr Ardd.  
 

 Gwasanaethu ar bwyllgorau’r Bwrdd (Archwilio, Enwebu a Thâl) a phaneli recriwtio / dethol 
ac unrhyw is-bwyllgorau ad hoc eraill, yn ôl yr angen.  

 



 
Sgiliau Personol 
Mae angen i Ymddiriedolwyr feddu ar weledigaeth, a’r gallu i hyrwyddo cenhadaeth yr Ardd a’i 
symud yn ei blaen.  Disgwylir i Ymddiriedolwyr weithredu ar y cyd ac yn unigol er budd yr Elusen, gan 
ddod â safbwyntiau allanol annibynnol i gefnogi’i llwyddiant.  
 
Mae’r prif rinweddau’n cynnwys:- 

 Llywodraethu ac arweinyddiaeth 

 Sgiliau cynrychioli a chenhadu 

 Y gallu i weithredu’n annibynnol yn ogystal â gweithredu mewn rôl gyfranogol/pwyllgor 

 Empathi â gweledigaeth yr Ardd, ei chyraeddiadau, ei hesblygiad a’i hanes  yn ogystal â’i 
chyfraniad at Gymru. 

 Deall pwysigrwydd y Gymraeg.  
 
Arbenigedd a Gallu Penodol 
Mae gan yr Ardd uchelgeisiau i gyfnerthu ei henw da fel canolfan rhagoriaeth genedlaethol yng 
Nghymru, a’i ymestyn.  Gyda hyn mewn cof, mae’r Ardd yn chwilio am Ymddiriedolwyr newydd i 
ymuno â’i Bwrdd a rhaid eu bod yn cynnig y priodoleddau a’r sgiliau sy’n mynd law yn llaw gyda’r 
cryfderau a gynrychiolir yn barod. Byddai croeso i’r meysydd canlynol yn benodol:- 
 

 Masnachol ac adwerthu 

 Addysg gwyddoniaeth, dysgu gydol oes, dehongli ac ymgysylltu â’r cyhoedd 

 Defnydd tir yng nghefn gwlad, gan gynnwys amaethyddiaeth, coetiroedd a thyfu bwyd 

 Adfer treftadaeth a’r dirwedd hanesyddol 

 Rheoli asedau cyfalaf yn weithredol ac yn strategol, a’u cynnal a chadw  

 Marchnata, cysylltiadau â’r cyhoedd, y cyfryngau 

 Profiad o dwristiaeth 

 Dychweliad cymdeithasol ar fuddsoddiad 
 
Mynegi Diddordeb 
Os oes diddordeb gennych mewn dod yn Ymddiriedolwr, a wnewch chi gyflwyno mynegiad o 
ddiddordeb gan gynnwys CV cyfredol ynghyd â llythyr i fynd gydag ef a datganiad personol clir yn 
nodi’r priodoleddau a’r rhinweddau y gallech eu cynnig i’r Bwrdd ac y gallech eu cyflwyno i’ch 
penodiad fel Ymddiriedolwr. A wnewch chi hefyd enwebu dau ganolwr sy’n barod i gefnogi’ch 
mynegiad o ddiddordeb gyda geirda.  
 
Cydnabyddir pob cais. 
 
Anfonwch eich cais at:  Janine Oram – Gweinyddydd Adnoddau Dynol 
    Janine.oram@gardenofwales.org.uk  
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