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Ased Genedlaethol i Gymru 
Rhagair 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymroi i wyddoniaeth, addysg a datblygiad 
cynaliadwy, ac mae’n Drysor Cenedlaethol  - yn cael ei charu a’i hoffi gan y rhai sy’n ymweld â 
hi, yn cael ei  pharchu ledled y byd am ei swyddogaeth yn gwarchod a diogelu rhai o’r 
planhigion sydd fwyaf dan fygythiad ar y blaned. Ac mae’n cael ei gwerthfawrogi am ei 
swyddogaeth yn gwella iechyd a llesiant pobl a chymunedau Cymru.  

Wrth inni yn araf ac yn ofalus ddod allan o bandemig byd-eang, un o’ amserau mwyaf heriol a 
welodd ein cenhedlaeth ni erioed, mae’n bwysicach nag erioed i ddatblygu polisi strategol 
cryf ac uchelgeisiol - un sydd wedi’i baratoi i chwilio am atebion cynaliadwy. Ein hymrwymiad 
yw gweithio ar bob lefel gyda’n partneriaid niferus i fodloni potensial yr Ardd i fod yn eicon ar 
gyfer Cymru fodern, ac i ateb Datganiad Argyfwng Hinsawdd 2019 Llywodraeth Cymru, gyda’i 
addewid i warchod yr ecosystemau rydym i gyd yn dibynnu arnynt. 

Yn ystod ei hoes gymharol fyr, mae’r Ardd Fotaneg wedi ei chydnabod yn Ased Genedlaethol 
yn y Strategaeth  Wyddoniaeth ar gyfer Cymru, wedi dod yn enwog ledled y bd am ei 
gweithareddau ymchwil, ac yn gweithredu fel llysgennad dros Gymru o gwmpas y byd.  Ar yr 
un pryd,  mae ein rhaglenni addysg a’n gweithgareddau i ddenu ymwelwyr yn eu degau o 
filoedd o blant ac oedolion bob blwyddyn –gan hyrwyddo’r angen am well gwerthfawrogiad 
o’n hamgylchedd naturiol, ein treftadaeth ddiwylliannol, a dealltwriaeth well a dyfnach o 
bwysigrwydd bio-amrywiaeth sy’n arwain at ‘ddyfodol o ddewis’. 

Fel elusen annibynnol, sy’n ddibynnol yn bennaf ar incwm ymwelwyr, ein haelodau teyrngar a 
byddin fechan o wirfoddolwyr ymroddedig, bydd yr Ardd Fotaneg bob amser yn ceisio 
ehangu ei phoblogrwydd fel prif ‘gyrchfan’ ddenu o fri drwy apelio at groestoriad lleol, 
rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol o gynulleidfaoedd.  Bydd gwella’n barhaus ein 
hymdrechion o ran busnes, masnach a chodi arian  yn gymorth pellach i’n hadnoddau a’n 
cynnydd ac yn ein galluogi i fodloni ein cenhadaeth graidd. 

Mae’r cynllun hwn yn gosod allan ac yn mynd i’r afael â’n dyheadau, ein haddewidion a’n 
amserlen i gyfrannu’n ganolog at ymdrechion Cymru i fynd i’r afael â’r Argyfwng Hinsawdd, a 
bydd yn arwain, yn llunio ac yn monitro’n gwaith yn rheolaidd drwy ddarparu ffocws o’r 
newydd i’n Bwrdd Ymddiriedolwyr, ein staff, gwirfoddolwyr, rhan-ddeiliaid a chyrff ac 
asiantaethau sy’n bartneriaid inni.  Amlinelliad deinamig, ysbrydoledig sy’n edrych ymlaen, 
wedi gwreiddio yn ei thaith ganolog  o ymchwil a chadwraeth, gan ychwanegu gwerth at 
economi Cymru a gwella bywydau pobl.   

Ar ran y Bwrdd Ymddiriedolwyr, rwy’n diolch ac yn rhoi teyrnged i’r unigolion allanol niferus, y 
buddiolwyr, y cyrff yn y sectorau cyhoeddus a phreifat am eu gweledigaeth benderfynol a’u 
cymorth yn y tri degawd diwethaf.  Maent wedi cefnogi ein staff ymroddedig a medrus yn eu 
gwaith pwysig, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’n gilydd yn y blynyddoedd i ddod. 

JD Gary Davies 
Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr 
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Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
Cynllun Strategol 10 Mlynedd 2021-2031 

Cyflwyniad 
Mae effaith datblygiad diwydiannol a’r newid hinsawdd o’r herwydd wedi dod yn gynyddol 
amlwg yn y blynyddoedd  diwethaf, gan achosi dirywiad byd-eang mewn bioamrywiaeth.  

Yn 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru  fod arnom  argyfwng hinsawdd, ac wrth i Ardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru ddechau ar ei thrydydd degawd fel rhan o rwydwaith byd-eang o erddi 
botaneg sy’n gweithio i warchod yr ecosystemau rydym i gyd yn dibynnu arnynt, mae cadwraeth, 
ymchwil a rhaglenni’r Ardd Fotaneg hon yn dod yn gynyddol bwysig i iechyd a llesiant pobl a’r 
blaned. 

Er ei bod yn gweithio gyda phartneriaid rhyngwladol ar brosiectau sy’n cynnwys adfer fforestydd 
glaw yn Borneo a gwarchod coed magnolia prin yn Vietnam, mae’r Ardd Fotaneg hefyd yn 
gweithio’n brysur yn gwarchod planhigion sy’n cael eu bygwth ac mewn perygl mewn ac yn tyfu 
dim ond mewn rhannau ynysig o Gymru, neu sydd wedi diflannu yn y gwyllt hyd yn oed mewn 
rhai achosion.  

Agorwyd yr Ardd i’r cyhoedd mor ddiweddar â 2000, ac mae egwyddorion cadwraeth 
bioamrywiaeth a chynaliadwyedd fel y maent wedi eu cynnwys ym Mhrotocol Nagoya, y 
Strategaeth Fyd-eang ar gyfer Cadwraeth Planhigion (GSPC), Amcanion Datblygu’r Mileniwm ac yn 
y confensiwn ar Amrywiaeth Fiolegol (CBD), yn egwyddorion allweddol ar gyfer y sefydliad. Mae 
ein casgliadau rhyngwladol o blanhigion wedi eu hadeiladu mewn partneriaeth gyda gwlad eu 
ffynhonnell, i sicrhau rhannu unrhyw fuddiannau sy’n deillio ohonynt yn deg ac yn gyfartal. 

Yn ystod ei hanes byr mae’r Ardd Fotaneg wedi dod yn enwog yn rhyngwladol am ei 
gweithgareddau ymchwil, ac wedi creu un o’r casgliadau ex-situ gorau yn y byd o blanhigion 
hinsawdd Môr y Canoldir.  Mae wedi gwarchod a diogelu rhai o’r planhigion brodorol Cymreig 
prinnaf sydd fwyaf dan fygythiad, ac mae’n llysgennad dros Gymru o gwmpas y byd. 

Mae ein rhaglenni addysg a’n gweithgareddau i ymwelwyr yn ysbrydoli cannoedd o filoedd o 
blant ac oedolion bob blwyddyn i fod yn fwy gofalus o’n hamgylchedd a deall pwysigrwydd 
bioamrywiaeth i les y blaned yn y dyfodol. 

Caiff yr Ardd Fotaneg ei chydnabod yn Ased Genedlaethol yn y Strategaeth Wyddoniaeth ar gyfer 
Cymru, yn ogystal â bod yn sefydliad sy’n angor economaidd i Orllewin Cymru, yn cefnogi 
amrywiaeth helaeth o swyddi mewn twristiaeth, garddwriaeth, gwyddoniaeth ac addysg. 

Elusen annibynnol yw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru sy’n gweithredu fel cyrchfan unigryw i 
ymwelwyr. Mae wedi ei lleoli mewn tirwedd hanesyddol wedi ei dylunio i gynhyrchu’r arian 
angenrheidiol i gyflawni ein hamcanion. Mae canolbwyntio clir ar ddarparu’r gweithgarwch 
masnachol hwn i atgyfnerthu, cefnogi ac ychwanegu at yr amcanion elusennol yn hanfodol i 
lwyddiant y sefydliad. 

Bydd y ddogfen strategaeth hon yn llywio ac yn llunio gwaith ein sefydliad Cymreig eiconig, gan 
ddarparu canolbwynt i’r Bwrdd, y staff, gwirfoddolwyr a budd-ddeiliaid i sicrhau ein bod yn dal i 
edrych ymlaen, yn ddeinamig ac wedi ymroi i wneud cyfraniad gwerthfawr i lesiant dyfodol 
Cymru a’r byd. 

Huw Francis 
Director 
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Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 

Gweledigaeth 
Byd sy’n rhoi gwerth ar fioamrywiaeth, yn diogelu planhigion ar blaned. 

Cenhadaeth 
Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymroi i waith ymchwil a gwarchod 
bioamrywiaeth, i gynaliadwyedd, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelydd. 

Gwerthoedd 
Byddwn: 

1. Yn cyfrannu at lesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru 
er mwyn cenedlaethau’r dyfodol. 

2. Yn eiriol ac yn hyrwyddo cadwraeth amgylcheddol ac arferion cynaliadwy. 
3. Yn hyrwyddo ac yn datblygu cadwraeth bioamrywiaeth yng Nghymru ac yn 

rhyngwladol, drwy bartneriaethau a chan ymgynghori â sefydliadau cenhedlaeth a 
rhyngwladol. 

4. Yn ymdrechu i gyfathrebu ac ymwneud ag amrywiaeth eang o sefydliadau. 
5. Drwy achredu sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol (e.e. BGCI), yn dangos 

gweithredu’r safonau uchaf mewn arferion ymchwil a chadwraeth. 

Amcanion Strategol 
1. Bod yn ganolfan o fri rhyngwladol ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ac ymchwil.. 
2. Datblygu a chynnal y casgliadau garddwriaethol ac eraill yn ôl y safonau curadurol 

uchaf ac wrth gyflwyno. 
3. Darparu addysg a hyfforddiant ysbrydoledig wedi eu hachredu mewn garddwriaeth, 

gwyddorau planhigion, cadwraeth, ecoleg, cynaliadwyedd a phynciau STEM  i bob 
oed a gallu, i hyrwyddo mwy o ddealltwriaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd yn ein 
dyfodol cynaliadwy. 

4. Bod yn gyrchfan lwyddiannus i ymwelwyr o fri rhyngwladol sy’n cyfrannu at les 
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol Cymru. 

5. Fel sefydliad Cymreig eiconig yn cyfrannu at hyrwyddo statws a chydnabyddiaeth o 
Gymru ar lefel ryngwladol. 

6. Parhau i adeiladu a diogelu sefydliad sy’n gynaliadwy yn ariannol i wneud y mwyaf o 
ddarparu gweithgaredd cenhadaeth graidd yr Ardd Fotaneg. 

Amcanion i’n Galluogi  
Rheoli adnoddau’n effeithiol ac effeithlon i ddatblygu ein pobl, ein hisadeiledd, ein 
hymchwil wyddonol, ein casgliadau garddwriaethol a’n gweithgaredd masnachol ar sail 
sy’n gynaliadwy 
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan 1 
Bod yn ganolfan fyd-enwog ar gyfer cadwraeth 
bioamrywiaeth ac ymchwil. 

1. Gwarchod a deall planhigion a ffyngau Cymru sydd 
dan fygythiad. 

2. Gwarchod a deall cynefinoedd pwysicaf Cymru ar 
gyfer bioamrywiaeth a gwytnwch ecosystemau. 

3. Gwarchod pryfed peillio a deall gwasanaethau 
ecosystemau peillwyr. 

4. Cefnogi ymdrechion rhyngwladol mewn cadwraeth, 
ymchwil, hyfforddiant ac adeiladu capasiti ar gyfer 
bioamrywiaeth.  

5. Deall a hyrwyddo pwysigrwydd planhigion a gerddi i 
iechyd a llesiant pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd. 

Canlyniadau allweddol erbyn 2031 

1. Rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las fel esiampl o reoli tir wedi’i adfywio, 
gan wneud yn glir y cysylltiadau rhwng bioamrywiaeth ac amaethyddiaeth 
gynaliadwy. 

2. Cadw hadau o’r holl rywogaethau o blanhigion brodorol yng Nghymru o fewn Banc 
Hadau Cenedlaethol Cymru. 

3. Adeiladu ar y Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr i hyrwyddo adeiladu cadwyn gyflenwi 
ledled y DG blanhigion sy’n dda i beillwyr ar gyfer canolfannau garddio, a defnyddio’r 
enghraifft astudiaeth hon yn rhyngwladol. 

4. Darparu prosiectau cydweithredol pwysig yn rhyngwladol sy’n cefnogi prosesau 
bioamrywiaeth ac ecosystemau, drwy gyfrwng cysylltiadau â gerddi botaneg a chyrff 
cadwraeth eraill ledled y byd.  
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan  2 
Datblygu a chynnal y casgliadau byw ac eraill yn ôl y 
safonau cadwraeth a chyflwyno uchaf. 

1. Sicrhau bod y safonau garddwriaeth a chadwraeth uchaf ar waith ac yn cael eu 
hwyluso wrth ddatblygu casgliadau byw. 

2. Cynyddu’r amrywiaeth o blanhigion o darddiad Cymreig yn y casgliadau byw, a 
gwella hygyrchedd i’r casgliadau byw ar gyfer ymarferwyr cadwraeth. 

3. Cefnogi partneriaid a mentrau rhyngwladol eraill drwy sefydlu casgliadau ex-situ o 
blanhigion, gan ddefnyddio’r gerddi, y cyfleusterau lluosogi a’r arbenigedd 
garddwriaethol i atal rhywogaethau rhag diflannu neu ddirywiad ecolegol. 

4. Datblygu Banc Hadau Cenedlaethol Cymru ymhellach i ddarparu lle storio tymor hir ar 
gyfer ‘germplasm’ brodorol Cymru a chynyddu cyfran y planhigion sy’n cael eu 
cynrychioli. 

5. Gwella dogfennaeth llysieufa, llyfrgell a  chasgliadau archif i greu catalog ar–lein.. 
6. Gwella hygyrchedd i’r casgliadau drwy ddarparu adnoddau eraill ar-lein a darparu 

adnoddau ar-lein i ymwelwyr. 

Canlyniadau allweddol erbyn 2031	

1. Creu rhestr dosbarthau flaenoriaeth ar gyfer gwarchod planhigion Cymru. 
2. Adeiladu, ar y cyd ag eraill, gasgliad ex-situ o blanhigion Cymru sydd dan fygythiad i 

gynnwys yr holl rywogaethau blaenoriaeth. 
3. Cymryd rhan yn rhaglen y Botanic Garden Conservation International’s Global 

Conservation Consortia i wella defnyddio cyfleusterau lluosogi’r Ardd Fotaneg a’i 
harbenigedd garddwriaethol i atal rhywogaethau rhag diflannu neu ddirywiad 
ecolegol. 

4. Dogfennau o bwysigrwydd hanesyddol neu gorfforaethol sylweddol o fewn archif yr 
Ardd Fotaneg a’r llysieufa wedi du digideiddio ar gyfer gwaith ymchwil. 

5. Llysieufa’r Ardd Fotaneg, y llyfrgell a’r casgliadau archif yn cael eu dyfynnu’n rheolaidd 
mewn cyhoeddiadau gwyddonol. 
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan 3 
Darparu addysg a hyfforddiant ysbrydoledig anffurfiol 
wedi’u hachredu mewn garddwriaeth, gwyddorau 
planhigion, cadwraeth, ecoleg, cynaliadwyedd a phynciau 
STEM, i bob oed  a gallu i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o 
bwysigrwydd yr amgylchedd yn ein dyfodol cynaliadwy. 

1. Bod yn sefydliad blaengar ar gyfer datblygu a 
darparu garddwriaeth, cadwraeth botaneg, 
rhaglenni amgylcheddol a STEM i ysgolion, addysg 
bellach a dysgu gydol oes yng Nghymru. 

2. Sicrhau achredu priodol i adeiladu enw da’r  Ardd 
Fotaneg fel sefydliad addysgol a dod yn rhan 
integredig o’r ddarpariaeth addysg yn lleol ac yn 
genedlaethol. 

3. Datblygu GNG Waun Las yn adnodd addysg a 
dehongli ac yn siop ffenestr ar gyfer tirwedd, 
cynefinoedd ac ecosystemau Cymru gan gyfleu a 
dehongli’r berthynas rhwng defnyddio tir yn 
hanesyddol, amaethyddiaeth, bioamrywiaeth ac 
iechyd a lles. 

Canlyniadau allweddol erbyn 2031 

1. Bydd yr Ardd  Fotaneg yn darparu rhaglenni addysgol wedi’u hachredu i’r cyfnod cyn-
ysgol i lefel ôl-radd, a bydd wedi sicrhau arian ar gyfer cynllun prentisiaeth mewn 
garddwriaeth gynaliadwy. 

2. Bydd GNG Waun Las yn adnodd addysg a dehongli o fri ac yn siop ffenestr ar gyfer 
tirwedd, cynefinoedd ac ecosystemau Cymru gan gyfleu a dehongli’r berthynas rhwng 
defnyddio tir yn hanesyddol, amaethyddiaeth, bioamrywiaeth ac iechyd a lles. 

3. Bydd gan yr Ardd Fotaneg gynllun hyfforddiant a datblygiad wedi’i strwythuro ar gyfer 
staff, Ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr. 
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan 4 
Bod yn gyrchfan llwyddiannus i ymwelwyr o fri rhyngwladol 
sy’n cyfrannu at lesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

1. Datblygu a gweithredu cynllun marchnata strategol ar gyfer yr Ardd Fotaneg a sicrhau 
a diogelu’r gyllideb i alluogi gwneud hynny. Adeiladu cyfathrebu brand a phrofiad sy’n 
cynyddu ymwybyddiaeth o’r Ardd Fotaneg, ei chenhadaeth, ei chasgliadau, ei 
rhaglenni a’i gweithgareddau i gynulleidfaoedd amrywiol 
sy’n gwneud Cymru’n falch ac yn denu cynulleidfa fyd-eang. 

2. Rheoli a chynnal yn effeithiol adferiad y parcdir a’r llynnoedd 
hanesyddol ac ehangu enw da’r Ardd Fotaneg fel cyrchfan 
treftadaeth adeiladau naturiol a hanesyddol o bwysigrwydd 
rhyngwladol i ymwelwyr. 

3. Sefydlu’r Ardd Fotaneg fel cartref i weithgareddau a 
digwyddiadau Cenedlaethol ychwanegol sy’n berthnasol i 
genhadaeth graidd yr Ardd Fotaneg. 

4. Datblygu rhaglenni a gweithgareddau newydd   o safon 
uchel i ymwelwyr sy’n hygyrch i bob cynulleidfa, yn 
enwedig cymunedau dan anfantais a grwpiau nad ydynt yn 
cael eu cynrychioli’n ddigonol. 

5. Buddsoddi yn seilwaith yr Ardd Fotaneg i wella gwasanaethau i ymwelwyr ym mhob 
un o’r 586 erw. 

6. Cynnal a datblygu’r Polisi Dehongli i sicrhau’r safonau uchaf o ddehongli i annog 
ymwelwyr i archwilio pob un o’r 568 erw yn yr Ardd Fotaneg fel atyniad i ymwelwyr 
drwy’r flwyddyn. 

7. Gwella ac adeiladu prosesau i gasglu, crynhoi a gwerthuso ymateb ymwelwyr yn 
effeithiol.  

Canlyniadau allweddol erbyn 2031 

1. Bydd yr Ardd Fotaneg yn ymgysylltu â demograffeg eang ac amrywiol o drigolion 
Cymru o bob rhain o’r wlad ac yn eu denu. 

2. Bydd safon ac amrywiaeth y casgliadau planhigion, y nodweddion hanesyddol a 
naturiol sy’n cael eu diogelu, y rhaglenni cadwraeth ac addysg yn denu lefelau uwch o 
ymwelwyr rhyngwladol.  

3. Bydd y cyhoedd ehangach yng Nghymru yn deall yn well amcanion a nodau Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru, a’i swyddogaeth hanfodol yn diogelu a gwarchod y byd 
naturiol. 
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan 5 
Fel sefydliad eiconig Cymreig,  cyfrannu at hyrwyddo 
statws a chydnabyddiaeth o Gymru ar lefel ryngwladol. 

1. Ehangu, hyrwyddo, ehangu ac adeiladu ar achrediadau BGCI yr Ardd Fotaneg. 
2. Trefnu a chymryd rhan mewn cynadleddau, cydweithredu a sefydliadau rhyngwladol i 

hyrwyddo arbenigedd ac ymchwil fyd-eang yr Ardd Fotaneg ymhlith cyrff cymharol 
ledled y byd. 

3. Hyrwyddo casgliadau botaneg a pharcdir hanesyddol sydd  o bwysigrwydd 
rhyngwladol ymhlith cynulleidfaoedd rhyngwladol fel cyrchfan dwristiaeth hanfodol. 

4. Dathlu a hyrwyddo’n gadarnhaol y cyfraniad mae Cymru’n ei wneud i ddiwylliant, 
treftadaeth a chadwraeth. 

Canlyniadau allweddol erbyn 2031 

1. Bydd yr Ardd Fotaneg yn ffynhonnell hanfodol gydnabyddedig ar gyfer sylwadau a 
chyngor ar warchod planhigion. 

2. Mae’r Ardd Fotaneg yn rheolaidd yn ymateb i ymgynghoriadau gan y Senedd ac yn 
ymwneud â phwyllgorau’r Senedd. 

3. Bydd yr Ardd Fotaneg yn llefarydd dylanwadol, dros warchod planhigion, 
bioamrywiaeth a diogelu ac adfer cynefinoedd.. 

4. Bydd yr Ardd Fotaneg yn brif gyrchfan i ymwelwyr yn Ewrop, enwog am ei hasedau 
treftadaeth naturiol naturiol a hanesyddol. 
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Ein Hamcanion Strategol 

Amcan 6 
Adeiladu sefydliad sy’n gynaliadwy yn ariannol ac a all ehangu 
a datblygu cenhadaeth a gweithgarwch craidd yr Ardd 
Fotaneg. 

1. Tyfu ffrydiau refeniw presennol a nodi/datblygu ffynonellau incwm newydd. 
2. Creu isadeiledd TG effeithlon sy’n addas at y diben i ddatblygu’r sefydliad, hybu rheoli 

casgliadau, a darparu profiad  o Ardd Fotaneg fodern i ymwelwyr.   
3. Talu a hyfforddi staff yn briodol i sicrhau gweithlu sydd â sgiliau a brwdfrydedd uchel.   
4. Gwella effeithlonrwydd gweithredol drwy ddefnyddio mwy o fentrau ynni 

adnewyddadwy a chynaliadwyedd. 
5. Gweithredu cynllun fforddiadwy ar gyfer buddsoddi cyfalaf, trwsio, ailwampio ac 

adnewyddu, i gynnal a chadw a gwella isadeiledd ffisegol ac offer yr Ardd Fotaneg. 

Canlyniadau allweddol erbyn 2031 

1. Mae gan yr Ardd Fotaneg arian wrth gefn priodol i gynnal y sefydliad. 
2. Mae’r isadeiledd a’r cyfleusterau’n addas at y diben ac yn cael eu cadw’n dda, gyda’r 

gallu i’w datblygu ymhellach a’u hymestyn i fodloni’r amcanion elusennol. 
3. Mae gan y sefydliad y capasiti staff a’r gwytnwch  i gyflawni’r amcanion.  
4. Mae rhaglen gadarn o gymynroddion a chodi arian ar waith sy’n sicrhau canlyniadau. 
5. Gall y sefydliad gynllunio’n hyderus ar gyfer buddsoddi tymor hir mewn staff a 

chyfleusterau, gan gynnwys cynllunio olyniaeth. 
6. Gall y sefydliad wobrwyo staff a’u cydnabod ar lefel gystadleuol. 
7. Gostyngiad mewn allyriadau carbon o 75% gyda tharged Sero Net ar gyfer 2035. 
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Cyd-destun 
Sefydlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel prosiect Mileniwm ac mae’n sefydliad 
ifanc o’i gymharu â nifer o erddi tebyg ar hyd a lled y byd. Mae hynny yn gyfle unigryw i’r 
sefydliad fod yn arloesol, yn ddeinamig ac yn rhagweithiol yn ei ddull o ddarparu 
rhaglenni cadwraeth, ymchwil ac addysg gyda’r gorau yn y byd, a hynny mewn ffordd 
gynaliadwy. 

AFel elusen annibynnol sy’n sicrhau’r rhan fwyaf o’i chostau gweithredu drwy incwm o 
dderbyn ymwelwyr, mae’n orfodol gwella ymwneud â chyfathrebu, gydag ymwelwyr a 
chyda’r cyhoedd yn ehangach, er mwyn cyfleu’r pwysigrwydd a’r gwerth ar gyfer y 
gwaith cadwraeth ac ymchwil a wneir yn yr Ardd, gwaith sydd ar flaen y gad. Bydd hyn yn 
bodloni ein hamcanion elusennol yn ogystal â chynyddu’r incwm uniongyrchol a fydd yn 
atgyfnerthu ein twf fel sefydliad. 

Mae hanes y safle o 568 erw lle saif yr Ardd Fotaneg yn amrywiol, a hynny’n cael ei 
adlewyrchu yn y dirwedd sydd wedi ei dylunio a’r nodweddion adeiladau, y planhigion 
a’r creaduriaid prin rhyngwladol  lle mae Gwarchodfa Natur Waun Las erbyn hyn, a’r Tŷ 
Gwydr eiconig modern (y tŷ gwydr un bwa mwyaf yn y byd).  Fel sefydliad mae’r Ardd 
Fotaneg yn gymhleth ac yn amrywiol: mae’n gyrchfan bwysig yn genedlaethol i 
ymwelwyr, yn curadu un o’r casgliadau gorau yn y byd o blanhigion Môr y Canoldir, yn 
sefydliad  Cenedlaethol, yn Ased Genedlaethol yn y Strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru,  
ac yn gyflogwr cefn gwlad sylweddol sy’n cynnal  dros 165 o swyddi yng Nghymru ac yn 
ychwanegu dros £3.7m GVA at economi Cymru. 

Mae’r Ardd Fotaneg yn awyddus i adeiladu ar lwyddiannau  ei 20 mlynedd cyntaf, i 
ymestyn ei phroffil a’i statws a’i chyfleusterau i sicrhau’r uchelgais hwnnw, i wella enw da a 
phwysigrwydd y rhaglenni  ymchwil a chadwraeth arbenigol, ac i atgyfnerthu ei 
swyddogaeth fel sefydliad angori economaidd i Orllewin Cymru. 

Yn 2016 cychwynnodd yr Ardd Fotaneg ar raglen uchelgeisiol o dwf, gan fwriadu cynyddu 
nifer yr ymwelwyr, ac ymestyn ymwneud y cyhoedd â’i rhaglen ymchwil a chadwraeth. O 
fewn tair blynedd cynyddodd nifer yr ymwelwyr dros 50%, cyn i’r twf arafu oherwydd y 
pandemig Covid. 

Bydd effaith barhaus y pandemig Covid, effeithiau cynyddol y newid yn yrr hinsawdd, a’r 
newidiadau cymdeithasol ac economaidd a achosir gan y naill beth a’r llall, yn llunio 
gweithredu’r Cynllun Strategol hwn am y deng mlynedd nesaf. Ond mae digwyddiadau’r 
flwyddyn ddiwethaf wedi dangos ei bod yn hollol orfodol i’r sefydliad fod yn gynaliadwy 
yn ariannol ac yn amgylcheddol, ac i gyfrannu at ddyfodol cynaliadwy i Gymru a’e byd, fel 
yng ngwelediaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol gan Lywodraeth Cymru. 
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Trosolwg Trefniadol 
Planhigion yw sail pob cynefin ac maent yn elfennau hanfodol o’r byd naturiol sy’n cynnal 
bywyd ar y ddaear. Mae argyfwng yr hinsawdd yn gosod pwysau cynyddol ar 
fioamrywiaeth, ac mae’r adroddiad The State of the World's Plants and Fungi gan y 
Gerddi Botaneg Brenhinol (RBG) Kew yn amcangyfrif bod 39.4% o blanhigion nawr dan 
fygythiad o ddiflannu. 

Fel elusen gadwraeth, mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn rhan o rwydwaith byd-
eang o erddi  botaneg sydd wedi ymrwymo i sicrhau rhaglenni cadwraeth planhigion ac 
ymchwil sy’n cyfrannu at warchod y byd naturiol, gan wella bioamrywiaeth a hyrwyddo 
cynaliadwyedd. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i wella 
llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol  Cymru. Mae’r Ardd 
Fotaneg yn cyfrannu at y dyhead hwn mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys ar gyfer yr 
amgylchedd a bioamrywiaeth, ac o gofio’r cysylltiad amlwg a chlir rhwng diraddio 
amgylcheddol a’r effaith ar iechyd y meddwl a llesiant, hefyd ar gyfer iechyd a llesiant 
pobl Cymru. 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn ganolfan ragoriaeth fyd-enwog mewn 
cadwraeth planhigion, ymchwil a bioamrywiaeth, gyda rhaglen addysg ac addysg gydol 
oes  sy’n cyrraedd degau o filoedd o ddysgwyr ledled  Cymru  ac yn rhyngwladol. Mae 
hefyd yn darparu gweithgareddau masnachol fel cyrchfan  ymwelwyr o bwys i  ariannu’r 
amcanion elusennol. 

Cafodd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ei sefydlu yn y 1990sau a’i hagor yn ffurfiol yn 
y flwyddyn 2000, wedi ei seilio ar egwyddorion: 

• Nodau Datblygiad Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig, 

• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig, ar Amrywiaeth Fiolegol, a, 

• Gweithredu egwyddorion Protocol Nagoya ar rannu buddiannau sy’n deillio o 
adnoddau (genetig) planhigion yn deg ac yn gyfiawn. 

1 Institute for European Environmental Policy, Mental health and the environment: Environmental degradation's 
impact on mental health and wellbeing, Rhag 2020 
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Dylai holl weithgareddau a phrosiectau Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ymdrechu i 
ddiogelu a gwarchod yr amgylchedd ac eiriol dros gyrff ac unigolion eraill hefyd i wneud 
hefyd. 

Fel elusen sydd â braich fusnes fasnachol, mae’n hanfodol i’r sefydliad gofio ei bod yn 
rhaid iddo weithio i gyflawni’r amcanion cadwraeth, ymchwil ac addysgol o fewn y 
gweithgarwch masnachol.  

Mae’r Ardd Fotaneg yn gyrchfan flaenllaw i ymwelwyr  yng Nghymru, ac yn sefydliad 
angori economaidd, yn cynnal dros 165 o swyddi yn yr economi leol drwy’r flwyddyn. 
Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf i ehangu’r demograffeg 
ymweliadau, gyda datblygiadau newydd fel y tŷ pili pala cyfandirol, Canolfan Adar 
Ysglyfaethus Prydain a’r prosiect i adfer y parcdir. Bydd ymdrechion pellach i wella’r 
datblygiadau hyn ac  ehangu’r twf sylweddol yn nifer yr ymwelwyr ers  2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Mae cannoedd o wirfoddolwyr sy’n cynnal yr Ardd Fotaneg gydag amrywiaeth eang o 
weithgareddau, sydd hefyd yn dod â buddiant sylweddol i iechyd a llesiant y 
gwirfoddolwyr hynny. 

Wrth i’r byd ddod allan o’r pandemig Covid, mae’r Ardd Fotaneg mewn sefyllfa dda i 
ddarparu buddiannau  iechyd a llesiant pwysig i drigolion lleol a’r boblogaeth yn 
ehangach, drwy ddefnyddio’r 568 erw ar yr ystâd i’r eithaf. 

Mae’r Ardd Fotaneg mewn sefyllfa dda hefyd i ateb y galw am fwy o bwyslais ar addysg 
awyr agored i ysgolion, yn ogystal ag astudiaethau ar draws y cwricwlwm. Gall yr Ardd 
ddarparu addysg a dysgu gydol oes mewn pynciau STEM, ac mae yn gwneud hynny, yn 
ogystal ag mewn hanes, daearyddiaeth a phynciau eraill. Yn y flwyddyn ddiwethaf mae 
darparu hyn ar-lein wedi tyfu’n gynt ac ynghynt, ac yn y dyfodol bydd darparu 
dewisiadau dysgu cyfunol yn hanfodol i ymwneud â dysgwyr o gwmpas y byd, gan eu 
helpu i ddeall pwysigrwydd y byd naturiol ble bynnag y maent. 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru nawr yn ei 21fed blwyddyn o weithredu, a 
rhaid iddi gydbwyso cynnal a chadw ac atgyfnerthu’r isadeiledd, y cyfleusterau a’r 
prosiectau presennol â datblygu ffrydiau refeniw arloesol, newydd ac adeiladu ar 
raglenni cadwraeth, ymchwil ac addysg. 

Gyda thîm craidd bychan o staff, mae’r Ardd Fotaneg wedi ehangu ei chapasiti yn 
llwyddiannus yn y blynyddoedd diwethaf drwy ariannu prosiectau’n sylweddol. Er y gall 
ariannu prosiectau fod yn fuddiol, gall olygu bod cynnydd a datblygiad y sefydliad yn 
ddigyswllt ac yn achlysurol. Felly, mae’n hanfodol  datblygu ffrydiau refeniw cyson i 
atgyfnerthu datblygiad parhaus y sefydliad, gan gynnwys gwella capasiti a gwytnwch a 
bodloni’r amcanion elusennol, yn hanfodol.  
Caiff mwy o ganolbwyntio ar gynhyrchu incwm heb gyfyngiad ei adlewyrchu yn y  
Cynllun Strategol hwn, i gefnogi datblygiad cynaliadwy y sefydliad a sicrhau ein 
gweledigaeth i greu byd sy’n rhoi gwerth ar fioamrywiaeth ac yn diogelu planhigion a’r 
blaned. 
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Atodiad 1: Amcanion Strategol Deng 
Mlynedd 

1. Bod yn ganolfan fyd-enwog ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ac ymchwil. 
2. Datbygu a chynnal y casgliadau garddwriaeth ac eraill yn ôl y safonau uchaf o ran 

cadwraeth a chyflwyno. 
3. Darparu addysg a hyfforddiant ysbrydoledig amffurfiol wedi’u hachredu mewn 

garddwriaeth, gwyddor planhigion, cadwraeth, ecoleg, cynaliadwyedd a phynciau 
STEM i bob oed a gallu Darparu addysg a hyfforddiant ysbrydoledig wedi eu 
hachredu mewn garddwriaeth, gwyddorau planhigion, cadwraeth, ecoleg, 
cynaliadwyedd a phynciau STEM  i bob oed a gallu, i hyrwyddo mwy o 
ddealltwriaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd yn ein dyfodol cynaliadwy. 

4. Bod yn gyrchfan lwyddiannus o fri rhyngwadol i ymwelwyr sy’n cyfrannu ar lesiant 
economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. 

5. Sefydliad eiconig Cymreig sy’n cyfrannu at hyrwyddo statws a chydnabyddiaeth o 
Gymru ar lefel ryngwladol. 

6. Adeiladu sefydiad cynaliadwy i fodloni cenhadaeth graidd yr Ardd Fotaneg i’r 
eithaf. 

Amcan 1 
Amcanion (O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 1 Bod yn ganolfan fyd-enwog ar gyfer cadwraeth bioamrywiaeth ac ymchwil.

E1 Gwarchod a deall planhigion a ffyngau Cymru sydd dan fygythiad.

A1 Cynnal ymchwil wyddonol o safon sy’n cyfrannu’n uniongyrchol at warchod 
rhywogaethau. 

A2 Darparu  cefnogaeth arddwriaethol ar gyfer prosiectau cadwraeth ex-situ ac in-situ.

A3 Casglu hadau o holl rywogaethau planhigion brodorol Cymru o fewn Banc Hadau 
Cenedlaethol Cymru. Rhoi blaenoriaeth i rywogaethau sydd dan fygythiad a’r rheiny 
sy’n angenrheidiol i greu ac adfer cynefinoedd.  

A4 Darparu cadwraeth rhywogaethau in-situ ledled Cymru.

A5 Ysbrydoli pob Cymru am dreftadaeth blodau a ffyngau Cymru.

K1 Nifer ac effaith cyhoeddiadau gwyddonol ar ecoleg a chadwraeth. 

K2 Nifer rhywogaethau dan fygythiad wedi’u cynnwys mewn prosiectau cadwraeth. 
Gwella statws y rhywogaethau hynny (cynyddu nifer neu ddosbarthiad  
rhywogaethau). 

K3 Nifer y rhywogaethau wedi’u rhoi ym Manc Hadau Cenedlaethol Cymru.

K4 Nifer cyfranogwyr yn ymwneud mewn digwyddiadau a gweithgareddau am 
dreftadaeth blodau a ffyngau Cymru.
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E2 Gwarchod  a deall cynefinoedd pwysicaf  Cymru ar gyfer gwytnwch bioamrywiaeth ac 
ecosystemau.

A1 Rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las fel enghraifft o reoli tir wedi’i 
adfywio, a gwneud yn glir y cysylltiad rhwng bioamrywiaeth ac amaethyddiaeth  
gynaliadwy.

A2 Datblygu prosiectau cadwraeth ac ymchwil ar greu ac adfer cynefinoedd ledled 
Cymru. 

A3 Datblygu ffynhonnell o hadau tarddiad wedi’u cynhyrchu yng Nghymru ar gyfer creu 
ac adfer cynefinoedd.

A4 Ysbrydoli pobl ynglŷn â chynefinoedd Cymru a’r hyn y gallant ei wneud i’w diogelu..

K1 Cyfran y tir yn GNG Waun Las sy’n ardas ar gyfer cadwraeth cynefinoedd.  Nifer 
hectarau sy’n cael eu hadfer nawr.

K2 Nifer prosiectau cadwraeth ac ymchwil ar greu ac adfer cynefinoedd. Cyfanswm 
hectarau cynefinoedd sydd wedi’u creu neu eu hadfer. Cyfanswm hectarau gyda gwell 
rheolaeth. 

K3 Nifer ac effaith cyhoeddiadau gwyddonol yn ymchwilio i fonitro cynefinoedd, eu 
rheoli, eu creu, eu hadfer neu agweddau ar wytnwch ecosystemau. 

K4 Nifer y rhywogaethau planhigion sydd ar gael ar gyfer creu ac adfer cynefinoedd. 

K5 Nifer cyfranogwyr yn ymwneud ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau am 
gynefinoedd ac ecosystemau Cymru. 

E3 Gwarchod pryfed peillio a deall gwasanaethau ecosystemau peillio.

A1 Cynnal ymchwil ar ryngweithio planhigion-peillwyr sy’n helpu deall gofynion fforio 
peillwyr a chynyddu dealltwriaeth o wasanaethau ecosystemau peillio mewn gerddi, 
mannau amwynder a thir ffermio.

A2 Darparu cyngor, hyfforddiant ac ymwneud ar ddarparu adnoddau ar gyfer pryfed 
peillio mewn gerddi, mannau amwynder a thir ffermio. 

A3 Darparu’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr ledled y DG. Defnyddio hyn fel astudiaeth 
achos yn rhyngwladol.

A4 Cefnogi mentrau ymchwil, monitro a chadwraeth y’n gweithio ar bryfed peillio yng 
Nghymru a thu hwnt.

A5 Cynnal ymchwil, hyfforddiant ac ymwneud ar wenyn mêl  a chadw gwenyn  mewn 
ffordd gymeradwy.

K1 Nifer ac effaith cyhoeddiadau gwyddonol ar ecoleg peillwyr, (gan gynnwys gwenyn 
mêl a pheillwyr gwyllt).

K2 Nifer cyfranogwyr yn ymwneud mewn digwyddiadau a gweithgareddau ar beillwyr. 

K3 Nifer y meithrinfeydd wedi ymuno â’r Cynllun Sicrwydd Arbed Peillwyr. Cynyddu 
gwerthiant planhigion sy’n dda i beillwyr ac wedi’u cynhyrchu heb fawn na 
phlaladdwyr. 

K4 Nifer y prosiectau sy’n gweithio ar gadwraeth ac ymchwil ar bryfed peillio a 
gwasanaethau ecosystemau. 
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K5 Nifer cyfranogwyr mewn cyrsiau a digwyddiadau ar gadw gwenyn mewn ffordd 
gymeradwy. 

E4 Cefnogi ymdrechion rhyngwladol mewn cadwraeth, ymchwil, hyfforddiant ac adeiladu                                                                                                                                                               
capasiti ar gyfer bioamrywiaeth.

A1 Cynnal a datblygu casgliad yr Ardd Fotaneg o blanhigion cadwraeth (gweler Nod 2).

A2 Datblygu prosiectau cydweithredol sy’n cefnogi bioamrywiaeth a phrosesau 
ecosystem drwy ddolenni â gerddi botaneg a chyrff cadwraeth eraill ar hyd a lled y 
byd. 

A3 Cynnal ymchwil ar warchod ac adfer y fforestydd glaw.

K1 Nifer y prosiectau yn gweithio’n rhyngwladol ar gadwraeth bioamrywiaeth. Pwyso a 
mesur effaith y prosiectau hynny.. 

K2 Nifer ac effaith cyhoeddiadau gwyddonol ar warchod ac adfer y fforestydd glaw. 

E5 Deall a hyrwyddo pwysigrwydd planhigion a gerddi i iechyd a llesiant pobl, bywyd 
gwyllt a’r amgylchedd..

A1 Darparu prosiectau isadeiledd a bioamrywiaeth gwyrdd ledled Cymru, mewn mannau 
lle caiff fwyaf o effaith ar iechyd a llesiant pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd. 
Datblygu modelau ar gyfer cynyddu iechyd a llesiant pobl, bywyd gwyllt a’r 
amgylchedd y gellir eu defnyddio ar hyd a lled y byd.

A2 Cynnal ymchwil, hyfforddiant ac ymwneud am y ffordd y gall cynyddu cysylltedd â’r 
byd naturiol, yn enwedig planhigion a gerddi, wella iechyd a llesiant pobl.

A3 Darparu hyfforddiant, ymwneud ac eiriol am egwyddorion garddio cynaliadwy ar 
gyfer pobl a bywyd gwyllt, yn enwedig dulliau garddio bywyd gwyllt a heb 
ddefnyddio mawn na phlaladdwyr.

K1 Nifer y prosiectau iechyd a llesiant sy’n cael eu darparu. Nifer yr hectarau o dir yn cael 
eu rheoli i sicrhau iechyd a llesiant pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd i’r eithaf.

K2 Tystiolaeth o wella iechyd a llesiant y rhai sy’n cymryd rhan mewn prosiectau. 
Tystiolaeth o welliannau mewn bioamrywiaeth.

K3 Nifer y cyfranogwyr mewn hyfforddiant ac ymwneud mewn garddio cynaliadwy.
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Amcan 2 
Amcanion (O) Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 2 Datblygu a chynnal y casgliadau byw ac eraill yn ôl y safonau uchaf o ran 
curadu a chyflwyno.

E1 Sicrhau bod y safonau uchaf mewn garddwriaeth a churadu ar waith ac yn cael eu 
hwyluso yn natblygiad y casgliadau byw.

A1 Datblygu system reoli’r casgliadau planhigion i gynyddu dogfennaeth  a gwella 
hygyrchedd.

A2 Darparu rhaglen o ddatblygiad proffesiynol parhaus i staff mewn arferion 
garddwriaethol a rheoli gerddi botaneg.

A3 Ymgorffori dulliau newydd i asesu effaith y newid yn yr hinsawdd ar gasgliadau 
byw a hwyluso asesiadau ar gyfer cynllunio a churadu.

A4 Blaenoriaethu datblygu dulliau a phrotocolau bioamrywiaeth i warchod y 
casgliadau byw rhag afiechydon sy’n cael eu trosglwyddo ac i hyrwyddo iechyd 
planhigion..

A5 Gweithredu polisi ar gasgliadau byw.

K1 Nifer y derbyniadau sy’n cael eu creu bob blwyddyn ar system reoli’r casgliadau 
planhigion.

K2 Nifer y  digwyddiadau a gwblhawyd mewn datblygiad proffesiynol yn 
canolbwyntio ar ddatblygiadau mewn arferion garddwriaethol a rheoli gerddi 
botaneg.

K3 Cyhoeddi polisi ar gasgliadau byw.

E2 Cynyddu amrywiaeth y planhigion o darddiad Cymreig yn y casgliadau byw a 
gwella mynediad i’r casgliadau i ymchwilwyr a phobl sy’n gweithio mewn 
cadwraeth planhigion.

A1 Cynnal dadansoddiad cyrhaeddiad o gynrychiolaeth blodau o Gymru mewn 
casgliadau ex-situ, a chreu rhestr flaenoriaeth o fathau i’w caffael.

A2 Nodi a datblygu partneriaethau newydd a rhai sydd eisoes yn bod gyda rhydd-
ddeiliaid ac ymarferwyr cadwraeth i greu rhwydwaith o arbenigedd, adnoddau ac 
agwedd integredig at gadwraeth blodau Cymru.

A3 Creu amserlenni blynyddol ar gyfer gwaith maes a theithiau cenedlaethol i gasglu 
hadau gan fanteisio ar restri o fathau ar gyfer y casgliadau byw a Banc Hadau 
Cenedlaethol Cymru.

A4 Cadw data a dogfennu twf a datblygiad planhigion i greu cofnodion manwl iawn a 
gwella’r set data sydd ar gael ar gyfer tyfu’r blodau Cymreig.

A5 Datblygu protocolau lluosogi ar gyfer dosbarthau sy’n cael eu lluosogi’n anaml  i 
helpu ymarferwyr  cadwraeth.

K1 Creu rhestr flaenoriaeth o fathau ar gyfer cadwraeth a chaffael.
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K2 Nifer y planhigion a gafwyd ar gyfer cadwraeth ex-situ waith maes a theithiau 
cenedlaethol i gasglu hadau.

K3 Mae protocolau lluosogi ar gael drwy wefannau mynediad a fflatformau agored ac 
yn hygyrch i ymarferwyr cadwraeth.

E3 Cefnogi partneriaid a mentrau rhyngwladol drwy luosogi casgliadau planhigion ex-
situ, gan ddefnyddio’r gerddi, y cyfleusterau lluosogi a’r arbenigedd 
garddwriaethol  i atal rhywogaethau rhag diflannu neu ddirywio’n ecolegol.

A1 Lluosogi casgliadau amrywiol o enghreifftiau sy’n tarddu yn y gwyllt gan ddilyn 
fframwaith y polisi ar gasgliadau byw ac o fewn parametrau’r amodau, y 
cyfleusterau a’r arbenigedd sydd ar gael.

A2 Creu cynlluniau gweithredu ar gyfer dosbarthau blaenoriaeth i ddarparu dull 
strategol o ddatblygu arbenigeddau sydd eisoes yn bodoli, casgliadau newydda 
defnyddio adnoddau’n effeithlon.

A3 Cymryd rhan yn rhaglen y Consortia Cadwraeth Byd-eang  gan Botanic Garden 
Conservation International.

A4 Cynnal a datblygu partneriaethau rhyngwladol newydd sy’n gallu darparu 
canlyniadau cadarn mewn cadwraeth planhigion a hwyluso perthynas tymor-hir 
sy’n cefnogi cyfnewid gwybodaeth, ac adeiladu capasiti a dychwelyd adnodau 
genetig i’w cynefin. 

A5 Bob nawr ac yn y man adolygu prosiectau rhyngwladol i sicrhau cadw at 
ymddygiad teg a chyflawn mewn cysylltiad â phartneriaethau a mynediad i 
adnoddau, llythyren ac ysbryd confensiynau  rhyngwladol, a bod yr holl 
weithgareddau’n cydymffurfio’n llwyr ag amodau deddfwriaethol pob gwlad 
sofran.

K1 Cyfran o’r casgliadau byw sydd wedi’u dogfennu wedi tarddu yn y gwyllt ac i gael 
eu defnyddio ar gyfer cadwraeth ac ymchwil wyddonol.

K2 Perfformiad o’i gymharu â chynlluniau gweithredu cadwraeth.

K3 Aelodaeth o Gonsortia Cadwraeth Byd-eang a chadwraeth yn canolbwyntio ar 
bartneriaethau.

E4 Datblygu Banc Cenedlaethol Hadau  Cymru ymhellach i ddarparu lle storio tymor--
hir i germplasm tarddiad Cymru a chynyddu cyfran y blodau sydd wedi’u 
cynrychioli.

A1 Creu rhestr o ddosbarthau blaenoriaeth gyda hadau a sborau sy’n endemig, dan 
fygythiad a heb fod eisoes yn rhan o raglen ex-situ ar gyfer eu caffael.

A2 Arolygu ardaloedd lle mae amrywiaeth helaeth o blanhigion i gynnal gwaith maes 
a theithiau cenedlaethol casglu hadau. 

A3 Cynyddu amrywiaeth dosbarthol y germplasm sy’n cael ei storio a chyfran y blodau 
Cymreig a gynrychiolir.

A4 Cadw mwy o amrywiaeth ryngrywogaethol a daearyddol drwy gaffael germplasm 
o nifer o boblogaethau.
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A5 Datblygu ffynhonnell o hadau o darddiad Cymreig wedi eu cynhyrchu’n 
gynaliadwy i greu ac adfer cynefinoedd.

K1 Cyfran y teuluoedd o blanhigion brodorol Cymru a gynrychiolir yn y germplasm.

K2 Nifer y caffaeliadau  yn cael eu creu bob blwyddyn.

K3 Nifer y trosglwyddiadau defnydd a gwblheir at ddibenion cadwraeth.

E5 Gwella dogfennaeth y llysieufa, y llyfrgell a’r casgliadau archif i greu catalog ar-lein.

A1 Creu cronfa ddata integredig ar-lein sy’n cynnwys cofnodion unigryw ar gyfer pob 
eitem yn y llysieufa, y llyfrgell a’r casgliadau archif.

A2 Ymchwilio i ymarferoldeb datblygu ac ariannu prosiect sy’n anelu at ddigideiddio 
casgliad y llysieufa.

A3 Digideiddio dogfennau yn yr archif o bwysigrwydd hanesyddol  neu gorfforaethol 
sylweddol

A4 Recriwtio gwirfoddolwyr ychwanegol ar gyfer dogfennu a rheoli’r gronfa ddata.

A5 Gweithredu polisi casglu gwyddonol.

K1 Nifer y cofnodion sy’n cael eu creu ar gyfer cronfa ddata casgliadau’r llysieufa, y 
llyfrgell a’r archif. 

K2 Oriau gwirfoddol sy’n cael eu rhoi.

K3 Cyhoeddi’r ddogfen bolisi ar gasgliadau gwyddonol a chwblhau cyfres o sesiynau 
hyfforddiant a gweithdai i staff a rhan-ddeiliaid.

E6 Cynyddu hygyrchedd y casgliadau drwy ddarparu adnoddau ar-lein a mynediad i 
ymwelwyr.

A1 Ymgorffori cronfeydd data casgliadau yng ngwefan yr Ardd Fotaneg a gwneud y 
mwyaf o’i hygyrchedd a’i defnyddioldeb.

A2 Creu dehongliad deinamig ar-lein ac argraffu labeli gan hwyluso mynediad i 
adnoddau a defnyddiau dysgu ar-lein.

A3 Darparu cyfleusterau ar gyfer ymchwil, astudio a mynediad i ymwelwyr drwy 
drefnu. 

A4 Trefnu diwrnodau agored ar gyfer casgliadau i ddarparu mynediad gyda chymorth 
i’r llysieufa, y llyfrgell a’r archifau dogfennau a chynyddu ymwybyddiaeth ohonynt..

A5 Gweithredu tymor defnyddio i roi mynediad i’r llysieufa, y llyfrgell a’r casgliadau 
archif.

K1 Ystadegau ymweld a defnyddio cronfa ddata’r llysieufa, y llyfrgell a’r casgliadau 
archif.

K2 Nifer y cyfeiriadau at y llysieufa, y llyfrgell a’r casgliadau archif.

K3 Adborth gan aelodau, ymwelwyr a phobl sy’n defnyddio’r llysieufa, y llyfrgell a’r 
casgliadau archif.
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Amcan 3 
Amcanion (O) Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 3 Darparu addysg a hyfforddiant anffurfiol ac ysbrydoledig ac wedi’u 
hachredu mewn garddwriaeth, gwyddorau planhigion, cadwraeth, 
ecoleg, cynaliadwyedd a phynciau STEM cysylltiedig, ar gyfer pob oed a 
gallu, i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o bwysigrwydd yr amgylchedd i’n 
dyfodol cynaliadwy.

E1 Bod yn sefydliad blaengar ar gyfer datblygu a darparu rhaglenni garddwriaeth, 
botaneg, STEM a rhaglenni amgylcheddol  i ysgolion, addysg bellach, addysg 
uwch a dysgu gydol oes yng Nghymru.

A1 Estyn allan i ysgolion wedi’i atgyfnerthu, yn enwedig ar gyfer y cyrsiau GFGC.

A2 Hyfforddi athrawon i ddarparu cyrsiau GFGC mewn ysgolion cynradd.

A3 Hyfforddi athrawon i ddarparu’r cwricwlwm newydd /agored.

A4 Canolfan gweithgareddau i grwpiau EHE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A5 Darparu gweithgareddau Iechyd a Llesiant.

K1 Darparu cyrsiau hyfforddi

K2 Darparu gweithgareddau i grwpiau EHE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

K3 Darparu rhaglenni I&Ll mewn partneriaeth â Byrddau Iechyd ac eraill. 

E2 Sicrhau achrediad priodol i adeiladu ac enw da’r Ardd Fotaneg fel sefydliad 
addysgol a bod yn rhan integredig o’r ddarpariaeth addysg yn lleol ac yn 
genedlaethol.

A1 Sicrhau achrediad ar gyfer cyrsiau CGGC.

A2 Bod yn ganolfan arholiadau wedi’i hachredu.

A3 Gweithio mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol i ddarparu rhaglen addysg.

K1 Darparu cyrsiau wedi’u hachredu.                                                                                                                                                                          

K2 Gweithredu canolfan arholiadau i ddarparu cyfleusterau i’r rheiny sydd mewn 
addysg fel arall.                                                                                                  

K3 Sicrhau contractau gan AALl i ddarparu canlyniadau  addysg.

E3 Datblygu GNG Waun Las fel adnodd addysg  a dehongli a  bod yn ffenestr siop ar 
gyfer tirwedd, cynefinoedd ac ecosystemau Cymru, gan gyfleu a dehongli’r 
rhyngberthynas rhwng defnyddio tir yn hanesyddol, amaethyddiaeth, 
bioamrywiaeth ac iechyd  a llesiant..

A1 Integreiddio pob rhan o’r Ardd Fotaneg yn y rhaglen addysg .

A2 Gwella’r dehongli a’r addysg anffurfiol a gynigir ledled y GNG.

A3 Cynnig cyrsiau galwedigaethol  GFGC mewn cadwraeth a bioamrywiaeth sydd 
wedi’u hachredu. 
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K1 Cynyddu nifer y myfyrwyr sy’n dysgu yn y GNG.

K2 Cynyddu’r dehongli a gwybodaeth arall yn y GNG.

K3 Cyrsiau wedi’u hachredu sy’n cael eu cynnig.
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Amcan 4 
Amcanion (O) Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 4 Bod yn gyrchfan lwyddiannus i ymwelwyr o statws rhyngwladol sy’n 
cyfrannu at lesiant economaidd, cymddeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru.

E1 Darparu marchnata a chyfathrebu cyson ac effeithiol sy’n cynyddu ymwybyddiaeth 
o’r Ardd Fotaneg, ei chenhadaeth, ei rhaglenni a’i gweithgareddau i gynulleidfa 
amrywiol ledled Cymru a thu hwnt.

A1 Gweithredu cynllun marchnata strategol i hyrwyddo pob adran, gweithgarwch a 
digwyddiad mewn dull cynhwysfawr wedi’i ymgorffori. Gwell cyfathrebu a 
chydweithio mewnol i greu dull trefniadol cydlynol o farchnata.

A2 Mabwysiadu technoleg a chyfryngau newydd yn strwythuredig i gyrraedd 
cynulleidfaoedd ehangach a chynyddu ymwneud ar lefel leol, cenedlaethol a 
rhyngwladol. 

A3 Adolygu a diweddaru’r holl gyfryngau presennol i ymestyn cyrhaeddiad a 
hyrwyddo’n well genhadaeth y sefydliad, ei weithgareddau a’i bartneriaethau i 
gynulleidfa fwy amrywiol. 

A4 Cyfraniadau arbenigol cydlynol a rheolaidd i gyhoeddiadau pwysig/perthnasol a 
dadleuon lleol, byd-eang, bydol, gan gynnwys canolbwyntio rhyngwladol ar 
fioamrywiaeth, cynaliadwyedd, iechyd a llesiant, mannau gwyrdd a 
chenedlaethau’r dyfodol - cynyddu ymwybyddiaeth o’r materion hyn yng 
Nghymru. 

K1 Cynyddu niferoedd ymwelwyr – gan grwpiau a theuluoedd. Cynyddu ymweliadau 
rhyngwladol a  chan dwristiaid . Cynyddu aelodaeth ac ymwneud. Cynyddu nifer 
gwirfoddolwyr. Gwella perfformiad masnachol  ac enw da .

K2 Cynyddu ymwneud ar blatfform a gwefan y cyfryngau cymdeithasol a gwella 
dealltwriaeth yn y gymuned ehangach, ac ar draws Cymru, o ddiben a 
swyddogaeth y  sefydliad. 

K3 Gwell ymwneud gan ymwelwyr, partneriaid a rhan-ddeiliaid â  gweithgareddau a 
phrosiectau’r sefydliad. Gwell dealltwriaeth gan y cyhoedd o amcanion GFGC. 
Gellir defnyddio’r gronfa ddata i ddangos KPIs fel rheswm dros ymweld, amlder 
ymweliadau, gwario eilaidd, ac ati.

E2 Rheoli a chynnal yn effeithiol adfer y parcdir hanesyddol a’r llynnoedd ac ehangu 
enw da’r Ardd Fotaneg fel cyrchfan bwysig i ymwelwyr o ran natur, hanes a 
threftadaeth adeiladau. 

A1 Gwella bioamrywiaeth a chadwraeth y dreftadaeth adeiladau hanesyddol ac 
asedion y dreftadaeth naturiol, a chyfathrebu budd ac effaith hyn yn effeithiol.

A2 Ehangu demograffeg a niferoedd ymwelwyr drwy fod yn rhan o’r farchnad 
twristiaeth treftadaeth. Ymwneud â sefydliadau a chyhoeddiadau treftadaeth.
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A3 Gwneud y mwyaf o gyfleoedd masnachol o’r dirwedd sydd wedi’i hadfer, gan 
ymwneud ag ymwelwyr am dreftadaeth hanesyddol a naturiol y safle. 

A4 Gweithio gyda grwpiau cadwraeth, darparwyr addysg, rheolwyr tirwedd i 
hyrwyddo tirwedd wedi’i hadfer ac i greu gweithgareddau a digwyddiadau 
amrywiol a chyfleus ar y safle. 

A5 Datblygu cyfathrebu a chydweithio mewnol yn barhaus i greu calendr effeithiol o 
ddigwyddiadau, gweithgareddau a chyfleoedd ymwneud, er mwyn gwneud y 
mwyaf o genhadaeth ac amcanion elusennol yr Ardd Fotaneg ymhlith 
demograffeg eang sy’n ymestyn.

K1 Cynyddu niferoedd ymwelwyr, ehangu demograffig ymwelwyr. Cymryd data o 
CRM gan ddangos cynnydd mewn ymwelwyr twristiaeth treftadaeth/ymwelwyr 
diddordeb arbennig.

K2 Nifer yr unigolion yn ymwneud ag ymweld â thirwedd. Socio-demograffeg yr 
ymwelwyr sy’n cynyddu ac yn gostwng.

K3 Nifer a mathau o ddigwyddiadau, presenoldeb, adborth a rhyngweithio. 
Gweithgarwch masnachol yn cynyddu gan arwain at well refeniw.

K4 Parhau i adolygu a gwella mentrau EDI ac ehangu mynediad i dirwedd ehangach yr 
Ardd Fotaneg.

E3 Sefydlu’r Ardd Fotaneg fel cartref ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau 
Cenedlaethol ychwanegol sy’n berthnasol i genhadaeth graidd yr Ardd Fotaneg.

A1 Datblygu strategaethau gweithgareddau a digwyddiadau craidd o amrywiol 
adrannau i hyrwyddo ac ymwneud yn well â chynulleidfaoedd newydd.

A2 Cydlynu’r holl ddigwyddiadau a’r prosiectau i hyrwyddo calendr digwyddiadau 
cyfunol a chydlynol mewn ffordd hygyrch a cynhwysol, i wella profiad ymwelwyr 
drwy sicrhau’r ymwneud a’r rhyngweithio mwyaf dros y safle i gyd..

A3 Gwella cyfathrebu a rhyngweithio, a chwmnïau digwyddiadau Cenedlaethol, 
cyflenwyr, busnesau a gwasanaethau i greu calendr ehangach o ddigwyddiadau’n  
berthnasol i ymchwil wyddonol, cadwraeth, bioamrywiaeth, iechyd a llesiant, 
addysg a hygyrchedd.

A4 Datblygu perthynas newydd gyda busnesau cenedlaethol i wella cydweithio, 
noddi ac ariannu cyfleoedd.

K1 Gwell ymwneud a phresenoldeb mewn digwyddiadau allweddol - gŵyl Peillwyr, 
gŵyl Tegeirianau, teithiau tywys a chyrsiau addysgol. Mwy o ymwelwyr 
diddordeb arbennig. Mwy o bobl yn bresennol mewn digwyddiadau.  Gwella sylw 
yn y cyfryngau a chyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau.

K2 Gwell gweithgaredd masnachol o gyrsiau, niferoedd yn bresennol a phrynu 
aelodaeth. Gwell perfformiad masnachol o drefniadau corfforaethol, priodasau/
dathliadau, trefnu drwy gwmnïau trefnu a phartneriaethau busnes.

K3 Mwy o aelodau, mwy yn tanysgrifio i’r cylchlythyr, mwy o ddigwyddiadau. 
Partneriaethau newydd a rhaglenni cefnogaeth gorfforaethol wedi’u cychwyn.

23



E4 Datblygu rhaglenni a gweithgareddau ymwelwyr newydd o safon sydd ar gael i 
bob cynulleidfa, yn enwedig cymunedau dan anfantais a grwpiau nad ydynt 
wedi’u cynrychioli’n llawn. 

A1 Creu polisi EDI ar draws y sefydliad i gyd i wella amrywiaeth trefniadaeth, staff, 
gwirfoddolwyr ac aelodau ac i ymwneud â chynulleidfa fwy amrywiol.

A2 Nodi grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd neu heb eu cynrychioli’n llawn yn y 
gymuned leol, ehangach, genedlaethol a rhyngwladol. Cychwyn a datblygu 
deialog i nodi digwyddiadau, gweithgareddau, rhyngweithio a gwasanaethau 
posibl.

A3 Gweithio’n agos gyda chyrff a sefydliadau yn ogystal â darparwyr allestyn ac 
addysg  i wella dealltwriaeth a rhyngweithio gyda sail cynulleidfa ehangach. 
Gwella cydweithio gyda grwpiau a chymunedau allweddol.

K1 Gwella mynediad i gynulleidfa ehangach.  Gwell cyfleoedd cydraddoldeb ac 
ymwneud yn arwain at fwy o ymwelwyr, mwy o ymweliadau gan grwpiau, a mwy 
o ymwneud a chyfranogi gan gymunedau.

K2 Demograffeg ymwelwyr mwy amrywiol  wedi’i sicrhau, sail aelodaeth ehangach, 
mwy yn bresennol mewn digwyddiadau. Mwy o amrywiaeth o ddigwyddiadau 
wedi’u creu a’u cyflwyno.

K3 Gwell cyflwyniad a darpariaeth ar gyfer cymunedau sy’n anodd eu cyrraedd.  Cael 
data o CRM i awgrymu perfformiad.

E5 Buddsoddi yn isadeiledd yr Ardd Fotaneg i wella gwasanaethau ymwelwyr ar 
draws y 568 o erwau. 

A1 Gweithredu cynllun cynnal a chadw strategol i gynnal yr isadeiledd a thrwsio 
mannau allweddol i wella gwasanaethau gweithredol.

A2 Nodi a datblygu cyfleoedd a phrosiectau ariannu cyfalaf i wella’r hyn a gynigir i 
ymwelwyr ac i wella’r safle.  Datblygu sail gwirfoddolwyr i wella sgiliau a chapasiti.

A3 Datblygu gwasanaethau ymwelwyr allweddol yn barhaus i greu ‘profiad 
ymwelwyr’ mwy cyflawn o’r dod i mewn i’r mynd allan.

A4 Datblygu mannau arlwyo i adlewyrchu a hyrwyddo’r genhadaeth drefniadol, 
gwella gwasanaethau a gwella’r profiad i ymwelwyr.

K1 Gwell profiad i ymwelwyr yn arwain at: Gynyddu nifer ymwelwyr. Mwy o gymryd 
rhan mewn gweithgareddau.  Treulio mwy o amser yma. Gwell perfformiad 
masnachol.

K2 Gwell ymateb gan gwsmeriaid ac adolygiadau. Gwell enw da a statws. Gwell 
cydnabyddiaeth o’r genhadaeth graidd a’r amcanion trefniadol yn arwain at fwy o 
gyfleoedd cyllido.

K3 Cadw aelodau’n well. Mwy yn ymaelodi. Mwy o danysgrifiadau i’r cylchlythyr.  
Mwy o amrywiaeth yn nemograffeg yr ymwelwyr. 

E6 Defnyddio’r safonau dehongli uchaf i annog ymwelwyr i archwilio pob un o’r 568 
erw yn yr Ardd Fotaneg fel atyniad i ymwelwyr drwy’r flwyddyn.
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A1 Adolygu a diwygio naratif y sefydliad yn strategol gyda chyfraniad o bob lefel i 
sicrhau dull gweithredu cydlynol. 

A2 Creu dehongliad cydlynol a chynhwysfawr sy’n adlewyrchu cenhadaeth graidd y 
sefydliad, yr amcanion strategol a’r dreftadaeth naturiol, gymdeithasol a 
diwylliannol ac adeiladau’r sefydliad a’r safle.

A3 Creu cyhoeddiadau, mapiau, cylchlythyron, taflenni ymwelwyr, hysbysebion ac 
arwyddion effeithiol i sicrhau parhad a llif i’r dehongli a’r wybodaeth, ac i dynnu 
sylw at yr ystâd ehangach – y fferm organig , y dirwedd wedi’i hadfer, GNG a’r 
Goedfa – i’r un graddau â’r ardd ‘graidd’, a datblygu’r Fferm Organig fel cyrchfan 
benodol i ymwelwyr.

A4 Creu dull cydlynol o ddarparu arwyddion a dehongli ym mhob adran i sicrhau 
hyrwyddo/cydnabod a pharhad y brand.  Ffurfio paneli dehongli, pystion 
arwyddion, arwyddion a defnydd hyrwyddo i sicrhau llif. Gwella gwybodaeth am 
ddod o hyd i ffyrdd a chyfeiriad/gwybodaeth i ymwelwyr yn rhoi manylion am 
fioamrywiaeth a bywyd gwyllt, hyd ffyrdd, llwybrau a mannau o ddiddordeb.

A5 Archwilio dewisiadau newydd ar gyfer hysbysebu a chyfathrebu megis 
Augmented Reality, Apiau Rhygweithiol, platfformau cyfryngau cymdeithasol a 
phodlediadau i ddatblygu, gwella a hyrwyddo defnydd dehongli a bod yn ffenestr 
siop ar gyfer pob agwedd ar y sefydliad a’r safle. 

K1 Cynyddu niferoedd ymwelwyr. Mwy o gymryd rhan mewn digwyddiadau.  Gwell 
darpariaeth a rhyngweithio addysgol. Gwell calendr digwyddiadau. 

K2 Gwell perfformiad masnachol. .

K3 Treulio mwy o amser gan ymwelwyr a symud o gwmpas y 568 erw. Ymweld eto a 
mwy o ymaelodi.
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Amcan 5 
Amcanion (O) Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 5 Fel sefydliad eiconig yng Nghymru sy’n cyfrannu at hyrwyddo statws a 
chydnabyddiaeth o Gymru ar lefel ryngwladol.

E1 Ymestyn, hyrwyddo ac adeiladu ar achrediadau GFGC fel Botanic Garden and 
Conservation Practitioner.

A1 Gweithio’n agos gydag eraill, gan gynnwys Prif Swyddog Gwyddonol Llywodraeth 
Cymru, prifysgolion yng Nghymru a thu hwnt, a chyrff eraill sy’n bartneriaid er 
mwyn ychwanegu ar adnoddau ac arbenigedd mewn mannau eraill.

A2 Ceisio dylanwadu ar feddwl a chyfrannu at ddatblygu polisi ar gadwraeth, 
bioamrywiaeth a gwyddoniaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol.

A3 Ymestyn a chynyddu capasiti staff mewn garddwriaeth, cadwraeth ac ymchwil.

A4 Eiriol dros gadwraeth planhigion, bioamrywiaeth a diogelu ac adfer cynefinoedd..

K1 Ychwanegu at aelodaeth o sefydliadau fel BGCI, Eurwanwguopean Consortium of 
Botanic Gardens.

K2 Cyfrannu at ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru a chyrff eraill.

K3 Dod yn lle cydnabyddedig i fynd ato am sylwadau a chyngor am gadwraeth 
planhigion.

K4 Siarad a chymryd rhan mewn cynadleddau rhyngwladol

E2 Trefnu a chymryd rhan mewn cynadleddau rhyngwladol, cynlluniau cydweithredu  
a sefydliadau i hyrwyddo’r arbenigedd a’r gwaith ymchwil byd-eang  yr Ardd 
Fotaneg  i sefydliadau cymharol o gwmpas y byd.

A1 Datblygu’r ddarlith mis Ionawr yn gynhadledd ffurfiol GFGC.

A2 Ymestyn cyfranogiad wrth drefnu cynadleddau rhyngwladol.

A3 Cydweithredu â chyrff ymchwil eraill ar brosiectau ymchwil amlwg a/neu 
ryngwladol.

A4 Cymryd rhan yng Nghonsortia Cadwraeth Byd-eang Garden Conservation 
International a rhaglenni tebyg.

K1 Croesawu cynadleddau - yn bersonol neu ar-lein..

K2 Cynyddu nifer y staff sy’n ymwneud â threfnu neu siarad mewn cynadleddau 
rhyngwladol.

K3 Cynyddu nifer y prosiectau ymchwil cydweithredol a’r papurau a gyhoeddir.

E3 Hyrwyddo’r casgliadau  botaneg sy’n bwysig yn rhyngwladol a’r parcdir 
hanesyddol ymhlith cynulleidfaoedd rhyngwladol fel cyrchfan i dwristiaid.

A1 Gwella ac ehangu ymgyrchoedd marchnata ar draws y DG, gan ganolbwyntio ar y 
dymuniad cynyddol am brofiadau gwyrdd sy’n cynnal yr amgylchedd.
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A2 Defnyddio cwmpas rhyngwladol y papurau gwyddonol a’r prosiectau cadwraeth 
sy’n cael eu cyhoeddi i hyrwyddo’r Ardd Fotaneg, a Chymru, fel cyrchfan i 
ymwelwyr.

A3 Nodi cyfleoedd i gysylltu’r Ardd Fotaneg â chasgliadau ex-situ, neu fannau geo-
benodol (e.e. yr Ardd Siapaneaidd) i dargedu marchnadoedd newydd.

K1 Cynyddu niferoedd ymwelwyr.

K2 Sylw yn y wasg ryngwladoli’r Ardd Fotaneg mewn cysylltiad ag ymchwil a 
phrosiectau cadwraeth.

K3 Cynyddu niferoedd ymwelwyr rhyngwladol.

E4 Dathlu a hyrwyddo’n gadarnhaol gyfraniad Cymru i ddiwylliant, treftadaeth a 
chadwraeth.

A1 Gweithredu’n ddwyieithog, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

A2 Ehangu a gwella enw da yr Ardd Fotaneg fel man i arddangos a chreu celfyddyd yn 
ei holl ffurfiau, o ddarlunio botanegol, lluniau a cherfluniau cyfoes, yn ymwneud â’r 
amgylchedd, cadwraeth a bioamrywiaeth.

A3 Hyrwyddo a meithrin y cysylltiadau rhwng y celfyddydau a gwyddoniaeth.

A4 Ehangu darpariaeth addysg a dysgu, yn enwedig gyda grwpiau sy’n anodd eu 
cyrraedd.

A5 Denu cynulleidfaoedd rhyngwladol  ac ymgysylltu â nhw.

K1 Archwiliad Cymraeg i gael ei ddarparu i Gomisiynydd yr Iaith Gymraeg bob 
blwyddyn                                                                                                                                                                                                                                                                                               

K2 Nifer arddangosiadau ac eitemau i gael eu harddangos i’r cyhoedd.

K3 Nifer y cysylltiadau addysg a dysgu.

K4 Nifer yr ymwelwyr a’r cysylltiadau rhyngwladol.
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Amcan 6 
Amcanion (O) Galluogwyr (E) Gweithgareddau (A) KPIs (K)

Amcan 6 Adeiladu sefydliad sy’n gynaliadwy yn ariannol ac a all ehangu a 
datblygu cenhadaeth graidd yr Ardd Fotaneg.

E1 Tyfu’r ffrydiau refeniw presennol a nodi/datblygu ffynonellau incwm newydd.

A1 Tyfu incwm sy’n hunan-gynhyrchu gan gynnwys derbyniadau, aelodaeth, croeso, 
priodasau/dathliadau, digwyddiadau, ac incwm arddangosfeydd a masnachol.

A2 Sicrhau refeniw ychwanegol ac ariannu cyfalaf o ffynonellau allanol megis 
ymddiriedolaethau a sefydliadau i ariannu prosiectau allweddol a mannau 
allweddol yn yr Ardd. 

A3 Datblygu ffrydiau incwm masnachol newydd gan elwa o’r asedion presennol.

A4 Gwella incwm ariannol o ddigwyddiadau, gweithgareddau ac arddangosfeydd i 
ddarparu incwm net.

A5 Monitro ymateb ymwelwyr i wella gwasanaethau i fodloni angen ein hymwelwyr 
ac ysbrydoli gweithgareddau newydd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A6 Datblygu perthynas gadarnhaol yn barhaus gyda llywodraeth ganolog a lleol.

K1 Sicrhau incwm yn y gyllideb flynyddol .                                                                                                                                                                                                                                                            

K2 Canran y cynnydd mewn incwm heb gyfyngiad ac incwm o godi arian a chynyddu 
gwerthiant ar-lein.

K3 Cyfanswm ymweliadau a chyfanswm niferoedd.

K4 Digwyddiadau a gweithgareddau sy’n gwneud elw.

K5 Cynyddu defnyddio adeiladau ar gyfer gweithgareddau cynhyrchu incwm.

E2 Creu isadeiledd TG sy’n addas at y diben i ddatblygu trefniadaeth, gwell rheoli 
casgliadau, a phrofiad ymwelwyr o Ardd Fotaneg fodern. 

A1 Codi safon yr isadeiledd TG, datblygu systemau integredig i wella casglu data ac 
adrodd.

A2 Cynnal a gwella  gwasanaethau mewn ffordd effeithiol o ran cost a chynyddu 
effeithiolrwydd drwy ddefnyddio TG a newidiadau mewn ffyrdd o weithio.

A3 Parhau i ddatblygu system EPOS newydd i reoli aelodaeth a digwyddiadau i wella 
prosesau, effeithiolrwydd staff a gwella profiadau ymwelwyr.

A4 Defnyddio technoleg i ddatblygu  gwerthiant ar-lein.

K1 Datblygu a monitro cynnydd o’i gymharu â chynllun adnewyddu isadeiledd TG.

K2 Dod â system AD newydd ar waith ar gyfer y sefydliad.

K3 Dod â system CRM newydd ar waith ar gyfer casglu data yn well a gwella rhoi 
gwybod i reolwyr i wneud penderfyniadau. 

K4 Hyfforddiant parhaus  i staff.
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K5  Cynyddu llinellau gwerthiant.

E3 Talu a hyfforddi staff yn briodol i sicrhau gweithlu medrus a brwdfrydig.

A1 Sicrhau gwobr a chydnabyddiaeth i’r staff drwy systemau cyflog teg.

A2 Datblygu a chynnig cyfleoedd hyfforddiant i staff.

A3 Gwella cyfathrebu â’r staff a rhwng adrannau.

A4 Gweithio mewn partneriaeth gyda sefydliadau eraill ac undebau llafur 
cydnabyddedig.

A5 Annog ymateb a chyfraniad gan y staff.

K1 Datblygu sgôr a monitor rheoli staff..

K2 Datblygu cofnodion a monitor cywir ar absenoldeb salwch.

K3 Nifer cyfarfodydd ymgysylltu â’r staff ac ymgynghori ag undebau llafur.

K4 Cyflwyno rheoli perfformiad, datblygiad a hyfforddiant staff a system gyflog 
gynhwysfawr.

E4 Gwella effeithlonrwydd gweithredu drwy ddefnyddio mwy o ynni 
adnewyddadwy a mentrau cynaliadwyedd.

A1 Sicrhau bod yr holl wella asedion a’r cynnal eiddo yn canolbwyntio ar ynni  
adnewyddadwy ac yn ystyried yr effaith ar yr amgylchedd o fewn terfynau y gellir 
eu fforddio.

A2 Sicrhau bod yr holl weithgareddau’n cefnogi’n uniongyrchol flaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer gwella’r amgylchedd ac iechyd a llesiant.

A3 Gosod ffynonellau ynni adnewyddadwy ychwanegol.

K1 Defnyddio llai o  ynni a dŵr.

K2 Gosod lampau LED yn lle arferol ym mhobman.

K3 Sicrhau dyfarniadau/ardystiadau Eco, Green ac amgylcheddol.

K4 Llai o reoli gwastraff a mwy o ailgylchu.

K5 Lleihau gollyngiadau 75% erbyn 2031, Net Sero erbyn 2035. 

E5 Gweithedu cynllun fforddiadwy ar gyfer buddsoddi cyfalaf,  trwsio, ailwampio ac 
adnewyddu, i gynnal a gwella isadeiledd ffisegol a chyfarpar yr Ardd Fotaneg.

A1 Codi’r asedion eiddo presennol i safon foddhaol a datblygu cynllun cynnal a 
chadw cylchynol i sicrhau cynnal a chadw bob blwyddyn.

A2 Datblygu gwasanaethau blaen-tŷ rhagorol i ymwelwyr gan gynnwys gwell 
cyfleusterau.

A3 Cynlluniau ar gyfer asedion newydd i fodloni gofynion busnes gweithredol, gan 
gynnwys lle gwerthiant corforaethol a chyfleusterau i ymwelwyr sy’n addas i 
dwristiaeth yr 21fed ganrif. 

K1 Proses gyllideb effeithiol y cael ei chefnogi gan gynllun cynnal a chyfalaf.

K2 Arolwg o gyflwr eiddo ac asedion.
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K3 Cynlluniau cylchynol i adnewyddu cyfarpar.

K4 Asesiad ariannol o brosiectau cyfalaf i sicrhau eu bod yn fforddiadwy ac yn rhoi 
enillion am fuddsoddiad.
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Atodiad 2: Darparu ar sail Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 
Mae’r 46 dangosydd cenedlaethol yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol yn egwyddorion arweiniol i 
Lywodraeth Cymru. Mae dangosyddion cenedlaethol 
y Ddeddf yn cydfynd yn agos ag amcanion 
strategaethau rhyngwladol, gan gynnwys: 
1. A m c a n i o n D a t b l y g i a d C y n a l i a d w y y 

Cenhedlodd Unedig 
2. Confensiwn y Cenhedleodd Unedig ar 

Amrywiaeth Biolegol (CBD) 
3. Strategaeth  Fyd-eang y Cenhedloedd 

Unedig gyfer Gwarchod Planhigion (GSPC) 
Er nad yw Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru 
yn rhan o’r llywodraeth, mae hi’n ardd fotaneg 
w e d i i h a c h r e d u ( g a n B o t a n i c G a r d e n 
Conservation International, BGCI) ac mae 
amcanion, gweithgareddau a chanlyniadau Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru  CY rHebekaebhoi Cymru 
felly yn cydfynd yn agos â’r 46 dangosydd a  nodir gan 
Lywodraeth Cymru. 

Gweithgareddau Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn cydfynd â Dangosyddion 
Llywodraeth Cymru  

Dangosydd 3. Canran oedolion sydd â llai na dwy ffordd o fyw sy’n iachus (dim ysmygu, 
pwysau iach, bwyta pum darn o ffrwyth neu lysiau bob dydd, dim yfed mwy na’r 
canllawiau a bodloni’r canllawiau ar weithgarwch corfforol). 
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg wedi creu amrywiaeth o lwybrau cerdded o 
fewn y casgliad planhigion sy’n cael eu curadu, yn ogystal ag o gwmpas Gwarchodfa 
Natur Genedlaethol Waun Las a’r Parcdir Hanesyddol. Mae rhaglenni garddio, 
gweithgareddau a chyrsiau sy’n cael eu hariannu, rhaglenni addysg yn yr awyr agored, 
cyfleoedd i wirfoddolwyr, yoga a gweithgareddau lles, gweithgareddau grwpiau 
cadwraeth a theithiau trywys i gyd yn cael eu cynnig o fewn y safle 568 erw. Mae’r Ardd 
Fotaneg hefyd yn gweithio gyda Byrddau Iechyd Lleol ac Elusennau Iechyd Meddwl. 

Dangosydd 4. Llygredd lefelau nitrogen deuocsid (NO2) yn yr awyr. Dangosydd llygredd. 
Gweithgareddau GFGC: Fel safle gwledig, mae lefelau llygredd yn is nag mewn ardaloedd 
trefol. Caiff hyn ei fesur a’i ddangos drwy arolygon cen, rhaglen addysg datblygiad 
cynaliadwy, llyfrynnau gwybodaeth a llwybr am gen ar goed a chreigiau, ac arddangosfa 
ddehongli a gwefan Craig yr Oesoedd. 
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Dangosydd 5. Canran plant sydd â llai na dwy ffordd o fyw sy’n iachus (dim ysmygu, 
bwyta ffrwythau / llysiau bob dydd, byth / prin yn yfed a bodloni’r canllawiau ar 
weithgarwch corfforol). 
Gweithgareddau GFGC: Mae rhaglenni addysg ar fwyta’n iach a thyfu yn cael eu cynnig i 
ysgolion ac ymwelwyr â’r Ardd Fotaneg. Darperir hefyd raglenni addysg awyr agored 
mewn grwpiau y tu allan i’r ysgol fel  brownies / geidiaid a grwpiau eraill heb lifrai a 
theuluoedd. 

Dangosydd 6. Mesur datblygiad plant ifanc. 
Gweithgareddau GFGC: Mae gweithgareddau cyn-ysgol, rhaglenni addysg feithrin a 
chynradd, a gweithgareddau teuluol yn cael eu darparu drwy’r flwyddyn. 

Dangosydd 8. Canran oedolion sydd â chymwysterau ar wahanol  lefelau yn y Fframwaith 
Cymwysterau Cenedlaethol. 
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg yn rhedeg rhaglenni prentisiaeth, cyrsiau 
dysgu gydol oes a chyrsiau tystysgrif mewn garddio, twristiaeth a threftadaeth.  

Dangosydd 11. Canran busnesu sy’n weithgar yn arloesi.  
Gweithgareddau GFGC: Mae’r adran wyddoniaeth yn gwneud gwaith ymchwil ar beillwyr 
ac ymchwil gysylltiedig, yn rhedeg Banc Hadau Cenedlaethol Cymru ac yn goruchwylio 
amrywiol brosiectau PhD. 

Dangosydd 12. Capasiti (mewn MW) y cyfarpar ynni adnewyddadwy sydd wedi’i osod.  
Gweithgareddau GFGC: Mae gan yr Ardd Fotaneg baneli solar PV a bwyleri biomas sy’n 
defnyddio’r cynnyrch i gyd ar y safle. 

Dangosydd 13.  Dwysedd carbon a defnydd organig yn y pridd. 
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg  yn rhedeg fferm organig ar GNG Waun Las, 
yn adfer gweirgloddiau sy’n llawn rhywogaethau ac yn rheoli pori i gynnal rhywogaethau 
sy’n brin a than     fygythiad. Mae’r adran Gwerthu Planhigion/Canolfan Garddio yn anelu 
at fod llwyr heb fawn na phlaladdwyr. 

Dangosydd 14. Ôl-troed Ecolegol Cymru Wales.  
Gweithgareddau GFGC: Fel Gardd Fotaneg, mae’r sefydliad wedi ymrwymo i hyrwyddo a 
datblygu cadwraeth bioamrywiaeth yng Nghymru ac yn rhyngwladol. 

Dangosydd 15. Faint o wastraff a gynhyrchir am bob person nad yw’n cael ei ailgylchu.  
Gweithgareddau GFGC : Caiff gwastraff bwyd a dŵr budr ei ailgylchu, a defnyddir 
gwastraff  bwyd wedi’i gompostio o’r ganolfan ailgylchu o fewn yr ardd. 

Dangosydd 22. Canran pobl mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant wedi’i fesur ar 
gyfer gwahanol  grwpiau oed. 
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg yn cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau dysgu 
gydol oes, cyfleoedd dysgu wedi’u  hachredu a neb eu hachredu, dysgu anffurfiol a 
hyfforddiant i wirfoddolwyr a rhannu sgiliau, gan roi dros 25,000 o gysylltiadau addysg 
bob blwyddyn. Mae’r Ardd hefyd yn rhedeg cynllun prentisiaeth garddwriaeth.  
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Dangosydd 26. Canran pobl yn fodlon â’r ardal leol fel lle i fyw.  
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg yn hyrwyddo treftadaeth ddiwylliannol, 
hanesyddol ac ecolegol yr ardal drwy amrywiol raglenni, gan gynnwys Tyfu’r Dyfodol, 
prosiect adfer ardal y  Rhaglywiaeth a Caru Natur Cymru. 

Dangosydd 27. Canran pobl yn cytuno eu bod yn perthyn i’r ardal; bod pobl o wahanol 
gefndiroedd yn dod ymlaen yn dda gyda’i gilydd; a bod pobl yn parchu ei gilydd. 
Gweithgareddau GFGC: Drwy raglen wirfoddoli eang, grwpiau gweithgaredd diddordeb 
arbennig, boreau coffi, sgyrsiau a theithiau, sesiynau dysgu Cymraeg y staff a rhaglen celf 
a chrefft mae’r sefydliad yn hyrwyddo amcanion cydlynu cymunedol i wella amrywiaeth y 
gynulleidfa. 

Dangosydd 28. Canran pobl sy’n gwirfoddoli.  
Gweithgareddau GFGC: Mae’r Ardd Fotaneg yn darparu dros 25,000 awr o gyfleoedd  
gwirfoddoli bob blwyddyn. 

Dangosydd 29. Sgôr cymedrig llesiant y meddwl ymhlith pobl.  
Gweithgareddau GFGC: Mae gweithgareddau partneriaeth gyda phartneriaid arbenigol 
yn cysylltu ag amrywiaeth o raglenni a digwyddiadau llesiant. 

Dangosydd 30. Canran pobl sy’n unig. Rhaglenni gwirfoddoli a dysgu gydol oes yn cynnig 
ymgysylltu a rhyngweithiol cymdeithasol.  
Gweithgareddau GFGC:  Mae’r sefydliad yn gweithio gydag elusennau iechyd meddwl, 
grwpiau sy’n anodd eu cyrraedd, unedau PRU, grwpiau lleol addysg yn y cartref, ac yn 
darparu cyfleoedd gwirfoddoli penodol.       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Dangosydd 35. Canran pobl yn mynd i weithgareddau celfyddydau, diwylliant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
neu dreftadaeth neu’n cymryd rhan o leiaf  dair  gwaith y flwyddyn.  
Gweithgareddau GFGC: Caiff digwyddiadau celf, diwylliant a threftadaeth eu cynnig drwy 
gydol y flwyddyn, yn hyrwyddo Dydd Gŵyl Dewi, cennin Pedr, barddoniaeth Cymru, 
dawns a cherddoriaeth    a threftadaeth naturiol Cymru. Mae Oriel yr Ardd a’r Ardd 
Fotaneg yn rhoi cyfle i artistiaid a chrefftwyr yng Nghymru arddangos gweithiau celf dan 
do ac yn yr awyr agored. 

Dangosydd 36. Canran pobl sy’n siarad Cymraeg bob dydd neu sy’n gallu dweud mwy 
nag ychydig eiriau yn Gymraeg.  
Gweithgareddau GFGC: Mae’r sefydliad yn gweithredu’n ddwyieithog ac mae’n 
hyrwyddo dysgu Cymraeg a’i defnyddio.  

Dangosydd 37. Canran pobl sy’n gallu siarad Cymraeg. 
Gweithgareddau GFGC: Fel sefydliad dwyieithog, mae’r Ardd Fotaneg yn cefnogi staff sy’n 
dysgu Cymraeg, yn cynnig hyfforddiant ac addysg yn Gymraeg, ac mae ganddi raglenni 
addysg a hyfforddiant penodol yn hyrwyddo’r Gymraeg a'i threftadaeth. 
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Dangosydd 38. Canran pobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair neu 
bedair gwaith yr wythnos.  
Gweithgareddau GFGC: Caiff amrywiaeth o weithgareddau ’prysur’ eu hyrwyddo drwy’r 
flwyddyn, gan gynnwys ‘buggy running’ , llwybrau cerdded, teithiau cerdded penodol 
‘mesur y milltiroedd’ a theithiau i staff ac ymwelwyr, ac mae’r Ardd Fotaneg yn croesawu 
digwyddiadau chwaraeon wedi’u trefnu, fel rasys 5K/10K.  

Dangosydd 40. Canran asedion amgylcheddol hanesyddol penodedig sydd mewn cyflwr 
sefydlog neu wedi’u gwella. 
Gweithgareddau GFGC: Mae adfer ardal y Rhaglywiaeth yn  gwarchod ac yn adfer y 
dirwedd hanesyddol sydd wedi’i dylunio ac adeiladau’r ystâd ehangach. 

Dangosydd 41. Gollyngiadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru.   
Gweithgareddau GFGC: Mae technolegau gwyrdd gan gynnwys gwresogi biomas a 
phaneli solar PV wedi’u gosod, a chynigir cludiant ar geirt trydan i ymwelwyr a staff. 

Dangosydd 42. Gollyngiadau nwyon tŷ gwydr a briodolir i ddefnyddio nwyddau a 
gwasanaethau byd-eang yng Nghymru.   
Gweithgareddau GFGC: Mae system caffael ar waith i gael nwyddau a gwasanaethau lleol, 
organaidd, awyr agored ac wedi’u hailgylchu lle mae bosibl ac yn briodol.  

Dangosydd 43. Ardaloedd ecosystemau iachus yng Nghymru. 
Gweithgareddau GFGC: Caiff GNG Waun Las ei ffermio’n organig ar gyfer bioamrywiaeth 
ac i hyrwyddo cadwraeth ac amrywiaeth yn gyntaf drwy flodau gwylltion a ffyngau er 
mwyn gwella’r  gadwyn fwyd, rheoli cloddiau a choedlannau, creu pridd iachach a gwella 
rheoli dŵr. 

Dangosydd 44. Statws amrywiaeth fiolegol yng Nghymru.  
Gweithgareddau GFGC: Gwneir gwaith ymchwil gwyddonol yn yr Ardd Fotaneg ar 
beillwyr, rhywogaethau brodorol prin a phlanhigion brodorol Cymru.  Mae Banc Hadau 
Cenedlaethol Cymru a Diwrnod Ffwng Cymru a’r DG ar y safle, ac mae’r sefydliad yn 
cymryd rhan weithgar ym Mhartneriaeth Bioamrywiaeth Sir Gaerfyrddin,  PLINC, yn 
gweithredu fel hyb cadw gwenyn, yn darparu hyfforddiant i grwpiau cadwraeth 
gwirfoddol, a hyfforddiant i grwpiau cymunedol sydd â diddordeb mewn ffyngau, cen a 
blodau gwylltion. 

Dangosydd 46. Mae’r enillion cymdeithasol o fuddsoddiad gan bartneriaethau Cymreig  o 
fewn Cymru a’r tu allan i’r DG y gweithio tuag at Amcanion Datblygiad Cynaliadwy y 
Cenhedloedd Unedig.   
Gweithgareddau GFGC: Fel aelod gweithgar o BGCI mae’r Ardd Fotaneg wedi ymrwymo i 
ddarparu Amcanion Datblygiad Cynaliadawy y CU. Mae gan yr Ardd gysylltiadau 
gweithgar gyda gerddi botaneg ledled y byd i hyrwyddo cadwraeth a rhaglenni ymchwil, 
mae’n cymryd rhan mewn cynadleddau gwyddonol rhyngwladol ac yn gweithio ar 
adfywio’r fforestydd glaw yn Borneo. 
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Atodiad 1 – Asesiad Effaith Economaidd (2016) 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru:  
Crynodeb Effaith Economaidd 

Effaith Economaidd Trosiant 
(£M)

Gwerth Gros Wedi’i 
Ychwanegu (£M)

Cyflogaeth 
(CALl)

Ar y safle 3.3 1.4 70

Cadwyn Gyflenwi (Effaith Cymru) 1.5 0.5 15

Profiad Ymwelwyr (Effaith 
Cymru)

- 1.8 80

Cyfanswm re yr Ardd - 3.7 165

Ffynonellau: 
Gwybodaeth ar y safle gan GFGC 
Tablau Mewnbwn/Allbwn ar gyfer Cymru  
Model Effaith Twristiaeth ar gyfer Cymru 2011 

Nodiadau: 
Effeithiau ymwelwyr yn ymwneud â gweithgarwch economaidd a gefnogir gan 
ffioedd tocynnau’r Ardd yn ystod diwrnod/noson y daith 
Effeithiau ymwelwyr gyda disgownt i adlewyrchu’r effaith economaidd gan ffioedd 
tocynnau a gwerthiant lletygarwch  
Yn cymryd cymhareb o 1:10 o dwristiaid i ymwelwyr dydd 
£2016 i gyd a’r holl amcangyfrifon yn fynegol 
Am ragor o wybodaeth am y fethodoleg cysylltwch â  
tourism-research@cardiff.ac.uk 
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Atodiad 3 – Dadansoddiad SWOT 
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Cryfderau Gwendidau
• Lleoliad eiconig gyda brand ac enw da 

sy’n gwella 
• Tîm enterpreneuraidd 
• Lefel uchel o ymrwymiad gan y tîm staff, 

ymddiriedolwyr a gwirfoddolwyr 
• Mwy o ganolbwyntio ar Lywodraethiant 

gyda phenodi arweinydd 
Llywodraethiant 

• Rhaglen Wyddoniaeth sy’n enwog 
drwy’r byd 

• Yr unig Warchodfa Natur Genedlaethol 
ar fferm sy’n gweithio 

• Wedi alinio’n llwyr â Deddf 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

• Enw gwych am ddarparu prosiectau 
llwyddiannus.  

• Cysylltiadau gwych â rhan-ddeiliaid 
• Enw gwych ymhlith ymwelwyr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Mynediad gwych i’r anabl 
• Profiad diwrnod llawn i ymwelwyr  
• Sail o aelodaeth graidd a chefnogaeth 

gref                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
gan wirfoddolwyr 

• Dulliau rheoli ariannol cryf

• Un brif ffrwd refeniw (ymwelwyr) 
• Incwm cyfyngedig o gontractau 

masnachol 
•  Economi genedlaethol yn effeithio ar 

niferoedd /refeniw ymwelwyr 
• Proffil ymwelwyr tymhorol 
• Canfyddiad o bellter o ganolfannau 

poblogaeth 
• Dewisiadau cludiant cyhoeddus gwael 
• Ychydig gapasiti a gwytnwch staffio 
• Lefelau cyflog isel 
• Arian cyfyngedig wrth gefn ar gyfer 

ariannu cyfalaf/ achosion annisgwyl  
• Isadeiledd yn heneiddio a gwaethygu 
• Gorbenion sefydlog uchel (isadeiledd, 

cyfleustodau a chostau staff)

Cyfleoedd Heriau
• Ymwybyddiaeth gynyddol o faterion 

amgylcheddol a cholli bioamrywiaeth  
• Diddordeb cynyddol a chanolbwyntio ar 

natur a’r awyr agored am Iechyd a 
Llesiant 

• Sefydliad cenedlaethol cydnabyddedig 
• Ased Cenedlaethol am Wyddoniaeth 
• Darparu canlyniadau bioamrywiaeth  ar 

gyfer Llywodraeth Cymru 
• Cynyddu proffil rhyngwladol cwmpas ac 

effaith gwyddoniaeth yr Ardd Fotaneg. 
• Contractau masnachol gan ddefnyddio 

arbenigedd penodol 
• Safle na ddefnyddir i’r eithaf ar gael i 

ehangu ac ymestyn yr hyn a gynigir 
• Capasiti cryf o ran y Gymraeg 
• Hunaniaeth brand da

• Ansicrwydd gwleidyddol ac 
economaidd ar ôl BREXIT a Covid 

• Cymorth grant blynyddol yn ansicr 
• Cael hyd i gyllido newydd (ar ôl BREXIT) 
• Adnoddau staff yn cael eu gorlwytho 
•  Cyrchfannau ymwelwyr cystadleuol yn 

rhanbarthol/lleol 
• Isadeiledd yn heneiddio a gwaethygu 
• Newidiadau yn yr economi oherwydd 

BREXIT a pherthynas fewnol y DG



Atodiad 4 – Tîm Rheolwyr Uwch 

Atodiad 5 – Dogfennau Atodol 
Caiff y Cynllun Strategol ei weithredu drwy Gynlluniau Blynyddol dilynol, a fydd yn 
canolbwyntio ar y gweithgareddau tymor byr i dymor hir y bydd eu hangen i sicrhau 
uchelgais tymor hir yr Ardd Fotaneg. 
Bydd adrannau allweddol yn datblygu cynlluniau lefel adran i roi manylion am y 
gweithgareddau y  bydd pob adran yn ymgymryd â nhw i gyflawni’r Cynllun Strategol 
cyffredinol. Bydd y rhain yn ddogfennau gweithio a fydd yn esblygu gydag amser ac yn 
cynnwys: 

1. Strategaeth Garddwriaeth 
2. Strategaeth Cadwraeth ac Ymchwil 
3. Strategaeth Addysg a Sgiliau 
4. Strategaeth Gwasanaethau Ymwelwyr 
5. Strategaeth Marchnata 
6. Strategaeth Llywodraethiant 
7. Strategaeth Codi Arian 
8. Cynllun Busnes 
9. Cynllun Blynyddol 
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1 Cyfarwyddwr - Huw Francis

2 Curadur Garddwriaeth - Will Ritchie

3 Pennaeth Gwyddoniaeth -

4 Pennaeth Cyllid - Catrin Evans

5 Pennaeth Cyfleustodau a Gweithrediadau - Dennis Cattell 

6 Pennaeth Marchnata - David Hardy

7 Pennaeth Lletygarwch - Cellan Williams

8 Pennaeth Gwasanaethau Ymwelwyr - Morgan Ward
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