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1. Rhagair 

Ysgrifennwyd y Cynllun Strategol 10 Mlynedd hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb yng Ngardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd). Ynddo mae ein gweledigaeth, ein datganiad o’n c

gwerthoedd ry’n ni’n eu coleddu a’n hamcanion strategol.  Drwy’r amcanion hyn, ry’n ni’n esbonio ein 

huchelgeisiau a’r hyn y bwriadwn eu cyflawni yn ystod y ddeng mlynedd nesaf.  Ry’n ni hefyd yn 

esbonio sut y gallwn ddisgwyl gyrraedd pob amca

heibio. 

Golyga hyn y gallwch asesu ein cynnydd, a chanfod ein bod yn gwneud yr hyn ry’n ni’n ei ddweud y 

byddwn ni’n ei wneud.  Gallwch weld drosoch eich hun p’un ai os y’n ni’n llwyddiannus neu beidio.

Bob blwyddyn, bydd yr Ardd yn cynhyrchu cynllun blynyddol fydd yn gyswllt hanfodol rhwng y Cynllun 

Strategol a’r cyllid blynyddol.    Bydd y Cynllun Blynyddol yn esbonio sut y bydd y Cynllun 10 Mlynedd 

yn datblygu o fewn cyfyngiadau cyllidol y flwyddyn arbennig ho

gyrraedd ein hamcanion a’n bwriadau.

Pan fyddwn yn ysgrifennu adroddiadau ffurfiol o’r Ardd, fe’u gosodir yng nghyd

Strategol a’r cynllun blynyddol perthnasol.

Pan fyddwch yn cyfrannu arian, amser neu unr

sut y cymhwysir y cyfraniad hwn a dweud wrthoch sut fudiad ry’ch chi’n ei gefnogi.

Pan fyddwch yn gweithio yn yr Ardd, naill ai fel aelod o staff cyflogedig neu wirfoddolwr, gellwch weld 

sut y mae eich gwaith chi yn cyfrannu i’r cyfanwaith.

Ac yn olaf, i’r rhai a ofynnwyd i reoli’r Ardd, mae’r Cynllun Strategol yn fodel ar gyfer y dyfodol.   Mae’n 

ceisio cwmpasu holl waith yr Ardd, ac yn amcanu at fod yn arweiniad i’n llywio mewn cyfnodau hawdd 

ac anodd. 

Mae’r Cynllun Strategol yn ddogfen byw fydd yn newid o bryd i’w gilydd.  Fe’i adolygir a’i gyfaddasu i 

adlewyrchu amgylchiadau newydd pan fo angen.  Disgwylir cyfnewidiadau; a thrwy osod 

cyfnewidiadau yng nghyd-destun y cynllun strategol, gellir ei harn

allweddol, a’i reoli a’i ymgyfaddasu’n hawdd.

Rwy’n cymeradwyo’r Cynllun Strategol hwn ichi.   Ymgynefinwch ag e.  Edrychwch ar eich Gardd yn 

tyfu ac yn datblygu. 

 

 

 

Rob Jolliffe 

Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr 
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Ysgrifennwyd y Cynllun Strategol 10 Mlynedd hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb yng Ngardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd). Ynddo mae ein gweledigaeth, ein datganiad o’n c

gwerthoedd ry’n ni’n eu coleddu a’n hamcanion strategol.  Drwy’r amcanion hyn, ry’n ni’n esbonio ein 

huchelgeisiau a’r hyn y bwriadwn eu cyflawni yn ystod y ddeng mlynedd nesaf.  Ry’n ni hefyd yn 

esbonio sut y gallwn ddisgwyl gyrraedd pob amcan drwy weithredu mesuradwy wrth i amser fynd 

Golyga hyn y gallwch asesu ein cynnydd, a chanfod ein bod yn gwneud yr hyn ry’n ni’n ei ddweud y 

byddwn ni’n ei wneud.  Gallwch weld drosoch eich hun p’un ai os y’n ni’n llwyddiannus neu beidio.

ddyn, bydd yr Ardd yn cynhyrchu cynllun blynyddol fydd yn gyswllt hanfodol rhwng y Cynllun 

Strategol a’r cyllid blynyddol.    Bydd y Cynllun Blynyddol yn esbonio sut y bydd y Cynllun 10 Mlynedd 

yn datblygu o fewn cyfyngiadau cyllidol y flwyddyn arbennig honno, gan wneud camau cyson tuag at 

gyrraedd ein hamcanion a’n bwriadau. 

Pan fyddwn yn ysgrifennu adroddiadau ffurfiol o’r Ardd, fe’u gosodir yng nghyd-destun y Cynllun 

Strategol a’r cynllun blynyddol perthnasol. 

Pan fyddwch yn cyfrannu arian, amser neu unrhyw adnodd arall i’r Ardd, bydd y Cynllun hwn yn cyfleu 

sut y cymhwysir y cyfraniad hwn a dweud wrthoch sut fudiad ry’ch chi’n ei gefnogi.

Pan fyddwch yn gweithio yn yr Ardd, naill ai fel aelod o staff cyflogedig neu wirfoddolwr, gellwch weld 

h gwaith chi yn cyfrannu i’r cyfanwaith. 

Ac yn olaf, i’r rhai a ofynnwyd i reoli’r Ardd, mae’r Cynllun Strategol yn fodel ar gyfer y dyfodol.   Mae’n 

ceisio cwmpasu holl waith yr Ardd, ac yn amcanu at fod yn arweiniad i’n llywio mewn cyfnodau hawdd 

Mae’r Cynllun Strategol yn ddogfen byw fydd yn newid o bryd i’w gilydd.  Fe’i adolygir a’i gyfaddasu i 

adlewyrchu amgylchiadau newydd pan fo angen.  Disgwylir cyfnewidiadau; a thrwy osod 

destun y cynllun strategol, gellir ei harneisio er mwyn cyflawni pwrpasau 

allweddol, a’i reoli a’i ymgyfaddasu’n hawdd. 

Rwy’n cymeradwyo’r Cynllun Strategol hwn ichi.   Ymgynefinwch ag e.  Edrychwch ar eich Gardd yn 
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Ysgrifennwyd y Cynllun Strategol 10 Mlynedd hwn ar gyfer pawb sydd â diddordeb yng Ngardd 

Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd). Ynddo mae ein gweledigaeth, ein datganiad o’n cenhadaeth, y 

gwerthoedd ry’n ni’n eu coleddu a’n hamcanion strategol.  Drwy’r amcanion hyn, ry’n ni’n esbonio ein 

huchelgeisiau a’r hyn y bwriadwn eu cyflawni yn ystod y ddeng mlynedd nesaf.  Ry’n ni hefyd yn 

n drwy weithredu mesuradwy wrth i amser fynd 

Golyga hyn y gallwch asesu ein cynnydd, a chanfod ein bod yn gwneud yr hyn ry’n ni’n ei ddweud y 

byddwn ni’n ei wneud.  Gallwch weld drosoch eich hun p’un ai os y’n ni’n llwyddiannus neu beidio. 

ddyn, bydd yr Ardd yn cynhyrchu cynllun blynyddol fydd yn gyswllt hanfodol rhwng y Cynllun 

Strategol a’r cyllid blynyddol.    Bydd y Cynllun Blynyddol yn esbonio sut y bydd y Cynllun 10 Mlynedd 

nno, gan wneud camau cyson tuag at 

destun y Cynllun 

hyw adnodd arall i’r Ardd, bydd y Cynllun hwn yn cyfleu 

sut y cymhwysir y cyfraniad hwn a dweud wrthoch sut fudiad ry’ch chi’n ei gefnogi. 

Pan fyddwch yn gweithio yn yr Ardd, naill ai fel aelod o staff cyflogedig neu wirfoddolwr, gellwch weld 

Ac yn olaf, i’r rhai a ofynnwyd i reoli’r Ardd, mae’r Cynllun Strategol yn fodel ar gyfer y dyfodol.   Mae’n 

ceisio cwmpasu holl waith yr Ardd, ac yn amcanu at fod yn arweiniad i’n llywio mewn cyfnodau hawdd 

Mae’r Cynllun Strategol yn ddogfen byw fydd yn newid o bryd i’w gilydd.  Fe’i adolygir a’i gyfaddasu i 

adlewyrchu amgylchiadau newydd pan fo angen.  Disgwylir cyfnewidiadau; a thrwy osod 

eisio er mwyn cyflawni pwrpasau 

Rwy’n cymeradwyo’r Cynllun Strategol hwn ichi.   Ymgynefinwch ag e.  Edrychwch ar eich Gardd yn 
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2. Cyflwyniad 

Cenhedlwyd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd), fel syniad,  yn ystod y 1990au, a’i hagor i’r 

cyhoedd ym Mai 2000 yn un o dri phrosiect y mileniwm yng Nghymru a gefnogwyd gan Gomisiwn y 

Mileniwm (y Loteri Mawr nawr), yr unig un y tu allan i Gaerdydd ac mewn ardal wledig.  Mae’n 

cynnwys ystâd o ryw 560 erw o gyn-barcdir o’r cyfnod Rhaglywiaethol yn Nyffryn Tywi Sir Gaerfyrddin, 

a ddatblygwyd erbyn hyn i gynnwys casgliadau o blanhigion yr Ardd, a thir amaethyddol a choetir 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las.   Mae’r safle yn cynnwys cadwyn o lynnoedd, amrywiaeth 

o adeiladau rhestredig a adferwyd i bwrpasau gweithredol newydd, ynghyd ag adeiladau diweddar a 

gynlluniwyd i safon rhyngwladol, gan gynnwys y tŷ gwydr un-bwa eiconig mwyaf yn y byd a 

gynlluniwyd gan yr Arglwydd Norman Foster.  Mae wedi’i lleoli ar arfordir gorllewinol y DG ac Ewrop, 

ac yn cynnwys nifer o gynefinoedd naturiol o bwysigrwydd bio-amrywiaethol cenedlaethol a 

rhyngwladol. Ymhlith y rhain, mae porfeydd y rhos a dolydd y capiau cŵyr yn rhai arbennig. 

Mae’r Ardd yn elusen gofrestredig (rhif 1036354) ac yn gwmni cyfyngedig dan warant.  Mae ganddi is-

gwmni sy’n eiddo llawn iddi, Gardd Middleton Cyfyngedig, sy’n delio ag agweddau masnachol (di-

elusen) o weithgareddau’r Ardd.  Yn unol â’i hamcanion elusennol, mae ei phrif weithgareddau yn 

canolbwyntio ar gadwraeth planhigion a gwaith ymchwil, addysg a dysgu gydol oes, a 

chynaladwyiaeth, a bod yn gyrchfan ymwelwyr bwysig yn Ne Cymru sydd wedi derbyn 1.8m o 

ymwelwyr yn ystod ei 11 mlynedd o fodolaeth.  Mae’r Ardd yn codi dwy ran o dair o’i hincwm, ac yn 

unigryw ymhlith gerddi botaneg cenedlaethol yn y DG wrth gyflawni’r lefel uchel hwn o incwm hunan-

gynhyrchiol.  Wrth gyflawni hyn, mae’n gwneud cyfraniad sylweddol i’r economi ranbarthol ac yn 

cyflogi hyd at 100 o staff yn nhymor yr haf, sy’n cyfateb i 66 o staff gydol y flwyddyn. Mae ganddi 

drosiant blynyddol o £2.4m. 

EUB Y Tywysog Siarl yw Noddwr yr Ardd a Gareth Edwards yw ei Llywydd Anrhydeddus.  Fe’i 

llywodreathir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy’n gyfrifol ar y cyd am orolwg corfforaethol a strategol.   

Mae swyddogion gweithredol yr Ardd yn cynnwys Cyfarwyddwr, ynghyd ag uwch dîm rheoli a thîm 

rheoli masnachol, sy’n datblygu cynigion strategol a sydd â chyfrifoldeb gweithredol.  Ei phartneriaid 

rhanddeiliadol yw Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin, a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.  Ar ben 

hynny, mae gan yr Ardd berthynas a phartneriaethau gyda dros 50 o fudiadau cydweithredol yng 

Nghymru, y DG ac yn rhyngwladol. 

Cydnabyddir yn gynyddol bwysigrwydd a pherthnasedd cyfraniadau trawsdoriadol yr Ardd, wrth i’r 

cydbwysedd argyfyngol rhwng amgylchedd y byd a dibyniaeth dynoliaeth ar wasanaethau ecosysytem 

gael ei gydnabod.  Mae gwefan yr Ardd www.gardenofwales.org.uk yn darparu gorolwg hygyrch o’i 

safbwyntiau, gweithgareddau a chyflawniadau.  Bydd diogelu a datblygu cyfraniad hir-dymor yr Ardd 

i’r dasg hon yn ganlyniad allweddol i’r cynllun strategol. 

3. Gweledigaeth 

Cadwraeth, Addysg, Ysbrydoliaeth – bydd Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn chwarae dros Gymru 

ar lwyfan y byd. 

4. Cenhadaeth 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i ymchwilio i, a chadwraeth, o fio-

amrywiaeth, i gynaladwyiaeth, dysgu gydol oes a mwynhad yr ymwelwr. 
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5. Canllawiau 

Fel canllawiau a fewn-blannwyd yn y ffordd ry’n ni’n gweithredu, bydd yr Ardd yn: 

• Gweithredu’n gydweithredol ac yn ymgynghorol (yn fewnol ac yn allanol), ac yn datblygu 

partneriaethau arwyddocaol. 

• Gweithredu’n gynaliadwy (yn ariannol ac yn amgylcheddol, ac mewn perthynas a’i hadnodd 

dynol). 

• Cyfathrebu ein perthnasedd i’r amrywiaeth ehangaf posibl o bobl a’n rhanddeiliaid i gyd. 

• Gweithio mewn dulliau effeithiol ac integredig, gan ofyn am adborth ac yn ymateb yn 

gadarnhaol iddo. 

• Anelu at arddangos arfer gorau, ynghyd ag arloesi ac arwain gwelliannau. 

• Bod yn arloesol ac yn greadigol yn ein hagweddau a’n hymddygiad. 

• Magu diwylliant o barch ymhlith ein hymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr, aelodau, ymwelwyr 

a rhanddeiliaid. 

• Recriwtio, datblygu, a chadw pobl o allu uchel, sy’n ymrwymo i weledigaeth a chenhadaeth yr 

Ardd. 

• Cydnabod a diogelu cyd-destun unigryw ei diwylliant a’i threftadaeth 

• Dysgu o’n profiad, a dathlu a chyfathrebu ein llwyddiannau. 

6. Gorolwg ac Amlinelliad 

Mae’r cynllun strategol hwn yn cynrychioli ein gweledigaeth i’r dyfodol, ein datblygiad a’n darpariaeth.  

Mae cyfnod y cynllun yn dod â ni i garreg filltir ‘dod i oed’ yn 21 mlwydd oed.   Bydd cyrraedd y garreg 

filltir hon yn ddigwyddiad o bwys yn oes yr Ardd, gan bron ddyblu ei hoedran bresennol.  Yn hyn o 

beth, mae’r cynllun yn ddogfen sylfaenol, sy’n rhoi llais i’n huchelgeisiau ar gyfer y dyfodol, llywio ein 

hynni, a gosod ffiniau i’n hymdrechion parhaus a’n cyflawniadau – ac ry’n ni’n argyhoeddedig ein bod 

ni wedi cyflawni llawer iawn. 

Gweledigaeth yr Ardd yw cymryd yr awennau yng nghyd-destun cadwraeth, addysg ac ysbrydoliaeth.  

Mae’r weledigaeth hon yn perthyn yn uniongyrchol i ddiddordebau traws-doriadol cartrefol, yn 

genedlaethol ac yn rhyngwladol, sy’n croesdorri ar lefelau gwahanol gydag agendâu cadwraeth, 

addysg, diwylliannol a pholisïau gwleidyddol. Mae’r bygythiadau i fio-amrywiaeth, a’r rhagolygon o 

newid yn yr hinsawdd, yn sicr ymhlith yr heriau mwyaf ry’n ni’n eu hwynebu.  Mae’r Ardd felly’n bodoli 

nid ar gyfer ei lles ei hun ond ar gyfer lles y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu, ac ar gyfer eu 

dyfodol.  Mae hi yma felly i gyflawni prif bwrpas gardd fotaneg ar gyfer pobl Cymru, ac i gynrychioli 

Cymru ar lwyfan y byd. 

Hyd yma fodd bynnag, ry’n ni’n ardd fotaneg ifanc iawn, y gyntaf i’w hagor yn y mileniwm newydd, ac 

fel pob llanc mae angen inni aeddfedu, a dysgu sut i gyflawni’n pwrpas orau. 

Er mwyn rhoi ffurf ar yr aeddfedu hwnnw, ry’n ni wedi gosod wyth amcan strategol inni eu cyrraedd 

dros y ddegawd nesaf.   Bydd y rhain yn atgyfnerthu ac yn ymestyn ein gweithgareddau.  Byddan 

nhw’n canolbwyntio ar ein prif weithgareddau, a rhoi cyd-destun, ethos, a chyfrwng inni eu cyflawni 

a’u mesur, fel y byddwn yn cael ein cydnabod ac yn cael ein cyfeirio atom fel sefydliad cenedlaethol o 

werth, ac yn cael ein parchu am ein cyfraniad.  
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              Hugh Plummer  

Cadw tirweddau hanesyddol 

Pont Felin Gât: sefydlogi erydu gan ddefnyddio hosannau gwrtaith 
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Mae planhigion, ac felly gweithgareddau’r Ardd, yn sail yn awr i’n nodau allweddol cenedlaethol a 

rhyngwladol – o gadwraeth, addysg, diogelwch bwyd, lleihau carbon a thargedau cynaladwyiaeth, yr 

ymgyrch dros iechyd a lles, i amrywiaeth cynyddol ac hanfodol o agendâu cymdeithasol sy’n 

cyfoethogi bywyd.  Mae’n amhosibl gor-amcangyfrif pwysigrwydd planhigion, eu cadw a’u deall. 

Seilir gwaith yr Ardd gan bedwar rôl allweddol, sydd yn cefnogi ein hamcanion a’n huchelgeisiau ar 

gyfer y dyfodol.  Fel gardd fotaneg, mae’n rhaid inni fod yn weithredol iawn ym myd cadwraeth ac 

arddangos planhigion.  Mae hyn yn golygu dal a thyfu rhywogaethau enghreifftiol a deall eu 

hanghenion arbennig, ynghyd ag archwilio a chanfod y rhesymau pam fod planhigion a’u cynefinoedd 

mewn perygl, a sut y gellir wynebu’r heriau hyn orau. Mae ymgymryd â gwaith ymchwil trwyadl a 

manwl o’r safon uchaf, fydd yn datblygu dealltwriaeth o sut i gadw bio-amrywiaeth, a sut i harneisio 

potensial planhigion er lles dynoliaeth yn ganolog i hyn.   Mae cyfathrebu’r wybodaeth hon yn bwysig 

dros ben, er mwyn sicrhau bod addysg a gwaith allanol ffurfiol ac anffurfiol, integredig ac wedi’i 

mewnblannu, sy’n hyrwyddo dealltwriaeth ac sy’n ysbrydoliaeth, yn drydydd nod. Yn olaf, mae gerddi 

botaneg yn sefydliadau lle mae ethos diwylliannol a lles cymdeithas yn cael eu hadlewyrchu a’u 

haddurno.  Maen nhw’n amgylcheddau unigryw lle mai gwyddoniaeth, addysg, celf a threftadaeth yn 

dod at eu gilydd er mwyn ymgyfoethogi ein bywydau a’n profiadau, ynghyd â gyrru lles ac enw da 

economegol fel adnodd cenedlaethol. 

Yn rhyngwladol, mae cadwraeth a’r defnydd cynaliadwy o fio-amrywiaeth wedi’u cynnwys yn y 

Cytundeb ar Amrywiaeth Bywydegol (CAB).  Mae hwn yn rhestru’r gofynion sylfaenol ar gyfer 

cadwraeth, hyrwyddo iechyd dynoliaeth, a sicrhau cynaliadwyaeth.  Drwy’r Strategaeth Byd-Eang er 

Cadwraeth Planhigion 2011-2020 (SBCP), mae Amcanion Datblygu’r Mileniwm a gytunwyd gan y 

gymuned rhyngwladol yn cael eu hwynebu.  Yn 2010, amlygodd at atgyfnerthodd Protocol Nagoya 

  

                                                                                                    Carl Stringer 

Cadw Blodau Cymreig 

 Carum verticillatum Carwe Troellog 
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y symud tuag at gadwraeth a’r defnydd cynaliadwy o fio-amrywiaeth. 

Yng Nghymru, mae arwyddocâd arbennig i’r Ardd yn y ddogfen ‘Cymru’n Un’ a’i chynllun gweithredol, 

a’i holynydd ‘Y Rhaglen i Lywodraeth’.   Yn y dogfennau hyn mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod 

amgylchedd gyfoethog ac amrywiol Cymru, ac yn derbyn ei rôl a’i chyfrifoldebau dros ei chadw a’i 

gwarchod.  Mae’r cyfrifoldebau hyn wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â strategaethau a pholisïau Deddf 

Llywodraethu Cymru 2006. Ymhlith y nodweddion allweddol, mae’r Ddeddf yn gosod datblygu 

cynaliadwy yng nghanol ei chyfrifoldebau, sydd yn ei gwneud hi’n un o’r llywodraethau prin hynny 

sydd â dyletswydd statudol cyffelyb.   Mae gwaith presennol yr Ardd, a’i gwaith yn y dyfodol, yn 

uniongyrchol berthnasol i’r amcanion hyn, ac mae cefnogaeth gyllidol Llywodraeth Cymru yn dangos ei 

hyder yng nghyfraniad yr Ardd. 

Mae’r Ardd yn ymwybodol iawn, ar lefel rhanbarthol a lleol, o’i rôl a’i chyfraniad pwysig.  Mae Cyngor 

Sir Caerfyrddin, trwy ei gyllido rhanddeiliadol amlwg, yn cydnabod hyn yn arbennig.  Fel ymgyfranogwr 

gweithredol mewn economi gwybodaeth a ymgyfoethogwyd gan allu gwyddonol, ac sy’n ddibynnol yn 

drwm ar incwm o dwiristiaid, mae’r Ardd yn helpu i yrru’r economi leol a rhanbarthol, ac yn cyfrannu’n 

fesuradwy.  Mae hi’n rhan anwahanadwy o’r cymunedau hynny sy’n ychwanegu gwerth at 

dreftadaeth, iechyd, lles, a budd yr ardal.  Mae’r cynllun strategol hwn yn amcanu’n arbennig at 

gytgord gyda, ac adeiladu ar, yr amcanion a’r cysylltiadau hyn.

                                                           Carl Stringer 

Dathlu Diwylliant a Threftadaeth Cymru 

 Diwrnod Rhyngwladol Dawns  



 

 

  

                                                        Toby Driver 

Dehongli a chadw tirweddau hanesyddol 

Safle Neuadd Middleton ar y WNG  
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Mae llawer o fanteision gan fenter ifanc: ry’n ni yn frwdfrydig, motifodol, ac yn gallu edrychy ar bethau 

mewn ffyrdd newydd.  Ry’n ni’n ystyried ein hunain yn greadigol, arloesol, yn fentrus ac yn fentergar – 

ac yn harneisio technolegau newydd i’r perwyl gorau.  Ry’n ni hefyd yn disgwyl dod yn fwy hyderus a 

galluog, yn dod yn well yn yr hyn ry’n ni’n ei wneud, ac yn cryfhau ar y cyfan fel mudiad.  Fodd bynnag 

bydd yn rhaid inni gymedroli ein brwdfrydedd â’r adnoddau sydd ar gael inni, â chydag ymwybyddiaeth 

ddofn o effaith ein gwaith ar yr amgylchedd ei hun.   Yn fwyaf i gyd, ry’n ni’n amcanu at ganfod y ffordd 

orau i gyflawni ein prif gyfrifoldebau, ac i ymgynghori a chysylltu gyda’r gymuned, ein holl rhanddeiliaid, 

ein partneriaid, a’r cyhoedd yn gyffredinol, fel y gall pobl Cymru fod yn falch ohonom.  Wrth gyflawni 

cyfnewidiadau cam-wrth-gam yn ein hail ddegawd, tebyg i’r rhai a gyflawnwyd yn ein degawd cyntaf, 

ry’n ni’n credu y byddwn ni wedi gwneud cyfraniad rhyfeddol a balch i’n hamcanion.  Mae’r cynllun 

strategol hwn yn esbonio, mewn dulliau ymarferol, sut ry’n ni’n golygu cyflawni hyn. 

Ein hwyth amcan strategol ar gyfer y ddegawd yw: 

AMCAN 1 Datblygu a chynnal casgliadau garddwriaethol ac eraill i’r safonau curadurol a 

  chyflwyniadol uchaf. 

AMCAN 2 Dod yn ganolfan ryngwladol gydnabyddedig ar gyfer gwyddorau planhigion a 

  gwaith ymchwil ar fio-amrywiaeth. 

AMCAN 3 Bod yn ganolfan blanhigion integredig ar lefel lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

AMCAN 4 Darparu addysg a dehongli rhagorol ac aroesol, ffurfiol ac anffurfiol, ar gyfer pob 

  oedran a gallu, gan hyrwyddo dealltwriaeth o’r cysylltiadau rhwng pobl,  

  planhigion, yr amgylchedd, a’u rôl yn ein dyfodol cynaliadwy. 

AMCAN 5 Dod yn sefydliad eiconig Cymreig, gan ychwanegu’n ganfyddadwy ac yn  

  fesuradwy at statws Cymru, a’r gydnabyddiaeth ohoni. 

AMCAN 6 Ymgyrraedd at enw da a llwyddiant fel prif gyrchfan i ymwelwyr o fewn y DG, 

  gan gynnig profiadau arbennig a gwerth am arian i ymwelwyr. 

AMCAN 7  Datblygu a sicrhau isadeiledd a fframwaith drefniadol o safon uchel, gan gwrdd 

  ag anghenion y sefydliad nawr, ynghyd â darparu ar gyfer ei thŵf a’i llwyddiant 

  yn y dyfodol. 

AMCAN 8 Creu sefydliad cynaliadwy ac effeithiol yn ariannol. 

 

7. Y Cynllun Deng Mlynedd 

Mae’r Cynllun hwn yn cyflwyno amcanion allweddol, gan ddarparu cyd-destun a manylion rhagarweiniol 

i bob un ohonynt, ynghyd â nifer o dargedau cyfatebol ar gyfer y ddegawd sydd i ddod.   Cysylltir y 

targedau hyn â’r elfennau hynny yn y Cynllun Gweithredol (adran 8) fydd yn cael eu datblygu, eu lleisio 

a’u hintegreiddio yng Nghynlluniau Blynyddol y dyfodol.  Mae’r arolwg Rheoli Risg (adran 10) yn 

cyflwyno ac yn cofrestru’r prif beryglon posibl, ac yn crynhoi’r camau lliniarol sy’n delio’n briodol â nhw. 
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AMCAN 1 - Datblygu a chynnal casgliadau garddwriaethol ac eraill i’r safonau 

curadurol a chyflwyniadol uchaf.  

Y casgliad byw o blanhigion a hadau gyda’i gilydd, gyda’r llysieufa, y llyfrgell, yr archifau, y delweddau, 

casgliadau’r fferyllfa, a’r celf botanegol, yw sylfeini’r sefydliad hwn fel gardd fotaneg, yr adeiladwyd 

popeth arall arnynt.  Dyma’r adnoddau sylfaenol ar gyfer gwaith ymchwil gwyddonol ac addysg, ynghyd 

â bod yn gyfrwng ar gyfer cysylltu â’n hymwelwyr ac ennill eu sylw gyda rôl hanfodol planhigion mewn 

cynnal bywyd ar y ddaear. 

Mae’r amcan hwn yn ffocysu ar ofynion curadurol casgliadau planhigion garddwriaethol yr Ardd a’r 

cysylltiadau rhwng y rhain â’r llysieufa, y llyfrgell a’r archifau, ynghyd ag ystâd ehangaf y Warchodfa 

Natur Genedlaethol, a’r amcanion sy’n ymwneud ag ymrwymiad cyhoeddus.  Mae’r curadur 

garddwriaeth presennol newydd ddod i’w swydd, a bydd ef/hi yn adolygu a datblygu’r amcan hwn 

ymhellach er mwyn ymestyn cynlluniau a gobeithion i’r dyfodol, ar gyfer dangos planhigion a 

chasgliadau, eu dehongli mewn cyd-destun diwylliannol a hanesyddol. 

Bydd y datblygiadau garddwriaethol hefyd yn arloesol, gan amcanu at fanteisio ar dechnolegau digidol 

ac eraill sy’n cysylltu’r casgliadau o bethau byw â’r gwaith ymchwil cadwraethol, y gwaith codio bar 

DNA, a’r GTPM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, mathemateg) ym maes addysg.  Yng nghraidd ein 

gwaith, bydd pwyslais ar gydweithredu a chydweithio rhwng staff yr Ardd, er mwyn cyrraedd amcanion 

bras yr Ardd.  Hefyd mae potensial ar gyfer datblygu cyfleoedd masnachol sydd yn gysylltiedig â 

garddwriaeth a choetir, ac i ymestyn yr ardaloedd daliadau garddwriaethol yr Ardd sydd ar gael yn awr i 

ymwelwyr – yn fwyaf arbennig, cyfleusterau’r feithrinfa ac ardal coed y byd.   Felly, tra’n manteisio ar 

dechnoleg a syniadau newydd, bydd datblygiadau garddwriaethol yn parhau i ddibynnu’n gryf ar 

gynlluniau cysyniadol a chadwraethol y tirwedd gwreiddiol, ynghyd â chyfrannu’n sylweddol i’r Prif 

Gynllun Safle Gofodol arloesol, a’r strategaeth gynllunio. 

Mae’r casgliadau’n tanlinellu’r berthynas rhwng y planhigion a’r newid yn yr hinsawdd; ein dibyniaeth ar 

blanhigion ar gyfer bwyd, moddion, cysgod, dillad ac ynni; ac yn cadarnhau bod gwybodaeth o wyddor 

planhigion wrth wraidd ein gallu i greu dyfodol cynaliadwy.   Rhaid cofnodi ein casgliadau’n gywir ac yn 

ofalus, er mwyn cadw mewn cof anghenion garddwriaethol y planhigion eu hunain, a rhoi hwb i’n 

dealltwriaeth ni o feithrin planhigion wrth ymateb i ofynion cadwraeth.  Rhaid i’r casgliadau hyn gael eu 

harddangos yn dda, creu diddordeb, a chreu argraff gweledol, ynghyd â bod yn brydferth, yn gyffrous ac 

yn berthnasol, er mwyn ymrwymo ac ysbrydoli ein hymwelwyr.   Rhaid iddyn nhw fod yn deilwng o glod 

lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 

Amcan 1 – Targedau 

Ein targedau o fewn yr amcan hwn yw: 

1. Datblygu, cynnal, dangos a churadu’r casgliadau i’r safonau uchaf posibl. 

2. Sicrhau bod datblygiad ein casgliadau gwahanol yn cael ei integreiddio yn ein Cenhadaeth er mwyn 

cyrraedd amcanion ac anghenion yr Ardd.  

3. Adeiladu ar y ddealltwriaeth o werth cadwraeth a gwaith ymchwil ar y casgliadau, a chymryd 

mantais o botensial masnachol garddwriaeth. 
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4. Cynyddu cyfoeth ac amrwyiaeth, ynghyd â graddfa a chwmpas, y casgliadau o bethau byw a’r 

cynlluniau arddangos, gan integreiddio a chysyllu’r rhain â’r Warchodfa Natur Genedlaethol a chyd-

destun cadwraeth tirlun y parcdir a restrwyd yn Radd 2. 

5. Cysylltu’n rhagweithol ac yn arloesol y casgliadau o bethau byw â’r casgliadau o bethau difywyd 

(planhigion ar gyfer iechyd, llysieufa, llyfrgell), ynghyd â gwaith ymchwil cadwraethol ac agendâu 

dysgu. 

6. Gwneud y casgliadau mor hygyrch ag sy’n bosibl, yn gorfforol ac yn ddeallusol, i bawb, tra’n 

datblygu dulliau o harneisio garddwriaeth fel ffordd deilwng o ymgyrraedd at rôl a phwrpas 

cymdeithasol ehangach yr Ardd ar yr un pryd.  

7. Cynnal yr ardd wenyn a’r wenynfa, fel rhan o ddull integredig i warchod peillwyr ac hyrwyddo 

plannu ar gyfer peillwyr yn yr Ardd a’r Warchodfa. 

8. Gweithio’n annibynnol ac ar y cyd gyda mudiadau eraill i wella’r ddarpariaeth o hyfforddi 

garddwriaethol ffurfiol ac anffurfiol, gan ddefnyddio adnoddau’r Ardd yn uniongyrchol ac yn 

anuniongyrchol. 

9. Datblygu cynllun hir-dymor, cynaliadwy, sy’n addas i ddisgwyliad einioes gardd fotaneg. 

10. Atgyfnerthu a dwysáu partneriaethau a chyfathrebu â gerddi botaneg eraill a chanolfannau o 

arbenigedd garddwriaethol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 

 

 

 

 

 

 

  

                        Hugh Plummer 

Esbonio rôl a swyddogaeth peillwyr 

Gwenynen bwm felen yn clwydo ar greigafal 
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                                       Col Ford 

Gwneud gwaith ymchwil trwyadl o answadd ryngwladol 

Codio Bar Cymru yn tynnu DNA yn y labordy moleciwlaidd  
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AMCAN 2 - Dod yn ganolfan ryngwladol gydnabyddedig ar gyfer gwyddorau 

planhigion a gwaith ymchwil ar fio-amrywiaeth   

Fel yr ardd fotaneg gyntaf a sefydlwyd yn ystod y mileniwm newydd, ac un sy’n cynrychioli cyfuniad 

unigryw o Ardd Fotaneg a Gwarchodfa Natur Genedlaethol, mae gan yr Ardd gyfle i ddatblygu rhaglen 

waith ymchwil arloesol sy’n ymestyn y rhyngwyneb o ddisgyblaethau traddodiadol gwyddorau a gwaith 

ymchwil planhigion.  Mae ein casgliadau o blanhigion a’n gwarchodfa natur yn cynrychioli adnodd 

gwerthfawr y gellir ei defnyddio yng ngwaith ymchwil gwyddonol yr Ardd ei hun, a’i defnyddio hefyd gan 

gymunedau gwyddonol ar draws Cymru a thu hwnt.  Gellir hefyd ei gweld fel esiampl a phegwn o’r arfer 

gorau posibl.   Mae datblygu gardd fotaneg a gwarchodfa natur yn ymrwymiad hir dymor, felly mae’n 

hadnoddau yn arbennig o berthnasol i greu a dadansoddi setiau data hir dymor. 

Mae canolbwynt gwaith ymchwil yr Ardd yn fras mewn dwy thema canolog: cadwraeth bioamrywiaeth, 

a defnyddio planhigion er lles dynoliaeth.  Rhaid seilio cyrraedd yr amcan hwn gan waith ymchwil sy’n 

amcanu at ymestyn ein gwybodaeth o fioamrywiaeth, a chefnogi gweithgareddau cadwraethol.  Fel 

sefydliad cenedlaethol, mae gan yr Ardd gyfrifoldeb i ddeall y bioamrywiaeth sy’n digwydd yn y genedl.  

Ac ar ben hynny, gall waith ymchwil yr Ardd ddefnyddio Cymru fel labordy cenedlaethol er mwyn 

darganfod sut y trefnir bioamrywiaeth, a’i defnyddio i ddatblygu egwyddorion cadwraethol cyffredinol. 

Mae’r ail thema yn ymwneud â sut y gallwn ymelwa ar blanhigion, a sut y gall y defnyddiau a gynhyrchir 

ohonynt gyfrannu at iechyd dynoliaeth a chreu dyfodol cynaliadwy.  

Amcan 2 – Targedau 

Ein targedau o fewn yr amcan hwn yw: 

1. Cyflawni gwaith ymchwil tryloyw ac effeithiol o bwysigrwydd ac enw da rhyngwladol. 

2. Gwneud gwaith ymchwil sy’n cyfrannu at ddealltwriaeth a chadwraeth bioamrywiaeth, o enynnau i 

blanhigion cyfain, ac o rywogaethau i bobolgaethau, cymunedau ac ecosystemau. 

3. Gwneud gwaith ymchwil ar nodweddion, defnyddiau, a chymwyseddau planhigion er lles dynoliaeth. 

4. Darparu hyfforddiant i waith ymchwil, a phrofiad ar gyfer meithrin a datblygu y genhedlaeth nesaf o 

wyddonwyr planhigion. 

5. Adeiladu cynhwysedd drwy ymestyn ac ymledu’r tîm ymchwilio ac adnoddau labordy, trwy dargedu 

ffynonellau cyllidol a denu ymchwilwyr galluog. 

6. Gweithio’n agos ag eraill, gan gynnwys Prif Ymgynghorwr Gwyddonol Llywodraeth Cymru, 

prifysgolion yng Nghymru a thu hwnt, a chyrff partneriaethol eraill, er mwyn cyfannu adnoddau ac 

arbenigedd mewn mannau eraill. 

7. Ceisio dylanwadu ar feddylfryd, a chyfrannu at ddatblygu polisi ar wyddoniaeth a gwaith ymchwil. 

8. Dod yn brif fudiad ar gyfer ymrwymo’r cyhoedd â gwyddorau planhigion, rhoi gwybod am ein 

gweithgareddau, darparu arddangosfeydd ar gyfer eraill, a dylanwadu llunwyr polisi ac arweinwyr 

amgylcheddol. 

9. Hyrwyddo ac archwilio cyfleoedd ar gyfer menter, trosglwyddo gwybodaeth, a masnacheiddio gwaith 

ymchwil perthnasol, er mwyn cefnogi proffil ac incwm yr Ardd ynghyd â’r economi ranbarthol, a 

gwneud y mwyaf o incwm arloesol sy’n deillio o ddefnydd cynaliadwy a gwybodus o blanhigion. 
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AMCAN 3 - Bod yn ganolfan blanhigion integredig ar lefel lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol. 

Mae ein byd yn newid; gan fod trydydd rhan o rywogaethau planhigion y byd dan fygythiad yn barod, a 

dyfodol ansicr yn sgil newid yn yr hinsawdd, mae’n fwy pwysig byth i gadw rhywogaethau planhigion a’u 

cynefinoedd.   Mae angen planhigion arnom am eu gwerth fel bwyd, moddion, ynni, dillad, a’u 

swyddogaeth canolog yn rheoli hinsawdd y byd.  Ni allwn oroesi heb blanhigion, a’u cadwraeth yw un o’r 

rhesymau sylfaenol am fodolaeth yr Ardd. 

Nid yw planhigion yn bodoli ar eu pennau’u hunain; maen nhw wedi’u hintegreiddio mewn 

rhwydweithiau cymhleth gyda phethau byw eraill a’r amgylchedd ffisegol, felly y mae’n rhaid i’n 

gweithgareddau ni fod wedi’u hintegrediddio.  Fe ystyriwn ni bob lefel o fioamrywiaeth, o enynnau i 

blanhigion yn eu cyfanrwydd, ac o rywogaethau i ecosystemau.   Byddwn ni’n defnyddio pob dull ar 

gadwraeth, yn y gwyllt (in situ), a lle bo’n addas, cynnal poblogaethau hyfyw o blanhigion yn yr Ardd (ex 

situ). Mae gan yr Ardd dros 12,500 o dderbyniadau sy’n blanhigion, gyda rhan fawr ohonynt yn dod o 

fywyd gwyllt hysbys, o fewn y casgliadau o hinsawdd Cymreig canoldirol a choetir tymherus.  Mae 

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las yn rhan hanfodol o’r Ardd – mae’n gymysgedd o dir 

glaswelltog a chynefinoedd coetir wedi’i reoli’n fferm organig.  Bydd rheolaeth o’r tir glaswelltog hwn a’i 

adfer yn rhan bwysig o waith cadwraethol y Warchodfa.  Ystyrir dolydd capiau cŵyr y Warchodfa yn 

rhyngwladol bwysig. Yn unol â ffocws yr Ardd ar blanhigion, bydd hi’n ceisio atgyfnerthu mycoleg yng 

Nghymru.   Ysgogwyd diddordeb ac arbenigedd yn y maes hwn yn barod gan yr arddangosfa ‘O Deyrnas 

Arall’, tra bod adnoddau arwyddocaol ac adnabyddus llyfrgell yr Ardd, sy’n cynnwys Llyfrgell y 

Gymdeithas Cen Brydeinig a chasgliad mycolegol byd-enwog Stan Hughes, yn darparu sylfeini pwysig. 

Rhaid i’r Ardd barhau i osod pwyslais gref ar gadwraeth o blanhigion Cymreig a’u cynefinoedd.  Ar ben 

hynny fodd bynnag, os y’n ni am fod yn ardd fotaneg ryngwladol bwysig mae’n rhaid inni ymestyn ein 

gorwelion cadwraethol yn unol â blaenoriaethau byd-eang a gweithgareddau rhyngwladol.  Rhaid inni 

gysylltu hyn â datblygiad ehangach yr Ardd.  Mae elfennau pwysig o gasgliadau byw yr Ardd yn 

cynrychioli blaenoriaethau cadwraeth planhigion byd-eang, ac mae gennym gyfrifoldeb clir, ynghyd â 

rheidrwydd statudol, i helpu cadw’r planhigion hyn a’u cynefinoedd. 

Amcan 3 – Targedau 

Ein targedau o fewn yr amcan hwn yw: 

1. Cyfrannu at oroesiad hir dymor rhai o’r planhigion sydd fwyaf mewn perygl ar draws Cymru, trwy 

raglen gadwraeth weithgar ac integredig.   Defnyddio rhywogaethau Cymreig mewn astudiaethau 

achos, er mwyn datblygu gweithdrefnau cadwraeth planhigion er defnydd ehangach. 

2. Rheoli Gwarchodfa Natur Genedlaethol Waun Las fel esiampl o arfer gorau o reoli ac adfer tir 

glaswelltog a choetir amaethyddol er mwyn bioamrywiaeth sy’n cefnogi yn ei dro holl 

wasanaethau’r ecosystem. 

3. Cydnabod bod Cymru yn gorwedd o fewn cwmpas bio-daearyddol cylchran gwledydd Môr yr 

Iwerydd, sy’n cynnwys Iwerddon, Gorllewin Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, gan sicrhau bod ein 

cadwraeth ni o blanhigion Cymreig yn cydymffurfio ac yn integreiddio â’r ardal ehangach hon o 

gadwraeth. 

4. Cysylltu elfennau perthnasol o’r casgliad byw â phrosiectau cadwraeth in situ, trwy gyfrannu at 

raglenni cadwraeth sy’n bodoli neu sy’n datblygu. 
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5. Ystyried planhigion yn eu hystyr ehangach ar gyfer ein holl raglenni a gweithgareddau cadwraethol, 

gan gynnwys pob grŵp o blanhigion (planhigion blodeuol, conifferiaid, rhedynnau, bryoffytau, 

lycoffytau ac algâu) ynghyd â ffyngau. 

6. Ceisio ysgogi, atgyfnerthu a thyfu diddordeb mewn ffyngau, a chefnogi datblygu arbenigedd 

mycolegol yng Nghymru. 

7. Atgyfnerthu a thyfu diddordeb mewn planhigion brodorol Cymreig sy’n gysylltiedig â thir 

amaethyddol. 

8. Cyfrannu at esbonio arwyddocâd a phwysigrwydd peillwyr ar gyfer poblogaethau planhigion, ac ar 

gyfer iechyd y byd o’r herwydd. 

9. Rhwydweithio gyda mudiadau sy’n ymwneud â chadwraeth planhigion a chymdeithasau tebyg, yn 

lleol, yn genedlaethol, ac yn rhyngwladol, er mwyn datblygu partneriaethau cadwraethol 

10. Datblygu’r Ardd yn Ased Genedlaethol er mwyn ymrwymo pobl Cymru â phwysigrwydd cadwraeth 

bio-amrywiaeth, a’u hymrwymo hefyd i weithredu tuag at y nod hwn. 

 

 

  

                                     James Davies 

Yn dangos arfer gorau o reoli glaswelltir 

Gwartheg Duon Cymreig ar y Warchodfa Natur  
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Darparu Gardd i’r teulu ei fwynhau
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Darparu Gardd i’r teulu ei fwynhau 

 Mwynhau’r nant  

19 

                                               Carl Stringer 
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AMCAN 4 - Darparu addysg a dehongli rhagorol ac aroesol, ffurfiol ac 

anffurfiol, ar gyfer pob oedran a gallu, gan hyrwyddo dealltwriaeth o’r 

cysylltiadau rhwng pobl, planhigion, yr amgylchedd, a’u rôl yn ein dyfodol 

cynaliadwy. 

Mae hyrwyddo addysg i bawb yn rôl allweddol i’r Ardd.  Mae planhigion yn sylfaen i fywyd ar y Ddaear, a 

rhaid i ddynoliaeth fyw mewn ffordd sydd ddim yn effeithio gormod arnyn nhw a’r ecosystemau sy’n 

dibynnu arnynt.   Mae byw yn gynaliadwy yn gofyn am wybodaeth sylfaenol o blanhigion, ynghyd â 

dealltwriaeth o gadwyni bwyd, cylchoedd natur, llif ynni, a chyd-ymddibyniaeth popeth byw.   Mae 

profiadau addysgiadol a dehongliadol yn ddau ddull y mae’r Ardd yn eu defnyddio i ysbrydoli a 

chefnogi’r ddealltwriaeth honno, ac yn annog ymddygiad cyfrifol amgylcheddol ymhlith pobl o bob 

oedran. 

Mae’r Ardd yn denu rhyw 17,000 o ymweliadau addysgiadol bob blwyddyn, sy’n dangos fod canran 

uchel o’n hymwelwyr ag addysg yn brif nod i’w hymweliad.   Bydd ein rhaglenni addysg a dehongliadol, 

sy’n ffocysu ar graidd wyddonol ag sy wedi’u sylfaenu ar sut mae dysgu yn digwydd, yn darparu 

profiadau dysgu effeithiol a chyffrous, ac yn cynyddu mwynhad ymwelwyr a chynysgaeddu 

dealltwriaeth, ynghyd â darparu strategaethau ymarferol y gallant eu cymhwyso er hyrwyddo’r defnydd 

cyfrifol o adnoddau. 

Amcanwn at greu’r agwedd o addysg i bawb, gan ymgorffori ethos o addysg cyfundrefnol a newid ym 

mhopeth ry’n ni’n ei wneud.   Cynllunir pob rhaglen ddysgu i gyfoethogi’r cwricwlwm a’r gymuned 

Gymreig, cynyddu gwerthfawrogiad ac ymwybyddiaeth pobl o bwysigrwydd planhigion, a phwysleisio rôl 

hanfodol yr Ardd.  Datblygir y rhaglenni hyn mewn partneriaeth ag eraill pan fo hynny’n bosibl, a 

byddant yn harneisio dulliau newydd ac arloesol o gefnogi ac hyrwyddo dysgu.   Defnyddiwn yr Ardd 

gyfan fel lle i addysgu – o dan do neu yn yr awyr agored.  

Byddwn yn arddangos ein gweithgareddau addysgiadol i’r eithaf, a cheisiwn adeiladu cysylltiadau 

llysgenhadol gydag eraill er mwyn hyrwyddo ymrwymiad, addysg a’r dealltwriaeth o’r broses o ddysgu.  

Parhawn i ddefnyddio’r holl ddulliau o ddehongli (gan gynnwys arwyddion, llwybrau, ffilmiau, sain, 

digwyddiadau, tudalennau gwefan, brandio, cartŵn, a theithiau tywysedig), a chynnwys hefyd profi a 

gwerthuso technegau a thechnolegau newydd.   

Amcan 4 – Targedau 

Ein targedau o fewn yr amcan hwn yw: 

1. Darparu mynediad at addysg i ddysgwyr ar draws Cymru, trwy ddatblygu a darparu dysgu gan 

ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau, offer a dulliau, a thrwy rhaglenni estyn allan.  Bydd 

gwerthfawrogi buddiannau cydweithredu gyda sefydliadau Cymreig eraill a mudiadau addysgiadol 

eraill ar bob lefel yn sail i hyn i gyd. 

2. Dod yn brif sefydliad ar gyfer datblygu a darparu rhaglenni gwyddor planhigion i ysgolion, a grwpiau 

addysg bellach ac uwch yng Nghymru. 

3. Datblygu rhaglenni addysg amgylcheddol sy’n esiamplau o arfer da, ac sy’n ymrwymol, arloesol, ac 

y gellir eu defnyddio gan hyrwyddwyr eraill ar draws Cymru a thu hwnt.  
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                                                                        Trevor Roach 

Tyfu’r Dyfodol: annog mwynhad a dysgu 

 Gweithio ar randiroedd ysgol  
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4. Dod yn fudiad arddangos yn natblygiad a darpariaeth Addysg er Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru, 

a chyfranwr uchel ei barch i GTPM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg). 

5. Datblygu’r Warchodfa Natur Genedlaethol yn adnodd addysgol a dehongliadol arddangosiadol ar 

gyfer tirwedd Cymru a’i ecosystemau, gan esbonio a dehongli’r cyd-ddibyniaeth rhwng planhigion, 

amaethyddiaeth a bio-amrywiaeth. 

6. Datblygu rhaglenni a chyfleusterau ‘Tyfu’r Dyfodol’ er mwyn ysbrydoli a helpu ymwelwyr a 

chydweithwyr i arddio’n gynaliadwy a chynhyrchu bwydydd, gan gydweithio’n agos â grwpiau 

cymunedol ar draws Cymru, a sefydlu ein hun yn ganolbwynt ar gyfer hyfforddi a chefnogaeth i 

amcanion ‘Tyfu’r Dyfodol’ yng Nghymru. 

7. Monitro a gwerthuso’r holl weithgareddau a rhaglenni yn erbyn meini prawf addas ansoddol a 

meintiol er mwyn mesur llwyddiant.  

8. Ymestyn hyfforddi Datblygu Proffesiynol Parhaus i athrawon ac eraill, gan weithio gyda phartneriaid 

cytras tuag at safonau cenedlaethol yn rhinwedd ei gynnwys, darpariaeth ac achrediad. 

9. Lledaenu ei rhaglen Dysgu Gydol Oes gynhwysfawr ar gyfer pob oedran, gallu a diddordebau, a 

chael enw fel canolfan ar gyfer dysgu gydol oes eang a phoblogaidd, sy’n gysylltiedig yn agos â 

chenhadaeth creiddiol yr Ardd. 

10. Dangos tystiolaeth o’r safonau uchaf o ddehongli, ac harneisio’r amrywiaeth ehangaf posibl o 

gyfryngau dehongliadol er mwyn cynorthwyo pob ymwelwr i ddeall, trysori, mwynhau, ac ymroi i 

genhadaeth yr Ardd. 

 

  

                                                      Carl Stringer 

Darparu profiad dymunol o ddysgu 

Ardal chwarae’r helyg 
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                                                               Carl Stringer 

Dathlu a pharchu diwylliant a threftadaeth Cymru 

Telynorion ifainc yn perfformio yn y Tŷ Gwydr Mawr  
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AMCAN 5 - Dod yn sefydliad eiconig Cymreig, gan ychwanegu’n ganfyddadwy 

ac yn fesuradwy at statws Cymru, a’r gydnabyddiaeth ohoni. 

Mae gardd fotaneg genedlaethol yn rhan sylfaenol o isadeiledd cenedl aeddfed.  Fel un o sefydliadau 

mwyaf newydd Cymru, mae’r Ardd yn amcanu at chwarae ei rhan yn cynrychioli Cymru ar lwyfan y byd, 

gan ychwanegu at ei statws a’i henw da.  Mae gerddi botaneg yn sefydliadau diwylliannol, lle mae 

gwyddoniaeth, celf a threftadaeth yn cyfuno er mwyn ymgyfoethogi ein bywydau. 

Gosodwyd yr Ardd mewn tirwedd sy’n rhan o dreftadaeth, a pharcdir hanesyddol o werth ac 

arwyddocâd cenedlaethol.  Yn hyn o beth mae ganddi synergedd nodedig â thirweddau cynlluniedig 

eraill yn nyffryn Tywi, rhanbarth y De-Orllewin a thu hwnt ledled Cymru. Mae hyn yn dod â ni i gyd-

destun cenedlaethol.  Mae creu’r Ardd wedi dod â chynllunio o’r safon uchaf i’r cysyniad, fel y dengys Tŷ 

Gwydr Mawr yr Arglwydd Norman Foster, y tŷ gwydr un-bwa mwyaf yn y byd, ynghyd â’r Rhodfa a’r 

Nant a grëwyd gan Hal Moggridge, a’r arddangosiadau Canoldirol o safon rhyngwladol yn y Tŷ Gwydr 

Mawr.  O dri phrosiect mileniwm arwyddocaol Cymru, hwn yw’r unig un y tu allan i Gaerdydd a’r unig un 

mewn cymuned wledig.   Mae’r Ardd yn sefydliad eiconig gyda chyfrifoldebau arbennig, yn cyfuno’r 

hynafol a’r modern, sy’n dod â gwerth hanesyddol a chynllunio arloesol sy’n edrych tuag at y dyfodol at 

ei gilydd, a chyfrannu at gyd-destun gwledig a chymunedol.   Mae rhai o brif flaenoriaethau’r ddogfen 

Cymru’n Un - diwylliant cyfoethog ac amrywiol, cymdeithas ffyniannus - yn cysylltu’n agos â phrif 

amcanion yr Ardd. 

Er mwyn cyrraedd yr amcan hwn, rhaid i’r Ardd sicrhau’n gyntaf ei bod yn aelod integredig ac uchel ei 

pharch o’r gymuned leol, a chydnabod ei chyd-destun Cymraeg ei hiaith a Chymreig ei threftadaeth.   Yn 

ail, rhaid iddi gyfrannu at ddatblygiad a darpariaeth targedau ac uchelgeisiau cenedlaethol (polisi, 

strategaeth, a chynlluniau gweithredol) sy’n cwympo o fewn ei chylch gorchwyl.   Yn olaf, rhaid i’r Ardd 

gyflawni ei swyddogaethau canolog i’r safonau uchaf posibl fel ei bod yn dod yn esiampl uchel ei pharch 

ymhlith gerddi botaneg gorau’r byd, sefydliad cenedlaethol y gall pobl Cymru fod yn falch ohoni. 

Bydd yr Ardd yn ymdrechu, yn ei chynlluniau ar gyfer y dyfodol, i gynnal ei statws fel canolfan 

rhagoriaeth ar gyfer cynllunio a dehongli a pharchu treftadaeth Gymreig a’r iaith Gymraeg.   Bydd yn 

datblygu ei photensial fel lleoliad ar gyfer creu ac arddangos pob ffurf ar gelfyddyd, a cheisio gwneud y 

gorau o’i chysylltiadau hanesyddol, gwledig, a diwylliannol, gan ddatblygu stori i ymrwymo a thanio 

brwdfrydedd. 

Mae potensial sylweddol i gyfrannu’n lledaenach fyth ar draws meysydd ffyniant cymdeithasol, iechyd 

cymunedol, a lles economaidd.  Trwy gydweithredu gyda chymunedau o siaradwyr Cymraeg a Saesneg, 

datblygu amcanion cyffredin, a rhannu uchelgeisiau, bydd yr Ardd yn ceisio’n gynyddol i ymestyn ei 

chyfraniad i Gymru yn y meysydd hyn.  

 Amcan 5 – Targedau 

Ein targedau o fewn yr amcan hwn yw: 

1. Dathlu ac hyrwyddo’n gadarnhaol ein hunaniaeth cenedlaethol drwy sicrhau bod yr iaith Gymraeg 

a’i diwylliant wedi’u sodro yn ethos, gweithgareddau a rhaglenni o ddigwyddiadau’r Ardd. 

2. Sicrhau bod yr Ardd yn ymwneud yn agos ac yn cydweithio â’r gymuned leol a chenedlaethol, a’i 

bod yn gweithredu fel gwarcheidwad lle yn nhermau’r treftadaeth hwn. 
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3. Cyfrannu at ffurfio datblygaid, a chefnogi’r ddarpariaeth, o dargedau cenedlaethol ac amcanion 

polisi sy’n cwympo o fewn cenhadaeth a chylch gorchwyl yr Ardd. 

4. Ymestyn a thyfu enw da’r Ardd fel lleoliad ar gyfer dangos a chreu celf ym mhob ffurf, o ddarlunio 

botaneg, darlunio a cherflunwaith cyfoes, i gerddoriaeth, theatr, a pherfformiadau byw. 

5. Disgwyl y safonau uchaf posibl o gynllunio o fewn yr adnoddau sydd ar gael, gan osod manyleb o’r 

lefelau isaf o’r effaith ar yr amgylchedd fel rhan hanfodol o wneud hyn. 

6. Meithrin a chefnogi’n rhagweithiol yr integreiddio a’r parch rhwng y celfyddydau a’r gwyddorau, 

gan geisio bob amser i bontio’r gagendor rhyngddynt, gan harneisio gwerthoedd a deallusrwydd y 

naill a’r llall, er mwyn cefnogi cyflawniadau’r Ardd. 

7. Dathlu, hyrwyddo, ymchwilio a dehongli agweddau ehangaf diwylliannol ac hanesyddol ystâd yr 

Ardd, er mwyn arddangos treftadaeth Gymreig a’i thirwedd hanesyddol arbennig, gan gydweithio 

gydag eraill sydd â’r un arbenigedd, a chysylltu â safleoedd hanesyddol tebyg yng Nghymru a’r byd. 
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