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Crynodeb 

• Dyfarnwyd cyllid i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd 

Fotaneg) trwy Raglen Datblygu Gwledig Cymru i gyflawni’r prosiect 

pum-mlynedd Tyfu’r Dyfodol (2017-2022). Nod y Prosiect – i’w 

gyflawni trwy dri pecyn gwaith – yw hyrwyddo a datblygu 

garddwriaeth Cymru trwy ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo 

gwybodaeth i unigolion a grwpiau o amrywiol gynulleidfaoedd. 

• Mae’r adroddiad gwerthuso canol tymor hwn yn asesu sut mae Tyfu’r 

Dyfodol wedi cyflawni ei waith o gymharu â’i dargedau o ran 

gweithgareddau a dangosyddion targed hyd yma, ac mae’n ystyried ei 

gynnydd tuag at ganlyniadau ac amcanion mwy hirdymor. 

Gweithgareddau 

• Mae’r Prosiect yn cyflawni’n unol â’i ddangosyddion cysylltiedig ar 

gyfer Pecyn Gwaith (PG) 1 – Gerddi Iechyd a Lles – wrth fod wedi 

sefydlu’r seilwaith a’r adnoddau angenrheidiol i gyflwyno cyrsiau 

hyfforddiant garddwriaeth i oedolion a phlant a chynnal 

gweithgareddau ennyn diddordeb y cyhoedd. Rhwng mis Mai 2017 a 

mis Mai 2020, mae’r Prosiect wedi darparu 316 o gyrsiau hyfforddi, 

gan ganolbwyntio ar themâu Tyfu’r Dyfodol sy’n cynnwys cynhyrchu 

bwyd, byd natur, peillwyr a garddio. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi 

cydweithio hefyd â sioeau a gwyliau adnabyddus ledled Cymru gan 

gynnwys Sioe Flodau’r RHS (Caerdydd) a’r Eisteddfod Genedlaethol. 

• Mae Tyfu’r Dyfodol wedi bod yn dathlu garddwriaeth Cymru Pecyn 

Gwaith 2 i arddangos cyflenwyr a chynhyrchwyr garddwriaethol 

Cymru, gyda chymorth marchnata llwyddiannus a chysylltu trwy 

amrywiol sianelau cyfryngau prif lif a chyfryngau cymdeithasol. Mae’r 

Prosiect wedi sefydlu digwyddiadau blynyddol a gynhelir yn yr Ardd 

Fotaneg (ee Diwrnod Cennin Pedr a Phenwythnos Afalau), wedi bod 

mewn digwyddiadau allanol (ee Sioe Frenhinol Cymru) a chreu 

lleoedd arddangos, i arddangos cynnyrch a busnesau Cymru. 

• Mae’r Prosiect wedi cyflawni’n llwyddiannus o safbwynt dangosyddion 

cysylltiedig Pecyn Gwaith 3 (Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol) – creu 
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rhwydweithiau rhwng gwyddoniaeth a garddwriaeth, a sefydlu 

marchnad newydd i blanhigion a gynhyrchir yn gynaliadwy ar gyfer 

peillwyr. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi sefydlu 11 o rwydweithiau a chyfres 

o weithdai i wella a thrafod y cysylltiadau rhwng gwyddoniaeth a’r 

diwydiant garddwriaeth. Mae’r Prosiect ar ei ffordd hefyd at 

ddatblygu’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr (yr arferid ei alw’r 

Cynllun Sicrwydd Planhigion Peillwyr) a lleihau’r defnydd o fawn 

mewn meithrinfeydd planhigion a gerddi. 

• Mae Tyfu’r Dyfodol wedi symud ymlaen tuag at gyrraedd targedau 

dangosyddion, gan gadw at y proffil cyflawni neu fynd ar y blaen iddo 

ar gyfer y cam hwn o’r Prosiect, ac mewn 3 achos wedi rhagori ar y 

targed terfynol. 

Tabl 1. Cynnydd Tyfu’r Dyfodol tuag at dargedau dangosyddion (fel 
roedd ym mis Mai 2020) 

Dangosyddion y Prosiect 
Targed y 

Prosiect 

Proffil hyd 

yma 

Cynnydd 

hyd yma1 

Nifer o gamau gweithredu / 

gweithrediadau a gefnogwyd  
374 184 527 

Nifer o ddyddiau hyfforddi a 

roddwyd  
9,785 3,903 5,324 

Nifer o gyfranogwyr unigryw 

mewn hyfforddiant  
15,141 6,044 9,921 

Nifer o swyddi a grewyd 7 7 7 

Busnesau a gynorthwywyd 10 10 28 

Nifer o gyfranogwyr a 

gefnogwyd  
77,540 40,000 61,607 

 
1 Fel roedd ar 31/03/2020 
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Nifer o rwydweithiau a 

sefydlwyd  

5 
5 

11 

Ffynhonnell: Adroddiad Cynnydd Tyfu’r Dyfodol 

Canlyniadau ac Effeithiau 

• Mae Tyfu’r Dyfodol yn addasu’n dda i’r heriau a achoswyd gan 

COVID-19 gan gynnwys gweithio o bell, cau’r Ardd Fotaneg dros dro 

a’r canolfannau, a chanslo cyrsiau a digwyddiadau. Mae’r Prosiect 

wedi mabwysiadu dull arloesol, gan ddefnyddio modd gwahanol o 

gysyllu trwy gynyddu ei adnoddau ar-lein a hygyrch gan gynnal 

digwyddiadau rhithwir (ee Diwrnod Cennin Pedr).  

• Ar gam canol tymor y gwerthusiad hwn, mae’n rhy gynnar i ddeall 

effaith llawn gweithgareddau Tyfu’r Dyfodol, er y bydd mwy yn hysbys 

unwaith y bydd ymchwil uniongyrchol gyda buddiolwyr wedi cael ei 

wneud. Fodd bynnag, mae’r cynnydd cryf tuag at ddangosyddion 

targedau, a barnau rhanddeiliaid, yn dangos bod brand Tyfu’r Dyfodol 

yn cryfhau ac y bydd y Prosiect yn parhau i ymwneud â 

chynulleidfaoedd i gyflwyno swm sylweddol o hyfforddiant, hyrwyddo 

garddwriaeth Cymru, gwarchod byd natur a pheillwyr a chanmol 

rhinweddau tyfu planhigion ar gyfer bwyd, hwyl, iechyd a llesiant.  
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Argymhellion 

Er mwyn galluogi cyflawni a gwerthuso’r canlyniadau a’r 

effeithiau terfynol a ddeisyfir gan Tyfu’r Dyfodol, argymhellwn y 

canlynol: 

• Er mwyn dangos cynnydd yn PG1 yn gliriach a gosod sail i’r 

gwerthusiad, awgrymwn fod yr wybodaeth ganlynol yn cael ei 

chynnwys fel rhan annatod o adroddiadau monitro yn y dyfodol: 

• Gwybodaeth ar gynnydd y DPS (gan gynnwys y nifer o 

ddarparwyr hyfforddiant a gofrestrwyd) 

• Cynnydd y dysgu ar-lein a’r nifer sy’n cymryd rhan ynddo 

• Statws amrywiadau mewn prosiectau a diweddariad ar y sail 

resymegol y tu ôl i newidiadau o gynllun gwreiddiol y prosiect   

• Mae’n amlwg fod PG2 ar y trywydd iawn, ond gallai tryloywder y 

Prosiect elwa ar adroddiadau cynnydd yn cael ei trefnu yn ôl pecyn 

gwaith. Byddai hyn yn sicrhau bod gweithgareddau, er eu bod yn 

ategu ei gilydd ac yn gorgyffwrdd yn sylweddol ar draws y gwahanol 

becynnau gwaith yn sgil hynny, yn gallu cael eu priodoli i nodau 

pecyn gwaith penodol.  

• Awgrymwyd gan nifer o randdeiliaid fod gallu’r Prosiect i addasu wedi 

bod yn bwysig yn y llwyddiant a gafwyd wrth ei gyflawni hyd yma. Er 

mwyn parhau i adeiladu ar lwyddiannau PG3, gallai’r Prosiect elwa 

wrth nodi pa newidiadau sydd wedi digwydd o safbwynt cyflawni o 

gymharu â chynllun gwreiddiol y prosiect a nodi’r rhain ar wahân. 

• Mae’r Prosiect wedi dangos y gallu i addasu’n dda wrth ymateb i 

fesurau cyfnodau cloi a tharfu ar gyflwyno cyrsiau a digwyddiadau. 

Bydd yn hanfodol parhau i arallgyfeirio dulliau cyflwyno a chysylltu er 

mwyn sicrhau bod y Prosiect yn cyrraedd ei ddangosyddion 

perfformiad allweddol rhwng nawr a cham terfynol y cyflawni. 

• Mae’r ffordd y targedir cyrsiau ar hyn o bryd wedi ennyn diddordeb 

amrediad daearyddol eang o fynychwyr, gan gynnwys cyfran helaeth 

o gynulleidfaoedd nad oedd yn ymwneud o’r blaen (gweler Atodiad 

C). Bydd targedu’n benodol grwpiau demograffig a dan-gynrychiolir 
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trwy farchnata unswydd, cyfathrebu a helaethu prosiectau allgymorth 

yn caniatáu parhad twf cynulleidfaoedd ‘newydd’ i’r Prosiect a’r Ardd 

Fotaneg.     
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1. Cyflwyniad  

1.1 Fe wnaeth Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru (yr Ardd Fotaneg) 

gomisiynu Miller Research yn 2019 i gynnal asesiad canol tymor a 

gwerthusiad terfynol o Tyfu’r Dyfodol. Mae’r adroddiad hwn yn 

cyflwyno’r asesiad canol tymor o gynnydd gwaith y Prosiect hyd yma 

(Mai 2017- Mai 2020).  

Trosolwg o Brosiect Tyfu’r Dyfodol 

1.2 Cychwynnodd yr Ardd Fotaneg gyflawni rhaglen bum-mlynedd Tyfu’r 

Dyfodol ym mis Ebrill 2017. 

1.3 Ym mis Medi 2017, dyfarnwyd £2,300,724 i’r Prosiect i’w gyflawni 

trwy Raglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014-2020, gan Lywodraeth 

Cymru a’r Undeb Ewropeaidd o dan is-fesur Trosglwyddo 

Gwybodaeth ac Arloesi 1.1: cymorth at hyfforddiant galwedigaethol a 

chamau i gaffael sgiliau. Mae Tyfu’r Dyfodol yn dilyn ymlaen o 

brosiect peilot Tyfu’r Dyfodol, a gafodd hefyd ei gyllido gan yr RDP, a 

fu’n rhedeg rhwng 2012 a 2015. Wrth gynllunio Tyfu’r Dyfodol roedd 

Tîm y Prosiect yn gofalu eu bod yn dysgu gwersi o’r prosiect peilot ac 

mae hyn wedi arwain at well gweledigaeth, cynllun ac effeithiolrwydd 

wrth gyflawni yn y prosiect hwn. 

1.4 Amcan cyffredinol Tyfu’r Dyfodol yw ‘hyrwyddo a datblygu 

garddwriaeth yng Nghymru trwy ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo 

gwybodaeth i unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol’.2 Mae’r 

Prosiect yn bwriadu cynyddu cyfranogiad pobl mewn garddio am 

iechyd, hwyl a llesiant, helpu gwarchod yr amgylchedd, peillwyr a 

bywyd gwyllt i ddathlu garddwriaeth Cymru a symud garddwriaeth 

ymlaen i’r dyfodol trwy ddatblygu cysylltiadau gydag ymchwil 

wyddonol. Mae Tyfu’r Dyfodol yn gwneud hyn trwy ddarparu cyrsiau 

hyfforddi sydd wedi eu llunio ar gyfer bob oed i’r cyhoedd yn 

gyffredinol, ysgolion a grwpiau ar safle’r Ardd Fotaneg ac mewn 

rhwydwaith o ganolfannau ledled Cymru. Mae gan y Prosiect 

bresenoldeb mewn digwyddiadau o amgylch y byd yn ogystal â 

 
2 Ffurflen Gais Tyfu’r Dyfodol i’r RDF, Rhan 2: Cynllun y Prosiect, t.3 
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chynnal ei ddigwyddiadau ei hun, i ledaenu’r ymchwil gwyddonol gan 

yr Ardd Fotaneg, yn arbennig o safbynt y cynllun peilot, y Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr. 

1.5 Mae’r Prosiect yn ymdrin â’i amcanion trwy gyflawni tri phecyn gwaith. 

Yn yr un modd, mae’r gwerthusiad wedi’i strwythuro’n unol â’r 

amcanion cyffredinol canlynol: 

• PG1 – Gerddi Iechyd a Lles 

• PG2 – Dathlu Garddwriaeth Cymru 

• PG3 – Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol. 

Sail Resymegol y Gwerthusiad 

1.6 Mae gwerthuso’n un o’r gofynion allweddol ar gyfer pob prosiect sydd 

wedi derbyn cyllid o dan flaenoriaeth 1 RDP 2014-2020 – 

Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi. Mae gwerthusiadau’n 

angenrheidiol er mwyn asesu ymyraethau prosiectau mewn modd 

annibynnol, rhoi canllawiau o ran lle gallai gwelliannau fod yn bosibl a 

darganfod gwersi er budd gweithrediadau yn y dyfodol. O’r herwydd, 

mae’n hanfodol fod dull effeithiol yn cael ei ddefnyddio i werthuso 

Tyfu’r Dyfodol.  

1.7 Deallwn fod, yn y rownd hon o’r RDP, ddisgwyliad i brosiectau roi 

pwyslais cryfach, lle bo’n bosibl, ar effeithiau ac effeithiau sy’n 

dechrau dod i’r amlwg a sicrhau cyfraniad at ateb y Cwestiynau 

Gwerthuso Cyffredin ar gyfer datblygu gwledig a bennir gan yr Undeb 

Ewropeaidd3. 

1.8 Nodau’r gwerthusiad yw cynnal proses barhaus o fonitro ac adrodd i 

Tyfu’r Dyfodol, gan adolygu cerrig milltir allweddol a chamau 

gweithredu’r Prosiect ac archwilio’r cynnydd tuag at amcanion. Bydd y 

cam Terfynol yn canolbwyntio ar adnabod canlyniadau ac effeithiau 

a’r graddau y gellir eu priodoli i weithgareddau Tyfu’r Dyfodol, yn 

ogystal ag ar effeithiolrwydd systemau a phrosesau’r prosiect. 

Strwythur yr adroddiad 

 
3 https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/co-operation-and-supply-
chain-development-scheme-project-evaluation-guidance.pdf  

https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/co-operation-and-supply-chain-development-scheme-project-evaluation-guidance.pdf
https://beta.gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/co-operation-and-supply-chain-development-scheme-project-evaluation-guidance.pdf
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1.9 Yr adroddiad hwn sy’n ffurfio prif allbwn y gwerthusiad canol tymor. 

Cyflwynir y cynnwys yn y stwythur canlynol, gydag: 

• Adran 2 yn amlinellu dull y tîm gwerthuso 

• Adran 3 yn asesu’r ysgogiadau polisi allweddol ar gyfer Tyfu’r 

Dyfodol a’r anghenion a’r amcanion mae’r Prosiect yn ymdrin â 

hwy 

• Adran 4 yn crynhoi’r adnoddau sydd ar gael ac yn trafod eu 

digonolrwydd ar gyfer cyflawni’r amcanion  

• Adrannau 5-8 yn cyflwyno cynnydd Tyfu’r Dyfodol a’i becynnau 

gwaith hyd yma  

• Adran 9 yn cyflwyno cydnawsedd y Prosiect â themâu 

trawsbynciol: 

o Cyfle Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd 

o Datblygu Cynaliadwy 

o Trechu Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol 

o Y Gymraeg  

• Adran 10 yn cynnwys casgliadau ac argymhellion y tîm 

gwerthuso ar y cam canol tymor.
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2. Methodoleg y Gwerthusiad 

2.1 Cafodd cynllun y dull gwerthuso ei seilio ar brofiad y gwerthuswyr o 

gynnal gwerthusiadau o brosiectau RDP, ynghyd â gofynion penodol 

Prosiect Tyfu’r Dyfodol. Mae tasgau’r gwerthusiad wedi eu rhannu yn 

ôl y camau canlynol: 

• Cam cychwynnol a chwmpasu 

• Gwerthusiad canol tymor 

• Gwerthusiad terfynol.  

 

Cam Cychwynnol a Chwmpasu 

2.2 Roedd y cam cychwynnol a chwmpasu’n rhagflaenu cam canol tymor 

y gwerthusiad. Roedd hyn yn cynnwys adolygiad desg o 

ddogfennaeth allweddol i ddatblygu ein dealltwriaeth o amgylchedd 

polisi a chyd-destun gwaith Tyfu’r Dyfodol. Roedd hyn yn cynnwys 

adolygiad o Ffurflen Gais / Cynllun y Prosiect i’r RDP, adroddiadau 

cynnydd o gychwyn gwaith Tyfu’r Dyfodol (Mai 2017 – Mai 2020) a 

dogfennaeth ehangach y rhaglen. Ategwyd yr adolygiad hwn gyda 

chyfweliadau â phartneriaid. Roedd y rhain yn cyflwyno’r syniadau 

gwreiddiol ar gyfer Tyfu’r Dyfodol i’r gwerthusiad – a thystiolaeth o sut 

roedd yn gweithredu’n ymarferol. 

2.3 Yn dilyn yr adolygiad dogfennaeth, datblygwyd model rhesymeg, a 

fabwysiadodd y dull Theori Newid. Mae’r dull hwn, sydd wedi’i seilio 

ar ganllawiau Llyfr Coch Trysorlys y Deyrnas Unedig4 a Fframwaith 

Rheoliadau Gwell yr Undeb Ewropeaidd, yn cychwyn gyda’r effeithiau 

a’r canlyniadau a ddisgwylir, ac yn gweithio’n ôl trwy allbynnau, 

gweithgareddau a mewnbynnau i ddeall pam a sut maent wedi 

digwydd. Mae’r model rhesymeg wedi adnabod a mapio 

rhyngddibyniaethau a thybiaethau rhwng yr ysgogwyr polisi, 

anghenion, amcanion, gweithgareddau ac effeithiau (canlyniadau / 

effeithiau). Trafodwyd y model rhesymeg gyda Thîm Prosiect Tyfu’r 

 
4https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat
a/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/879438/HMT_Magenta_Book.pdf
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Dyfodol fel rhan o weithdy i sicrhau adeiladu consensws o fewn y tîm 

ac adeiladu ar ddealltwriaeth y tîm gwerthuso o’r rhaglen. Gellir gweld 

y Model Rhesymeg terfynol yn Ffigur 2.1.   

2.4 Ar ôl cwblhau’r model rhesymeg, datblygwyd fframwaith gwerthuso i 

osod sail ar gyfer camau canol tymor a therfynol y gwerthusiad. Mae’r 

fframwaith hwn yn defnyddio’r model rhesymeg ac yn ffurfio’r sail ar 

gyfer casglu tystiolaeth ar elfennau disgrifiadol y model rhesymeg 

trwy ofyn cwestiynau gwerthuso sydd wedi eu targedu’n benodol. 

Mae’r fframwaith gwerthuso yn sicrhau bod y cwestiynau iawn yn cael 

eu gofyn i’r rhanddeiliaid iawn. Mae’r holl ddeunyddiau ymchwil a 

gynhyrchwyd ar gyfer y gweithgareddau gwaith maes yn dibynnu ar y 

cwestiynau a gyflwynwyd yn y fframwaith gwerthuso.  

2.5 Datblygwyd arolwg ar-lein yn ystod cam canol tymor y gwerthusiad a 

bydd yn cael ei ddefnyddio yn ystod cam terfynol y gwerthusiad 

(Atodiad A). Bydd yn darparu data gan fuddiolwyr sydd wedi cymryd 

rhan mewn cyrsiau hyfforddi, digwyddiadau a gweithdai thematig, ac 

yn rhoi mwy o ddealltwriaeth sut mae’r rheini a fu mewn digwyddiadau 

Tyfu’r Dyfodol wedi elwa arnynt. Bydd yr arolwg yn cael ei ddosbarthu 

gan dîm Tyfu’r Dyfodol a bydd ei ganfyddiadau’n cael eu cyflwyno yng 

ngham terfynol y gwerthusiad.  
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Ffigur 2.1: Model Rhesymeg Tyfu’r Dyfodol 

AMCANION

Pa newid mae Tyfu’r Dyfodol 2 

yn ceisio’i gyflawni?

OB.1 Hyrwyddo a datblygu

garddwriaeth yng

Nghymru trwy ddarparu

hyfforddiant a 

throsglwyddo

gwybodaeth i unigolion

a grwpiau o amrywiol

gynulleidfaoedd. 

Pyramid o gyfranogi. 

OB.2 Hyrwyddo a darparu

hyfforddiant yng

ngwerth gerddi ar gyfer

tyfu bwyd, cadw’n heini

a helpu’r amgylchedd, 

bywyd gwyllt a 

pheillwyr (PG1).

OB.3 Hyrwyddo ac 

arddangos amrywiaeth

ac ansawdd cynnyrch

garddwriaethol Cymru 

PG2). 

OB.4 Hyrwyddo a dangos

enghreifftiau achos o’r

arferion gorau mewn

garddwriaeth. 

OB.5 Cefnogi cynnyrch ac 

iddo sicrwydd peillwyr.

OB.6 Hyrwyddo’r sector 

garddwriaeth yng

Nghymru.

OB.7 Creu rhwydweithiau

rhwng gwyddoniaeth a 

garddwriaeth a 

throsglwyddo

gwybodaeth i gredu

marchnad newydd am 

Blanhigion Peillwyr a 

gynhyrchir yn

gynaliadwy ac sy’n

rhydd o fawn a 

phryfladdwyr (PG3).  

OB.7 Cefnogi

gweithgareddau

rhagnodi cymdeithasol. 

MEWNBYNNAU / 

ADNODDAU

Beth mae’r Ardd Fotaneg yn ei

fewnbynnu er mwyn cyflawni’r

amcanion?

IN.1 Cyllid: £2,298,403

- Grant RDP : 

£2,275,324

- Incwm Cyrsiau: 

£23,079

IN.2 Gweithgareddau

marchnata a 

chyfathrebu. 

IN.3 Cynllun, cyflawni a 

graddfeydd amser y 

Prosiect,

IN.4 Seilwaith y Prosiect – ee

twnelau polythen, y 

chwe chanolfan. 

IN.5 Prosesau monitro a 

gwerthuso.

IN.6 Tîm Uwch Reolwyr

Tyfu’r Dyfodol 2 

IN.7 Tîm Prosiect Tyfu’r

Dyfodol 2 

IN.8 Ymddiriedolwyr Gardd

Fotaneg Genedlaethol

Cymru. 

IN.9 Partneriaethau gyda

Chanolfannau, Tyfu

Cymru, a Chymdeithas

Gwenynwyr Cymru.

IN.10 Sgiliau a gwybodaeth

IN.11 Amser a sgiliau

gwirfoddolwyr

Cyflenwyr

garddwriaethol (yn

enwedig rhai

cymeradwy o ran 

peillwyr)

GWEITHGAREDDAU

Beth mae’r Ardd Fotaneg yn ei wneud gyda’r

mewnbynnau er mwyn cyflawni’r amcanion?

A.1 Recriwtio gweddill Tîm Prosiect Tyfu’r

Dyfodol 2.

A.2 Marchnata a chyfathrebu –

cylchlythyrau newyddion, cyfryngau

cymdeithasol, etc. 

PG1 Gerddi Iechyd a Lles

A.3 Sefydlu trefn DPS ar gyfer darparwyr

hyfforddiant.

A.4 Datblygu rhaglen hyfforddiant Tyfu’r

Dyfodol 2 gyda chanolfannau

A.5 Sefydlu modd o gyflwyno cyrsiau ar-

lein. Cynllunio ap realiti estynedig. 

A.6 Sefydlu canolfannau hyfforddiant

garddwriaethol.

A.7 Cyflwyno cyrsiau hyfforddi i oedolion

a phlant. Cynnwys celf a chrefft

ymarferol, gwyddoniaeth gardd etc. 

A.8 Datblygu cyfres o sgyrsiau a 

digwyddiad TEDx.

A.9 Datblygu sioeau a 4 digwyddiad i

Gymru gyfan gyda themâu Tyfu’r

Dyfodol 2.

PG2 Dathlu Garddwriaeth Cymru

A.10 Cyflwyno digwyddiadau (gwyliau

undydd a phenwythnos).

A.11 Rhoi llwyfan i dyfwyr a chyflenwyr i

arddangos cynnyrch. 

A.12 Creu lleoedd arddangos yn yr Ardd

Fotaneg.

PG3 Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol

A.13 Adnabod a chysylltu rhanddeiliaid

gwyddonol a garddwriaethol â’i gilydd.

A.14 Cyflwyno gweithdai ledled Cymru. 

A.15 Trosglwyddo gwybodaeth o’r ‘Ardd

Fotaneg yn Achub Peillwyr’ i’r

farchnad.

A.16 Sefydlu Planhigion ar gyfer Peillwyr:

- Adnabod a phrofi planhigion;

- Datblygu potiau treialu;

- Datblygu brand.

Banc hadau ac arbed hadau

ALLBYNNAU

Beth sy’n cael ei gynhyrchu o 

weithgareddau Tyfu’r Dyfodol?

OP.1 Creu 7 o swyddi

cyfwerth â llawn-amser.

OP.2 Deunyddiau marchnata

yn cynnwys:

- Cyhoeddiadau ar

bapur

- Presenoldeb yn y 

cyfryngau prif

ffrwd, Gwefan a 

chyfryngau

cymdeithasol

OP.3 Creu pum rhwydwaith:

1. Rhwydwaith o 

gyfranogwyr

hyfforddiant (PG1);

2. Rhwydwaith o 

ddarparwyr

hyfforddiant;

3. Cynhyrchwyr sy’n

ymwneud â dathlu

garddwriaeth Cymru 

(PG2);

4. Gwyddonwyr a 

chynhyrchwyr

garddwriaeth o fewn

y gweithdy (PG3);

5. Planhigion i

gynhyrchwyr Peillwyr

(PG3).

OP.4 Cefnogwyd 404 o 

gamau:

- 239 cwrs hyfforddi

newydd.

- 158 o gamau

gwybodaeth

unigryw.

OP.5 Rhoddwyd 9,786 o 

ddyddiau hyfforddi

OP.6 15,141 o gyfranogwyr

mewn hyfforddiant

OP.7 Cefnogwyd 87,719 o 

gyfranogwyr

OP.8 Cynorthwywyd 10 o 

fusnesau Cymreig

(partneriaid Planhigion

Peillwyr). Gwerth £1500 

o gompost di-fawn yr un.

OP.9 Planhigion ar gyfer y 

Cynllun Sicrwydd

Peillwyr

OP.10 Banc hadau

OP.11 Cynnydd yn y nifer o 

wirfoddolwyr

CANLYNIADAU

Beth yw’r canlyniadau tymor byr

a chanolig o’r allbynnau hyn?

OC.1 Mwy o  gynnyrch

garddwriaethol yn cael

ei dyfu a’i brynu’n lleol. 

OC.2 Mwy o ffrwythau a 

llysiau’n cael eu bwyta. 

OC.3 Cynyddu

gweithgarwch corfforol

cyfranogwyr. 

OC.4 Lleihau unigrwydd

cymdeithasol.

OC.5 Gerddi domestig a 

chymunedol yn fwy

deniadol. 

OC.6 Cynyddu gwybodaeth

o arferion garddio

cydnaws â’r

amgylchedd. 

OC.7 Cynyddu gwybodaeth

a sgiliau mewn tyfu

mewn gerddi domestig

a chymunedol ymysg

pobl o bob oedran a 

chefndir.

OC.8 Cynyddu cysylltiadau

rhwng diwydiant

garddwriaethol Cymru 

a sefydliadau ymchwil

gwyddoniaeth a 

thechnoleg. 

OC.9 Cynyddu

ymwybyddiaeth a 

phryniant o blanhigion

peillwyr-gyfeillgar. 

OC.10 Ymchwil a 

chanfyddiadau Tyfu’r

Dyfodol yn cael eu

lledaenu’n rhyngwladol

/ cenedlaethol. 

EFFEITHIAU

Beth yw’r canlyniadau hirdymor

o’r canlyniadau hyn?

IM.1 Cyfrannu at nodau llesiant

Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol

IM.2 Mwy o ddiddordeb ac 

ymwneud mewn tyfu a 

diwylliant Cymraeg. 

IM.3 Gwella economi

arddwriaethol Cymru.

Gwell perfformiad carbon. 

IM.4 Gwella iechyd a llesiant

cyfranogwyr, a’u cysylltiad

â’r ddaear.

IM.5 Mwy o fioamrywiaeth

mewn gerddi domestig a 

chymunedol. 

IM.6 Cynyddu ymddygiadau

cynaliadwy a chyflenwyr

lleol, a gwella cymunedau

yn amgylcheddol, 

cymdeithasol ac 

economaidd).

IM.7 Cynyddu sgiliau bywyd

sy’n adeiladu hyder a 

chydlyniant cymdeithasol. 

IM.8 Cynyddu gwasanaethau’r

ecosystem a 

chynaliadwyedd cadwyni

cyflenwi.

IM.9 Cynyddu diogelu a 

gwarchod peillwyr yn fyd-

eang. 

IM.10 Hybu enw da Gardd

Fotaneg Genedlaethol

Cymru 

IM.11 Cryfhau’r iaith Gymraeg

Effeithiau

Effeithlonrwydd

Effeithiolrwydd

Perthnasedd

Coherence

ANGHENION

Beth yw’r angen am Tyfu’r

Dyfodol 2?

N.1 Adeiladu ar astudiaeth

beilot Tyfu’r Dyfodol 1.  

N.2 Gwella iechyd a llesiant

pobl trwy arddio.

N.3 Goresgyn rhwystrau

rhag cymryd rhan mewn

garddwriaeth

(gwybodaeth, amser, a 

mynediad at 

gyfleusterau).

N.4 Gwarchod a gwella’r

amgylchedd trwy

hyfforddi pobl sut i

arddio er mwyn bywyd

gwyllt, peilwyr a 

gwasanaethau’r

ecosystem. 

N.5 Darparu hyfforddiant, 

cymorth ac allgymorth

garddwriaeth i

amrywiaeth helaethach

o gynulleidfaoedd. 

N.6 Datblygu pwysigrwydd

economaidd diwydiant

garddwriaeth Cymru.

N.7 Datblygu sector 

garddwriaeth a’i gadwyn

gyflenwi sy’n gynaliadwy

ac a all addasu ar gyfer

y dyfodol. 

N.8 Datblygu Banc Hadau

Cenedlaethol Cymru. 

N.9 Datblygu sgiliau

garddwriaethwyr.

N.10 Cynyddu’r cyflenwad o 

arddwriaethwyr.

N.11 Adeiladu sail dystiolaeth

o ran cynaliadwyedd ar

gyfer bywyd gwyllt a 

pheillwyr.

Lledaenu ymchwil

gwyddonol

CyflawniDatrys Problemau

Ffynonellau Data

Llythyr Cymeradwyo Grant RDP

Ffurflen Gais RDP

System Brynu Ddeinamig ar gyfer Darparu

Hyfforddiant Garddwriaethol i Brosiect Tyfu’r
Dyfodol

Data Monitro Tyfu’r Dyfodol2

Themâu
Trawsbynciol

YSGOGWYR POLISI

Pa bolisi ac ymchwil sy’n

ysgogi’r angen am Tyfu’r

Dyfodol 2?

P.1 Rhaglen Datblygu

Gwledig (2014-2020), 

blaenoriaethau1-6. 

P.2 Deddf Llesiant

Cenedlaethau’r Dyfodol

(Cymru) (2015).

P.3 Strategaeth Datblygu

Lleol LEADER.

P.4 Strategaethau Datblygu

Lleol dan Arweiniad y 

Gymuned.

P.5 Cynllun Gweithredu

Strategol ar gyfer

Diwydiant

Garddwriaethol Cymru 

(2010). 

P.6 Creu Cymru Egnïol.

P.7 Cynllun Gweithredu Tyfu

Bwyd yn y Gymuned

(2010). 

P.8 Tuag at Dwf Cynaliadwy: 

Cynllun Gweithredu ar

gyfer y Diwydiant Bwyd

a Diod 2014-2020. 

P.9 Bwyd i Gymru, Bwyd o 

Gymru: Strategaeth

Fwyd i Gymru 2010-

2020.

P.10 Cynllun Adfer Natur

Cymru (2015). 

P.11 Menter Fyd-eang

Mawndiroedd (2016)

P.12 Y Cynllun Gweithredu ar

gyfer Pryfed Peillio yng

Nghymru (2015). 

P.13 Strategaeth Economi

Gylchol (2020)

Ffactorau Allanol

Anallu i recriwtio arweinwyr cyrsiau a buddiolwyr addas

Ymchwil ac arloesi’n gorgyffwrdd o ganolfannau eraill. 

Newid economaidd. 
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Gwerthusiad Canol Tymor 

2.6 Casglwyd tystiolaeth ar gyfer canfyddiadau adroddiad y gwerthusiad 

canol tymor trwy gyfres o gyfweliadau ansoddol gydag aelodau o Dîm 

y Prosiect a’r partneriaid cyflawni. Roedd y cyfweliadau hyn yn 

canolbwyntio ar y prosesau a roddwyd ar waith er mwyn sicrhau 

cyflawni’r Prosiect yn llwyddiannus, y cynnydd hyd yma ers cychwyn y 

prosiect a gwersi i’w dysgu ar gyfer cyflawni yn y dyfodol. 

2.7 I ategu’r cyfweliadau ansoddol gyda Thîm y Prosiect a’r partneriaid 

cyflawni, cafwyd safbwynt sampl bach o fuddiolwyr trwy eu holi’n 

fanwl mewn cyfweliadau ychwanegol dros y ffôn. Roedd gwybodaeth 

a gasglwyd trwy’r cyfweliadau hyn yn cynnwys y profiad unigol o 

wirfoddoli yn yr Ardd Fotaneg a chanlyniadau gweladwy cymryd rhan 

mewn cyrsiau.  

2.8 Mae’r data ansoddol a gasglwyd trwy gyfweliadau wedi cael eu 

cyfuno ag adolygiad manwl o’r data monitro a gasglwyd gan Dîm 

Prosiect Tyfu’r Dyfodol o fis Mai 2017 tan fis Mawrth 2020.  

 

Y Camau Nesaf 

2.9 Er mwyn cynnig cefnogaeth barhaus, bydd cyfres fer o sleidiau 

monitro yn cael eu cynhyrchu yn 2021, blwyddyn ar ôl yr adroddiad 

hwn a blwyddyn cyn adroddiad y gwerthusiad terfynol. 

2.10 Bydd Miller Research yn cychwyn y gwerthusiad terfynol ym mis 

Mawrth 2022. Gellir gweld dull y gwerthuso yn Ffigur 2.2. 

2.11 Bydd y gwerthusiad terfynol yn cynnwys adolygiad o’r holl ddata 

monitro, cyfweliadau gyda rhanddeiliaid a buddiolwyr y Prosiect, ac yn 

dangos y data a gasglwyd trwy’r arolwg ar-lein. Allbwn terfynol y 

gwerthusiad hwn fydd adroddiad a gyflwynir yng ngwanwyn 2022. 
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Ffigur 2.2 : Dull Gwerthuso Tyfu’r Dyfodol 

Amcanion y Gwerthusiad Blwyddyn Dull Pethau i’w cyflawni
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Asesu cynllun y prosiect gan
ddefnyddio’r Theori Newid, a 

phrofi’r tybiaethau a helpu
monitro.

2020

2020

2022

Gwerthuso’r ffordd y cyflawnir
y prosiect, y prosesau a’r
cynnydd ar sail y pecynnau

gwaith unigol. Rhoi
dadansoddiadau ac 

argymhellion cynnar.

Rhoi asesiad cryno o’r holl
gynnydd a gyflawnwyd, a 

chyfleu’r cyfan a ddysgwyd a’r
meysydd arferion gorau i

randdeiliaid a’r tîm cyflawni.

Adolygiad desg o ddogfennaeth
a data monitro, model 

rhesymeg, fframwaith
gwerthuso, datblygu arolwg ar-

lein. 

Cyfweliadau ansoddol gyda’r tîm
cyflawni / buddiolwyr, arolwg ar-
lein gyda buddiolwyr cymunedol. 

Cyfweliadau â rhanddeiliaid, 
arolwg ar-lein gyda buddiolwyr
cymunedol. 

Adroddiad Gwerthuso Canol Tymor

Adroddiad Gwerthuso Terfynol
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3. Ysgogwyr Polisi 

Cyd-destun Polisi 

3.1 Bydd yr adran hon yn cynnwys crynodeb byr o’r polisi a’r ysgogwyr 

strategol sy’n berthnasol i’r Prosiect.  

Amcanion Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd  

3.2 Mae Tyfu’r Dyfodol yn cydweddu’n agos ag amcanion a nodau 

Comisiwn yr Undeb Ewropeaidd. Yn benodol, mae’n gyson â 

blaenoriaeth 1 RDP 2014-2020 – Trosglwyddo Gwybodaeth ac 

Arloesi.5 

3.3 Nod y Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) yw cefnogi rheolaeth 

gynaliadwy o adnoddau naturiol a gweithredu dros yr hinsawdd, 

cystadleurwydd amaethyddiaeth a datblygiad tiriogaethol cytbwys 

economïau a chymunedau gwledig. Mae Tyfu’r Dyfodol yn cyfrannu 

tuag at nodau hyn yr RDP trwy hyrwyddo a datblygu garddwriaeth yng 

Nghymru gan ddarparu hyfforddiant a throsglwyddo gwybodaeth i 

unigolion a grwpiau o gynulleidfaoedd amrywiol. Mae hyn yn cynnwys 

hyrwyddo arferion garddwriaethol bioamrywiol ac amgylcheddol-

gyfeillgar i roi’r hyder i bobl symud tuag at ffordd o fyw sy’n fwy 

cydnaws â’r hinsawdd, datblygu marchnad newydd am blanhigion 

peillwyr-gyfeillgar sy’n ddatblygedig yn dechnegol ac a gynhyrchir yn 

gynaliadwy, a chynnal digwyddiadau ledled Cymru i wneud y prosiect 

mor gynhwysol ag sy’n bosibl. 

Strategaethau Llywodraeth Cymru  

3.4 Mae Tyfu’r Dyfodol yn gydnaws â strategaethau, cynlluniau a 

thargedau Llywodraeth Cymru gan gynnwys: 

• Deddf Llesiant Cendlaethau’r Dyfodol6: mae’r ddeddf yn 

canolbwyntio ar wella llesiant cymdeithasol, economaidd, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, trwy saith o nodau. Trwy 

 
5 https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-
area-summaries_en 
6 https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/02/150623-guide-to-the-fg-act-

en.pdf  

https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_en
https://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/rural-development-policy-figures/priority-focus-area-summaries_en
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/02/150623-guide-to-the-fg-act-en.pdf
https://futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2017/02/150623-guide-to-the-fg-act-en.pdf
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gynyddu gwybodaeth cyfranogwyr, hyrwyddo prynu cynnyrch 

garddwriaeth Cymru a phlanhigion peillwyr-gyfeillgar, a chreu 

cysylltiadau rhwng diwydiant garddwriaethol Cymru a sefydliadau 

ymchwil, mae Tyfu’r Dyfodol yn ceisio cyfrannu at ffyniant Cymru. 

Mae Tyfu’r Dyfodol hefyd yn annog tyfu lleol, arferion 

garddwriaethol bioamrywiol ac amgylcheddol-gyfeillgar, ac yn mynd 

i’r afael â dirywiad byd-eang yn niferoedd pryfed peillio, helpu 

gwydnwch a chyfrifoldeb byd-eang Cymru. Wrth hyrwyddo 

gweithgarwch corfforol, bwyta iach a llesiant, mae’r Prosiect hefyd 

yn hyrwyddo Cymru iach. Mae cyfleoedd am hyfforddiant a 

gweithgareddau dwyieithog ledled Cymru i bawb yn sicrhau Cymru 

fwy cyfartal, cydlynus a bywiog.  

• Cynllun Gweithredu Strategol ar gyfer Diwydiant 

Garddwriaethol Cymru (2010) 7: mae’r cynllun yn nodi ffyrdd y gall 

y gadwyn gyflenwi arddwriaethol weithio gyda’i gilydd i wynebu 

heriau yn y dyfodol a gweithredu diwydiant cynaliadwy sydd o fudd i 

bobl ac amgylchedd Cymru. Trwy gysylltu gwyddoniaeth a 

marchnadoedd garddwriaethol, mae Tyfu’r Dyfodol yn galluogi creu 

cynhyrchion newydd cywir ar gyfer hyrwyddo peillwyr yng Nghymru 

a’r tu hwnt. Mae pwyslais Tyfu’r Dyfodol ar drosglwyddo 

gwybodaeth ac ennyn diddordeb hefyd yn helpu hyrwyddo sectorau 

a marchnadoedd garddwriaethol presennol Cymru gan ddarparu 

gwybodaeth hefyd ar fyd natur ac arferion amgylcheddol-gyfeillgar.   

• Cynllun Gweithredu Cymru ar gyfer Pryfed Peillio (2013)8: nod y 

cynllun yw arafu a gwrthdroi’r dirywiad yn niferoedd pryfed peillio er 

mwyn optimeiddio’r canlyniadau economaidd, cymdeithasol ac 

amgylcheddol. Trwy greu marchnad newydd am blanhigion a 

gynhyrchir yn gynaliadwy ar gyfer pryfed peillio, trwy’r peilot Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr, ennyn diddordeb y cyhoedd mewn bywyd 

gwyllt a darparu hyfforddiant yng ngwerth gerddi wrth helpu’r 

 
7 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-
action-plan.pdf 
8 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cynllun-gweithredu-ar-gyfer-pryfed-
peillio.pdf   

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cynllun-gweithredu-ar-gyfer-pryfed-peillio.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-04/cynllun-gweithredu-ar-gyfer-pryfed-peillio.pdf
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amgylchedd a pheillwyr, gall Tyfu’r Dyfodol gyfrannu at y cynllun 

gweithredu hwn. 

• Y Cynllun Adfer Natur (2015)9: nod y cynllun yw gwarchod ac 

adfer natur Cymru, gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth a gosod natur 

yn ystyriaeth greiddiol mewn penderfyniadau. Trwy addysgu a chodi 

ymwybyddiaeth gyhoeddus o arddwriaeth sy’n gyfeillgar at fywyd 

gwyllt a symbylu creu cynefinoedd thrwy ymwneud ag ymchwil 

gwyddonol, mae tri phecyn gwaith Tyfu’r Dyfodol yn cyfateb â 

chynorthwyo i adfer natur yng Nghymru. 

• Cynllun Gweithredu Tyfu Bwyd yn y Gymuned10: nod y cynllun 

yw hyrwyddo ac annog tyfu gan unigolion a chymunedau yng 

Nghymru er mwyn gwella diogelwch bwyd, cysylltu pobl â’r gadwyn 

fwyd, gwella iechyd a llesiant, a chynyddu diddordeb mewn tyfu 

bwyd. Mae Tyfu’r Dyfodol yn gweithio’n gyfochrog â’r cynllun hwn 

trwy ddarparu cyrsiau a gweithgareddau cyhoeddus sy’n codi 

ymwybyddiaeth o dyfu eich bwyd eich hun a dathlu cynhyrchwyr 

bwyd lleol. 

• Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y 

Diwydiant Bwyd a Diod 2014-202011: mae’r cynllun yn pennu’r 

uchelgais am dwf o 30% mewn gwerthiannau yn y sector bwyd a 

diod i £7 biliwn erbyn 2020 wrth ganolbwyntio ar ddatblygu’r 

farchnad, twf cynaliadwy, creu swyddi, ennyn diddordeb y cyhoedd 

a diwylliant bwyd iach. Trwy ennyn diddordeb mewn bwyd ymysg 

oedolion a phlant, a chodi ymwybyddiaeth o gynhyrchwyr Cymreig, 

mae Tyfu’r Dyfodol yn unol â’r cynllun hwn. 

• Bwyd i Gymru, Bwyd o Gymru: Strategaeth Fwyd i Gymru 

2010-202012: mae’r strategaeth yn gosod cyfeiriad i ddiwydiant 

bwyd Cymru dyfu mewn modd cynaliadwy, iach a phroffidiol, gan 

 
9 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/nature-recovery-action-plan-
2015.pdf 
10 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/bwyd-a-dyfir-gan-y-gymuned-
cynllun-gweithredu.pdf  
11https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/sites/foodanddrink/files/documents/Tuag%20
at%20Dwf%20Cynaliadwy%20-
%20Cynllun%20Gweithredu%20ar%20Gyfer%20y%20Diwydiant%20Bwyd%20a%20Diod%2
02014-2020%20%28T%29.pdf   
12 https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/strategaeth-fwyd-i-gymru-2010-i-
2020.pdf   

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/nature-recovery-action-plan-2015.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/nature-recovery-action-plan-2015.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/bwyd-a-dyfir-gan-y-gymuned-cynllun-gweithredu.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/bwyd-a-dyfir-gan-y-gymuned-cynllun-gweithredu.pdf
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/sites/foodanddrink/files/documents/Tuag%20at%20Dwf%20Cynaliadwy%20-%20Cynllun%20Gweithredu%20ar%20Gyfer%20y%20Diwydiant%20Bwyd%20a%20Diod%202014-2020%20%28T%29.pdf
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/sites/foodanddrink/files/documents/Tuag%20at%20Dwf%20Cynaliadwy%20-%20Cynllun%20Gweithredu%20ar%20Gyfer%20y%20Diwydiant%20Bwyd%20a%20Diod%202014-2020%20%28T%29.pdf
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/sites/foodanddrink/files/documents/Tuag%20at%20Dwf%20Cynaliadwy%20-%20Cynllun%20Gweithredu%20ar%20Gyfer%20y%20Diwydiant%20Bwyd%20a%20Diod%202014-2020%20%28T%29.pdf
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/sites/foodanddrink/files/documents/Tuag%20at%20Dwf%20Cynaliadwy%20-%20Cynllun%20Gweithredu%20ar%20Gyfer%20y%20Diwydiant%20Bwyd%20a%20Diod%202014-2020%20%28T%29.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/strategaeth-fwyd-i-gymru-2010-i-2020.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-05/strategaeth-fwyd-i-gymru-2010-i-2020.pdf
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alluogi economi fwyd gydnerth a all gystadlu’n effeithiol gartref a 

thramor. Mae Tyfu’r Dyfodol yn gydnaws â’r strategaeth trwy 

sicrhau mwy o ymwybyddiaeth o gynhyrchwyr lleol Cymreig a rhoi 

cyfleoedd i ddysgu am dyfu eich bwyd eich hun fel rhan o ffordd 

iach a chytbwys o fyw. 

• Creu Cymru Egnïol13: mae’r cynllun yn cyflwyno’r uchelgais am 

Gymru egnïol, iach a chynhwysol, gan gynnig dyfodol iachach i 

bawb trwy gymryd rhan, hwyl, cyflawni ac adeiladu hyder; ceisio 

rhoi cefnogaeth bellach i’r rheini sydd eisoes yn egnïol yn gorfforol 

ac annog y rheini nad ydynt. Mae Tyfu’r Dyfodol yn ceisio hyrwyddo 

amgylchedd egnïol amgen a chodi ymwybyddiaeth o fuddion 

garddwriaeth fel ffordd o gadw’n heini trwy gyrsiau, hyfforddiant a 

digwyddiadau cyhoeddus. 

Anghenion ac Amcanion 

3.5 Mae cydnawsedd Tyfu’r Dyfodol â’r cefndir polisi a chyd-destunol a 

amlinellir uchod yn dangos yr angen am y Prosiect. 

3.6 Mae’r Prosiect yn adeiladu ar brosiect peilot Tyfu’r Dyfodol (2012-

2015), astudiaeth beilot flaenorol a gyflawnwyd hefyd gan yr Ardd 

Fotaneg, ac iddi’r nod o ddewis, treialu ac adolygu ffyrdd o gyflawni 

rhaglenni hyfforddiant garddwriaethol effeithiol ac o ansawdd uchel a 

oedd yn annog pobl i dyfu mwy o fwyd. Fe wnaeth gwerthusiadau 

blaenorol (Richardson, 2015 a Miller, 2015), ddangos tystiolaeth o alw 

cryf am brosiect dilynol yn symud ymlaen o’r peilot.14  

3.7 Yn ogystal ag adeiladu ar y prosiect peilot, mae Tyfu’r Dyfodol yn un o 

amrywiaeth o brosiectau sy’n cefnogi sector garddwriaeth Cymru. 

Mae’r rhain yn cynnwys: 

• Caru Natur Cymru (yr Ardd Fotaneg)15 – ei nod yw cynyddu 

llesiant pobl, bywyd gwyllt a’r amgylchedd ym mhob rhan o 

Gymru trwy ddatblygu glaswelltiroedd am oes, planhigion ar 

gyfer pobl a mannau ysbrydoledig 

 
13 http://www.wales.nhs.uk/documents/100121activewalescy.pdf  
14 Ffurflen Gais Tyfu’r Dyfodol am gyllid RDP 2014-2020  
15 https://garddfotaneg.cymru/science/biophilic-wales/  

http://www.wales.nhs.uk/documents/100121activewalescy.pdf
https://garddfotaneg.cymru/science/biophilic-wales/
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• Garddwriaeth Cymru (Prifysgol Glyndŵr)16 – ceisio adnabod 

y datblygu clystyrau addas o fusnesau garddwriaethol ym 

mhob rhan o Gymru, gan eu helpu i leihau gwastraff ac 

ymestyn oes silff cynhyrchion 

• Sarpo Potatoes (Ymddiriedolaeth Ymchwil Savari)17 – 

datblygu clystyrau o dyfwyr yng Nghymru i gynyddu’r defnydd o 

datws sy’n gallu gwrthsefyll malltod. Rhagwelir y bydd hyn yn 

dod â manteision economaidd-gymdeithasol ehangach i dyfwyr 

• Tyfu Fyny (Ffederasiwn o Ffermydd Dinesig a Gerddi 

Cymunedol)18 – prosiect sy’n rhoi cyngor a chymorth i 

brosiectau tyfu cymunedol, yn rhai sy’n bod eisoes ac yn rhai 

sy’n ymddangos o’r newydd, yng Nghymru 

• Tyfu Cymru (Lantra)19 – gweithio gyda phartneriaid cadwyni 

cyflenwi i baratoi tyfwyr a chwmnïau garddwriaethol sy’n eiddo 

i gynhyrchwyr ledled Cymru i addasu ar gyfer heriau 

amgylcheddol a manteisio ar gyfleoedd yn y farchnad i 

ddatblygu a thyfu busnesau 

3.8 Mae Tyfu’r Dyfodol yn ceisio hyrwydddo gwarchod a gwella’r 

amgylchedd trwy gynnig hyfforddiant ar sut i arddio er budd bywyd 

gwyllt a gwasanaethau’r ecosystem, adeiladu sail dystiolaeth o ran 

cynaliadwyedd ar gyfer pryfed peillio a datblygu banc hadau 

cenedlaethol i Gymru. Yn gymdeithasol, mae angen y Prosiect i 

oresgyn rhwystrau rhag cymryd rhan mewn garddwriaeth i 

amrywiaeth helaethach o gynulleidfaoedd (gan gynnwys gwybodaeth, 

amser a mynediad at gyfleusterau), gan alluogi effaith cadarnhaol ar 

sgiliau, iechyd a llesiant pobl. Mae’r Prosiect hefyd yn cyfrannu at yr 

angen i ddatblygu arwyddocâd economaidd diwydiant garddwriaethol 

Cymru trwy greu sector garddwriaeth a chadwyn gyflenwi gynaliadwy 

a all addasu ar gyfer y dyfodol.  

 
16 https://horticulturewales.co.uk/about-us/ 
17 http://sarpo.co.uk/  
18 https://www.farmgarden.org.uk/tyfu-fyny  
19 https://www.tyfucymru.co.uk/  

https://horticulturewales.co.uk/about-us/
http://sarpo.co.uk/
https://www.farmgarden.org.uk/tyfu-fyny
https://www.tyfucymru.co.uk/
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4. Mewnbynnau’r Prosiect  

Amcanion y Prosiect 

4.1 Nod cyffredinol Tyfu’r Dyfodol yw hyrwyddo a datblygu garddwriaeth 

yng Nghymru trwy hyfforddi a throsglwyddo gwybodaeth i unigolion a 

grwpiau o amrywiol gynulleidfaoedd. I gyflawni’r amcan hwn a’r 

ysgogwyr polisi a nodir yn yr adran flaenorol, caiff Tyfu’r Dyfodol ei 

gyflawni trwy dri phecyn gwaith. Y rhain yw:   

• Pecyn Gwaith 1 – Gerddi Iechyd a Lles 

o PG1.1 – Hyfforddiant a dysgu gydol oes garddwriaethol i 

unigolion (oedolion a phlant) 

o PG1.2 – Ennyn Diddordeb y Cyhoedd: Digwyddiadau, 

Sioeau a ‘Gweithgareddau i Bawb’ 

• Pecyn Gwaith 2 – Dathlu Garddwriaeth Cymru 

o PG2.1 Ennyn Diddordeb y Cyhoedd: Gwyliau a 

Digwyddiadau 

• Pecyn Gwaith 3 Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol 

o PG3.1 SciHort: Gweithdai a rhwydweithiau ledled Cymru 

ar Wyddoniaeth mewn Garddwriaeth   

o PG3.2 Astudiaeth Achos Trosglwyddo Gwybodaeth 

Gwyddoniaeth i Arddwriaeth: Creu peilot Cynllun Sicrwydd 

Achub Peillwyr 

4.2 Mae gan bob un o’r pecynnau gwaith hyn amcan allweddol: 

• Hyrwyddo a darparu hyfforddiant yng ngwerth gerddi ar gyfer 

tyfu bwyd, cadw’n heini a helpu’r amgylchedd, bywyd gwyllt a 

pheillwyr (PG1) 

• Hyrwyddo ac arddangos amrywiaeth ac ansawdd cynnyrch 

garddwriaethol Cymru (PG2) 

• Creu rhwydweithiau rhwng gwyddoniaeth a garddwriaeth, a 

chynnal astudiaeth achos trosglwyddo gwybodaeth i greu 

marchnad newydd am blanhigion a gynhyrchir yn gynaliadwy 

ar gyfer peillwyr (PG3) 
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4.3 Roedd gan bawb o’r rhanddeiliaid a gyfwelwyd ar gyfer yr astudiaeth 

hon ddealltwriaeth dda o amcanion tymor byr a mwy hirdymor y 

prosiect. Yn ogystal, roeddent i gyd yn cytuno bod y Prosiect yn 

berthnasol i anghenion y sector. 

Mewnbynnau’r Prosiect 

Adnoddau Ariannol  

4.4 Fel y nodwyd yn y cyflwyniad, derbyniodd Tyfu’r Dyfodol ei gyllid gan 

yr RDF. Rhoddwyd cyfanswm cymorth ariannol o £2,300,724 i’r 

Prosiect. 

Tabl 2 – Cyfanswm Gwariant Prosiect Tyfu’r Dyfodol   

Ffynhonnell: Cais yr Ardd Fotaneg i’r RDP am Gyllid Tyfu’r Dyfodol 

Rhan 2 

4.5 Cyfrifoldeb yr Ardd Fotaneg yw rheolaeth ariannol y Prosiect gyda’r 

holl weithdrefnau ariannol yn cael eu goruchwylio gan y Pennaeth 

Cyllid.  

Seilwaith y Prosiect  

4.6 Caiff Prosiect Tyfu’r Dyfodol ei weithredu mewn amrywiaeth o 

safleoedd ledled Cymru er mwyn sicrhau agwedd genedlaethol i’r 

Grant y gofynnwyd amdano £2,300,724 

  

Eitem 

Amcangyfrif Cost 

(£) Heb gynnwys 

TAW 

Staff newydd a benodwyd i’r prosiect  £974,699 

Staff a oedd yno eisoes yn cyfrannu at y 

prosiect  

£349,015 

Gweinyddu £20,850 

Offer swyddfa £12,400 

Cyflawni’r prosiect yn gyffredinol  £165,695 

Gwerthuso’r prosiect £60,000 

Cysylltiedig â staff £57,903 

Costau adnoddau’r prosiect (cyflawni 

PG1-3) 

£298,562 

Ennyn diddordeb y cyhoedd yn PG1-3  £361,600 

Cyfanswm £2,300,724 
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prosiect, ond yr Ardd Fotaneg yw’r prif safle ar gyfer cyflwyno cyrsiau 

a digwyddiadau. Dywedodd rhanddeiliaid fod gwaith y Prosect wedi 

elwa’n fawr ag ei gysylltiad â brand yr Ardd Fotaneg a seilwaith 

hyfforddiant garddwriaethol y safle yn Sir Gaerfyrddin, fel yr 

ystafelloedd dosbarth arbenigol a’r lleoedd addysgu yn yr awyr 

agored sy’n rhan o waddol prosiect peilot Tyfu’r Dyfodol. Mae’r 

Prosiect wedi bod o fudd i’r seilwaith presennol yn yr Ardd Fotaneg 

hefyd gyda lleoedd addysgu newydd yn yr awyr agored yn cael eu 

datblygu ymhellach.  

Rheoli’r Prosiect 

4.7 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi’i integreiddio’n llwyr â’r Ardd Fotaneg yn 

strategol ac yn weithredol. Gan Arweinydd Prosiect Tyfu’r Dyfodol 

mae’r cyfrifoldeb cyffredinol am y prosiect, a rôl Cydgysylltydd y 

Prosiect yw sicrhau bod y gweithgareddau’n cael eu gweithredu’n ddi-

rwystr. Mae hyn yn cynnwys rheoli llinell Staff y Prosiect o ddydd i 

ddydd. 

4.8 Mewn cyfweliadau gyda Thîm y Prosiect, dywedwyd yn gyffredinol fod 

rheolwyr y prosiect wedi bod yn effeithiol wrth sicrhau bod y prosiect 

yn cael ei gyflawni’n llwyddiannus. Wrth symud ymlaen, mae 

rheolaeth o’r prosiect am fod yn hanfodol wrth oresgyn y tarfu mae’r 

feirws COVID-19 yn debygol o’i achosi ar gwblhau Tyfu’r Dyfodol.  

Tîm y Prosiect  

4.9 Mae Tîm y Prosiect yn cynnwys staff craidd Tyfu’r Dyfodol, a gafodd 

eu recriwtio’n benodol i’r Prosiect, a staff a oedd yn rhan o’r Ardd 

Fotaneg eisoes. Mae tîm craidd Tyfu’r Dyfodol yn cynnwys nifer o 

wahanol rolau i hwyluso cyflawni’r prosiect yn effeithiol. Mae hyn yn 

cynnwys: 

• Cydgysylltydd y Prosiect 

• Swyddog Gwyddoniaeth 

• Swyddog Cyllid a Gweinyddol 

• Hyfforddwr Ecosystemau a Gwenynwr 

• Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 
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• Hyfforddwr Garddwriaethol 

4.10 Mae’r Prosiect wedi cyflawni ei amcan o greu’r swyddi newydd a 

restrir uchod fel rhan o weithredu Tyfu’r Dyfodol. Dywedodd 

rhanddeiliaid a holwyd fod Tîm Tyfu’r Dyfodol wedi gweithio’n 

effeithiol gyda phartneriaid i gyflawni’r tri phecyn gwaith a bod 

cydlyniaeth y tîm wedi bod yn hollbwysig wrth sicrhau bod y Prosiect 

yn cyflawni tuag at y dangosyddion perfformiad allweddol. 

Ymddiriedolwyr 

4.11 Rôl yr Ymddiriedolwyr yw goruchwylio llywodraethiant a chyfeiriad 

trefniadaeth yr Ardd Fotaneg a chefnogi’r Cyfarwyddwr wrth weithredu 

gweledigaeth a strategaeth yr Ardd. Gellir defnyddio’r Bwrdd felly i 

gefnogi cysondeb strategol anghenion prosiect Tyfu’r Dyfodol.  

Marchnata a Chyfathrebu 

4.12 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi elwa ar Swyddog Marchnata a Digwyddiadau 

i gydgysylltu gwaith marchnata’r Prosiect. Mae marchnata a 

chyfathrebu wedi bod yn rhan annatod i ennyn diddordeb y cyhoedd 

trwy bob un o’r tri phecyn gwaith ac mae hyn wedi cael ei gyflawni 

wrth ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau gwahanol. 

4.13 Mae’r Prosiect wedi hyrwyddo’i weithgareddau trwy ddatganiadau i’r 

wasg a thrwy’r wasg ysgrifenedig ee erthyglau yn y Carmarthen 

Journal, Llanelli Star, South Wales Evening Post a chylchgrawn dydd 

Sadwrn y Western Mail. Mae gan Tyfu’r Dyfodol bresenoldeb ar-lein 

cryf hefyd ar gyfryngau cymdeithasol. 

4.14 Mae’r tarfu a achoswyd gan yr haint COVID-19 yn golygu bod 

gweithgareddau ar-lein a chyfryngau cymdeithasol yn debygol o fod 

yn fwyfwy pwysig wrth i’r prosiect fynd ymlaen. Mae’r Prosiect yn 

cyhoeddi ar hyn o bryd ar Facebook, Instagram, Twitter ac YouTube. 

Mae’r Prosiect eisoes wedi defnyddio tudalen Facebook i gadw 

cysylltiad â nifer mawr o bobl ers cychwyn y Prosiect (Ffigur 4.1 a 

Ffigur 4.2). Mae’r tueddiad o gynnydd yn y nifer o ddefnyddwyr y 

dudalen a’r gynulleidfa fisol yn galonogol i’r prosiect ac yn cynnig y 



Gwerthusiad Tyfu’r Dyfodol: Gwerthusiad Canol Tymor  

 18 

cyfle i ymwneud â chynulleidfa ehangach y tu hwnt i’r rheini a gaiff eu 

denu’n arferol i ddigwyddiadau yn yr Ardd Fotaneg.  
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Ffigur 4.1: Nifer misol o ddefnyddwyr gweithredol y dudalen Facebook  

 

Ffynhonnell: Adroddiadau Cynnydd Tyfu’r Dyfodol 

 
Ffigur 4.2: Cyfanswm cyrhaeddiad misol y dudalen Facebook  

 

Ffynhonnell: Adroddiadau Cynnydd Tyfu’r Dyfodol 

 

4.15 Yn yr un modd, mae’r prosiect wedi defnyddio Twitter er mwyn ennyn 

mwy o ddiddordeb a rhoi gwybodaeth am weithgareddau a gynhelir 

fel rhan o’r Prosiect. Fel y dengys Ffigur 4.3, ers Chwefror 2018 mae’r 

Prosiect wedi derbyn dros 20,000 o argraffiadau trydar y mis gyda’n 

agos at 70,000 o argraffiadau yn Ionawr a Mawrth 2019.  
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Ffigur 4.3: Argraffiadau Trydar Misol 

 

Ffynhonnell: Adroddiadau Cynnydd Tyfu’r Dyfodol 

 

4.16 Law yn llaw â’r cyfathrebu a’r marchnata sy’n digwydd ar lwyfannau 

cyfryngau cymdeithasol, mae gan Tyfu’r Dyfodol adran sydd wedi’i 

neilltuo i’r Prosiect ar wefan yr Ardd Fotaneg. Mae hyn yn cynnwys 

inffograffeg ar lwyddiannau allweddol y prosiect hyd yn hyn (Atodiad 

B), mynediad at gyrsiau rhithwir, adnoddau ar gyfer dysgu gartref ac 

yn yr ysgol, yn ogystal ag adnoddau i arddwyr a gweithgareddau i 

bawb.  

4.17 Mae’r Swyddog Marchnata a Digwyddiadau yn gyfrifol am greu 

cylchlythyr newyddion sy’n cynnwys gwybodaeth a diweddariadau am 

Tyfu’r Dyfodol yn ogystal â hysbysebu’r cyrsiau a’r digwyddiadau o 

bob un o’r tri phecyn gwaith yn yr Ardd Fotaneg a chanolfannau 

ledled Cymru. Anfonir hyn at restr o dros 5,000 o danysgrifwyr, yn 

wythnosol trwy e-bost.  
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5. Cynnydd Gerddi Iechyd a Lles (Pecyn Gwaith 1) 

5.1 Nod Pecyn Gwaith 1 yw creu ‘Gerddi ar gyfer Iechyd a Lles’, wrth 

hyrwyddo a darparu hyfforddiant yng ngwerth gerddi i dyfu bwyd, 

cadw’n heini a helpu’r amgylchedd. Bwriedir i’r pecyn gwaith gael ei 

gyflwyno drwy gydol y prosiect yn ffurf cyrsiau hyfforddi garddwriaeth i 

oedolion a phlant (PG1.1) ac ennyn diddordeb y cyhoedd trwy 

ddigwyddiadau, sioeau, a gweithgareddau i bawb (PG1.2). Bydd yr 

adran hon yn archwilio cynnydd PG1 trwy ystyried y gweithgareddau 

a gyflawnwyd a’u canlyniadau posibl.  

PG1.1 – Cyrsiau hyfforddiant garddwriaeth i oedolion a phlant  

5.2 Nod elfen gyntaf pecyn gwaith 1 (PG.1.1) yw darparu cyrsiau 

hyfforddi i oedolion a hyfforddiant, cymorth ac allgymorth i blant. Nod 

y cyrsiau yw pwysleisio pwysigrwydd gerddi i iechyd, llesiant a 

gwarchod yr amgylchedd.  

System Pwrcasu Deinamig (DPS) 

5.3 Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi ceisio sefydlu System Pwrcasu 

Deinamig (DPS) o fframwaith hyfforddwyr i ddarparu rhwydwaith 

deinamig ledled Cymru o ddarparwyr hyfforddiant ac iddynt y 

cymwysterau a’r profiad addas ar gyfer y prosiect. Gwahoddir yr 

hyfforddwyr i gyflwyno hyfforddiant a dysgu gydol oes garddwriaethol i 

unigolion a grwpiau o dan bump o lotiau: 

• Lot 1: Garddwriaeth Ymarferol 

• Lot 2: Gwyddoniaeth a Garddwriaeth 

• Lot 3: Garddwriaeth a Chelf 

• Lot 4: Garddwriaeth a Chrefftau 

• Lot 5: Cyrsiau Byr Garddwriaeth.  

5.4 Cafodd y DPS ei hollti’n ddwy rownd. Roedd rownd un yn cynnwys 

gwahoddiad i ymuno â’r DPS trwy gwblhau holiadur cymwysterau a 

chyflwyno CV. Lansiwyd y rownd ym mis Gorffennaf 2019 yn Sioe 

Frenhinol Cymru a chaeodd ym mis Awst 2019. Lansiwyd rownd dau, 

a oedd yn cynnwys holiadur cymwysterau, ym mis Awst 2019 a bydd 

yn agored i geisiadau cyfredol hyd wanwyn 2022.  
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Datblygiad a chyrsiau’r rhaglen hyfforddi   

5.5 Nod Tyfu’r Dyfodol yw cyflwyno cyrsiau i oedolion a phlant i roi i 

unigolion y sgiliau a’r hyder sydd eu hangen i dyfu bwyd, cadw’n heini 

a helpu’r amgylchedd. Erbyn mis Mawrth 2020, roedd 316 o gyrsiau 

hyfforddi newydd a 5,234 o ddyddiau o hyfforddiant wedi cael eu 

darparu gan Tyfu’r Dyfodol (gan ragori ar darged 2020 o 964 o 

ddyddiau), gyda 9,921 o gyfranogwyr unigryw ledled Cymru (gan 

gynnwys yr Ardd Fotaneg a chanolfannau partner; Atodiad C). 

5.6 Yn ôl y cais am gyllid RDP, roedd datblygiad y cyrsiau hyfforddiant 

am gael ei seilio ar brosiect peilot Tyfu’r Dyfodol, a hynny trwy gyd-

drafodaeth â’i bartneriaid, Tyfu Fyny.   

5.7 Dywedwyd ei bod yn dipyn o her darganfod hyfforddwyr garddwriaeth 

– rhywbeth y gellir ei weld fel cyfiawnhad o’r angen dros y prosiect. 

Roedd y prosiect yn wreiddiol wedi recriwtio dau Hyfforddwr 

Garddwriaethol (1: Oedolion; 2: Plant) ond yn sgil anawsterau wrth 

recriwtio a chadw unigolion a oedd â’r cymwysterau a’r profiad addas, 

a newidiadau i ofynion y prosiect, cafodd y rôl ei hailstrwythuro’n un 

swydd yn 2019. Ychwanegodd y prosiect amser staff o blith staff yr 

Ardd Fotaneg a oedd eisoes yn cyfrannu at y prosiect i ategu hyn – a 

oedd â’r budd o fod eisoes wedi eu lleoli ar safle’r Ardd Fotaneg. 

Roedd yr hyfforddwr presennol (Ben) wedi bod ar gynllun prentisiaeth 

yn yr Ardd Fotaneg a chafodd ei hyfforddi ymhellach i weithredu fel 

hyfforddwr. Yn amlwg, mae recriwtio yn her fawr wrth adeiladu’r 

diwydiant garddwriaeth a’r gobaith yw y gall Tyfu’r Dyfodol hyfforddi 

pobl ar lefel unigol gyda nod o ysbrydoli nifer o gyfranogwyr i symud 

ymlaen i wneud cyrsiau llawn-amser a dod yn hyfforddwyr eu hunain. 

5.8 Mae’r cyrsiau wedi cael eu hyrwyddo trwy Swyddog Marchnata a 

Digwyddiadau Tyfu’r Dyfodol ac maent wedi eu hysbysebu trwy 

ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau cymdeithasol (gweler 

mewnbynnau’r prosiect). Yn dilyn llwyddiant archebu ar-lein am 

Nadolig Cynaliadwy 2018, mae Eventbrite wedi cael ei ddefnyddio 

gan Tyfu’r Dyfodol fel modd o archebu cyrsiau ar-lein; gan ei gwneud 

yn haws i gyfranogwyr ymateb.  
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5.9 Mae’r cyrsiau i oedolion a ddarparwyd gan Tyfu’r Dyfodol wedi cael 

eu cynnal yn yr Ardd Fotaneg ac ar safleoedd y canolfannau, ac 

maent wedi canollbwyntio ar amrywiaeth o themâu gan gynnwys: 

• Tymhorol: Nadolig Cynaliadwy, Blodau’r Gwanwyn 

• Cynhyrchu Bwyd: Tyfu Bwydydd Organig, Hau Hadau, Plannu 

Tatws 

• Cynllunio Gardd: Adeiladu Gwely Dyrchafedig, Cynllun Plannu   

5.10 Mae’r dull o godi tâl am gyrsiau o fewn Tyfu’r Dyfodol wedi anelu at 

gyflawni cynaliadwyedd dros gwrs y prosiect. Yn ôl aelodau’r tîm, mae 

amrywioldeb y galw (dim ond cyrsiau cadw gwenyn a chynhyrchion y 

cychod gwenyn sydd wedi bod yn gyson boblogaidd) wedi golygu na 

fyddai Tyfu’r Dyfodol ar hyn o bryd yn gallu gweithredu fel busnes 

masnachol, ond mae’n agos at fod yn adennill costau. Codir am yr 

holl gyrsiau i oedolion, gyda chyrsiau i blant a theuluoedd yn cael eu 

darparu am ddim, lle bynnag y maent. Defnyddir incwm i’r prosiect i 

gyflwyno cyrsiau hyfforddi am ddim a datblygu elfennau eraill o Tyfu’r 

Dyfodol, megis Banc Hadau Cenedlaethol Cymru. Mae rhwydweithiau 

sy’n cynnwys y rhwydweithiau SciHort hefyd am ddim. 

5.11 Caiff y defnydd o gyrsiau am ddim fel ffurf o ragnodi cymdeithasol ei 

weld gan y partneriaid cyflawni fel rhywbeth pwysig sy’n ymestyn 

cyrhaeddiad Tyfu’r Dyfodol i gynulleidfa ehangach. 

5.12 Mae cyrsiau i blant wedi cael eu cyflwyno ledled Cymru, gyda 

phwyslais ar y canlynol: 

• Bywyd gwyllt: ‘Great British Bird Watch’, Tai Draenogod, Ail-

wneud Llynnoedd  

• Garddio: Cynllunio a Phlannu, Cyflwyniad i Arddio, Diogelwch 

Offer a Pharatoi Gwely 

• Coginio a Chynhyrchu Bwyd: Gweithdy Coginio, Plannu Pys, 

Tyfu a Maethu mewn Gofod  

5.13 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi ymwneud â phlant hefyd trwy ymweliadau 

ysgol (allgymorth) gan staff Addysg yr Ardd Fotaneg, a thrwy gyflwyno 

gan hyfforddwyr allanol a safleoedd canolfannau partneriaid. Nod y 
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rhain yw mynd i’r afael â rhai o’r anawsterau mae ysgolion yn eu 

hwynebu wrth ddysgu garddwriaeth, megis diffyg profiad, problemau 

o ran amserlennu a diffyg seilwaith i gynnal dysgu ymarferol. Roedd 

rhai o’r partneriaid cyflawni yn awyddus i bwysleisio’r budd o fynd â’r 

prosiect i ysgolion; rhywbeth ac iddo’r potensial cryf o adael gwaddol 

ar ei ôl. 

5.14 Mae Swyddog Addysg yr Ardd Fotaneg wedi bod yn brysur yn 

cyflwyno rhaglenni allgymorth. Mae un enghraifft o gyflwyno 

allgymorth yn cynnwys ymweliadau ysgolion sydd naill ai’n floc o 

chwe wythnos neu ymweliadau diwrnod llawn / hanner diwrnod fel 

modd o sicrhau hirhoedledd a chynaliadwyedd yn yr addysgu. Trwy 

ddefnyddio’r deunyddiau cludadwy a ddatblygwyd (gan gynnwys creu 

gardd enfys fwytadwy, picnic tedis) mae pwyslais y sesiynau ar dyfu, 

bywyd gwyllt ac ymgorffori elfennau o’r cwricwlwm, yn enwedig 

gwyddoniaeth a mathemateg. Mae’r Swyddog Addysg hefyd yn helpu 

ysgolion i ennill y Faner Werdd – gwobr am ragoriaeth mewn 

gweithredu a dysgu amgylcheddol. 

5.15 Achosodd Storm Dennis, ym mis Chwefror 2020, ddifrod sylweddol i 

ystafell ddosbarth Tyfu’r Dyfodol ac arweiniodd at gyrsiau’n cael eu 

symud i leoedd addysgu eraill yn yr Ardd Fotaneg ac at ganslo un 

cwrs. Mae’r pandemig COVID-19 hefyd wedi cyfyngu ar allu Tyfu’r 

Dyfodol i gyflwyno gweithgareddau cyhoeddus wyneb yn wyneb ac 

mae wedi arwain at ganslo 30 o gyrsiau ledled Cymru cyn iddynt 

gychwyn. O ganlyniad, mae mwy o bwyslais wedi cael ei gyfeirio at 

ddysgu a lledaenu gwybodaeth ar-lein i gynnig cyrsiau hyfforddi 

rhithwir ar-lein. Fel gweithgaredd ychwanegol, mae’r achosion 

COVID-19 wedi rhoi cyfle i’r prosiect Tyfu’r Dyfodol dynnu sylw at 

bwysigrwydd planhigion a gerddi i iechyd a llesiant trwy gynhyrchu 

150 o fariau sebon botanegol a chwyr gwenyn a gafodd eu dosbarthu 

i Ysgolion Canolfannau lleol i weithwyr allweddol. 

Dysgu Ar-lein 

5.16 Law yn llaw â chyflwyno cyrsiau a digwyddiadau hyfforddi, mae Tyfu’r 

Dyfodol yn bwriadu datblygu amrywiaeth helaeth o gyrsiau ar gyfer 
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dysgu ar-lein. Mae partneriaid wedi pwysleisio hefyd fod cyrsiau ar-

lein wedi bod yn hanfodol yn ystod y pandemig COVID-19, wrth 

ledaenu gwybodaeth ymhellach i gynulleidfa ehangach trwy 

adnoddau y gellir eu lawrlwytho’n rhad ac am ddim o wefan Tyfu’r 

Dyfodol. Pwysleisiwyd sut mae’r hyblygrwydd a ddangoswyd gan dîm 

Tyfu’r Dyfodol wrth addasu adnoddau i’w defnyddio ar-lein wedi bod 

yn un o lwyddiannau mawr y prosiect yn ystod y cyfnod clo COVID-

19. Roedd y prosiect yn gallu cael gafael ar amrywiaeth o adnoddau 

technegol (camerâu Osmo Pocket, microffonau etc.) i alluogi 

deunyddiau i gael eu cynhyrchu’n fewnol i ansawdd uchel. Mae’r 

datblygiad hwn wedi ehangu cynulleidfa’r prosiect yn sylweddol ac 

wedi ennyn cyfranogiad sylweddol ac iddo’r potensial o fod yn barhaol 

(gweler adran 8 am fanylion).  

5.17 Mae enghreifftiau o’r adnoddau yn cynnwys: 

• Cyrsiau Rhithwir: Mae Tyfu’r Dyfodol wedi gweithio gydag 

Adam yn yr Ardd i greu cyfres o fideos wythnosol dwyieithog 

sy’n rhoi cyngor ar amrywiaeth o bynciau gan gynnwys Dyfrhau 

Planhigion, Garddio gyda Natur a Sut i Hau Hadau 

• Adnoddau i Arddwyr: mae taflenni a PDFs ar-lein yn rhoi 

cyngor arbenigol ar sut i arddio a thyfu, gan gynnwys pynciau 

fel Planhigion Dechrau’r Haf ar gyfer Peillwyr, Llwyddiant gyda 

Hadau a Garddio Trefol 

• Gweithgareddau i Bawb: mae taflenni a PDFs ar-lein yn cynnig 

gweithgareddau hwyl i bawb gymryd rhan ynddynt megis 

Deunydd Lapio Hawdd o Gwyr Gwenyn, Hwyl a Chwarae gyda 

Natur, a’r Daith Gerdded Ddyddiol i Ddarganfod Natur 

• Dysgu Gartref ac yn yr Ysgol: mae gwybodaeth ar-lein a 

dogfennau y gellir eu lawrlwytho yn cynnig gweithgareddau 

addysg fel Bagiau o Datws a Photiau o Foron, Y Blwch Llysiau 

a Mwydod Rhyfeddol  

5.18 Mae darparu cyrsiau ar-lein wedi cynyddu’r hyfforddiant a gyflwynir 

trwy gyfrwng y Gymraeg – a oedd gynt yn broblem oherwydd prinder 

hyfforddwyr sy’n gallu siarad Cymraeg. Ym mis Rhagfyr 2019, yn 
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dilyn ymgynghoriad mewnol ar y fecanwaith orau ar gyfer cyflwyno ar-

lein, penodwyd Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd i hwyluso 

a gwella profiad dysgu ar-lein cynulleidfa Tyfu’r Dyfodol gan 

ddefnyddio rhithwir estynedig fel modd o ‘grwydro’ ac archwilio’r Ardd 

Fotaneg. Rhagwelir y caiff hyn ei lansio yn y misoedd nesaf a dylai 

fod manylion ar gynnydd pellach yn yr adroddiad cynnydd nesaf. 

Canolfannau Hyfforddi 

5.19 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi datblygu canolfannau hyfforddi i weithredu 

fel canolfannau allgymorth a sicrhau agwedd Cymru-gyfan i’r prosiect 

a all ymwneud â grŵp cynulleidfa eang. Mae’r prosiect wedi darparu 

cymorth ariannol i’r canolfannau i ddatblygu lleoedd addysgu newydd 

gydag offer a deunyddiau. 

5.20 Cafodd safleoedd y canolfannau – sy’n cynnwys cysylltiadau a oedd 

yn bod eisoes a chysylltiadau newydd i’r Ardd Fotaneg – eu 

penderfynu yn dilyn cyfarfodydd allanol, ar sail meini prawf o nifer llai 

o ganolfannau mwy er mwyn cynhyrchu buddion cynaliadwy a 

hirdymor. Erbyn mis Chwefror 2020, roedd chwe chanolfan wedi eu 

sefydlu yn y lleoliadau canlynol: 

• Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT), Machynlleth 

• Gardd Gymunedol Clydach, Abertawe  

• Cwrt Insole, Caerdydd 

• Gardd Fotaneg Treborth ac Elfennau Gwyllt, Bangor 

• Canolfan Sgiliau Coetir, Dinbych 

• Ysgol Dyffryn Aman, Sir Gaerfyrddin.  

5.21 Mae safleoedd y canolfannau hyn wedi rhoi lleoliadau ar gyfer cyrsiau 

hyfforddi i oedolion a phlant, digwyddiadau, a gweithgarwch o dan 

PG1 a 3 ac wedi sicrhau agwedd Cymru gyfan i gyflawni prosiect 

Tyfu’r Dyfodol. Mae’r bartneriaeth gyda safleoedd y canolfannau wedi 

dod â llawer o fuddion i bob rhanddeiliad, yn enwedig, cynyddu 

cydweithio ar draws y sector garddwriaeth yn ogystal â chyflawni 

gwelliannau sylweddol i safleoedd y canolfannau – er enghraifft, 

trawsnewid Gardd Gymunedol Clydach o dir gwastraff wedi mynd yn 

wyllt i ardd ddeinamig yng nghalon y gymuned. 
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5.22 Er bod llawer wedi cymryd rhan yn y cyrsiau a’r digwyddiadau yn y 

canolfannau, awgrymodd un o’r partneriaid gweithredu fod angen 

gwneud mwy i sicrhau bod prosiect Tyfu’r Dyfodol yn ymwneud â 

chynulleidfa eang y tu hwnt i ymwelwyr arferol â’r Ardd Fotaneg. 

5.23 Ym mis Mawrth 2020, roedd safleoedd y canolfannau wedi cau i 

ddigwyddiadau a gweithgareddau o ganlyniad i’r panemig COVID-19.  

 

PG1.2 – Ennyn diddordeb y cyhoedd, digwyddiadau, sioeau a 

gweithgareddau i bawb  

5.24 Nod ail elfen PG1 yw ennyn diddordeb y cyhoedd mewn modd 

arloesol trwy gyflwyno pytiau byr o wybodaeth ar erddi ar gyfer iechyd 

a garddio ecosystem. Trwy ddarparu gwybodaeth dros gyfnod byr o 

amser, nod Tyfu’r Dyfodol yw goresgyn y rhwystr ‘dim digon o amser’  

- sy’n cadw pobl rhag ymwneud â thyfu -, ymwneud â chynulleidfa 

ehangach a darparu llwyfan sy’n galluogi cyfranogwyr i gamu ymlaen 

ymhellach trwy ddilyn un o’r cyrsiau garddwriaethol. 

Cyfres o sgyrsiau a digwyddiadau  

5.25 Mae Tyfu’r Dyfodol yn anelu at ddatblygu cyfres o sgyrsiau a 

digwyddiadau i’w cyflwyno i grwpiau cymunedol ledled Cymru, gan 

gynnwys yn yr Ardd Fotaneg a safleoedd y canolfannau, gan godi 

ymwybyddiaeth o elfennau megis garddwriaeth cydnaws â bywyd 

gwyllt, gwarchod cynefinoedd, a garddwriaeth a thyfu eich bwyd eich 

hun fel rhan o ffordd iach a chytbwys o fyw. 

5.26 Bwriedir marchnata’r digwyddiadau trwy fentrau ar y cyd â Tyfu Fyny, 

Tyfu Cymru, a Garddwriaeth Cymru. Er enghraifft, ym mis Ebrill 2019, 

fe wnaeth Tyfu’r Dyfodol gynnal ‘Digwyddiadau Coed Ffwythau 

Perllan Treftadaeth Cymru', a gyflwynwyd gan un o’i gyd-brosiectau 

RDP, Garddwriaeth Cymru. Fe wnaeth y ddau brosiect farchnata’r 

digwyddiad trwy eu llwyfannau cyfryngau cymdeithasol annibynnol a 

chylchlythyrau newyddion. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi penodi Swyddog 

Marchnata a Digwyddiadau hefyd, a hyrwyddodd y digwyddiadau a’r 
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sgyrsiau trwy sianelau cyfryngau cymdeithasol i geisio’r 

cynulleidfaoedd mwyaf posibl. 

5.27 Er mwyn sicrhau hygyrchedd y sgyrsiau, maent wedi cael eu cynnal 

ledled Cymru, gan ddefnyddio’r canolfannau hyfforddi a’r Ardd 

Fotaneg, a chynnwys cyflwyniadau gan rhanddeiliaid arbenigol 

allanol. Cyfres nodweddiadol o’r mathau o sgyrsiau a hwyluswyd gan 

Tyfu’r Dyfodol oedd y gyfres o ddarlithoedd addysgiadol am ddim 

amser cinio (a ddilynwyd gan 161 o gyfranogwyr unigol), a gynhaliwyd 

ar ddechrau 2020 ar Blanhigion a Newid Hinsawdd. Roedd y gyfres o 

ddarlithoedd, a oedd yn cynnwys 6 darlith a gynhaliwyd ar 3 dydd 

Gwener, yn canolbwyntio ar effaith newid hinsawdd ar blanhigion, yr 

ymchwil a gyflawnwyd i oresgyn hyn, a rôl Gerddi Botaneg wrth fynd 

i’r afael â newid hinsawdd ac addasu iddo. Roedd y darlithwyr gwadd 

yn cynnwys: 

• Yr Athro Emeritws Alayne Street-Perrott, Prifysgol Abertawe: 

Iacháu’r Ddaear: Biochar i Ddal a Storio Carbon ac Adfer 

Cynefinoedd 

• Yr Athro Mary Gagen, Prifysgol Abertawe: Cylchoedd Coed a 

Newid Hinsawdd, Edrych yn ôl i Weld y Dyfodol 

• Dr Paul Smith, Ysgrifennydd Cyffredinol Botanic Gardens 

Conservation International: Rôl Gerddi Botaneg wrth Liniaru 

Newid Hinsawdd ac Addasu iddo  

5.28 Mae digwyddiadau wedi cael eu cynnal yn fewnol (yn yr Ardd 

Fotaneg) ac yn allanol mewn sioeau a safleoedd eraill ledled Cymru. 

Mae’r digwyddiadau mewnol wedi cynnwys: 

• Gweithgareddau i Bawb Hanner Tymor Chwefror (23 Chwefror 

i 3 Mawrth 2019): fe wnaeth gweithgareddau’n cynnwys ‘Trin 

mân fwystfilod’ a ‘Dewch i Dyfu, Dewch i Arddio’ ddenu 2,606 o 

gyfranogwyr: 

o Roedd Trin Mân Fwystfilod yn rhoi cyfle i ymwelwyr 

gyfarfod a chyffwrdd pryfed dail, nadroedd cantroed mawr, 

chwilod trofannol a chrocrotsis yn hisian, a chawsant eu 
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haddysgu am yr hyn y gallant ei wneud i helpu cynnal mân 

fwystfilod yn eu gerddi 

o Roedd Dewch i Dyfu, Dewch i Arddio yn cynnwys crefftau 

garddwriaethol, casglu a gwneud te perlysieuol, 

gweithgareddau hau hadau, cynghorion am dyfu 

planhigion ar gyfer diodydd smwddi a bwydydd maethlon 

iawn  

• Penwythnos Gardd Lles (25-27 Mai 2019, 2,909 o 

gyfranogwyr): roedd gan y digwyddiad tri-diwrnod, a ddenodd  

2,900 o ymwelwyr, themâu ar gyfer pob diwrnod: 

o Dydd Sadwrn 25 Mai: ‘Gwyddoniaeth Lles’ – bu 

ymchwilwyr o bob rhan o Gymru’n rhoi sgyrsiau ac yn ateb 

cwestiynau am eu hymchwil. Roedd y diwrnod yn tynnu 

sylw at y gwaith sy’n mynd ymlaen i wella llesiant Cymru 

boed hynny trwy warchod ein hamgylchedd a’n 

rhywogaethau, neu trwy wella ansawdd bywyd i’r bobl sy’n 

byw a gweithio yma 

o Dydd Sul 26 Mai: ‘Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles 

Meddyliol’ – yn canolbwyntio ar wahanol ffyrdd y gallwch 

ofalu am eich iechyd meddwl a chynnig y gallu i ymwneud 

ag elusennau a sefydliadau y mae eu gwaith yn 

canolbwyntio ar lesiant meddyliol  

o Dydd Llun 27 Mai: ‘Corff Iach, Meddwl Iach – Diwrnod Lles 

Corfforol’ – yn canolbwyntio ar amrediad o wahanol ffyrdd 

y gallwch ofalu am eich iechyd corfforol, a ddaw â budd 

i’ch iechyd meddwl yn ei sgil   

• Gŵyl Peillwyr (24-26 Awst 2019): Roedd y digwyddiad, a 

ddenodd 2,859 o ymwelwyr, yn cynnwys sgyrsiau, teithiau 

cerdded tywysedig, gwybodaeth a stondinau masnachol yn 

rhoi gwybodaeth ynghylch gwaith sy’n cael ei gyflawni i 

ddiogelu peilltwyr a’u cynefinoedd ledled Cymru. Atgyfnerthwyd 

y digwyddiad gan bresenoldeb sefydliadau fel Ymddiriedolaeth 

Natur De a Gorllewin Cymru a Coed Cadw, a busnesau lleol yn 
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gwerthu cynnyrch sy’n gweithio gyda pheillwyr, megis Seidr 

Afal y Graig. 

5.29 Yn allanol, mae Tyfu’r Dyfodol wedi cydweithio â sioeau yng 

Nghymru, yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol, i hyrwyddo gwaith 

a themâu Tyfu’r Dyfodol gan gynnwys: 

• Sioe Flodau’r RHS, Caerdydd (Ebrill 2018): trwy gydweithio ag 

Adran Arddwriaeth yr Ardd Fotanegol, fe wnaeth Tyfu’r Dyfodol 

arddangos gardd gegin ysbrydoledig ac addysgiadol yn y 

digwyddiad 

• Sioe Frenhinol Cernyw (Mehefin 2018): Cymerodd Tyfu’r 

Dyfodol ran mewn gorymdaith i anrhydeddu penblwydd y 

Tywysog Charles yn 70 oed, gyda thema ‘Planhigion ar gyfer 

Peillwyr’. Roedd hyn yn cynnwys cwch gwenyn addurniedig a 

berfâu â phlanhigion cydnaws â pheillwyr wedi eu plannu 

ynddynt 

• Yr Eisteddfod Genedlaethol (Awst 2018): yn ystod yr wythnos 

yno, cynhaliodd Tyfu’r Dyfodol amryw o arddangosiadau a 

gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â themâu’r prosiect 

• Sioe Flodau’r RHS, Caerdydd (Ebrill 2019): unwaith eto, trwy 

gydweithio ag Adran Arddwriaeth yr Ardd Fotaneg, fe wnaeth 

Tyfu’r Dyfodol arddangos Gardd Lles fel nodwedd. Cafodd 

Gardd Lles, a ysbrydolwyd gan goedwig, ei chynllunio fel lle i 

eistedd yn ôl, ymlacio a manteisio ar y buddion iechyd o fod 

mewn llecyn gwyrdd. Yn seiliedig ar thema genedlaethol yr 

RHS ar gyfer 2019, sef yr effeithiau cadarnhaol y gall garddio 

eu cael ar iechyd a llesiant, roedd yn cynnwys dau lecyn tawel i 

eistedd a oedd yn cynnwys lleoedd preifat am ennyd o fyfyrdod 

tawel mewn dyluniad gwyn a lliwiau pastel yn cyfleu 

llonyddwch a thawelwch. Roedd Gardd Lles yn galluogi 

ymwelwyr i brofi manteision amgylchedd gardd iechyd a lles, 

gan eu tynnu oddi wrth amgylchedd prysur y sioe am y tro. 

• Symposiwm Rhyngwladol Arboretum Cenedlaethol Korea (Mai 

2019): Fe wnaeth cynrychiolwyr Tyfu’r Dyfodol gyflwyno 
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cyflwyniadau ar ran y Prosiect yn y digwyddiad hwn gyda 174 

yn bresennol. Teitlau’r cyflwyniad oedd: 

o Coedardd i Gymru 

o Pwysigrwydd Gerddi Botaneg i Iechyd a Lles Pobl, Bywyd 

Gwyllt a’r Amgylchedd  

5.30 Yn sgil COVID-19, bu raid i amryw o weithgareddau cyhoeddus a 

gynlluniwyd (tri yn yr Ardd Fotaneg ac wyth yn allanol) gael eu canslo 

neu eu symud ar-lein. Yn gysylltiedig â’i ddatblygiad o adnoddau 

dysgu ar-lein, ac i’w hategu, mae’r Prosiect wedi cynyddu ei ymwneud 

cyhoeddus ar-lein trwy gyfres o flogiau. Er enghraifft, 

• Blogiau Gwenyna Wythnosol, gan Hyfforddwr Ecosystemau a 

Gwenynwr y Prosiect, yn dogfennu’r gydberthynas rhwng 

gwenynwr a gwenyn, a’r tasgau sy’n ofynnol i gynnal heidiau 

ffyniannus drwy gydol y tymor gwenyn 

• Mae’n Bryd rhoi’r gorau i Fawn, gan Swyddog Gwyddoniaeth y 

Prosiect, sy’n rhoi cyflwyniad i wyddoniaeth mawndiroedd, gan 

bwysleisio’u pwysigrwydd i systemau hinsawdd a 

bioamrywiaeth. Mae’r blog hefyd yn rhoi cynghorion ar ddewis 

a defnyddio compostau di-fawn 

• Rhoi Cychwyn ar Gofnodi Bywyd Gwyllt yn eich Gardd, sy’n 

pwysleisio bod cofnodi bywyd gwyllt yn hynod bwysig, a 

hanfodol i lunio darlun o dueddiadau hirdymor mewn 

poblogaethau. Mae nawr yn amser gwych i gychwyn cofnodi 

bywyd gwyllt, gyda’r holl amser a dreuliwn gartref a’r newid yn 

y tywydd. Rhoddir rhestrau gwirio adnabod, i’w lawrlwytho am 

ddim, o bryfed, gwenyn, gloynnod byw a gwyfynnod. 
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6. Cynnydd Dathlu Garddwriaeth Cymru (Pecyn Gwaith 2) 

6.1 Mae Pecyn Gwaith 2 yn canolbwyntio ar ‘Ddathlu Garddwriaeth 

Cymru’, gan ddefnyddio gweithgareddau cyhoeddus yr Ardd Fotaneg 

fel llwyfan i arddangos tyfwyr lleol a Chymreig a’r diwydiant 

garddwriaeth. Nod y pecyn gwaith yw cyflwyno ymwybyddiaeth 

ehangach i’r cyhoedd o werth cynnyrch garddwriaethol Cymru a’u 

hannog i brynu’n fwy lleol yn y dyfodol. Mae’r gweithgareddau 

cyhoeddus yn digwydd trwy drefnu gwyliau a digwyddiadau sy’n 

arddangos amrywiaeth ac ansawdd cynnyrch garddwriaethol Cymru. 

Mae’r adran hon yn amlinellu’r gweithareddau a gyflawnwyd ac yn 

archwilio cynnydd o gymharu â’r hyn a gynlluniwyd ac unrhyw 

ganlyniadau sy’n codi ohonynt ar y cam canol tymor hwn o’r gwaith. 

 

PG2.1 Ennyn Diddordeb y Cyhoedd: Gwyliau a Digwyddiadau 

Cyflwyno Digwyddiadau 

6.2 Nod cyflwyno digwyddiadau yw rhoi llwyfan i hyrwyddo garddwriaeth 

Cymru gan ymwneud yn thematig ag amrywiaeth o bynciau 

garddwriaethol. Mae gan Tyfu’r Dyfodol gyfres o ddigwyddiadau 

tymhorol, sydd bellach yn rhai blynyddol, yn yr Ardd Fotaneg, megis y 

Diwrnod Cennin Pedr yn y gwanwyn a’r Penwythnos Afalau yn hwyr 

yn yr Hydref. Trwy’r digwyddiadau hyn, mae’r Prosiect wedi rhoi 

llwyfan i 14 o gwmnïau a sefydliadau elusennol arddangos eu 

cynnyrch a’u gwaith. Mae enghreifftiau o ddigwyddiadau a gynhaliwyd 

hyd yma yn cynnwys: 

• Diwrnod Cennin Pedr 

• Gŵyl Tegeirianau 

• Penwythnos Afalau 

• Gŵyl Peillwyr 

• Diwrnod Ffyngau  

6.3 Erbyn mis Mawrth 2020, mae’r digwyddiadau hyn wedi ysgogi 8,938 o 

gysylltiadau trwy 33 o gamau gweithredu gwybodaeth unigryw, dros 

14 diwrnod. Caiff gweithgareddau ychwanegol ar ddyddiau 
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digwyddiadau, megis y sesiynau galw heibio o dan Gweithgareddau i 

Bawb, eu cynrychioli yn PG1, gan fynd â’r niferoedd y tu hwnt i’r 

8,938. Roedd y gweithgareddau’n cynnwys teithiau cerdded 

tywysedig a sgyrsiau gydag arbenigwyr o’r Ardd Fotaneg a 

sefydliadau eraill. 

6.4 Roedd y cais am gyllid yn nodi manylion cynlluniau i ddatblygu dwy 

ŵyl fawr yn ystod prosiect Tyfu’r Dyfodol yn benodol ar gyfer 

hyrwyddo cyflenwyr a chynhyrchwyr Cymreig, yn ogystal ag 

entrepreneuriaid garddwriaethol Cymreig. Ailgynlluniwyd y 

gweithgaredd hwn, fodd bynnag, i gynnwys amrywiaeth helaeth o 

weithgareddau a chyflenwyr i raglen o ddigwyddiadau llai a fyddai’n 

cyrraedd yn ehangach. 

6.5 Er bod y canolfannau hyfforddi a drafodwyd yn adran 5 wedi cael eu 

cynllunio’n bennaf i helpu cyflawni PG1, nod y Prosiect yw defnyddio 

rhai o’r canolfannau, lle bo’n addas, fel lleoliadau ychwanegol ar gyfer 

cynnal digwyddiadau mwy cyffredinol. Bydd hyn yn datblygu cymorth 

ymhellach ledled Cymru ac yn galluogi Tyfu’r Dyfodol i amlygu 

busnesau mewn lleoliadau heblaw’r Ardd Fotaneg yn ne-orllewin 

Cymru. Enghraifft o ddigwyddiad o’r fath oedd Draig Beats a 

gynhaliwyd yng Ngardd Fotaneg Treborth (8/06/19), a oedd yn 

cynnwys: 

• Gweithgareddau cyhoeddus yn hyrwyddo ac arddangos 

cyflenwyr a chynhyrchwyr lleol a stondinau bwyd, gan ddenu 

370 o ymwelwyr 

• Sgyrsiau a gweithdai bach addysgiadol, ar thema botaneg gan 

ddefnyddio modelau botanegol, microsgopau a 

gweithgareddau crefft, gyda 100 o gyfranogwyr unigryw   

Presenoldeb mewn Digwyddiadau Allanol 

6.6 Mae digwyddiadau allanol, megis Sioe Frenhinol Cymru a Sioe 

Flodau RHS Caerdydd wedi bod yn gyfryngau ar gyfer arddangos 

ychwanegol y tu hwnt i’r hyn a ragwelwyd gan gynllun gwreiddiol y 

prosiect. Maent yn cynnig cyfleoedd i farchnata ac i ymwneud â 

rhanddeiliaid sy’n wahanol i ymwelwyr rheolaidd â’r Ardd Fotaneg. 
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Cafodd y presenoldeb mewn digwyddiadau fel Confensiwn 

Cymdeithas Gwenynwyr Cymru ei gefnogi gan wirfoddolwyr a oedd 

yn weithgar wrth hyrwyddo digwyddiadau a gweithgareddau’r Prosiect 

tra oeddent yno. Mae digwyddiadau allanol wedi bod yn canolbwyntio 

ar gyflawni o dan PG1 ond maent yn cyfrannu at PG2 hefyd fel 

llwyfannau ar gyfer hyrwyddo Garddwriaeth Cymru a lledaenu 

gwybodaeth ynghylch planhigion ar gyfer peillwyr a Phecyn Gwaith 3 

o dan y Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Enghraifft o ddigwyddiad o’r 

fath yw’r ‘Fainc Potio’ a gafwyd yn Sioe Flodau’r RHS Caerdydd 2019 

a Sioe Frenhinol Cymru 2019. Lle anffurfiol oedd y ‘Fainc Potio’ ar 

gyfer sesiynau galw heibio, gweithgareddau a sgyrsiau ar arddwriaeth 

gan aelodau o dîm Tyfu’r Dyfodol ac arbenigwyr a gefnogir. Yn Sioe 

Flodau’r RHS Caerdydd, cyflwynwyd 15 o sesiynau ymarferol, yn 

cefnogi ac arddangos 9 o randdeiliaid o’r sector garddwriaethol, gan 

gynnwys Far Hill Flowers, Cymru yn ei Blodau a Pennard Plants.  Yn 

ystod Sioe Frenhinol Cymru, fe’i cynhaliwyd mewn cydweithrediad â 

Tyfu Cymru a Brit Growers Ltd fel lle ar gyfer busnesau a gefnogir 

gan y sefydliadau hyn. Roedd presenoldeb cynhyrchwyr a chyflenwyr 

eraill yn y digwyddiadau hyn yn galluogi Tyfu’r Dyfodol i ddangos y 

cymorth a gynigir gan bob un o’r tri sefydllad. 

Digwyddiadau Marchnata 

6.7 Mae Swyddog Marchnata a Digwyddiadau’r Prosiect, gyda chymorth 

gan Bennaeth Marchnata a Chyfathrebu’r Ardd Fotaneg, wedi 

cydgysylltu’r marchnata a’r cyfathrebu ar gyfer y Prosiect, gwaith sydd 

wedi bod yn hanfodol wrth gynnal digwyddiadau o dan Becyn Gwaith 

2 (gweler mewnbynnau’r prosiect). Mae’r gwaith marchnata a 

chyfathrebu wedi defnyddio amrywiaeth o gyfryngau, gan gynnwys 

presenoldeb gweithgar ar gyfryngau cymdeithasol; ennyn diddordeb 

ac ymateb cryf ar Facebook, Instagram, Twitter ac YouTube (gweler 

adran 4). 

6.8 Mae’r Swyddog Marchnata a Digwyddiadau yn gyfrifol am greu 

cylchlythyr newyddion sy’n cynnwys gwybodaeth a diweddariadau 

ynghylch Tyfu’r Dyfodol yn ogystal â hysbysebu’r cyrsiau a’r 

digwyddiadau o bob un o’r tri phecyn gwaith yn yr Ardd Fotaneg a 
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chanolfannau ledled Cymru. Anfonir hwn at restr tanysgrifwyr o fwy na 

5,000 trwy e-bost wythnosol. Mae’r cylchlythyr newyddion wedi 

parhau trwy gydol cyfnod y pandemig COVID-19, gan roi cyfrwng ar 

gyfer parhau hyfforddiant i aelodau o’r cyhoedd gyda chynnwys 

ysgrifenedig yn ogystal â fideos yn rhoi cyfarwyddiadau ar arferion 

garddio. 

6.9 Mae Tyfu’r Dyfodol a’i ddigwyddiadau wedi cael eu cynnwys mewn 

papurau newydd gyda hysbysebion a gyllidwyd yn ymddangos yn y 

canlynol:  

• Western Mail 

• South Wales Evening Post 

• Llanelli Star 

• Carmarthen Journal 

• Wales Online 

6.10 Mae datganiadau i’r wasg a’r ymwneud â Sioe Flodau’r RHS, 

Caerdydd a Sioe Frenhinol Cymru hefyd wedi cael sylw ar y teledu a’r 

radio. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi ymddangos ar amrywiaeth o 

gyhoeddiadau print, sianelau a sioeau teledu, gan gynnwys ITV, S4C 

ac amryw o raglenni’r BBC.  Nodir isod rai o uchafbwyntiau’r sylw a 

gafwyd yn y wasg: 

• 2020: Countryfile – darn gyda Dr Natasha de Vere ar 

bwysigrwydd Gerddi Botaneg a pheillwyr 

• 2020: BBC Radio Wales – Cyfweliad gydag Abi Lowe a Dr 

Laura Jones, yn ymwneud ag 20 mlynedd yr Ardd Fotaneg a’r 

ymchwil peillwyr  

• 2019: Cafwyd sylw i ddigwyddiad lansio safle canolfan 

partneriaeth Tyfu’r Dyfodol a Cwrt Insole ar-lein, gan gynnwys 

BusinessNewsWales, West Wales Chronicle a The 

Blueprint Guide to Group Travel  

• 2018: Prynhawn Da S4C:  Cyfweliad gydag Abi Lowe a Steffan 

John, yn trafod Prosiect Tyfu’r Dyfodol: 

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/183918

1989482299/?t=15 

https://businessnewswales.com/national-botanic-garden-announces-cardiff-partnership/
https://www.westwaleschronicle.co.uk/blog/2019/10/22/insole-court-partnership-partneriaeth-cwrt-insole/
http://www.blueprintguide.co.uk/morenews-2396-9-National+Botanic+Garden+_Cardiff+Partnership.html
http://www.blueprintguide.co.uk/morenews-2396-9-National+Botanic+Garden+_Cardiff+Partnership.html
https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/1839181989482299/?t=15
https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/1839181989482299/?t=15


Gwerthusiad Tyfu’r Dyfodol: Gwerthusiad Canol Tymor  

 36 

• 2018: Sut y caiff gwenyn eu hachub gan bob ymwelydd â 

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru: 

https://www.walesonline.co.uk/whats-on/whats-on-

news/how-bees-being-saved-every-14981246  

• 2018: Hela pryfed hofran: https://phys.org/news/2018-04-

great-welsh-science-pollinator-puzzle.html  

• 2018 ‘Tricky Taxonomy’: y problemau wrth enwi rhywogaethau 

newydd, pod-ddarllediad The Guardian gyda Dr Natasha de 

Vere: 

https://www.theguardian.com/science/audio/2018/aug/03/tr

icky-taxonomy-the-problems-with-naming-new-species-

science-weekly-podcast  

• 2018 Springwatch. Cyfweliad gydag Abigail Lowe. Darn 

nodwedd ar y gydberthynas ryfeddol rhwng planhigion a 

pheillwyr   

• 2017: Gwyddonwyr yn astudio sut mae golau yn effeithio ar 

ymddygiad glöynnod byw  https://www.bbc.co.uk/news/uk-

wales-39016659  

• 2017: Astudiaeth gan yr Ardd Fotaneg yn datgelu hoff 

blanhigion gwenyn: https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-

south-west-wales-39003201  

• 2017: Cyfweliad gyda Dr Natasha de Vere yn The Biologist: 

https://www.rsb.org.uk/get-involved/157-biologist  

• 2017: Gardeners’ World. Cyfweliad gyda Laura Jones am ei 

hymchwil i wenyn mêl. Gofynnwyd i wenynwyr anfon samplau 

o fêl inni ar gyfer metabarcodio DNA i ddarganfod pa 

blanhigion mae gwenyn mêl yn eu hoffi orau    

• 2017: Countryfile. Cyfweliad gyda Laura Jones. Darn nodwedd 

yn trafod ein hymchwil sy’n parhau i wenyn mêl a 

chanlyniadau’r casglu cynnar   

6.11 Mae COVID-19 wedi cael effaith sylweddol ar Becyn Gwaith 2 o ran 

canslo dau ddigwyddiad Tyfu’r Dyfodol a phresenoldeb mewn 

digwyddiadau allanol drwy gydol gwanwyn a haf 2020. Enghraifft o 

sut mae’r Prosiect wedi goresgyn heriau’r cyfnod clo oedd y Diwrnod 

https://www.walesonline.co.uk/whats-on/whats-on-news/how-bees-being-saved-every-14981246
https://www.walesonline.co.uk/whats-on/whats-on-news/how-bees-being-saved-every-14981246
https://phys.org/news/2018-04-great-welsh-science-pollinator-puzzle.html
https://phys.org/news/2018-04-great-welsh-science-pollinator-puzzle.html
https://www.theguardian.com/science/audio/2018/aug/03/tricky-taxonomy-the-problems-with-naming-new-species-science-weekly-podcast
https://www.theguardian.com/science/audio/2018/aug/03/tricky-taxonomy-the-problems-with-naming-new-species-science-weekly-podcast
https://www.theguardian.com/science/audio/2018/aug/03/tricky-taxonomy-the-problems-with-naming-new-species-science-weekly-podcast
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-39016659
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-39016659
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-39003201
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-south-west-wales-39003201
https://www.rsb.org.uk/get-involved/157-biologist
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Cennin Pedr a gynhaliwyd ar 21 Mawrth. Hwn oedd y digwyddiad 

cyntaf i gael ei daro ond roedd prosiect Tyfu’r Dyfodol yn gallu 

defnyddio cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyflwyno’r arddangosiad o 

Gennin Pedr a baratowyd yn rhithiol yn lle hynny. Bydd defnyddio 

dysgu ar-lein ac addysgu trwy gyfryngau gwahanol yn hanfodol wrth 

i’r Prosiect fynd yn ei flaen. 

Llwyfan i Dyfwyr a Chyflenwyr 

6.12 Mae garddwriaeth yn cynrychioli 10% (1,740) o fusnesau seiliedig ar y 

tir yng Nghymru ac 8% o gyflogaeth y sector, gan ei wneud yr is-

sector pedwerydd pwysicaf o ran cyflogaeth. Mae Tyfu’r Dyfodol yn 

weithgar yn cefnogi cydweithio rhwng tyfwyr Cymreig ac ymchwil sy’n 

digwydd o fewn y sector garddwriaeth, yn enwedig o safbwynt y rheini 

sy’n gweithredu mewn ffordd gynaliadwy yn amgylcheddol yn wyneb 

newid hinawdd a phwysau economaidd. Diben y digwyddiadau a 

gynhelir gan Tyfu’r Dyfodol yw hyrwyddo a chefnogi busnesau 

garddwriaethol Cymru. 

6.13 Yn y digwyddiadau sy’n cael eu cynnal gan Tyfu’r Dyfodol, mae 

busnesau’n gallu cael stondinau masnachol i hyrwyddo a gwerthu eu 

cynnyrch i aelodau’r cyhoedd. Mae’r Ardd Fotaneg yn croesawu dros 

160,000 o bobl y flwyddyn20 ac mae gwerth mawr i gynhyrchwyr 

Cymreig fod yng ngolwg yr ymwelwyr hyn. Mae budd ychwanegol i 

dyfwyr wrth gael eu cysylltu â brand yr Ardd Fotaneg. Bwriad y 

Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr a ddatblygir fel rhan o Becyn Gwaith 

3 yw tynnu sylw at ansawdd cynnyrch Cymreig ac arferion y cyflenwyr 

(gweler adran 7).  

6.14 Mae brand cryf gan yr Ardd Fotaneg ar draws y sector garddwriaeth 

yng Nghymru ac mae hyn wedi rhoi cyfleoedd i brosiect Tyfu’r 

Dyfodol, ac yn benodol, digwyddiadau Pecyn Gwaith 2, ddatblygu 

partneriaethau gyda sefydliadau eraill a’u cyfeirio at adnoddau 

defnyddiol. Roedd rhanddeiliaid yn nodi bod Tyfu’r Dyfodol mewn 

cysylltiad agos â’r prosiectau eraill yng Ngrŵp Garddwriaeth yr RDP, 

yn mynychu Cyfarfodydd Cydweithio chwarterol RDP, a gynhelir gan 

 
20 Ffigurau 2017-18  
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Tyfu Cymru.  Mae’r mynychwyr yn cynnwys Lantra Cymru, Tyfu 

Cymru, Tyfu Fyny, Garddwriaeth Cymru, Llywodraeth Cymru, 

Prifysgol Caerdydd, Cyswllt Ffermio, Ymgynghoriaeth Ffermio 

Cynaliadwy a Sarpo Potatoes, Peas Please, Ffermydd a Gerddi 

Cymdeithasol, Cyngor Sir Fynwy, Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru, 

Bwrdd Bwydydd a Diodydd, Iechyd Planhigion Llywodraeth Cymru a 

chwmnïau Amaethfferyllol. Mae cydweithio pellach gyda Tyfu Cymru 

wedi helpu adnabod y cynhyrchwyr hynny a hoffai elwa o arddangos 

yn y digwyddiadau a drefnir gan Tyfu’r Dyfodol a’r posibiliadau o ran 

cydweithio rhwng y prosiectau yn y dyfodol. 

6.15 Nodwyd bod tîm Tyfu’r Dyfodol wedi cydweithio’n agos â phrosiectau 

eraill (yn fwyaf nodedig Tyfu Cymru a Tyfu Fyny) wrth gynllunio Tyfu’r 

Dyfodol gan sicrhau bod ategu’n digwydd heb ddyblygu.  

Creu mannau arddangos 

6.16 Mae Tyfu’r Dyfodol yn bwriadu creu arddangosiadau sy’n darlunio 

ffyrdd newydd o ddefnyddio cynnyrch a chynhyrchion garddwriaethol. 

Bydd yr Ardd Fotaneg yn cael cymorth tyfwyr arbenigol i greu’r 

arddangosiadau hyn a byddant yn tynnu sylw at ddulliau amgen yn 

ogystal â chynnyrch garddwriaethol Cymreig a phlanhigion sy’n tyfu’n 

dda yn hinsawdd Cymru. 

6.17 Mae’r cyllid wedi galluogi ailddatblygu ‘Gardd y Gors’ yn yr Ardd 

Fotaneg. Bydd yr ailddatblygu hwn yn gweld yr arddangosiad yn cael 

ei ailblannu ar ôl cloddio gan Dîm Garddwriaeth yr Ardd Fotaneg a 

bydd yn cael ei ddefnyddio i gynnal digwyddiadau PG2 a chyrsiau 

PG1. 

6.18 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi arddangos gardd yn Sioe Flodau’r RHS, 

Caerdydd yn 2018 gydag arddangosfa ‘Cegin y Dyfodol’ a ‘Gardd 

Lles’ yn 2019. Bydd ‘Gardd Lles’ yn ffurfio datblygiad gardd y tu allan i 

Ysbyty Treforys, gyda’r gwaith o’i gosod wedi’i ohirio hyd nes y bydd y 

cyfyngiadau COVID-19 yn caniatáu hynny. Fe fydd yr ardd, sy’n 

seiliedig ar thema genedlaethol yr RHS ar gyfer 2109 o’r effeithiau 

cadarnhaol y gall garddio eu cael ar iechyd a llesiant, yn cynnwys dau 

le cysgodol i eistedd yn yr ardd sy’n cynnig llecynnau preifat am 
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ennyd o fyfyrdod tawel mewn dyluniad gwyn a lliwiau pastel sy’n 

cyfleu tawelwch a llonyddwch. Fe fydd yr ardd, a ysbrydolwyd gan 

geubrennau naturiol mewn coedwigoedd, yn gyfle i staff y 

Gwasanaeth Iechyd, cleifion ac ymwelwyr brofi manteision 

amgylchedd gardd i iechyd a llesiant, gan eu tynnu oddi wrth 

amgylchedd gweddill yr ysbyty dros dro. Mae gan yr ardd gysylltiadau 

agos â phrosiect Caru Natur Cymru, sydd hefyd yn cael ei redeg gan 

yr Ardd Fotaneg.  
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7. Cynnydd Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol (Pecyn 

Gwaith 3) 

7.1 Nod Pecyn Gwaith 3 yw cyflwyno ‘Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol’. 

Mae’n anelu at wneud hynny trwy’r ddau gam canlynol: 

• Creu rhwydweithiau rhwng gwyddoniaeth a garddwriaeth 

• Adeiladu sail o dystiolaeth i gefnogi gweithredu dros beillwyr yn 

y dyfodol a all drosglwyddo i greu marchnad newydd am 

blanhigion a gynhyrchir yn gynaliadwy ar gyfer peillwyr. 

Caiff y pecyn gwaith hwn ei gyflawni trwy ddwy ffrwd waith 

gysylltiedig: SciHort: Cynhadledd a Rhwydweithio Gwyddoniaeth 

mewn Garddwriaeth (PG3.1) ac Astudiaeth Achos Trosglwyddo 

Gwybodaeth Wyddonol i Arddwriaeth: Creu ‘Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr’ (PG3.2). Bydd yr adran hon yn archwilio cynnydd Pecyn 

Gwaith 3 gan ystyried y gweithgareddau a gyflawnwyd a’u 

canlyniadau ac effeithiau cysylltiedig.  

 

PG3.1 - SciHort: Cynhadledd a Rhwydweithiau Gwyddoniaeth i 

Arddwriaeth  

7.2 Mae elfen Gwyddoniaeth Garddwriaeth (SciHort) Pecyn Gwaith 3 yn 

ceisio codi ymwybyddiaeth o ymchwil a all gefnogi gwell cynhyrchion 

a phrosesau garddwriaethol. Mae’r Cynllun Gweithredu Strategol ar 

gyfer Diwydiant Garddwriaeth Cymru21 yn nodi bod angen adnabod 

“bylchau yn yr ymchwil ac annog a chydgysylltu ymchwil newydd lle 

bo angen” a “chasglu a crynhoi canlyniadau gwybodaeth o’r farchnad 

ac ymchwil technegol perthnasol a datblygu dulliau cyfathrebu addas 

i’w lledaenu’n rhagweithiol i’r diwydiant”. 

Creu rhwydweithiau rhwng diwydiant garddwriaeth Cymru a 

gwyddoniaeth a thechnoleg   

7.3 Mae Tyfu’r Dyfodol yn cydnabod nad yw ymchwil garddwriaethol ar 

hyn o bryd yn cefnogi diwydiant garddwriaethol Cymru ac felly bod 

 
21 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-
action-plan.pdf 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
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cyfle i ddatblygu’r prosesau a’r cynhyrchion sydd gan y sector i’w 

cynnig trwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng ymchwil arloesol a 

garddwriaeth fasnachol. Mae enghreifftiau rhagorol o weithgarwch yn 

y sector hwn o fewn garddwriaeth Cymru, ond maent yn tueddu i fod 

yn dameidiog ac ynysig gydag ond un neu nifer bach o ddaliadau yn 

ymwneud â chynhyrchu. Mae’r gwerth ychwanegol y gall ymchwil ei 

roi i’r farchnad yn sail i’r awydd i adeiladu cysylltiadau rhwng 

gwyddoniaeth a thechnoleg a diwydiant garddwriaeth Cymru o fewn 

yr elfen hon o becyn gwaith ‘Garddwriaeth ar gyfer y Dyfodol’. 

7.4 Erbyn mis Mawrth 2020, roedd prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi sefydlu 

nifer o rwydweithiau er mwyn gwella’r cysylltiadau rhwng 

gwyddoniaeth a’r diwydiant garddwriaeth. Mae’r cyfanswm presennol 

ar draws y pecynnau gwaith yn cynnwys:  

• Pecyn Gwaith 1 

o System Pwrcasu Deinamig y Prosiect – Fframwaith 

Hyfforddwyr 

o Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Gardd Gymunedol Clydach 

o Cymdeithas Aelodau Arbenigol Cymdeithas Gwenynwyr 

Cymru 

o Rhwydwaith Iechyd Gwenyn 

o Rhwydwaith Gwirfoddolwyr Gwenyn 

o Rhwydwaith Gwenyna: Hyfforddiant Modiwlau Meistr 

mewn Gwenyna 

• Pecyn Gwaith 3 

o Gweithdai SciHort: Rheoli Llecynnau Gwyrdd 

o Rhwydwaith Gweithdai SciHort: Botaneg 

o Rhwydwaith Gweithdai SciHort: Cyfryngau Pridd 

o Rhwydwaith Gweithdai SciHort: Ffwngariwm 

o Rhwydwaith SciHort: Banc Hadau Cenedlaethol Cymru 

7.5 Yn y cais am gyllid, bwriad y Prosiect oedd datblygu pum rhwydwaith 

yn canolbwyntio ar rhwydwaith cyfranogwyr hyfforddiant a rhwydwaith 

DPS i ddarparwyr hyfforddiant PG1. Ar gyfer PG2, rhwydwaith i 

gynhyrchwyr sy’n ymwneud â dathlu garddwriaeth Cymru, a dau 

rwydwaith pellach i wyddonwyr a chynhyrchwyr garddwriaeth o fewn y 
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gynhadledd SciHort ac i gynhyrchwyr Planhigion ar gyfer Peillwyr yn 

PG3. Mae’r Prosiect wedi addasu o’r cynllun gwreiddiol i gynnwys 

rhwydweithiau a sefydlwyd ynglŷn â’r gweithdai SciHort, yn ogystal â 

phedwar rhwydwaith a sefydlwyd ynglŷn â’r gwenyna yn yr Ardd 

Fotaneg. Mae rôl gwenyna yn yr Ardd Fotaneg wedi bod yn un o 

lwyddiannau mawr prosiect Tyfu’r Dyfodol yn ôl y cyfweliadau a 

gynhaliwyd gyda’r tîm cyflawni. Mae’r tîm gwenyna, law yn llaw â’r 

wyth gwirfoddolwr rheolaidd ac un gwirfoddolwr rhan-amser, wedi bod 

yn allweddol wrth gyflwyno cyrsiau gwenyna ac ennyn diddordeb y 

cyhoedd yn swyddogaeth peillwyr mewn garddwriaeth. 

7.6 Ers cychwyn prosiect Tyfu’r Dyfodol mae tîm ymchwil yr Ardd Fotaneg 

wedi cyhoeddi 7 o gyhoeddiadau gwyddonol a adolygwyd gan 

gymheiriaid sy’n cefnogi’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr (Atodiad 

D). Mae’r ymchwil wedi cynnwys nifer o bobl ar draws yr Ardd 

Fotaneg gan gynnwys myfyrwyr PhD, aelodau o dîm cyflawni Tyfu’r 

Dyfodol, a gwirfoddolwyr. Un o elfennau allweddol PG3 i’r prosiect yw 

profi’r datblygiadau gwyddonol a thechnolegol diweddaraf i ddatblygu, 

profi a gwerthuso’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr (a drafodir yn y 

bennod hon). 

Cynhadledd SciHort i dyfwyr a gwyddonwyr 

7.7 Er mwyn adnabod a chysylltu rhanddeiliaid gwyddonol a 

garddwriaethol, roedd Tyfu’r Dyfodol yn anelu at gynnal cynhadledd 

SciHort flynyddol a fyddai’n rhoi cyfle i’r rheini sy’n cyflawni ymchwil 

yn y sector garddwriaethol i gyfarfod a chyfnewid syniadau gyda 

thyfwyr. Y bwriad oedd i’r gynhadledd hon gynnwys cyflwyniadau a 

gweithdai i gyfranogwyr, ynghyd â sgyrsiau gwadd i ddarlunio’r 

arferion gorau yn y maes hwn. 

7.8 Yn ystod gwaith cychwynnol y prosiect, fe wnaeth Tîm y Prosiect 

aildrefnu’r gynhadledd SciHort fel nifer o weithdai llai ynghylch 

gwahanol bynciau o ddiddordeb i’r diwydiant garddwriaeth yng 

Nghymru. Cynhaliwyd y gweithdai hyn yn yr Ardd Fotaneg a safle’r 

ganolfan bartner yng Ngardd Fotaneg Treborth a daeth 186 o 
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gyfranogwyr unigryw iddynt. Roedd y pynciau y rhoddwyd sylw iddynt 

yn cynnwys: 

• Siarad Compost! Archwilio cyfryngau tyfu cynaliadwy a lleihau 

mawn 

• Tyfu Tegeirianau o Hadau 

• Egino Rhywogaethau Anodd o Blanhigion 

• Rheoli Plâu yn Fiolegol  

7.9 Roedd gweithdy arall a drefnwyd gan brosiect Tyfu’r Dyfodol ei gynnal 

ym mis Mehefin 2019 mewn cydweithrediad â Chyngor Sir 

Gaerfyrddin yn canolbwyntio ar ‘Reoli Llecynnau Gwyrdd’. Roedd y 

diwrnod yn cynnwys amryw o sgyrsiau a phum gweithdy, yn 

canolbwyntio ar reoli llecynnau gwyrdd cymunedol ar gyfer yr 

uchafswm o fioamrywiaeth a llesiant dynol, gyda 54 o gyfranogwyr 

unigryw yn bresennol. 

7.10 Mae’r gweithdai hyn wedi denu presenoldeb da ac wedi eu hysbysebu 

wrth ddefnyddio porthiannau cyfryngau cymdeithasol Tyfu’r Dyfodol, 

yr Ardd Fotaneg a rhanddeiliaid. Mae cynhyrchwyr garddwriaethol 

wedi cael eu gwahodd o bob rhan o Gymru ac arbenigwyr o bob rhan 

o’r Deyrnas Unedig. 

7.11 Mae’r cysylltiadau cryf sydd gan yr Ardd Fotaneg eisoes ag academia 

ac ymchwil gwyddonol sydd eisoes yn digwydd o fewn y sector 

garddwriaeth wedi galluogi aelodau tîm Tyfu’r Dyfodol i fynd i 

gynadleddau i rannu a lledaenu ymchwil sy’n digwydd yn yr Ardd 

Fotaneg. Mae presenoldeb yn y cynadleddau hyn yn Ne Korea, 

Norwy a Canada wedi galluogi’r Ardd Fotaneg i’w hyrwyddo’i hun a’r 

ymchwil mae’n ei gyflawni, yn ogystal â hyrwyddo prosiect Tyfu’r 

Dyfodol.  

PG3.2 Astudiaeth Achos Trosglwyddo Gwybodaeth 

Gwyddoniaeth i Arddwriaeth: Creu Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr  

7.12 Er eu pwysigrwydd, mae gwenyn mêl a pheillwyr gwyllt yn wynebu 

dirywiad mawr yn eu niferoedd yn sgil colli cynefinoedd, plâu, 

afiechyd a newid hinsawdd. Mae’r Ardd Fotaneg wedi dweud y gall 



Gwerthusiad Tyfu’r Dyfodol: Gwerthusiad Canol Tymor  

 44 

gerddi domestig fod yn noddfeydd pwysig i beillwyr a bod marchnad 

werthfawr mewn planhigion sy’n gydnaws â pheillwyr y gall tyfwyr yng 

Nghymru fanteisio arni. Mae’r angen cynyddol i gefnogi peillwyr yn un 

o amcanion allweddol prosiect Tyfu’r Dyfodol.  

7.13 Mae’r Ardd Fotaneg yn ceisio adeiladu ar y cynnydd mae Cymru 

wedi’i gyflawni o safbwynt peillwyr, trwy ddod y wlad gyntaf i 

gynhyrchu strategaeth genedlaethol ar gyfer peillwyr22, a thrwy 

aelodaeth yr Ardd Fotaneg o’r Tasglu Peillwyr wrth greu Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd y cynllun hwn yn helpu tyfwyr trwy roi 

gwerth ychwanegol i’w planhigion ac yn cefnogi peillwyr a’r 

amgylchedd. Bydd planhigion ac iddynt sicrwydd sydd ar werth i’r 

cyhoedd yng Nghymru yn arddangos logo’r Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr, gan ddangos bod y planhigion hyn: 

• wedi cael eu profi gan wyddonwyr ymchwil yr Ardd Fotaneg eu 

bod yn cynnal peillwyr 

• yn cael eu tyfu heb ddefnyddio pryfladdwyr synthetig na 

chompost mawn 

• yn cael eu tyfu gan dyfwyr yng Nghymru23.  

7.14 Bwriedir i’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr gefnogi tyfwyr trwy 

drosglwyddo gwybodaeth o’r ymchwil gwyddonol sy’n digwydd yn yr 

Ardd Fotaneg. Wrth wneud hynny credir y gall tyfwyr Cymru roi 

arweiniad wrth gynhyrchu planhigion cydnaws â pheillwyr, ac yn 

ogystal ag ychwanegu gwerth at eu planhigion, amlygu’r gwahaniaeth 

rhwng y farchnad Gymreig a gweddill y Deyrnas Unedig, sydd â 

marchnad planhigion addurniadol y rhoddir iddi werth o £1.1 biliwn 

(DEFRA 2015). Mae’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn ceisio rhoi 

mecanwaith i feithrinfeydd bach, arbenigol i ennill pris marchnad gwell 

am eu cynnyrch a gwneud y sector garddwriaeth yng Nghymru yn fwy 

cydnerth.  

Rhoi Gwyddoniaeth mewn Garddwriaeth 

 
22 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-
action-plan.pdf 
23 https://garddfotaneg.cymru/science/saving-pollinators/saving-pollinators-assurance-
scheme/  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-05/horticulture-industry-strategic-action-plan.pdf
https://garddfotaneg.cymru/science/saving-pollinators/saving-pollinators-assurance-scheme/
https://garddfotaneg.cymru/science/saving-pollinators/saving-pollinators-assurance-scheme/
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7.15 Mae rhaglen ymchwil Achub Peillwyr yr Ardd Fotaneg yn raglen a 

gyllidir yn allanol sy’n defnyddio arbenigedd codau bar DNA ac 

adnodd garddwriaethol helaeth i ymchwilio pa flodau sydd orau gan 

beillwyr, gan gynnwys gwenyn mêl, cacwn, gwenyn unigol a phryfed 

hofran24. Gan ddefnyddio codau bar DNA i adnabod paill o gyrff 

peillwyr, mae’r ymchwil yn gwella’n dealltwriaeth o ran pa blanhigion 

sydd bwysicaf i beillwyr ac olrhain pa blanhigion mae peillwyr yn eu 

defnyddio drwy’r flwyddyn. Mae data wedi cael ei gasglu hefyd o 

ymchwil gwyddonol sylfaenol ledled y byd i adnabod planhigion addas 

i beillwyr. Trwy gynnal ymchwil i ba planhigion sydd orau i beillwyr 

nawr ac yn y dyfodol, bydd yr ymchwil yn sicrhau bod yr hyn a dyfir ac 

a gynhyrchir yn y Deyrnas Unedig yn gallu addasu i heriau newid 

hinsawdd a’u gwrthsefyll. 

7.16 Mae’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr, a gyllid trwy brosiect Tyfu’r 

Dyfodol, felly, yn ceisio lledaenu a rhannu’r wybodaeth a gaffaelir o’r 

ymchwil hwn i dyfwyr a chyflenwyr. Fel roedd y cais am gyllid yn ei 

gydnabod, mae problem o hyd fod y mwyafrif o blanhigion 

addurniadol a werthir yn y Deyrnas Unedig yn rhai nad ydynt yn 

ddeniadol i beillwyr, ac y gall fod llawer o blanhigion a werthir ar hyn o 

bryd fel rhai peillwyr-gyfeillgar yn cael eu cynhyrchu trwy ddefnyddio 

pryfladdwyr. Bydd y Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr felly yn 

galluogi’r Ardd Fotaneg i dreialu dichonoldeb dulliau cynhyrchu 

cynaliadwy, archwilio pa mor ddeniadol yw planhigion i beillwyr a’u 

gwerth amwynderol, a sicrhau bod tyfwyr yn defnyddio’r wybodaeth 

hon a bod defnyddwyr yn gallu adnabod hyn trwy’r brand Achub 

Peillwyr. 

Y Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr – Busnesau a Gynorthwywyd  

7.17 Mae’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn ceisio sefydlu tyfwyr Cymru 

fel arweinwyr mewn cynhyrchu planhigion peillwyr-gyfeillgar. Fel y 

nodir yn yr adran flaenorol yn PG3, mae Tyfu’r Dyfodol wedi ceisio 

creu rhwydweithiau rhwng garddwriaethwyr a thyfwyr Cymru ac mae’r 

Swyddog Gwyddonol wedi chwarae rhan sylweddol wrth sicrhau bod 

 
24 https://garddfotaneg.cymru/science/saving-pollinators/pollinator-research/  

https://garddfotaneg.cymru/science/saving-pollinators/pollinator-research/
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canfyddiadau ymchwil o’r Ardd Fotaneg yn cael eu lledaenu a’u 

defnyddio gan dyfwyr yn y farchnad. 

7.18 Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi gweithio law yn llaw â thyfwyr a 

meithrinfeydd planhigion yng Nghymru i ddatblygu’r Cynllun Sicrwydd 

Achub Peillwyr. Erbyn mis Mawrth 2020, roedd y Prosiect yn gweithio 

gyda 22 o feithrinfeydd yng Nghymru: yn tyfu amrywiaeth o blanhigion 

peillwyr-gyfeillgar heb fawn na phryfladdwyr synthetig. Mae’r 

meithrinfeydd hyn wedi elwa o’r cynllun sy’n hyrwyddo planhigion ar 

werth mewn canolfannau gardd a meithrinfeydd sydd wedi cael eu 

tyfu’n gynaliadwy ac wedi eu profi gan ymchwil yr Ardd Fotaneg i fod 

yn llesol i beillwyr. Bwriad y cynllun yw hybu’r galw am y planhigion a 

sicrheir, a hybu eu gwerthiannau, gyda chwsmeriaid yn chwilio fwyfwy 

am blanhigion sy’n ‘achub peillwyr’. 

7.19 Er mwyn rhoi cyfle i dyfwyr dreialu gwahanol gyfryngau tyfu, mae’r 

Ardd Fotaneg wedi cynnig cyfle i dyfwyr a meithrinfeydd planhigion 

dreialu gwahanol fathau o gompost di-fawn a photiau planhigion 

cynaliadwy. Mae’r treialon hefyd yn gweithredu fel iawndal am yr 

amser mae’n ei gymryd i feithrinfeydd lynu sticeri sy’n arddangos 

logo’r cynllun ar eu planhigion a rhai o’r risgiau sy’n gysylltiedig â 

thyfu wrth ddefnyddio dulliau cynaliadwy. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi 

ceisio hyrwyddo’r neges di-fawn trwy annog y meithrinfeydd hynny 

sy’n dal i ddefnyddio compost mawn i droi’n ddi-fawn law yn llaw â 

thynnu sylw’r cyhoedd at bwysigrwydd troi at gompost di-fawn, er 

enghraifft, cyfrannu at yr ymgyrch genedlaethol, Ebrill Di-Fawn. Yn 

anffodus, oherwydd COVID-19, ni fu’n bosibl cynnal y digwyddiadau 

Ebrill Di-Fawn, ond wrth ddefnyddio blogiau ac addysgu 

garddwriaethol mae Tyfu’r Dyfodol yn parhau i hyrwyddo troi at dyfu 

di-fawn25.  

Marchnata a Chyfathrebu 

7.20 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi datblygu ymgyrch farchnata gref i’r Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr. Cafodd S3 Advertising eu penodi ym mis 

Rhagfyr 2019 i ddylunio’r deunyddiau brandio a marchnata ar gyfer y 

 
25 https://garddfotaneg.cymru/peat-free/  

https://garddfotaneg.cymru/peat-free/
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Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yr ymgyrch farchnata’n 

defnyddio logo Achub Peillwyr i hysbysebu planhigion sy’n bodloni 

meini prawf y cynllun (gweler Ffigur 7.1). Mae’r Prosiect hefyd yn 

ceisio sefydlu cysylltiadau gyda chanolfannau gardd i greu marchnad 

ehangach i’r planhigion hyn. 

7.21 Y bwriad ar y cychwyn oedd cynnal lansiad swyddogol o’r cynllun ym 

mis Ebrill, ond cafodd hyn ei ohirio yn sgil cyfyngiadau COVID-19. 

 

Ffigur 7.1: Logo Achub Peillwyr 

Ffynhonnell: Adroddiad Cynnydd Ionawr-Mawrth 2020  

 

Partneriaethau 

7.22 Mae Pecyn Gwaith 3 wedi datblygu cysylltiadau rhwng gwyddoniaeth 

a garddwriaeth trwy’r gweithdai SciHort a’r Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr ond mae’r rhain wedi cael eu datblygu ymhellach trwy sefydlu 

cysylltiadau â phartneriaid a sefydliadau eraill yn y sector 

garddwriaeth.  

7.23 Mae Tyfu’r Dyfodol wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda Tyfu Cymru i 

helpu lledaenu a rhannu canfyddiadau (fel y trafodwyd yn adran 6). 

Yn benodol, o safbwynt PG3, mae partneriaethau gyda Tyfu Cymru 

wedi cael eu defnyddio i adnabod cynhyrchwyr a allai elwa o ymuno 
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â’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr neu fynd i’r gweithdai SciHort. 

Mae presenoldeb yn y gweithdai wedi rhoi cyfle i dyfwyr edrych ar 

dueddiadau, cyfleoedd a datblygiadau arloesol y dyfodol.  

7.24 Mae’r Prosiect hefyd wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda 

rhanddeiliaid eraill ar draws y sector garddwriaethol trwy bresenoldeb 

mewn digwyddiadau, rhwydweithio mewn cynadleddau a threfnu 

gweithdai. Enghraifft ymarferol o hyn yw’r Ardd Fotaneg yn ennill 

Cymrodoriaeth Aelod Arbenigol o Gymdeithas Gwenynwyr Cymru. 

Trwy waith Hyfforddwr Ecosystemau a Gwenynwr y Prosiect a’r tîm 

gwenyna yn yr Ardd Fotaneg, datblygwyd cysylltiadau sydd wedi 

dylanwadu ar gynnwys cyrsiau, ymchwil a’r Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr. Mae’r Hyfforddwr Ecosystemau a’r Gwenynwr bellach wedi 

dod yn Gadeirydd Cymdeithas Gwenynwyr Cymru. Mae hyn yn 

cynnig cyfle sylweddol i gefnogi’r sector gwenyna yng Nghymru.   
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8. Crynodeb Cyffredinol o Gynnydd Tyfu’r Dyfodol  

8.1 Mae’r Prosiect yn gwneud cynnydd da ar sail pob dangosydd 

allweddol ac mae’n debygol o gyrraedd targedau, neu ragori arnynt, 

ar bob dangosydd erbyn diwedd cyfnod y rhaglen. 

 

Tabl 3 – Cynnydd yn ôl Dangosyddion y Prosiect  

Dangosyddion y Prosiect 
Targed y 

Prosiect 

Proffil hyd 

yma 

Cynnydd 

hyd yma26 

Nifer o gamau gweithredu / 

gweithrediadau a gefnogwyd  
374 184 527 

Nifer o ddyddiau hyfforddi a 

roddwyd  
9,785 3,903 5,324 

Nifer o gyfranogwyr unigryw 

mewn hyfforddiant  
15,141 6,044 9,921 

Nifer o swyddi a grewyd 7 7 7 

Busnesau a gynorthwywyd 10 10 28 

Nifer o gyfranogwyr a 

gefnogwyd  
77,540 40,000 61,607 

Nifer o rwydweithiau a 

sefydlwyd  

5 
5 

11 

Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol 

8.2 Mae’r Prosiect yn cyfrannu at amcanion yr RDP ar lefel Rhaglen ac ar 

lefel achosion, fel ganlyn. 

Cyfrannu at ddangosyddion ar lefel y Rhaglen  

 
26 O 20/05/2017 - 31/03/2020 
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8.3 Mae adroddiadau cynnydd Tyfu’r Dyfodol yn dangos tri dangosydd ar 

lefel rhaglen: 

• Cyfanswm nifer y camau gweithredu a gefnogwyd 

• Nifer o ddyddiau hyfforddi a roddwyd 

• Nifer o gyfranogwyr unigryw mewn hyfforddiant  

Caiff y rhain eu hadolygu isod: 

Nifer o gamau gweithredu a gefnogwyd 

8.4 Dengys yr adroddiad cynnydd ar gyfer mis Mawrth 2020 gyfanswm o 

527 o gamau gweithredu a gefnogwyd, yn erbyn targed o 37427 a 

tharged proffil o 184 bryd hynny. Roedd y rhain yn cynnwys 316 o 

gyrsiau hyfforddi newydd a 211 o gamau gwybodaeth unigryw. Mae 

datblygu cyrsiau newydd wedi cynyddu’n bur ddramatig, dros y 12 mis 

diwethaf. Fel enghraifft, cyflwynwyd 104 o gyrsiau hyfforddi yn 

Chwarter 1 2020, gyda 58 ohonynt wedi eu datblygu o’r newydd ac 

mae’r cyflymder hwn wrth ddatblygu yn debygol o barhau, yn enwedig 

gyda’r newid mewn pwyslais i gyflwyno ar-lein yn ystod y cyfnod cloi 

COVID-19. 

8.5 Yn amlwg, mae’r Prosiect wedi rhagori’n sylweddol ar ei dargedau 

terfynol, hyd yn oed ar y cam hwn o’r gwaith ar y dangosydd 

cyffredinol a’i gydrannau (Ffigur 8.1). 

 
Ffigur 8.1: Nifer cronnol o gamau gweithredu a gefnogwyd  

 
27 Adolygwyd o’r targed cynharach o 349 
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Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol 

Nifer o ddyddiau hyfforddi 

8.6 Roedd y nifer o ddyddiau hyfforddi a gyflwynwyd hefyd yn sylweddol 

uwchlaw’r proffil ar adeg adroddiad cynnydd mis Mawrth 2020, gyda 

5,324 o ddyddiau wedi eu cyflawni o gymharu â tharged proffil o 

3,903. Ar ôl cychwyn graddol ar ddechrau’r rhaglen, fe wnaeth 

sefydlu’r rhwydwaith o is-ganolfannau, twf mewn amrywiaeth o 

gyrsiau a datblygu darpariaeth allgymorth arwain at dwf cyflym mewn 

gweithgarwch yn ystod 2019 ac mae hyn wedi cael ei gynnnal hyd 

yma (Ffigur 8.2).  

8.7 Mae’n amlwg fod y pandemig COVID-19 wedi effeithio’n sylweddol ar 

allu’r Prosiect i gyflwyno cyrsiau wyneb yn wyneb yn ystod Chwarter 1 

(30 o gyrsiau yn cael eu canslo) a’r chwarter dilynol. Fodd bynnag, 

cymerwyd y cyfle i fanteisio ar dwf diddordeb mewn garddwriaeth yn 

ystod y cyfnod cloi, ac mae cyrsiau ar-lein wedi gweld twf sylweddol o 

ran datblygiad a’r nifer sy’n cymryd rhan ynddynt. Y gobaith yw y bydd 

y galw ar-lein am gyrsiau yn parhau unwaith y bydd cyfyngiadau wedi 

eu codi, gan fod y rhain yn cynnig gwell mynediad i gynulleidfa 

ehangach. 
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8.8 Dylid nodi bod ffigurau ar gyfer cyrsiau ar-lein wedi cael eu trin yn 

wahanol i ddigwyddiadau wyneb yn wyneb, gan ystyried y 

rhyngweithiau byrrach. Felly, lle hawlir cyrsiau safonol oedolion ar 6 

awr, caiff sesiynau gwylio ar-lein ei drin yn ôl eu hyd trwy ddefnyddio’r 

fformiwla Nifer o Gyfranogwyr x (Hyd fideo (oriau) / 8 awr) i roi rhif 

cyfwerth mewn dyddiau. 

8.9 Ymddengys fod y gwaith ar y trywydd iawn yn gysurus i gyrraedd y 

targed terfynol o 9,785 erbyn diwedd gwaith y prosiect, yn enwedig os 

gellir cynnal y twf mewn cyflwyno ar-lein.   
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Ffigur 8.2: Nifer cronnol o ddyddiau hyfforddi a roddwyd  

 

Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol 

Nifer o gyfranogwyr unigryw mewn hyfforddiant  

8.10 Fel yr oedd ym mis Mawrth 2020, roedd y cyfanswm cyfranogwyr 

mewn hyfforddiant yn sefyll ar 12,607. Roedd y dangosydd 

cysylltiedig o’r nifer o gyfranogwyr unigryw mewn hyfforddiant yn fwy 

na 50 y cant uwchlaw’r proffil ar 9,921 (Ffigur 8.3).  

8.11 Unwaith eto, dylai’r targed allbynnau terfynol o 15,141 gael ei 

gyrraedd yn gysurus o fewn cyfnod gwaith y Prosiect. 
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Ffigur 8.3: Nifer cronnol o gyfranogwyr unigryw mewn hyfforddiant 

Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol 

Dangosyddion eraill ar lefel y Rhaglen 

8.12 Ar y cychwyn, pennwyd dau ddangosydd ychwanegol ar lefel y 

rhaglen ar gyfer Tyfu’r Dyfodol, er i’r rhain gael eu dileu mewn 

diwygiadau dilynol: 

• Y cyntaf oedd cyfanswm gwariant o £2,300,724. Er nad yw hyn 

mwyach wedi ei ddosbarthu fel dangosydd penodol, adroddir 

arno. Yn adroddiad cynnydd Mawrth 2020, adroddwyd 

cyfanswm cronnol gwariant o £1,196,839 – gyda staffio yn 

cyfrif am 51% ohono a chostau eraill 49%.  

• Yr ail ddangosydd oedd o leiaf o 10 o ddaliadau yn cymryd 

rhan mewn cynlluniau a gefnogir. Deallwn i’r dangosydd hwn 

gael ei ddiwygio’n ddiweddarach i’r dangosydd ar lefel 

achosion o 10 o fusnesau’n cael eu cefnogi trwy’r Prosiect.  
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Ffigur 8.4: Dosbarthiad Gwariant y Prosiect, Mawrth 2020 

 

Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol (Refeniw yw’r holl gostau onis nodir) 

 

Dangosyddion ar Lefel Achosion 

8.13 Pennwyd pedwar dangosydd ar lefel achosion i’r Prosiect.  

• Nifer o swyddi a grewyd. Cyrhaeddwyd y targed hwn yng 

nghyfnod sefydlu’r Prosiect, gyda saith o swyddi’n cael eu 

creu. 

• Nifer o fusnesau a gynorthwywyd. Rhagorwyd yn sylweddol ar 

y targed o 10 o fusnesau yn cael eu cynorthwyo, gyda 28 o 

fusnesau wedi cael eu cynorthwyo erbyn mis Mawrth 2020 gan 

gynnwys yr is-ganolfannau a gefnogwyd a’r meithrinfeydd a’r 

tyfwyr yr ymwnaed â hwy trwy’r Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr. 

• Rhwydweithiau a sefydlwyd. Mae cyfanswm o 11 o 

rwydweithiau wedi cael eu sefydlu (fel yr oedd ar ddiwedd 

Chwarter 1 2020), o gymharu â tharged terfynol o bump i’r 

Prosiect. Mae’r rhain yn seiliedig ar grwpiau gweithdy SciHort 

a’r rheini sy’n ymwneud â chadw gwenyn. 

Llety, £3,568 

Gweinyddu, 
£96,935 

Ystadau, £87,637 

Adnoddau Dynol, 
£17,831 

TGCh (Refeniw), 
£38,888 

Cyfreithiol a 
Phroffesiynol, 

£60,466 

Marchnata a 
Hyrwyddo, 
£225,420 

Teithio a Thrafnidiaeth, 
£36,753 TGCh (Cyfalaf), 

£15,195 

Peirianwaith ac 
Offer Arall (Cyfalaf), 

£8,597 

Gorbenion, 
£78,985

Staff, £526,564
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•  Nifer o gyfranogwyr a gefnogwyd. Mae’r dangosydd hwn yn 

ymwneud â gweithgarwch cyhoeddus ystyrlon gyda 

deunyddiau a digwyddiadau a grewyd gan y Prosiect. Ar adeg 

yr adroddiad cynnydd ym mis Mawrth 2020, roedd 61,607 o 

gyfranogwyr wedi cael eu cefnogi fel hyn, a oedd yn fwy na 50 

y cant ar y blaen i’r proffil. Mae’r cynnydd yn y gweithgarwch 

ar-lein wedi arwain at rai newidiadau yn y ffordd y cofnodir 

dangosyddion, i ystyried y dull “un i lawer” a alluogir gan 

gyflwyno dros y we. Bydd gweithgarwch cyhoeddus gyda 

blogiau a deunyddu arall ar y wefan yn cael ei gefnogi gydag 

ymweliadau â’r wefan, a bydd negeseuon cyfryngau 

cymdeithasol am ddigwyddiadau, er enghraifft, yn cael eu 

mesur trwy gysylltiadau â’r wefan gynhaliol. 

 

Ffigur 8.5: Nifer cronnol o gyfranogwyr a gefnogwyd  
 

Ffynhonnell: Tyfu’r Dyfodol 
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8.14 Mae PG1 yn mynd ati i hyrwyddo ymwybyddiaeth a chynyddu 

gwybodaeth o arddio er mwyn iechyd, llesiant, tyfu bwyd, cadw’n heini 

a helpu’r amgylchedd trwy amrywiaeth o wahanol weithgareddau, 

mewn amrywiaeth o leoliadau ledled Cymru. Mae cynnydd cadarn 

wedi cael ei wneud tuag at amcan PG1 i hyrwyddo a darparu 

hyfforddiant yng ngwerth gerddi ar gyfer tyfu bwyd, cadw’n heini a 

helpu’r amgylchedd, byd natur, a pheillwyr trwy’r nifer mawr o bobl a 

gyrhaeddir trwy gyflwyno digwyddiadau a’r cyrsiau. 

8.15 Ar y cam canol tymor hwn yng ngwaith prosiect Tyfu’r Dyfodol, mae’n 

anodd priodoli canlyniadau ac effeithiau hirdymor ei waith presennol. 

Fodd bynnag, mae’r cynnydd cadarn yn y nifer o ddigwyddiadau a 

chyrsiau sydd wedi cael eu cyflwyno cyn COVID-19 yn awgrymu bod 

y Prosiect yn debygol o gyrraedd ei dargedau dangosyddion o ran 

nifer o ddyddiau hyfforddi a roddwyd, nifer o gyfranogwyr unigryw 

mewn hyfforddiant, a’r nifer o gyfranogwyr a gefnogwyd. 

Pecyn Gwaith 2 

8.16 Y canlynadau y deisyfir iddynt ddeillio o PG2 yw cynnydd ym 

mhryniant cynhyrchion garddwriaethol Cymru, lleihad milltiroedd bwyd 

trwy gynyddu pryniannau gan gyflenwyr lleol a chynnydd mewn 

iechyd trwy hyrwyddo cynnyrch ffrwythau a llysiau lleol. Mae cynnydd 

da wedi cael ei wneud wrth arddangos garddwriaeth Cymru mewn 

amrywiaeth o ddigwyddiadau yn yr Ardd Fotaneg ac yn allanol. Un 

canlyniad y sylwyd arno eisoes yw effaith hyrwyddo pob agwedd o 

Tyfu’r Dyfodol yn y digwyddiadau yn yr Ardd Fotaneg. Mae 

gwirfoddolwyr ar gyfer meysydd eraill y Prosiect wedi cael eu recriwtio 

wrth glywed am wahanol agweddau o Tyfu’r Dyfodol mewn 

digwyddiadau fel y Penwythnos Afalau. 

8.17 Mae’n rhy gynnar i weld llawer o’r canlyniadau a ddeisyfir o 

weithgareddau PG2, ond mae monitro ar waith yn ffurf holiaduron a 

chyfweliadau â’r cyhoedd a thyfwyr sy’n mynd i’r digwyddiadau. Yr 

hyn a ddeallwn yn anecdotaidd yw mai un o fuddion allweddol y 

gwaith hyd yma fu’r cyfraniad at lesiant ymhlith cyfranogwyr, er y bydd 

hyn yn destun ymchwil pellach yn y broses werthuso hon ac yn y 
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gwerthusiadau Enillion Cymdeithasol ar Fuddsoddiad (SROI) sy’n ei 

ategu. Yn ogystal, bydd y gwerthusiad terfynol yn edrych ar y 

canlyniadau mewn llawer mwy o fanylder, fel y bydd dadansoddiad 

SROI ar wahân. 

Pecyn Gwaith 3 

8.18 Mae PG3 wedi ceisio creu rhwydweithiau rhwng gwyddoniaeth a 

garddwriaeth ac wedi cynnal astudiaeth achos trosglwyddo 

gwybodaeth i greu marchnad newydd am blanhigion a gynhyrchwyd 

yn gynaliadwy ar gyfer peillwyr. Ar y cam canol tymor hwn o’r gwaith, 

mae llawer o weithgarwch wedi digwydd ynghlwm â’r pecyn gwaith 

hwn ac mae’r hyn mae tîm Tyfu’r Dyfodol wedi’i gyflawni yn rhywbeth 

i’w edmygu.  

8.19 Mae cyfuno’r ddau gwaith o fewn PG3 wedi sicrhau bod cynnydd 

cadarn wedi cael ei wneud tuag at y dangosyddion sy’n gysylltiedig â 

PG3 gan gynnwys y nifer o fusnesau a gynorthwywyd, y nifer o 

gyfranogwyr a gefnogwyd, a’r nifer o rwydweithiau a sefydlwyd. Mae 

rhai o’r canlyniadau yn amlwg wedi symud ymlaen megis datblygu’r 

Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn ogystal â lleihau’r defnydd o fawn 

yng ngarddwriaeth Cymru. Ar y cam canol tymor hwn o’r gwerthusiad, 

mae’n anodd priodoli’r effaith uniongyrchol mae cyflawni’r 

gweithgareddau wedi ei gael ar ganlyniadau’r Prosiect – bydd hyn yn 

dod yn ystod camau terfynol Tyfu’r Dyfodol. Er hynny, mae gallu’r 

rheini sy’n cyflawni Tyfu’r Dyfodol i addasu yn awgrymu y bydd holl 

dargedau’r Prosiect yn cael eu cyrraedd. 

8.20 Yn ystod cam terfynol y gwerthusiad, bydd y Prosiect yn ystyried a yw 

PG3 wedi galluogi’r canlynol:   

• Creu rhwydweithiau rhwng diwydiant garddwriaeth Cymru a 

sefydliadau ymchwil gwyddoniaeth a thechnoleg 

• Lleihad yn y defnydd o fawn mewn gerddi domestig a 

chymunedol, ac ymhith tyfwyr yn y Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr 
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• Lleihad yn y defnydd o blaladdwyr mewn gerddi domestig a 

chymunedol, ac ymhith tyfwyr yn y Cynllun Sicrwydd Achub 

Peillwyr 

• Diogelu a gwarchod peillwyr ledled Cymru trwy ddarparu ac 

annog pryniant planhigion peillwyr-gyfeillgar 

• Creu Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr. Bydd yr wybodaeth a 

enillir o’r gwaith hwn yn cael ei lledaenu’n fyd-eang trwy 

gynadleddau, gweithdai a chyhoeddiadau gwyddonol. Bydd yn 

creu model y gellir ei addasu ar gyfer ei ddefnyddio ledled y 

byd. 
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9. Themâu Trawsbynciol 

9.1 Rhan allweddol o werthuso prosiectau a gyllidir trwy flaenoriaeth 1 

RDP 2014-2020 – Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi, yw eu 

cyfraniad at themau trawsbynciol cyfle cyfartal a phrif ffrydio rhywedd, 

datblygu cynaliadwy, trechu tlodi a’r Gymraeg. Mae Tîm Prosiect 

Tyfu’r Dyfodol wedi sefydlu ystyriaeth o’r themâu trawsbynciol hyn fel 

rhan annatod o waith y Prosiect. 

Cyfle Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhywedd  

9.2 Cafodd prosiect Tyfu’r Dyfodol ei lunio fel llwyfan ac iddo’r nod o 

sicrhau hynny ag sy’n bosibl o brif ffrydio rhywedd a chyfleoedd 

cyfartal i bawb. Er mwyn gwneud hynny, mae’r prosiect Tyfu’r Dyfodol 

wedi ceisio cynllunio’r digwyddiadau a’r cyrsiau yn yr Ardd Fotaneg fel 

eu bod yn ennyn diddordeb o bob rhan o gymdeithas. Mae hyn wedi 

golygu bod y gweithgareddau wedi cael eu llunio i ddiwallu anghenion 

ac ennyn diddordeb gwahanol grwpiau o bobl. Un ffactor allweddol 

wrth sicrhau mynediad mwy cyfartal at y gweithgareddau a 

gyflawnwyd gan y Prosiect fu’r dull o weithredu ledled Cymru gyfan 

trwy safleoedd y canolfannau. Mae’r canolfannau allgymorth hyn wedi 

cael eu llunio i ehangu’r grwpiau o bobl mae’r Prosiect yn eu 

cyrrraedd a cheisio hynny ag sy’n bosibl o gyfranogiad 

cynulleidfaoedd ymysg grwpiau mwy anodd eu cyrraedd. 

9.3 Er bod cyfle cyfartal a phrif ffrydio rhywedd wedi bod yn ystyriaeth 

allweddol ym mhob agwedd o lunio a chyflawni’r Prosiect, teimlai rhai 

aelodau o dîm cyflawni Tyfu’r Dyfodol fod angen gwneud mwy i 

ymwneud â chynulleidfa ehangach sy’n llai tebygol o fod eisoes yn 

ymweld â’r Ardd Fotaneg.  

Datblygu Cynaliadwy 

9.4 Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol yn mynd ati’n fwriadol i geisio hyrwyddo 

datblygu cynaliadwy trwy gefnogi caffael sgiliau tyfu, sydd wedi cael 

eu gweld fel rhywbeth hanfodol wrth ennyn diddordeb ac annog pobl i 

greu cymunedau cynaliadwy, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn 

amgylcheddol. Yn ogystal â datblygu sgiliau garddwriaethol y rheini 
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sy’n cymryd rhan, mae’r cyrsiau a gweithgareddau yn ceisio bod o 

fudd i’r gymuned yn ehangach trwy gadarnhau cydlyniant 

cymdeithasol a chodi ymwybyddiaeth o faterion cynaliadwyedd. 

9.5 Mae PG3 yn benodol wedi ceisio cryfhau’r cydweithio rhwng ymchwil 

arloesol a’r sector garddwriaethol yng Nghymru. Mae’r Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr wedi datblygu rhwydweithiau rhwng tyfwyr 

Cymru a Swyddog Gwyddoniaeth y Prosiect, ac mae hynny wedi 

sicrhau bod canfyddiadau ymchwil o’r Ardd Fotaneg yn cael eu 

lledaenu a’u defnyddio gan dyfwyr yn y farchnad. Yn ogystal â hyn, 

mae helpu tyfwyr a meithrinfeydd planhigion yng Ngymru i fod yn ddi-

fawn, yn rhydd o bryfladdwyr synthetig a defnyddio arferion tyfu 

cynaliadwy wedi bod yn un o lwyddiannau mawr y Prosiect. 

Trechu Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol  

9.6 Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi cydnabod problemau tlodi ac allgáu 

cymdeithasol ac yn gweld potensial garddwriaeth wrth oresgyn yr 

heriau hyn. Fel y nodwyd yn y cais am gyllid, gan gan arddwriaeth rôl 

bwysig wrth adsefydlu’r rheini a gaiff eu hallgáu, neu sy’n teimlo eu 

bod wedi eu hallgáu, a’r rheini sydd â phroblemau iechyd corfforol a 

meddyliol parhaus. Mae Tyfu’r Dyfodol yn cynnig lleoedd am ddim ar 

gyrsiau oedolion trwy ragnodi cymdeithasol. Mae’r defnydd o 

wirfoddolwyr wrth gyflwyno’r cwrs yn enghraifft arall o’r effaith y gall 

ymwneud ag arferion garddwriaethol ei gael ar ansawdd bywyd 

rhywun (ee gwaith yng Ngardd Gymunedol Clydach a’r gyfran 

sylweddol o wirfoddolwyr sydd â phroblemau iechyd corfforol a 

meddyliol). Soniodd un neu ddau o’r rheini a gafodd eu cyfweld am yr 

effaith mae gwirfoddoli fel rhan o’r Prosiect wedi ei gael ar eu hiechyd 

ac ar leihau unigrwydd cymdeithasol, ac mae’n rhaid gweld gwaith y 

gwirfoddolwyr fel un o lwyddiannau allweddol y Prosiect.  

9.7 I’r rheini sy’n cymryd rhan mewn cyrsiau, mae ennill sgiliau bywyd ac 

ymwneud â chymuned o arddwyr yn gallu dod â nifer o fuddion, yn 

enwedig o safbwynt cyfleoedd am hyfforddiant lefel uwch a 

chyflogaeth. Mae Tyfu’r Dyfodol wedi rhoi pwyslais mawr ar ddysgu 

gydol oes a meithrin awydd i ddysgu waeth beth fo’ch oedran, ac mae 
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hyn yn debygol o ddod â buddion ehangach i unigolion ac i 

gymdeithas. 

9.8 Mae’r Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr hefyd yn cynnig mecanwaith i 

feithrinfeydd bach, arbenigol ennill gwell pris marchnad am eu cynnig, 

cynyddu gwydnwch y diwydiant garddwriaeth a chynaliadwyedd 

ariannol tyfwyr a meithrinfeydd sy’n cymryd rhan. 

Y Gymraeg 

9.9 Un o nodweddion allweddol y Prosiect oedd cynnig cyfleoedd i 

gyfranogwyr ddysgu termau garddwriaethol technegol yn ddwyieithog, 

gan gynnig cyfle diwylliannol gwerthfawr. Mae’r Prosiect wedi 

cefnogi’r defnydd o’r Gymraeg drwy gydol ei waith gyda dysgu cwbl 

ddwyieithog, hyfforddiant a gweithgareddau’n cael eu darparu trwy 

gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Mae hyn hefyd wedi cynnwys 

darparu deunyddiau cyrsiau, cyflwyno ar-lein, cyfryngau cymdeithasol 

a gohebiaeth farchnata yn ddwyieithog. Roedd yn hanfodol felly i 

Swyddog Marchnata a Digwyddiadau y Prosiect fod yn rhugl mewn 

Cymraeg a Saesneg ysgrifenedig a llafar.   
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10. Casgliadau ac Argymhellion  

10.1 Mae’n rhy gynnar deall effaith llawn y gweithgareddau a gyflawnir trwy 

brosiect Tyfu’r Dyfodol. Fodd bynnag, ar y cam canol tymor hwn o’i 

waith, mae Tyfu’r Dyfodol wedi gwneud cynnydd cryf tuag at ei 

ddangosyddion allweddol ac mae’n debygol o gyflawni targedau, neu 

ragori arnynt, erbyn diwedd cyfnod y Prosiect. Yn wyneb y 

newidiadau tebygol i waith y Prosiect wrth iddo symud ymlaen, yn sgil 

effaith COVID-19, mae nifer o gyfleoedd i’r Prosiect adeiladu ar 

rywfaint o’r cyflawni a’r ymwneud llwyddiannus sydd eisoes wedi 

digwydd. 

Pecyn Gwaith 1 

10.2 Mae PG1 wedi gwneud cynnydd cryf o safbwynt hyrwyddo 

ymwybyddiaeth a chynyddu gwybodaeth o arddio er mwyn iechyd, 

llesiant a chadw’n heini. Mae gwaith Tyfu’r Dyfodol dros Gymru gyfan 

wedi sicrhau bod digwyddiadau a chyrsiau’n cael eu cynnig mewn 

amrywiaeth o leoliadau ac yn darparu ar gyfer gwahanol raddau o 

sgiliau. Law yn llaw ag amrywiaeth helaeth o ddigwyddiadau a 

chyrsiau, mae’r prosiect wedi datblygu adnoddau ar-lein, cyrsiau ar-

lein a gweithgareddau y gellir eu lawrlwytho er mwyn darparu ar gyfer 

hynny ag sy’n bosibl o’r rhai mae’n eu cyrraedd. Mae hyn, law yn llaw 

â sefydlu’r safleoedd canolfan fel lleoliadau i gyrsiau hyfforddiant ar 

gyfer oedolion a phlant, digwyddiadau a chyfarfodydd wedi golygu 

bod PG1 wedi cyfrannu at nifer o ddangosyddion perfformiad 

allweddol y prosiect gan gynnwys y nifer o ddyddiau hyfforddiant a 

ddarparwyd a’r nifer o gyfranogwyr a gefnogwyd.  

Argymhelliad: Er mwyn dangos cynnydd yn PG1 yn gliriach a gosod 

sail i’r gwerthusiad, awgrymwn fod yr wybodaeth ganlynol yn cael ei 

chynnwys fel rhan annatod o adroddiadau monitro yn y dyfodol: 

• Gwybodaeth ar gynnydd y DPS (gan gynnwys y nifer o 

ddarparwyr hyfforddiant a gofrestrwyd) 

• Cynnydd y dysgu ar-lein a’r nifer sy’n cymryd rhan ynddo 

• Statws amrywiadau mewn prosiectau a diweddariad ar y sail 

resymegol y tu ôl i newidiadau o gynllun gwreiddiol y prosiect   
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Pecyn Gwaith 2 

10.3 Roedd PG2 yn canolbwyntio ar adeiladu llwyfan i hyrwyddo 

garddwriaeth Cymru trwy gynnal digwyddiadau i arddangos cynnyrch 

a busnesau Cymreig i’r cyhoedd yn gyffredinol. Mae rhai llwyddiannau 

mawr wedi bod o safbwynt cyflwyno’r digwyddiadau hyn gan gysylltu 

gyda thua 9,000 o bobl. Mae’r pecyn gwaith hwn hefyd wedi cynnwys 

presenoldeb mewn digwyddiadau allanol, sydd wedi sicrhau bod yr 

Ardd Fotaneg a phrosiect Tyfu’r Dyfodol yn weladwy yn y diwydiant 

garddwriaethol a’r gymuned ymchwil ehangach. Mae hyn wedi 

cynnwys arddangosiadau yn sioe RHS Caerdydd yn 2018 gyda’r 

arddangosiad ‘Cegin y Dyfodol’ a ‘Gardd Lles’ yn 2019. Llwyddiant 

arall PG2 fu ailddatblygu ‘Gardd y Gors’ yn yr Ardd Fotaneg. Fel gyda 

PG1 mae’r gweithgareddau a gyflawnwyd fel rhan o PG2 wedi bod yn 

hanfodol i’r rhifau perfformiad cryf yn nangosyddion allweddol y 

prosect, sy’n awgrymu bod y prosiect, erbyn ei gwblhau, yn debygol o 

gyrraedd ei dargedau a rhagori arnynt. 

Argymhelliad: Mae’n amlwg fod PG2 ar y trywydd iawn, ond gallai’r 

gwerthusiad elwa ar adroddiadau cynnydd yn cael ei trefnu yn ôl 

pecyn gwaith. Byddai hyn yn sicrhau bod gweithgareddau, er eu bod 

yn ategu ei gilydd ac yn gorgyffwrdd yn sylweddol ar draws y 

gwahanol becynnau gwaith yn sgil hynny, yn gallu cael eu priodoli i 

nodau pecyn gwaith penodol.  

Pecyn Gwaith 3 

10.4 Mae cyfuno’r ddwy ffrwd waith o fewn PG3 wedi sicrhau bod cynnydd 

cryf wedi cael ei wneud tuag at y dangosyddion sy’n gysylltiedig â 

PG3 gan gynnwys y nifer o fusnesau a gynorthwywyd, y nifer o 

gyfranogwyr a gefnogwyd a’r nifer o rwydweithiau a sefydlwyd. Mae 

rhai o’r canlyniadau wedi gwneud cynnydd amlwg megis datblygu’r 

Cynllun Sicrwydd Achub Peillwyr yn ogystal â lleihau’r defnydd o fawn 

yng ngarddwriaeth Cymru. Mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi sefydlu 

rhwydweithiau i wella’r cysylltiadau rhwng gwyddoniaeth a’r diwydiant 

garddwriaeth. Mae cynnal cynhadledd flynyddol SciHort wedi addasu i 

anghenion y prosiect, tyfwyr, ac academia trwy gyflwyno gweithdai yn 
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lle hynny. Mae PG3 wedi bod yn llwyddiant mawr i Tyfu’r Dyfodol ers 

cychwyn y prosiect. 

Argymehlliad: Awgrymwyd gan nifer o randdeiliaid fod gallu’r 

Prosiect i addasu wedi bod yn bwysig yn y llwyddiant a gafwyd wrth ei 

gyflawni hyd yma. Er mwyn parhau i adeiladu ar lwyddiannau PG3, 

gallai’r Prosiect elwa wrth nodi pa newidiadau sydd wedi digwydd o 

safbwynt cyflawni o gymharu â chynllun gwreiddiol y prosiect a nodi’r 

rhain ar wahân. 

COVID-19 

10.5 Bydd Tyfu’r Dyfodol yn wynebu rhywfaint o darfu ar ei waith o’r 

cyfnodau cloi parhaus yn sgil yr achosion COVID-19. Mae hyn yn 

debygol o gynnwys lleihad yn y niferoedd sy’n cymryd rhan mewn 

cyrsiau a digwyddiadau yn sgil y canslo a’r mesurau cloi sydd wedi 

bod ar waith ers mis Mawrth 2020. Er bod COVID-19 yn peri nifer o 

risgiau i bob prosiect a gyllidir gan yr RDP dros y blynyddedd nesaf, 

mae prosiect Tyfu’r Dyfodol wedi dangos y gallu angenrheidiol i 

addasu wrth gyflawni a rheolaeth gref o brosiectau i oresgyn yr heriau 

hyn.  

Argymhelliad: Mae’r Prosiect wedi dangos y gallu i addasu’n dda 

wrth ymateb i fesurau cyfnodau cloi a tharfu ar gyflwyno cyrsiau a 

digwyddiadau. Bydd yn hanfodol parhau i arallgyfeirio dulliau 

ymwneud er mwyn sicrhau bod y Prosiect yn cyrraedd ei 

ddangosyddion perfformiad allweddol rhwng nawr a cham terfynol y 

cyflawni. 

Ymestyn y Cynulleidfaoedd a Gyrhaeddir  

10.6 Mae presenoldeb mewn cyrsiau a digwyddiadau wedi bod yn uwch 

na’r hyn a ddisgwylid ar y cam hwn o waith prosiect Tyfu’r Dyfodol. 

Fodd bynnag, roedd rhai rhanddeiliaid yn awgrymu bod angen 

gwneud mwy i sicrhau bod y prosiect yn ymwneud â chynulleidfa 

amrywiol, y tu allan i’r ymwelwyr arferol sy’n cael eu denu i’r Ardd 

Fotaneg. Mae gan y prosiect ddull cryf o farchnata a chyfathrebu yn 

ogystal â chyflawni cymysgedd amrywiol o weithgareddau yn yr Ardd 

Fotaneg a’r safleoedd canolfannau, law yn llaw â chyflwyno ar-lein. 
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Awgryma hyn fod gan y prosiect y potensial i ennyn diddordeb 

cynulleidfa ehangach. 

Argymhelliad: Gallai mynd ati’n benodol i dargedu grwpiau 

demograffig o safbwynt marchnata a chyfathrebu, a helaethu 

prosiectau allgymorth, ddenu cynulleidfaoedd ‘newydd’ i’r Prosiect a’r 

Ardd Fotaneg.     
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Atodiad A – Holiaduron yr Arolwg 

Growing the Future - Tyfu’r Dyfodol English 

1.  

 

 

Thank you for taking part in the Growing the Future project at the National Botanic 

Garden of Wales. 

 

This survey is a part of the efforts to assess the impact the project is having. In the 

following questions can you please share your experiences of taking part in the training 

and events supported by the project? These include gardening and horticulture, 

pollinators and beekeeping and cookery / arts courses. Courses took place at the 

National Botanic Garden and other sites, such as Clydach, Insole Court and 

Treborth.  Any information you provide will be helpful to Growing the Future and the 

National Botanic Garden of Wales. All answers are treated anonymously and the data is 

not shared with any organisation unconnected with the Growing the Future project. 

  

2. Your Course(s)   

  

1. Would you say the course(s) / event(s) you took part in were mainly about [please tick 

all that apply]: * 

 

   Horticulture / Gardening 

   Pollinators / Beekeeping 
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   Arts, Craft and Cookery 

   
Other (please specify): 

  

 

 
 

 

3. About you  

  

2. How long have you been interested in horticulture/gardening?  

 

   Less than a year 

   1-2 years 

   2-5 years 

   5-10 years 

   10+ years 

  

3. What interests you most about gardening? Please rank in order 1 = most important 3 = 

least important  

 

Health and fitness     
 

General hobby     
 

Environmental     
 

  

4. How would you rate your previous knowledge of gardening?  

 

   Beginner 
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   Intermediate 

   Advanced 

4. Pollinators and Beekeeping  

  

5. How long have you been interested in pollinators and/or beekeeping?  

 

   Less than a year 

   1-2 years 

   2-5 years 

   5-10 years 

   10+ years 

  

6. What interests you most about beekeeping? Please rank in order 1 = most important 3 

= least important  

 

Creating healthy food     
 

Meeting people / social benefits     
 

Environmental benefits     
 

  

7. How would you rate your previous knowledge of pollinators / beekeeping?  

 

   Beginner 

   Intermediate 
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   Advanced 

  

8. Since taking in Growing the Future course(s) / event(s) do you do more or less of the 

following than before?  

 

 1 - Much less 2 - A bit less 
3 - About the 

same 
4 - A bit more 

5 - Much 

more 

Physical activity                

Eating fruit and 

vegetables                

Eating organic 

produce                

  

9. Since the Growing the Future course(s) / event(s), would you say your garden is now 

more or less attractive?  

 

   1 - Much less 

   2 - A bit less 

   3 - About the same 

   4 - A bit more 

   5 - Much more 

6. Awareness of Courses and Events  

  

10. Where did you hear about the course(s) event(s)?  

 

   From a friend 
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   Social media 

   Newsletter 

   Newspaper 

   Television 

   Event 

   
Other (please specify): 

  
 

  

11. Imagine that Growing the Future course(s) / event(s) had never existed. Would you 

have gone to a different course / event?  

 

   Definitely not 

   Unlikely 

   Perhaps 

   Likely 

   Definitely 

 

Do you know where?   

  

 

 
 

  

12. Did you attend the Growing the Future course(s) / event(s) with anyone else?  
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   Friend / Neighbour / Society 

   Partner / Spouse 

   Children 

   
Other (please specify): 

  
 

  

13. What were you hoping to get from the course(s) / event(s)?  

 

  

 

 
 

7. Your Experience of the Course(s) / Event(s)  

  

14. Please rate how much you agree with the following statements:  

 

 1 - Yes 2 3 4 5 - No 

The experience matched my 

expectations                

The experience offered good value for 

money                

The location was convenient                

There were sufficient 

materials/equipment on the day                

The trainers created an enjoyable 

environment/experience                

 

Any Comments   
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8. Aspects of the Course(s) / Event(s)  

  

15. How would you rate the skill level of the course / event?  

 

   Too simple 

   About right 

   Too advanced 

  

16. How would you rate the length of the course / event?  

 

   Too long 

   Too short 

   About right 

  

17. What would you say were the highlights of the day?  

 

  

 

 
 

  

18. How likely are you to attend another course / event supported by Growing the 

Future?  
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   Very likely 

   Somewhat likely 

   Somewhat unlikely 

   Very unlikely 

   Don't know 

 

Why?   

  

 

 
 

  

19. Would you be interested in online learning?  

 

   Yes 

   No 

   Don't know 

  

20. Please tick if you have shared any new skills or knowledge you learnt from your 

course(s) / event(s) with any of the following:  

 

   Your household 

   Your wider family 

   Friends or neighbours 

   Gardening clubs 
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   Other community groups 

   Didn't share learning / Don't know 

9. After Taking Part  

  

21. Since taking your Growing the Future course(s) / event(s), would you say that your 

mental wellbeing has changed at all?  

 

   1 - Much worse 

   2 - A bit worse 

   3 - About the same 

   4 - A bit better 

   5 - Much better 

  

22. Since taking your Growing the Future course(s) / event(s), has there been any 

change in your sense of connection to nature and the Earth?  

 

   1 - A lot less connection 

   2 - A little less connection 

   3 - About the same 

   4 - A little more connection 

   5 - Much greater connection 

   Don't know 
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23. Have you made friends with anyone you have met at a Growing the Future course / 

event?  

 

   No 

   Met some nice people on the course 

   Have kept in touch with someone I met on a Growing the Future course 

  

24. Thinking about your physical, mental and social wellbeing, to what extent have these 

changes been the result of Growing the Future?  

 

Please slide the scale between 0% and 100% to show to what extent these changes 

have been the result of Growing the Future    

  

10. National Botanic Garden of Wales  

  

25. Are you aware that Growing the Future is run by the National Botanic Garden of 

Wales?  

 

   Yes 

   No 

  

26. After taking part in a course / event, what is your opinion of the National Botanic 

Garden of Wales?  
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27. Have you visited the National Botanic Garden of Wales?  

 

 Yes No 

Have you visited the National Botanic 

Garden before?       

Do you expect to visit in the future?       

  

28. Since the Growing the Future course(s) / event(s), has there been any change in the 

amount of food you are producing?  

 

   Less 

   About the same 

   25% more 

   50% more 

   Double 

   More than double 

  

29. To what extent has this change in growing your own food been the result of Growing 

the Future?  

 

Please slide the scale between 0% and 100% to show to what extent these changes 

have been the result of Growing the Future    

  

  

30. Since the Growing the Future course(s) / event(s), have you changed any of your 

gardening practices to be more sustainable or wildlife friendly? [Please tick all that apply]  
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   No, my gardening practices were already sustainable and wildlife friendly 

   I now buy peat-free compost 

   I now grow more pollinator friendly plants 

   I now use fewer pesticides 

   I now garden organically 

   I now garden more specifically to encourage wildlife 

   
Other (please specify): 

  
 

  

31. Since the Growing the Future course(s) / event(s), has your lifestyle become more 

sustainable? [Please tick all that apply]  

 

   Buying more local produce 

   Buying more organic produce 

   Buying seasonal produce 

   Saving energy 

   
Other (please specify): 

  
 

  

32. Thinking about the changes in your impact on the environment, to what extent have 

these changes been the result of Growing the Future?  

 

Please slide the scale between 0% and 100% to show to what extent these changes 

have been the result of Growing the Future    
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13. Demographics  

We should be very grateful if you could please fill in the details below. The information is 

for Growing the Future and partners use alone and will not be shared with any 

unconnected organisations or used for marketing purposes. 

  

33. Age in years  

 

   18-25 

   26-35 

   36-45 

   46-55 

   56-65 

   66+ 

  

34. Gender  

 

  

35. Postcode  
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Growing the Future - Tyfu’r Dyfodol Cymraeg 

1.  

 

 

Diolch am gymryd rhan ym mhrosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol 

Cymru. 

 

Mae’r arolwg hwn yn rhan o’r ymdrechion i asesu’r effaith mae’r prosiect yn ei gael. Yn y 

cwestiynau canlynol, allwch chi rannu’ch profiadau o gymryd rhan yn yr hyfforddiant a’r 

digwyddiadau a gefnogwyd gan y prosiect? Mae’r rhain yn cynnwys garddio a 

garddwriaeth, peillwyr a chadw gwenyn a chyrsiau coginio / celfyddydol. Cynhaliwyd 

cyrsiau a digwyddiadau yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru a safleoedd eraill, fel 

Clydach, Cwrt Insole a Treborth.  Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn ddefnyddiol i 

Tyfu’r Dyfodol a Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Ymdrinir â phob ateb yn ddienw ac 

ni rennir y data ag unrhyw sefydliad nad yw’n gysylltiedig â phrosiect Tyfu’r Dyfodol. 

2. Eich Cwrs (Cyrsiau)  

  

1. Fyddech chi’n dweud bod y cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) y gwnaethoch gymryd 

rhan ynddyn nhw yn ymwneud yn bennaf â [ticiwch bob un sy’n berthnasol]:  

 

   Garddwriaeth / Garddio 

   Peillwyr / Cadw Gwenyn 

   Celf, Crefft a Choginio 

   
Arall (nodwch): 
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3. Amdanoch chi  

  

2. Ers faint ydych chi wedi ymddiddori mewn garddwriaeth/garddio?  

 

   Llai na blwyddyn 

   1-2 flynedd 

   2-5 mlynedd 

   5-10 mlynedd 

   10+ mlynedd 

  

3. Beth yw eich prif ddiddordeb wrth arddio? Gosodwch mewn trefn 1 = y pwysicaf 3 = 

lleiaf pwysig  

 

Iechyd a ffitrwydd     
 

Gweithgaredd hamdden cyffredinol     
 

Amgylcheddol     
 

  

4. Sut fyddech chi’n graddio’ch gwybodaeth flaenorol o arddio?  

 

   Dechreuwr 

   Canolradd 

   Uwch 

4. Peillwyr a Chadw Gwenyn  
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5. Ers faint ydych chi wedi ymddiddori mewn peillwyr a/neu cadw gwenyn?  

 

   Llai na blwyddyn 

   1-2 flynedd 

   2-5 mlynedd 

   5-10 mlynedd 

   10+ mlynedd 

  

6. Beth yw eich prif ddiddordeb wrth gadw gwenyn? Gosodwch mewn trefn 1 = y 

pwysicaf 3 = lleiaf pwysig  

 

Creu bwyd iach     
 

Cyfarfod pobl / buddion cymdeithasol     
 

Buddion amgylcheddol     
 

  

7. Sut fyddech chi’n graddio’ch gwybodaeth flaenorol o beillyddion / cadw gwenyn?  

 

   Dechreuwr 

   Canolradd 

   Uwch 

  

8. Ers dilyn cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol ydych chi’n gwneud mwy ynteu 

llai o’r canlynol nag o’r blaen?  
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1 – Llawer 

llai 

2 – Ychydig 

llai 

3 – Tua’r un 

faint 

4 – Ychydig 

mwy 

5 – Llawer 

mwy 

Gweithgaredd 

corfforol                

Bwyta ffrwythau a 

llysiau                

Bwyta cynnyrch 

organig                

  

9. Ers cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol, fyddech chi’n dweud bod eich 

gardd bellach yn fwy neu’n llai deniadol?  

 

   1 – Llawer llai 

   2 – Ychydig llai 

   3 – Rhywbeth yn debyg 

   4 – Ychydig mwy 

   5 – Llawer mwy 

6. Gwybodaeth am Gyrsiau a Digwyddiadau  

  

10. Lle glywsoch chi am y cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au)?  

 

   Gan ffrind 

   Cyfryngau cymdeithasol 

   Cylchlythyr newyddion 

   Papur newydd 
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   Teledu 

   Digwyddiad 

   
Arall (nodwch): 

  
 

  

11. Dychmygwch nad oedd cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol erioed yn bod. 

Fyddech chi wedi mynd i gwrs / digwyddiad gwahanol?  

 

   Na fyddwn, yn sicr 

   Annhebygol 

   Efallai 

   Tebygol 

   Byddwn, yn sicr 

 

Ydych chi’n gwybod ymhle?   

  

 

 
 

  

12. Wnaethoch chi ddilyn y cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol gyda rhywun 

arall?  

 

   Ffrind / Cymydog / Cymdeithas 

   Partner / Priod 

   Plant 
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Arall (nodwch): 

  
 

  

13. Beth oeddech chi’n gobeithio’i gael o’r cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au)?  

 

  

 

 
 

7. Eich Profiad o’r Cwrs (cyrsiau) / 

Digwyddiad(au)  

  

14. Nodwch i ba raddau ydych chi’n cytuno â’r datganiadau canlynol:  

 

 1 - Oedd 2 3 4 5 - Noc oedd 

Roedd y profiad yn 

cyrraedd fy 

nisgwyliadau 
               

Roedd y profiad yn 

cynnig gwerth da am 

arian 
               

Roedd y lleoliad yn 

hwylus                

Roedd 

deunyddiau/offer 

digonol ar y diwrnod 
               

Roedd yr 

hyfforddwyr yn creu 

amgylchedd/profiad 

dymunol 

               

 

Unrhyw sylwadau   
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8. Agweddau o’r Cwrs (cyrsiau) / 

Digwyddiad(au)  

  

15. Sut fyddech chi’n graddio lefel sgiliau’r cwrs / digwyddiad?  

 

   Rhy syml 

   Iawn ar y cyfan 

   Rhy uchel 

  

16. Sut fyddech chi’n graddio hyd y cwrs / digwyddiad?  

 

   Rhy hir 

   Rhy fyr 

   Iawn ar y cyfan 

  

17. Beth fyddech chi’n ei ddweud oedd uchafbwyntiau’r diwrnod?  

 

  

 

 
 

  

18. Pa mor debygol ydych chi o ddilyn cwrs / digwyddiad arall a gefnogir gan Tyfu’r 

Dyfodol?  

 



Gwerthusiad Tyfu’r Dyfodol: Gwerthusiad Canol Tymor  

 87 

   Tebygol iawn 

   Gweddol debygol 

   Gweddol annhebygol 

   Annhebygol iawn 

   Ddim yn gwybod 

 

Pam?   

  

 

 
 

  

19. Fyddai gennych chi ddiddordeb mewn dysgu ar-lein?  

 

   Byddai 

   Na fyddai 

   Ddim yn gwybod 

  

20. Ticiwch os ydych chi wedi rhannu unrhyw sgiliau neu wybodaeth newydd rydych chi 

wedi’i ddysgu o’ch cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) gydag unrhyw rai o’r canlynol:  

 

   Pobl sy’n byw gyda chi 

   Eich teulu ehangach 

   Ffrindiau neu gymdogion 

   Clybiau garddio 
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   Grwpiau cymunedol eraill 

   Ddim wedi rhannu’r hyn a ddysgwyd / Ddim yn gwybod 

9. Ar ôl Cymryd Rhan  

  

21. Ers dilyn eich cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au), fyddech chi’n dweud bod eich llesiant 

meddyliol wedi newid o gwbl?  

 

   1 – Llawer gwaeth 

   2 – Ychydig yn waeth 

   3 – Tua’r un fath 

   4 – Ychydig yn well 

   5 – Llawer gwell 

  

22. Ers dilyn eich cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol, a oes unrhyw newid 

wedi bod yn eich teimlad o gysylltiad â natur a’r Ddaear?  

 

   1 – Llawer llai o gysylltiad 

   2 – Ychydig llai o gysylltiad 

   3 – Tua’r un fath 

   4 – Ychydig mwy o gysylltiad 

   5 – Llawer mwy o gysylltiad 

   Ddim yn gwybod 
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23. Ydych chi wedi gwneud ffrindiau gydag unrhyw un ydych chi wedi’i gyfarfod mewn 

cwrs / digwyddiad Tyfu’r Dyfodol?  

 

   Naddo 

   Wedi cyfarfod pobl ddymunol ar y cwrs 

   Wedi cadw mewn cysylltiad â rhywun y gwnes eu cyfarfod ar gwrs Tyfu’r Dyfodol 

  

24. Wrth feddwl am eich llesiant corfforol, meddyliol a chymdeithasol, i ba raddau mae’r 

newidiadau hyn o ganlyniad i Tyfu’r Dyfodol?  

 

Nodwch ar raddfa rhwng 0% a 100% i ddangos i ba raddau mae’r newidiadau hyn o 

ganlyniad i Tyfu’r Dyfodol    

  

10. Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru  

  

25. Ydych chi’n gwybod bod Tyfu’r Dyfodol yn cael ei redeg gan Ardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru?  

 

   Ydw 

   Nac ydw 

  

26. Ar ôl cymryd rhan mewn cwrs / digwyddiad, beth yw eich barn o Ardd Fotaneg 

Genedlaethol Cymru?  
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27. Ydych chi wedi ymweld â Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru?  

 

 Do Naddo 

Ydych chi wedi ymweld 

â’r Ardd Fotaneg 

Genedlaethol o’r blaen? 
      

Ydych chi’n disgwyl 

ymweld yn y dyfodol?       

  

28. Ers cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol, a oes unrhyw newid wedi bod o 

ran faint o fwyd rydych chi’n ei gynhyrchu?  

 

   Llai 

   Tua’r un fath 

   25% mwy 

   50% mwy 

   Dwbl 

   Mwy na dwbl 

  

29. I ba raddau mae’r newid hwn mewn tyfu eich bwyd eich hun o ganlyniad i Tyfu’r 

Dyfodol?  

 

Nodwch ar raddfa rhwng 0% a 100% i ddangos i ba raddau mae’r newidiadau hyn o 

ganlyniad i Tyfu’r Dyfodol    
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30. Ers cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol, ydych chi wedi newid unrhyw rai 

o’ch arferion garddio i fod yn fwy cynaliadwy neu gyfeillgar at fywyd gwyllt? [Ticiwch bob 

un sy’n berthnasol]  

 

   
Naddo, roedd fy arferion garddio eisoes yn gynaliadwy ac yn gyfeillgar at fywyd 

gwyllt 

   Dw i bellach yn prynu compost di-fawn 

   Dw i bellach yn tyfu planhigion sy’n denu peillwyr 

   Dw i bellach yn ddefnyddio llai o blaladdwyr 

   Dw i bellach yn garddio’n organig 

   Dw i bellach yn garddio’n fwy penodol i annog bywyd gwyllt 

   
Arall (nodwch): 

  
 

  

31. Ers y cwrs (cyrsiau) / digwyddiad(au) Tyfu’r Dyfodol, a yw eich ffordd o fyw wedi dod 

yn fwy cynaliadwy? [Ticiwch bob un sy’n berthnasol]  

 

   Prynu mwy o gynnyrch lleol 

   Prynu mwy o gynnyrch organig 

   Prynu cynnyrch tymhorol 

   Arbed ynni 

   
Arall (nodwch): 
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32. Wrth feddwl am y newidiadau yn eich effaith ar yr amgylchedd, i ba raddau mae’r 

newidiadau hyn o ganlyniad i Tyfu’r Dyfodol?  

 

Nodwch ar raddfa rhwng 0% a 100% i ddangos i ba raddau mae’r newidiadau hyn o 

ganlyniad i Tyfu’r Dyfodol    

  

13. Demograffeg  

  

33. Oedran mewn blynyddoedd  

 

   18-25 

   26-35 

   36-45 

   46-55 

   56-65 

   66+ 

  

34. Rhyw  

 

  

35. Cod post  
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Atodiad B – Ffeithlun ar Gyflawniadau Allweddol y Prosiect 
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Atodiad C – Dosbarthiadau Cyfranogwyr Unigryw Cyrsiau  

Ffigur 1: Dosbarthiad Cyfranogwyr Unigryw Cyrsiau yn ôl Rhanbarth, ledled Cymru 
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. Ffigur 2: Dosbarthiad Cyfranogwyr Unigryw Cyrsiau yn ôl 'Map Gwres', ledled Cymru 
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Ffigur 3: Dosbarthiad Cyfranogwyr Unigryw Cyrsiau yn ôl Rhanbarth, ledled y Deyrnas Unedig
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Ffigur 4: Dosbarthiad Cyfranogwyr Unigryw Cyrsiau yn ôl 'Map Gwres', ledled y Deyrnas Unedig 
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Atodiad D – Cyhoeddiadau Gwyddonol sy’n ymwneud â’r Cynllun 

Sicrwydd Achub Peillwyr ers cychwyn prosiect Tyfu’r 

Dyfodol  

Potter, C. Natasha de Vere, Laura E. Jones, Col R. Ford, Matthew J. Hegarty, Kathy 

H. Hodder, Anita Diaz & Elizabeth Franklin (2019). Pollen metabarcoding reveals 

broad and species-specific resource use by urban bees. PeerJ. 7, 22, e5999. 

Lucas, A., Bodger, O., Brosi, B. J., Ford, C. R., Forman, D. W., Greig, C., Hegarty, 

M., Neyland, P. J. & de Vere, N. (2018). Generalisation and specialisation in hoverfly 

(Syrphidae) grassland pollen transport networks revealed by DNA metabarcoding. 

Journal of Animal Ecology, 87,4. 

Lucas, A., Bodger, O., Brosi, B. J., Ford, C. R., Forman, D. W., Greig, C., Hegarty, 

M., Jones, L. E., Neyland, P. J. & de Vere, N. (2018) Floral resource partitioning by 

individuals within generalised hoverfly pollination networks revealed by DNA 

metabarcoding. Scientific Reports, 8, 5133. 

Deiner, K., Bik, H. M., Mächler, E., Seymour, M., Lacoursière-Roussel, A., Altermatt, 

F., Creer, S., Bista, I., Lodge, D. M., de Vere, N., Pfrender, M. E. & Bernatchez, L. 

(2017) Environmental DNA metabarcoding: Transforming how we survey animal and 

plant communities. Molecular Ecology. 26, 21, p. 5872-5895. 
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resource and land management drives hoverfly communities and bee abundance in 
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Breeding system and spatial isolation from congeners strongly constrain seed set in 

an insect-pollinated apomictic tree: Sorbus subcuneata (Rosaceae). Scientific 

Reports 7, 45122.  
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Ford CR (2017) Using DNA metabarcoding to investigate honeybee foraging reveals 

limited flower use despite high floral availability. Scientific Reports 7, 42838. 
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