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Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r diweddariad cyntaf o Gynllun Rheoli’r Parc 
Cenedlaethol ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’ a gynhyrchwyd yn 2010. Tyfodd y cynllun 
arloesol hwn o ymarfer ymgynghori enfawr gydag amryw o unigolion a sefydliadau 
sydd â budd yn y gwaith o reoli’r 520 milltir sgwâr ym Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. Roedd adlewyrchu’r myrdd o alwadau ac amcanion a dderbyniasom 
yn dasg gymhleth gan arwain at gynhyrchu cynllun sylweddol ynghyd â dogfennau 
atodol sy’n dangos yn glir pwy sy’n gyfrifol am gyflawni’r gweithredu a ddisgrifir.

O dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 rhaid i’r cynllun, sy’n un ar gyfer yr ugain 
mlynedd nesaf, gael ei adolygu bob pum mlynedd a’r ddogfen hon yw’r adolygiad 
cyntaf o’r cynnydd a wnaed. Mae’n dangos ein bod yn llwyddo i ddarparu’r Cynllun 
Rheoli ac, wrth i ni barhau i weithio ar rai o’r camau gweithredu, yn dangos bod 
cynnydd da’n cael ei wneud gyda gwireddu’r weledigaeth ar gyfer y Parc.

O ystyried maint yr ymarfer ymgynghori wrth baratoi ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’ 
ynghyd ag ymgynghori a wnaed ers ei gyhoeddi, mae’n dda gennyf ddweud bod Nodweddion Arbennig, Nodau ac 
Amcanion y Parc yn dal i fod yn berthnasol a heb newid.

Mae Pennod Dau’n cynnwys chwech o adrannau a phob un yn cyfateb yn uniongyrchol i’r chwe thema yn        
‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’. Rhoddir gwybodaeth ynghyd â chamau gweithredu perthnasol a chaiff y sialensiau 
a wynebir yn y Parc hefyd eu hadnabod, ynghyd â threfniant adrodd i fesur llwyddiant. Mae pob adran hefyd yn 
ystyried sut y mae’r gweithredu yma’n ateb anghenion preswylwyr a’r nodau a osodwyd gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau lles y boblogaeth yn gyffredinol. Bwriadwn i’r Cynllun hwn fod 
yn ddogfen ar waith ac yn bwynt cyfeirio ar gyfer sefydliadau, grwpiau ac unigolion sydd â budd yn y Parc. Mae’n 
ddogfen statudol a rhaid i bartïon budd roi sylw dyledus iddi.

Roeddem yn un o’r rhai cyntaf i fabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 oedd yn cynnig 
saith nod ar gyfer sut yr ydym eisiau gweld Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Mae’r Cynllun hwn yn egluro sut y bydd 
gwaith yr Awdurdod yn mynd i’r afael â phob un o’r saith nod hwn. Mae hefyd yn esbonio sut y mae’r Awdurdod yn 
ymateb i gyngor Cyfoeth Naturiol Cymru ar ymgorffori dull ecosystem o reoli tirluniau gwarchodedig a’r camau a 
gymerwyd i ddilyn dull ar sail ardal.

Gobeithio y bydd y Cynllun hwn yn ddifyr ac yn rhoi’r holl wybodaeth sydd ei angen arnoch ac y byddwch yn 
adnabod eich pryderon neilltuol chi yn ei dudalennau, ynghyd â’r gweithredu sydd ar y gweill i roi sylw iddynt. 
Bydd yr adolygiad nesaf yn 2020 ac rwyf yn ffyddiog erbyn hynny y byddwn yn adrodd ar fwy fyth o lwyddiant gyda 
chyflawni ein nodau cyffredin ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Melanie Doel

Cadeirydd, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Rhagair
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1.1   Parciau Cenedlaethol
1. Mae Parciau Cenedlaethol yn ardaloedd gwarchodedig sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol ac yn cynnwys 

rhai o’n hardaloedd cefn gwlad mwyaf hardd, ysblennydd a dramatig. Maent yn dirluniau o bwysigrwydd 
cenedlaethol a rhyngwladol ac mae eu dynodiad yn rhoi’r statws uchaf o gadwraeth tirlun a harddwch 
golygfaol iddynt. Maent yn cynnwys cyfleoedd bendigedig i hamddena a daw miliynau o ymwelwyr ar draws y 
Byd i’w mwynhau bob blwyddyn.

2. Mae pwrpasau statudol Awdurdodau Parc Cenedlaethol y DU wedi eu gosod allan yn Adran 61 o Ddeddf yr 
Amgylchedd 1995. Y rhain yw:

Pwrpas Cyntaf:     Gwarchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y 
 Parciau Cenedlaethol;

Ail Bwrpas:     Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd gael deall a mwynhau nodweddion arbennig 
                       (Parciau Cenedlaethol).
 

3. Ategir y ddau bwrpas hwn mewn cyfraith gan ‘Egwyddor Sandford’ sy’n nodi’n glir y dylai’r pwrpas cyntaf 
gael blaenoriaeth dros yr ail mewn achosion o wrthdaro digymod. 

4. Mae Parciau Cenedlaethol yn parhau i fod yn gartref i gymunedau ac i ddiwydiant, ac wedi bod ers miloedd 
o flynyddoedd. Mae gan Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol, felly, hefyd ddyletswydd o dan Adran 62(1) 
Deddf yr Amgylchedd 1995:

Dyletswydd:     Wrth gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol, [i] geisio meithrin lles 
                         economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol y Parc Cenedlaethol.

1.2   Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
5. Dynodwyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym 1957. Mae’n un o bymtheg o Barciau Cenedlaethol 

yn y DU ac un o dri yng Nghymru. Mae’r rhan fwyaf o’i dir yn nwylo preifat (tua 65%) er bod Bannau 
Brycheiniog yn unigryw o’i gymharu â Pharciau Cenedlaethol eraill drwy fod Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
yn berchen ar dir sylweddol (tua 15% neu 200 cilometr sgwâr) yn ogystal â’r ganran uchel sydd ym 
mherchnogaeth cyrff cyhoeddus neu anllywodraethol eraill (20%).

6. Mae’r Parc yn ymestyn dros 1,347 o gilometrau sgwâr (520 milltir sgwâr) ac yn gorwedd rhwng cefn gwlad 
canolbarth Cymru a Chymoedd diwydiannol y De. Mae’n dirlun amrywiol gydag ucheldir eang yn cyferbynnu 
â dyffrynnoedd gwyrddion, rhaeadrau godidog, coedlannau hynafol, safleoedd archaeolegol, ogofâu, fforestydd, 
cronfeydd dŵr a chymunedau llawn bywyd. Mae’r Parc ar ffin ogleddol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

7. Mae gwybodaeth bellach am y Parc ar gael ar wefan yr Awdurdod yn
(www. beacons-npa. gov. uk), ar y wefan gyrchfannau yn: http://www. breconbeacons.org ac yn yr Adroddiad 
ar Gyflwr y Parc a gyhoeddwyd yn ddiweddar (2014)1, ac a ddefnyddiwyd fel tystiolaeth wrth baratoi’r 
adolygiad hwn o’r Cynllun Rheoli.

1.3   Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
8. Mae llunio’r Cynllun Rheoli’n broses ailadroddol lle mae gwybodaeth a enillwyd o werthuso Cynlluniau 

blaenorol yn goleuo polisïau a blaenoriaethau’r Parc i’r dyfodol. Roedd ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd 2010-
2015’ yn ddogfen arloesol i’r Parc Cenedlaethol. Defnyddiwyd adborth o ymgynghori’n eang â’r cyhoedd, 
tystiolaeth a gasglwyd a chyfraniad uniongyrchol gan amrywiaeth o unigolion, grwpiau a gwahanol gyrff i 
baratoi gweledigaeth dros ugain mlynedd.

9. Mae’r Cynllun Rheoli hwn yn datblygu’r Cynllun blaenorol drwy adolygu’r cyd-destun polisi a diweddaru’r 
gweithredu yr adroddir arno o dan chwe thema’r ddogfen ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd 2010-2015’,                
a ailadroddir yn Nhabl 1 ac a ystyrir ymhellach ym Mhennod 2.

Pennod 1 - Rhagarweiniad

1. http://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/ffeithiau-a-ffigurau/adroddiad-cyflwr-y-parc/ 
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Themâu’r Cynllun Rheoli

Thema 1: Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r 
Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf 

Pwrpas 1af

Thema 2: Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth

Thema 3: Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd Allan i’r Awyr 
Agored er Budd Iechyd a Lles

2il Bwrpas

Thema 4: Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc

Thema 5: Creu a Chynnal Cymunedau, 
Trefi a Phentrefi Cynaliadwy

Dyletswydd

Thema 6: Datblygu Economaidd Cynaliadwy

Tabl 1: Themâu’r Cynllun Rheoli

10. Mae’r cyd-destun polisi ar gyfer paratoi’r Cynllun Rheoli wedi’i osod yn bennaf gan Adran 66(1) o Ddeddf 
yr Amgylchedd 1995, sy’n gofyn bob pob Awdurdod Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi Cynllun Rheoli 
Parc Cenedlaethol. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn cryfhau’r trefniadau 
llywodraethu ar gyfer gwella lles Cymru i sicrhau bod ein hanghenion presennol yn cael eu cwrdd heb 
amharu ar allu’r cenedlaethau a ddêl i ateb eu hanghenion hwy2. Bydd Deddf Gynllunio (Cymru) 2015 yn 
diwygio’r system gynllunio yng Nghymru i sicrhau ei bod yn system deg, wydn a’i bod yn hwyluso datblygu.

11. Rhoddwyd sylw dyledus hefyd i Filiau perthnasol eraill a gyflwynir gan Lywodraeth Cymru ac y disgwylir 
iddynt ddod yn Ddeddfau o fewn amserlen y Cynllun Rheoli hwn. Mae’r rhain yn cynnwys:

• Bil yr Amgylchedd (Cymru) – Bydd hwn yn cyflwyno’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i gynllunio a 
rheoli adnoddau naturiol Cymru mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig.

• Bydd Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn darparu’r ddeddfwriaeth sydd ei hangen i 
      sicrhau bod amgylchedd hanesyddol Cymru’n cael ei reoli’n gynaliadwy.
 

12. Ym mis Medi 2014, comisiynodd Lywodraeth Cymru adolygiad annibynnol o Dirluniau Dynodedig Cymru 
i sicrhau eu bod yn y sefyllfa orau i gwrdd â heriau’r presennol a’r dyfodol a hefyd i adeiladu ar eu statws 
fel tirluniau rhyngwladol cydnabyddedig. Edrychodd yr adolygiad ar sut y mae tirluniau dynodedig Cymru’n 
gweithio a sut y llywodraethir hwynt. Cyhoeddwyd adroddiad terfynol ynghyd ag argymhellion ym mis 
Hydref 20153. 

13. Mae canllawiau ar gyfer paratoi Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol Cymru ar gael yn ‘Canllawiau 
ar gyfer Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol (Cyfoeth Naturiol Cymru 2007)’. Cyhoeddwyd nodyn 
cyfarwyddyd atodol gan gorff Cyfoeth Naturiol Cymru yn 2014 sef  ‘Dull Ecosystem ar gyfer Adolygu  
Cynlluniau Rheoli Tirluniau Gwarchodedig’.

14. Mae’r cysylltiad rhwng y chwe thema yn y Cynllun Rheoli a Phwrpasau a Dyletswydd y Parc yn gyson â’r 
Asesiad Amgylcheddol Strategol, yr egwyddorion ar gyfer rheoli Ardaloedd Gwarchodedig Categori V 
(Atodiad 1) a 12 egwyddor y dull ecosystem o wneud penderfyniadau yn y Confensiwn ar Amrywiaeth 
Biolegol (Atodiad 2).

15. Mae dyletswydd statudol i adolygu Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol “bob pum mlynedd neu lai”   
(a66 Deddf yr Amgylchedd 1995). Mae’r ddogfen hon yn cyflawni’r adolygiad sy’n ofynnol o ‘Rheoli Newid 
Gyda’n Gilydd’. Mae’r camau gweithredu hefyd wedi cael eu hadolygu4, a ddangosodd fod cynnydd da’n cael ei 
wneud tuag at wireddu Gweledigaeth y Parc.

2 http://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2014/8995356/?skip=1&lang=cy
3 http://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/review-designated-landscapes-wales/?skip=1&lang=cy 
4 http://www. beacons-npa. gov. uk/the-authority/who-we-are/npmp/management-plan-review/
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16. Mae ymarferion ymgynghori ar wahân a wnaed ers cyhoeddi ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’ hefyd wedi dangos 
y gefnogaeth i Nodweddion Arbennig a Gweledigaeth y Parc. Felly mae’r nodau a’r amcanion sy’n darparu’r 
fframwaith ar gyfer pennu’r camau gweithredu ac a restrir yn Atodiad 3 yn dal i fod yn berthnasol a heb 
newid. 

17. Mae Pennod 2 yn cynnwys testun ategol a chamau gweithredu cryno’n ymwneud â chwe thema’r Cynllun 
Rheoli. Dengys bob adran sut y mae’n mynd i’r afael â’r nodau a’r amcanion yn Atodiad 3, sydd hefyd yn 
rhoi rhestr fanwl o gamau gweithredu, y cyrff arweiniol a sut y bwriedir cyflawni’r camau gweithredu. Ym 
Mhennod 2 mae pob adran yn rhoi sylw i anghenion preswylwyr a’r nodau a osodir gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 i sicrhau lles y boblogaeth yn gyffredinol, a restrir yn Nhabl 2. Mae’n 
ofynnol i bob corff cyhoeddus yng Nghymru weithio tuag at amcanion a ddyfeisiwyd i wneud y mwyaf o 
gyfraniad y corff at y nodau lles, sy’n adlewyrchu sut yr ydym am weld Cymru heddiw ac yn y dyfodol. Mae 
gwaith yr Awdurdod a’i bartneriaid yn cyrchu at bob un o’r saith nod hwn. 

Nodau Lles 
Cenedlaethau’r Dyfodol Disgrifiad o’r Nod 

Cymru ffyniannus
Economi arloesol, gynhyrchiol gydag allyriadau carbon isel sy’n gwneud defnydd 

mwy effeithlon a chymesur o adnoddau ac sy’n creu cyfoeth a chyfleoedd 
cyflogaeth ar gyfer poblogaeth fedrus ac addysgedig.

Cymru wydn
Amgylchedd naturiol mwy bioamrywiol gydag ecosystemau iach sy’n cynnal 

gwydnwch cymdeithasol, economaidd ac ecolegol  ac sy’n gallu addasu i newid.

Cymru iachach
Cymdeithas lle mae lles corfforol a meddyliol pobl ar ei orau a lle mae pobl yn 

deall pa ddewisiadau ac ymddygiad fydd yn sicrhau eu hiechyd i’r dyfodol.

Cymru fwy cyfartal
Cymdeithas lle mae lles corfforol a meddyliol pobl ar ei orau a lle mae pobl yn 

deall pa ddewisiadau ac ymddygiad fydd yn sicrhau eu hiechyd i’r dyfodol.

Cymru’n llawn o gymunedau 
cydlynus

Cymunedau deniadol, hyfyw, diogel ac wedi eu cysylltu’n dda.

Cymru gyda diwylliant ac 
iaith Gymraeg sy’n ffynnu

Cymdeithas sy’n hyrwyddo a gwarchod y diwylliant, y dreftadaeth a’r Iaith 
Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, chwaraeon ac mewn 

hamdden.

Cymru sy’n fyd-eang gyfrifol
Cenedl sydd, wrth wneud unrhyw beth i wella lles economaidd, cymdeithasol, 

amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a fyddai hynny’n gwneud 
cyfraniad cadarnhaol i les byd-eang.

Tabl 2: Nodau Lles 

18. Mae adroddiad ar Ymgysylltu ac Ymgynghori5 yn disgrifio’r ymgynghori a wnaed wrth baratoi’r Cynllun 
Rheoli hwn. Mae’r adroddiad yn nodi’r ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y broses o ymgynghori â’r 
cyhoedd, ymateb yr Awdurdod a’r newidiadau y mae’n bwriadu eu gwneud.

19. Mae’r Cynllun Rheoli’n cyflwyno fframwaith ar gyfer amrywiol strategaethau a chynlluniau gweithredu sydd 
i’w rhoi ar waith, gyda gweledigaeth, nodau ac amcanion y Cynllun Rheoli yn eu tywys i sicrhau dull cyson o 
weithredu.

5 http://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/cynllun-rheoli2019r-parc-cenedlaethol/ 
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1.4   Darparu Anghenion Cymru 
20. Mae’r Cynllun Rheoli hwn yn rhoi sylw i ganlyniadau sydd mewn golwg ym mhedair thema gyffredinol yr 

agenda ar gyfer Cymru6: ‘Twf a swyddi cynaliadwy; ‘Iechyd a lles’; ‘Cyrhaeddiad addysgol’; a ‘Cefnogi plant, 
teuluoedd a chymunedau difreintiedig’. 

21. Un o’r prif faterion sy’n wynebu’r Parc yw ei strwythur demograffig. Ar y cyfan mae gan Barciau 
Cenedlaethol strwythur oed hŷn na’r genedl yn gyffredinol. Oed cyfartalog y preswylwyr ym Mharciau 
Cenedlaethol Cymru yw 50, 11 mlynedd yn hŷn nag yng Nghymru’n gyffredinol. Mae hefyd yn dangos rhwng 
2001 a 2011 mai Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a welodd y cynnydd canrannol mwyaf mewn pobl 
15-29 oed o unrhyw un o’r Parciau yng Nghymru a Lloegr. Felly mae darparu seilwaith priodol sy’n cynnwys 
gofal, tai, cyfleoedd addysgol a gwaith yn gwbl greiddiol i les preswylwyr y Parc ac i’w ffyniant economaidd.

22. Mae Cynllun Gofodol Cymru’n adnabod Aberhonddu fel prif anheddiad allweddol a chanolbwynt ar gyfer 
twristiaeth, gyda Chrughywel, y Gelli Gandryll a Thalgarth yn cael eu hadnabod fel aneddiadau allweddol. 
Drwy Ddeddf Gynllunio (Cymru) 2015, bydd Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn cymryd lle’r Cynllun 
Gofodol. Bydd yr Awdurdod yn cyfrannu at baratoi’r fframwaith datblygu. Mae Llywodraeth Cymru wedi 
dynodi Aberhonddu fel ‘Parth Twf Lleol’. 

23. Mae’r Cynllun hwn yn hyrwyddo adfywio oherwydd bod angen dybryd am gymunedau sy’n wydn yn wyneb 
newid amgylcheddol a newid ynni yn y dyfodol, sy’n economaidd gystadleuol, cymdeithasol gynhwysol ac yn 
gymunedau lle mae pobl eisiau byw, gweithio, buddsoddi a mwynhau eu hamdden ynddynt.  

24. Drwy Gynlluniau Lleoedd, mae preswylwyr yn gallu blaenoriaethu sut y defnyddir adnoddau’n lleol 
a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae hyn yn cyfoethogi a grymuso’r gymuned ac yn gwella gwydnwch 
cymdeithasol. Ystyrir hyn ymhellach ym Mhennod 2.  

25. Gall grwpiau gymell sefydlu mentrau busnes sy’n helpu i gadw arian yn yr ardal leol. Gall cymunedau 
wneud cais i gynlluniau grant i ariannu prosiectau adfywio lleol. Mae’r Awdurdod yn chwarae rôl werthfawr 
iawn mewn helpu i greu a chynnal ein mannau hyfyw a ffyniannus, gan adlewyrchu pwrpasau, dyletswydd a 
nodweddion arbennig y Parc. Er enghraifft, mae’r Awdurdod yn cyfrannu punt am bob punt at brosiectau 
cymunedol drwy’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy gan helpu i ddenu adnoddau ychwanegol. Yn y pen draw 
mae gan gymunedau lleol amryw o opsiynau i wella naws a lles y mannau hyn. Mae’r Cynllun hwn yn gosod 
sylfaen gref ar gyfer gwneud hynny.

26. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn integreiddio polisïau ar gyfer dyraniadau tai newydd, tai fforddiadwy, 
gofynion tir ar gyfer cyflogaeth ac ymrwymiadau cynllunio sy’n cyfrannu at raglenni amgylcheddol, 
cymdeithasol ac economaidd sy’n gyson â dynodiad y Parc Cenedlaethol.  

27. Mae’r Parc Cenedlaethol yn cyfrannu’n uniongyrchol at Ddinas-Ranbarth de ddwyrain Cymru fel darparwr 
adnoddau naturiol megis dŵr yfed a threfniadau rheoli peryglon llifogydd y mae bioamrywiaeth, gan gynnwys 
y boblogaeth ei hun, yn ddibynnol arnynt. Mae’r Ddinas-Ranbarth yn annog awdurdodau lleol ac eraill i 
weithio gyda’i gilydd ac i gydweithredu ar brosiectau a chynlluniau ar gyfer yr ardal.

28. Ym mis Mawrth 2014 bu Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda’r Cynghorau Tref a Chymuned i 
drafod beth yw’r materion allweddol i sicrhau lles cenedlaethau’r dyfodol a beth sydd angen i’r Awdurdod ei 
wneud i helpu i fynd i’r afael â’r materion hyn. Rhoddir y canlyniadau yn Atodiad 5.

1. 5  Rheoli Adnoddau Naturiol 
29. Nod rhaglen ‘Cymru Fyw’ Llywodraeth Cymru yw integreiddio’r galwadau ar ein hadnoddau naturiol mewn 

ffordd sy’n hyrwyddo eu gwarchod a’u defnyddio’n gynaliadwy mewn ffordd deg. Mae’n cyflwyno cynigion ar 
gyfer rheoli a rheoleiddio tir a dŵr Cymru’n unol ag egwyddorion i sicrhau ecosystemau iach a chynhyrchiol 
a osodir allan yn y Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol (Atodiad 2). Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi 
adnabod bod angen dull mwy effeithiol a chydgysylltiedig o reoli adnoddau naturiol drwy ddulliau ar sail 
ardal sy’n ystyried sut y mae ecosystemau’n gweithio:

6 http://gov.wales/about/programmeforgov/?skip=1&lang=cy 
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‘Bydd y tirluniau gwarchodedig yn fannau lle mae amgylchedd glân a gwyrdd yn gwella profiad bywyd 
pobl sydd, yn eu tro, yn gwarchod yr adnodd ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae eu hiechyd yn rhan 
annatod o ddatblygiad y tirluniau sydd o’u cwmpas. Gall ehangder y tirluniau gwarchodedig sicrhau y 
rheolir ecosystemau iach, gwydn a chynhyrchiol mewn ffordd gynaliadwy. Maent yn elfennau pwysig o’r 
rhwydwaith o ‘wasanaethau ecosystem cyfoethog’ ar draws Cymru. Mae dealltwriaeth o’r nodweddion 
arbennig, a’r grymoedd sy’n effeithio arnynt, yn diffinio’r gwahaniaeth y mae’n rhaid i’r Cynllun ei wneud. Mae 
gwerthfawrogiad o’r egwyddorion yn y Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol yn cyflwyno fframwaith i asesu’r 
manteision y gallai’r Cynllun eu rhoi’. 7

30. Mae’r Cynllun Rheoli hwn yn blaenoriaethu pedair ardal ddaearyddol yn y Parc (gweler Atodiad 7). 
Mae Asesiad Cymeriad Tirlun y Parc, a’r ffocws ar welliannau ar sail ardal, yn enghreifftiau o sut y mae’r 
Awdurdod yn defnyddio dull ar sail ardal i dywys ei ffordd o reoli.

31. Mae amcanion y Cynllun Rheoli hwn yn gyson â’r 12 egwyddor yn y Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol. 
Bydd Awdurdod y Parc yn ceisio gweithio ar draws ffiniau ac yn annog sefydliadau eraill i wneud hynny hefyd, 
lle bo’n briodol, i geisio ateb y cwestiwn o raddfa ofodol. Er enghraifft, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
ar hyn o bryd yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdodau a chyrff eraill ar brosiect peilot yn 
nalgylch Tawe. 

ASTUDIAETH ACHOS

Dalgylchoedd Dŵr Yfed ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Mae 23 o ffynonellau dŵr yfed yn y Parc, gan gynnwys cronfeydd dŵr, afonydd, ffynhonnau a thyllau turio dŵr.
Daw 36% o ddŵr yfed Caerdydd yn uniongyrchol o ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac, 
os cynhwysir dŵr o Afon Wysg (sydd â dros hanner ei dŵr yn y Parc Cenedlaethol), mae’r ffigur dros 90%.

Daw 78% o ddŵr yfed Abertawe o ddalgylchoedd yn ardal y Parc Cenedlaethol, gyda’r gweddill yn dod o Afon 
Tywi sydd ag ardal fach o’i dŵr yn y Parc Cenedlaethol (map a ffigurau gan Dŵr Cymru).
 

7 Ecosystem  Approach for Protected Landscapes Management Plan Reviews – NRW March 2014
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32. Gwasanaethau ecosystem yw’r pethau union ac anuniongyrchol y mae ecosystemau yn eu cyfrannu at les 
pobl8. Maent yn cynnal ein bodolaeth ac ansawdd ein bywyd yn union neu’n anuniongyrchol. Yn ôl ‘The 
Economics of Ecosystems and Biodiversity’ (TEEB9), rhennir gwasanaethau ecosystem yn bedwar prif fath:

• Gwasanaethau darpariaeth yw’r cynhyrchion a ddaw gan ecosystemau megis bwyd, dŵr ffres, coed, 
ffeibr, adnoddau genetig a meddyginiaethau.

• Diffinnir gwasanaethau rheoleiddio fel y manteision a geir o reoleiddio prosesau ecosystem megis 
rheoleiddio’r hinsawdd, rheoleiddio peryglon naturiol, puro dŵr a rheoli gwastraff, rheoli pla neu 
beillio.

• Mae gwasanaethau cynnal cynefinoedd yn dangos pa mor bwysig yw ecosystemau i greu cynefin ar 
gyfer rhywogaethau mudol ac er mwyn cynnal hyfywedd y cronfeydd genynnau.

• Mae gwasanaethau diwylliannol yn cynnwys y manteision anfaterol i bobl megis cyfoeth ysbrydol, 
datblygiad deallusol, hamdden a gwerthoedd esthetig.

33. Mae’r gwasanaethau ecosystem a ddarperir gan y Parc yn hynod werthfawr ynddynt eu hunain. Mae pobl yn 
gwbl ddibynnol ar yr amgylchedd am aer, bwyd, dŵr, dillad a chysgod, ac amryw o bethau eraill. Yn ogystal, 
mae llawer o’n hamwynderau’n gynhyrchion organebau a’r ffordd y mae’r rheiny’n gweithio. 

34. Mae gwasanaethau ecosystem yn cyfrannu’n uniongyrchol at les cymdeithasol ac economaidd. Mae Tabl 3 yn 
dangos y gwasanaethau ecosystem hyn mewn ffordd syml iawn gan roi enghreifftiau o sut y mae’r Parc yn eu 
darparu.

Gwasanaethau Ecosystem

Gwasanaethau 
Darpariaethau 

Gwasanaethau 
Rheoleiddio

Gwasanaethau 
Diwylliannol

 Bwyd drwy ffermio / amaethyddiaeth Lles meddyliol a chorfforol Hamdden

Dŵr glan drwy gronfeydd dŵr a 
storio dŵr daear

Rheoleiddio’r hinsawdd, storio 
dŵr yn yr ucheldir a dal a storio 

carbon

Gwerthoedd ysbrydol a 
threftadaeth hanesyddol

Gwasanaethau Cynnal / Cynefin

Ailgylchu maethynnau a pheillio.

Tabl 3: Gwasanaethau Ecosystem a ddarperir gan y Parc

8 TEEB http://www. teebweb. org//http://biodiversity. europa.eu/topic
9 http://www. teebweb. org/resources/ecosystem-services/s/ecosystem-services 
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1.6  Cysylltiadau i Gynlluniau a Pholisïau Eraill
35. Mae’r Cynllun Rheoli’n cysylltu polisïau cyffredinol â phrosesau gwneud penderfyniadau lleol. Mae’n sicrhau 

bod yr Awdurdod, mewn cydweithrediad â’i bartneriaid, yn cyfrannu ac ychwanegu gwerth at amcanion polisi 
cenedlaethol. O ganlyniad, mae’r Cynllun yn gosod y fframwaith ar gyfer Cynllun Busnes a strategaethau a 
rhaglenni manwl yr Awdurdod.

36. Mae’r Cynllun hwn yn egluro sut y bydd yr amcanion yn cael eu cyflawni naill ai drwy gamau gweithredu 
penodol neu drwy gyflwyno’r fframwaith i ddatblygu strategaethau. Mae’r Cynllun Rheoli Ymwelwyr, er 
enghraifft, yn ceisio sefydlu dull hirdymor er mwyn gwneud mwynhad pobl o’r Parc Cenedlaethol yn fwy 
cynaliadwy gan nodi’r camau gweithredu tymor byr a chanolig fydd yn darparu hyn10. 

37. Mae’r Cynllun Rheoli’n ddull i allu gosod blaenoriaethau, monitro camau gweithredu a gwerthuso 
canlyniadau ac yn sylfaen i asesu adnoddau Cyflwr y Parc. Crynhoir yr asesiadau hyn yn yr Adroddiad ar 
Gyflwr y Parc sy’n defnyddio dangosyddion ar gyfer pob un o themâu’r Cynllun Rheoli i roi ciplun o iechyd y 
Parc.

38. Mae gan y Cynllun Datblygu Lleol rôl ganolog i’w chwarae mewn cynnal cymeriad y Parc a meithrin lles 
cymdeithasol ac economaidd ei gymunedau. Mae’r Awdurdod wedi datblygu ei ddyraniadau tir, ei bolisïau 
a’i ganllawiau dylunio drwy ddefnyddio dull capasiti’r amgylchedd sy’n gyson ag amcanion y Cynllun Rheoli. 
Mae canfyddiadau dull Capasiti’r Amgylchedd a ddisgrifir yn y Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu monitro a’u 
hadolygu’n barhaus.

39. Cynllunio yw’r brif broses i sicrhau datblygu cynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol. Mae’n cynnwys y 
swyddogaethau statudol o reoli datblygu a chynhyrchu cynllun datblygu ar gyfer y Parc. Mae Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol, yn yr un modd ag awdurdodau cynllunio lleol eraill, yn ddarostyngedig i ddeddfwriaeth 
gynllunio, canllawiau a rheoliadau. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r rhain yr un mor berthnasol y tu mewn 
a’r tu allan i Barciau Cenedlaethol, er enghraifft cynllunio datblygiadau preswyl a gwarchod cefn gwlad ar yr 
un pryd.

40. Mae dull gofodol yr Asesiad Cymeriad Tirlun11 yn bwynt cyfeiriol daearyddol clir ar gyfer cymeriad tirlun, 
nodweddion arbennig a materion yn ymwneud â newid tirlun ar draws y Parc Cenedlaethol. Bwriedir iddo 
gael ei ddefnyddio mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys y canlynol:

• Asesu nodweddion gwylltineb, tangnefedd ac unigedd ar draws y Parc Cenedlaethol er mwyn 
datblygu polisi’n ymwneud ag effeithiau hamdden a datblygu ar y nodweddion hyn.

• Cyfrannu at ddatblygu polisïau ar gyfer datblygiadau mawr ar gyrion y Parc Cenedlaethol. 

• I’w ddefnyddio fel Canllaw Cynllunio Atodol i gefnogi polisïau newydd yn y Cynllun Datblygu Lleol 
sy’n ceisio gwarchod nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol.

• Fel tystiolaeth sylfaenol ar gyfer datblygu strategaeth rheoli ymwelwyr.

41. Mae’r Asesiad Cymeriad Tirlun yn goleuo datblygiadau cymunedol, Cynlluniau Lleoedd, Glastir, 
blaenoriaethau rheoli cefn gwlad, addysg a gwybodaeth drwy gyfrannu at ddeall naws ardaloedd. Dengys y 
map yn Atodiad 6 y 15 ardal cymeriad tirlun sydd wedi eu hadnabod yn yr asesiad.

42. Mae’r Cynllun Rheoli’n ymrwymo sefydliadau i fynd i’r afael â materion newid hinsawdd a newid ynni. Er 
enghraifft, mae cynlluniau trydan dŵr bach yn dangos sut y mae defnyddio adnoddau adnewyddadwy’n 
gwneud cymunedau ac ynni’n fwy gwydn gan leihau allyriadau carbon heb orfod effeithio o reidrwydd ar 
nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol. Drwy gynlluniau adnoddau adnewyddadwy bydd cymunedau’r 
Parc yn fwy gwydn a hefyd yn elwa o wasanaeth ecosystem yr ynni gwyrdd a ddarperir gan y tirlun.

10 http://www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/busnes-twristiaeth/cynllun-rheoli-ymwelwyr/
11  Brecon Beacons Landscape Character Assessment: http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/asesu-cymeriad-y-dirwedd/    

8 TEEB http://www. teebweb. org//http://biodiversity. europa.eu/topic
9 http://www. teebweb. org/resources/ecosystem-services/s/ecosystem-services 
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1.7  Y Prosbectws Ymchwil
43. Mae’r Prosbectws Ymchwil yn offeryn allweddol i wella dealltwriaeth o’r Parc Cenedlaethol. Mae’r Awdurdod 

yn cydweithredu â phrifysgolion a chyrff ymchwil i ddatblygu rhaglenni ymchwil ac addysgu. Mae’r rhain yn 
cynorthwyo’r Parc Cenedlaethol a’i gymunedau i gwrdd â’r heriau a ddisgrifir ym Mhennod 2.  

44. Mae’r Prosbectws Ymchwil wedi’i strwythuro drwy ddefnyddio chwe thema’r Cynllun Rheoli. Rhestrir 
enghreifftiau o ymchwil yn Nhabl 4 sy’n rhoi syniad da o’r prosiectau posibl yn y dyfodol.  

Prosiect Partneriaid Amserlen

Prosiect monitro 
hydroleg dalgylch

Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Prifysgol Aberystwyth

O 2012 
ymlaen

Ysgoloriaethau Sgiliau’r 
Economi / Ysgoloriaethau 

Ymchwil 

Prifysgol Abertawe, 
Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog

O 2011 
ymlaen

MSc Astudiaethau Natur
(dau fyfyriwr yn 2011) Prifysgol Morgannwg Blynyddol

PhD: Ffactorau sy’n effeithio 
ar ecoleg Carabidae mewn 

amgylchedd afonol wedi’i addasu
Prifysgol Caerdydd Tan 2014

Sbectrosgopeg maes ar y Mynydd 
Du; yn defnyddio GIS, synhwyro 

o bell ac efelychiadau tân i asesu’r 
difrod gan danau gwyllt

Prifysgol Caerlŷr, Prifysgol Aberystwyth, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, arbenigwyr uwch-

sbectrosgopeg NERC 

O 2011 
ymlaen

Bioamrywiaeth 
archwiliadau o 

aneddiadau allweddol

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt Brycheiniog, 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

2011-2012

Addysg Peth gwaith rhwng Parciau Cenedlaethol Cymru
O 2011 
ymlaen

PhD: Rheoli ac Arloesi mewn 
Cynllunio Carbon Isel: Bannau 

Brycheiniog
Prifysgol Caerdydd

O 2015 
ymlaen

Tabl 4: Enghreifftiau o Brosiectau Ymchwil sydd ar y gweill neu wedi eu cwblhau yn y Parc Cenedlaethol.
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1.8   Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
45. Mae Awdurdod y Parc yn hwyluso, cydlynu ac ychwanegu gwerth at waith a wneir gan eraill yn y Parc. 

Mae hefyd yn darparu ei raglen waith ei hun, yn aml mewn cydweithrediad ag eraill, er mwyn cyflawni ei 
bwrpasau a’i ddyletswydd. Nid yr Awdurdod a chyrff cyhoeddus eraill yn unig sy’n gyfrifol am stiwardio’r 
Parc, mae gan bobl sy’n byw a gweithio yn y Parc neu sy’n mwynhau ei hamdden hefyd gyfrifoldeb.

46. Mae’r Awdurdod yn cynnwys 24 o Aelodau a thua chant o staff. Mae dros 150 o wirfoddolwyr yn gweithio 
gyda’r Awdurdod a llawer mwy’n gweithio gyda sefydliadau sydd â budd yn y Parc.

47. Mae pencadlys yr Awdurdod yn Aberhonddu gyda chanolfannau llai wedi eu lleoli ar draws y Parc. Fel ardal 
weinyddol, mae’r Parc yn cynnwys rhannau o saith o’r 22 Awdurdod Unedol yng Nghymru sy’n pwysleisio 
ymhellach bod angen gweithio gyda’n gilydd mewn ffordd gydweithredol a chydgysylltiol.

Gwirfoddolwyr

Mae dros 150 o wirfoddolwyr yn gweithio gyda’r Awdurdod ac yn 2014/15 manteisiodd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol ar dros 10,000 awr o amser gwirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr yn gwneud gwaith amhrisiadwy 
ar draws y Parc Cenedlaethol ar amrywiaeth o weithgareddau fel gweithio gyda wardeniaid ar waith safle, yn y 
Canolfannau Ymwelwyr ac ym Mharc Gwledig Craig-y-nos.

Nid dim ond y bobl sy’n gweithio gydag Awdurdod y Parc yw’r gwirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr yn gweithio 
gydag amrywiaeth o gyrff i gyflawni Pwrpasau a Dyletswydd y Parc. Er enghraifft, mae Rhaglen Teithiau Tywys 
Cymdeithas Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n cynnwys mwy na 200 o deithiau cerdded y flwyddyn, 
yn cefnogi Ail Bwrpas y Parc yn uniongyrchol a’u gwaith ar Raglen Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru’n 
cefnogi’r Pwrpas Cyntaf yn uniongyrchol. Mae’r ddau weithgaredd yma’n cyfrannu o leiaf 4,500 awr bob 
blwyddyn i Bwrpasau’r Parc Cenedlaethol.

Mae manteision sylweddol i’r gwirfoddolwyr eu hunain megis y manteision iechyd o weithio mewn tirluniau 
gwarchodedig, dysgu a darganfod sgiliau newydd, creu rhwydweithiau cymdeithasol gyda phobl debyg a’r 
teimlad braf o ‘roi rhywbeth yn ôl’ i natur a / neu eu cymuned, sy’n aml yn arwain at wella lles.

ASTUDIAETH ACHOS
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1.9 Nodweddion Arbennig
48. Mae’r canlynol yn rhestru’r nodweddion arbennig a nodwyd wrth baratoi ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’.    

Rhaid i waith rheoli ystyried yr effeithiau posibl ar y nodweddion sy’n arbennig i ardal benodol: Parc 
Cenedlaethol sy’n cynnig heddwch a thangnefedd gyda chyfleoedd i fwynhau’r pethau tawel, i gael 
ysbrydoliaeth, adfywiad ysbrydol ac i ymlacio. 

• Y teimlad o adfywio ac o fod yn iach sy’n dod o fwynhau awyr agored, dŵr
glân, cefn gwlad a thir agored y Parc a’r bwydydd lleol a gynhyrchir yno. 

• Ei naws a’i hunaniaeth ddiwylliannol – sef “Cymreigrwydd” – a nodweddir gan y defnydd o’r iaith 
Gymraeg frodorol, y cysylltiadau crefyddol ac ysbrydol, yr arferion a’r digwyddiadau unigryw, 
bwydydd a chrefftau traddodiadol, ffermydd teuluol a threfi a phentrefi hanesyddol sydd heb newid 
rhyw lawer o gwbl. Arferiad parhaus y sgiliau traddodiadol a ddatblygwyd gan y trigolion lleol i fyw 
ac ennill bywoliaeth yma, fel arferion a phori tir comin.

• Teimlad o ddarganfod lle gall pobl ddysgu mwy am straeon a chyfrinachau cudd y Parc megis 
yr hanesion am ei achau, ei safleoedd defodol cynhanesyddol, aneddiadau gwledig canoloesol, 
safleoedd diwydiannol cynnar, chwedlau, ffug-hanesion a’i drysorau daearegol. 

• Godidowgrwydd y Parc a’i harddwch naturiol eithriadol a welir ar draws amrywiaeth o dirluniau 
cysylltiol, gan gynnwys ceunentydd a rhaeadrau ysblennydd, daeareg karst glasurol gydag ogofâu 
a llyncdyllau, tirffurfiau rhewlifol cyferbyniol fel clogwyni a dyffrynnoedd llydain a gerfiwyd o hen 
dywodfaen coch a bryniau amlwg gyda golygfeydd am filltiroedd ym mhob cyfeiriad.

• “Clytwaith” byw a gwaith o batrymau, lliwiau a gweadau cyferbyniol yn cynnwys tirluniau 
amaethyddol cymen, ucheldir agored, llynnoedd ac afonydd troellog gydag ambell goedlan, lonydd 
gwledig, gwrychoedd, waliau cerrig a phentrefi a threfi fan hyn fan draw.

• Mynediad helaeth ac eang at yr amrywiaeth o fywyd gwyllt a chynefinoedd lled-naturiol 
cyfoethog sydd yn y Parc, megis y coetiroedd brodorol, rhostir a glaswelltir, llynnoedd naturiol 
a chynefinoedd afonol, gwrychoedd hynafol, calchbalmant a gorgorsydd gan gynnwys rhai o 
bwysigrwydd rhyngwladol a chenedlaethol.

• Yng nghyd-destun y DU, tirluniau anghysbell, geirwon a daearyddol ysgithrog.

• Cefn gwlad hygyrch a llawn mwynhad gyda chyfleoedd helaeth, eang ac amrywiol i gerdded, 
beicio, pysgota a mwynhau gweithgareddau dŵr a mathau eraill o bleserau hamdden ac ymlacio 
cynaliadwy. 

• Teimlad clos o gymuned lle mae trefi a phentrefi bychain, bugeiliol yn gymharol ddiogel, cyfeillgar, 
croesawus ac yn parhau i fod ag ysbryd o gydweithrediad. 
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1.10 Gweledigaeth
49. Mae’r datganiadau gweledigaeth canlynol yn disgrifio’r uchelgeisiau cyffredinol ar gyfer y Parc am yr ugain 

mlynedd nesaf. Cafodd y datganiadau hyn eu nodi drwy baratoi ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’. 

 Ymhen ugain mlynedd bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: 

• Yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol a chenedlaethol am ei werth fel ardal warchodedig a bydd ei 
gymeriad yn parhau i gael ei ffurfio gan y rhyngweithio hirsefydlog rhwng pobl a phrosesau natur.

• Yn cael ei glodfori am ei harddwch naturiol, geoamrywiaeth, bioamrywiaeth a’i dreftadaeth  
ddiwylliannol; bydd yn gyrchfan boblogaidd gan gynnig amrywiaeth bendigedig o gyfleoedd 
cynaliadwy i bawb gael deall, mwynhau ac elwa o’i gymeriad gwledig, tangnefedd, ffordd Gymreig o 
fyw, naws bellennig a’i nodweddion arbennig eraill.

•  Yn wydn, agored ac ymatebol i newid – yn enwedig y newid yn yr hinsawdd – a bydd ei 
randdeiliaid yn rhagweithiol wrth geisio lliniaru ac addasu i effeithiau unrhyw newid annymunol 
drwy weithredu lleol. 

• Yn dibynnu llai ar gadwyni cyflenwi allanol gan arwain at fwy o sicrwydd ynni a bwyd yn lleol, 
ansawdd bywyd gwell, cymunedau mwy cydlynus a gwarchod cyfalaf naturiol.

•  Yn dirlun byw lle gall pobl ennill bywoliaeth o’r tir mewn ffordd arloesol a chynaliadwy, er 
enghraifft drwy ffermio ond hefyd mewn ffyrdd newydd fel creu ynni adnewyddadwy a’r cwbl er 
lles yr amgylchedd, economi a chymunedau lleol. 

• Yn cael ei reoli’n gynaliadwy (gan barchu terfynau adnoddau naturiol, amgylchedd a bioamrywiaeth 
y blaned ond hefyd gan ystyried anghenion cymdeithasol ac economaidd fel nad yw’r pethau a 
wneir i gwrdd â’n hanghenion heddiw yn amharu ar anghenion cenedlaethau’r dyfodol) drwy 
bartneriaethau gweithredol. Bydd hyn yn sicrhau ei fod yn parhau i roi ysbrydoliaeth a mwynhad i’r 
cenedlaethau a ddêl.

• Yn cael ei fonitro’n hirdymor i wella polisi ac arferion rheoli.
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1.11 Egwyddorion Arweiniol
50. Dylai Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol nodi’n glir y gwahaniaeth rhwng yr uchelgais ar gyfer y Parc, o’i 

ddiffinio drwy weledigaeth ac mewn nodau ac amcanion ategol, a sut y bydd y weledigaeth a’r amcanion yn 
cael eu cyflawni.12 Mae’r egwyddorion arweiniol ar gyfer y Parc Cenedlaethol fel a ganlyn:

• Cynaliadwyedd

• Ymgysylltu Cymunedol

• Cynhwysiant Cymdeithasol

• Partneriaethau Cydlynus

• Rheolaeth integredig gan gynnwys Gwyddoniaeth a Thystiolaeth

• Adfywio 

51. Roedd yr egwyddorion arweiniol hyn wrth wraidd datblygu Gweledigaeth y Parc a’i nodweddion arbennig. 
Maent fel edau’n gweu drwy’r Cynllun Rheoli ac yn rhoi sylw i’r broses gyflawni a’r canlyniadau sydd mewn 
golwg. Mae’r egwyddorion arweiniol yn cael eu trosglwyddo’n llawn i’r Cynllun Rheoli hwn, felly hefyd yr 
ymrwymiadau i gynnwys y cyhoedd fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
2015. 

52. Gyda thua 65% o’r Parc Cenedlaethol mewn dwylo preifat, mae pobl leol wrth galon darparu llawer o 
amcanion y Cynllun Rheoli. Mae’r camau gweithredu yn y Cynllun hwn yn gofyn bod cyrff darparu’n helpu ac 
annog pobl i gyflawni’r amcanion hyn.

53. Mae’r Cynllun hwn yn nodi’r amcanion strategol allweddol a weithredir gan wahanol sefydliadau. Mae hefyd 
yn rhestru’r prif gyrff fydd yn cyfrannu at ei ddarparu. Mae’r amcanion yn y Cynllun yn cynnwys targedau 
mesuradwy er mwyn gallu asesu ac adrodd yn ystyrlon i’r cyhoedd ar ei gynnydd.

1.12 Yr Arfarniad Cynaliadwyedd (gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol 
Strategol) a’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd

54. Wrth baratoi ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’ bu’n rhaid cyflawni Arfarniad Cynaliadwyedd oedd yn cynnwys 
Asesiad Amgylcheddol Strategol. Mae hwn yn profi goblygiadau’r amcanion ac yn gwneud argymhellion 
ynghylch eu heffaith bosibl ar ddatblygu cynaliadwy, gan gynnwys unrhyw effeithiau ar yr amgylchedd. 
Ystyriwyd yr effeithiau hyn wrth ddrafftio’r amcanion terfynol.

55. Cafodd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd hefyd ei gyflawni i asesu a allai unrhyw un o’r amcanion effeithio 
ar safleoedd cadwraeth a ddynodwyd o dan y Gyfarwyddeb Cynefinoedd Ewropeaidd ac sydd, fel rhan o 
Rwydwaith Ewropeaidd (Natura 2000), o bwysigrwydd eithriadol oherwydd cynefinoedd a rhywogaethau 
prin, dan fygythiad neu agored i niwed. 

56. Roedd y Cynllun Datblygu Lleol, a fabwysiadwyd yn Rhagfyr 2013, hefyd yn destun Arfarniad Cynaliadwyedd 
ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a bydd canlyniadau amgylcheddol y Cynllun Rheoli a’r Cynllun Datblygu 
Lleol yn cael eu monitro. Bydd hyn yn sicrhau y parheir i osgoi unrhyw effeithiau andwyol sylweddol. 
Mae fframwaith monitro wedi’i ddatblygu i fonitro gweithrediad y Cynllun Datblygu Lleol a’r Arfarniad 
Cynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol o’r Cynllun Rheoli.

57. Oherwydd nad yw’r Cynllun hwn yn cynnig gwneud unrhyw addasiadau mawr i ‘Rheoli Newid Gyda’n 
Gilydd’ mae unrhyw newidiadau yn y Cynllun hwn yn fân-addasiadau i’r Arfarniad Cynaliadwyedd / Asesiad 
Amgylcheddol Strategol presennol, ac i’r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd, ac adroddir arnynt yn unol â 
hynny. 

12  Canllawiau ar gyfer Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol – NRW 2007
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1.13 Y Broses Fonitro, Adolygu ac Adrodd
58. Defnyddiwn wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol (http://www.bannaubrycheiniog.org/) i ddiweddaru’n 

gyson ar y cynnydd gyda gweithredu amcanion y Cynllun Rheoli. Effeithir ar iechyd y Parc gan lawer iawn o 
ffactorau sydd y tu allan i sgôp y Cynllun Rheoli hwn, ond defnyddir yr Adroddiad ar Gyflwr y Parc i fesur 
iechyd y Parc a datblygir hwnnw dros amser i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn adnodd monitro gwerthfawr. 

59. Mae’r Awdurdod yn defnyddio’r chwe thema yn y Cynllun Rheoli i adrodd ar gynnydd drwy Gynlluniau 
Gwella Busnes (sy’n benodol i’r Awdurdod ac a gyflwynir i Swyddfa Archwilio Cymru) a’r Adroddiad ar 
Gyflwr y Parc (adroddiad Parc cyfan). Gellid efallai mesur cynnydd yn defnyddio’r Datganiadau Ardal a 
ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru ac mae mesurau gwrthrychol eraill hefyd o lwyddiant y Cynllun 
Rheoli, fel yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar y Cynllun Datblygu Lleol a’r adrodd a wneir drwy’r Cynllun 
Rheoli Ymwelwyr. 

60. Er yn anodd eu dadansoddi, gallwn hefyd gasglu mesurau anecdotaidd o lwyddiant drwy ymgysylltu’n gyson 
a chadarnhaol â chymunedau, er enghraifft drwy Adolygiadau Craffu’r Awdurdod a’r arolwg ymwelwyr, sydd i 
fod i gael ei gynnal yn 2016.

61. Mae hon yn ddogfen strategol ac yn Gynllun Rheoli deinamig, i’w defnyddio a’i hailddefnyddio.  Fe’i defnyddir 
i ddal cyrff darparu (gan gynnwys yr Awdurdod) i gyfrif a bydd yn gallu addasu, lle bo angen, i adlewyrchu 
newidiadau sylweddol oherwydd unrhyw amgylchiadau na ellid bod wedi eu rhagweld.

62. Mae adroddiad ymgynghori ac ymgysylltu a disgrifiad llawn o broses adolygu’r Cynllun Rheoli ar gael ar 
dudalen we adolygiad o Gynllun Rheoli’r Awdurdod: (http://www. beacons-npa. gov. uk/the-Authority/
who-we-are/npmp/management-plan-review/).
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2.1 Thema 1 – Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r 
Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf

Cefndir
63. Mae gan y Parc Cenedlaethol y lefel uchaf o warchodaeth yn y Deyrnas Unedig fel Ardal Warchodedig 

Categori V yn ôl yr Undeb Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Natur13. Mae hyn yn golygu bod y rhyngweithio 
rhwng pobl a natur dros amser wedi creu ardal o gymeriad unigryw sydd o werth ecolegol, biolegol, 
diwylliannol a golygfaol aruthrol. Mae diogelu undod y rhyngweithio hwn yn hanfodol i warchod a chynnal yr 
ardal, ei gwerth cadwraeth cysylltiedig a’i gwerthoedd eraill.

64. Pwrpas cyntaf y Parc yw gwarchod y tirlun – ynghyd â’i ecoleg, bioamrywiaeth a’i dreftadaeth ddiwylliannol 
gan gynnwys yr amgylchedd adeiledig ac archaeolegol. Mae gan y tirlun werth ynddo’i hun ac mae hefyd yn 
rhoi manteision gwerthfawr i gymunedau a busnesau lleol, ac i ymwelwyr. Rhaid rheoli’r galwadau oddi wrth 
y pethau hyn, sy’n aml yn gwrthdaro.

Darparu Anghenion Cymru
65. Mae’r Parc Cenedlaethol yn cynnig amrywiaeth enfawr o dirluniau, a gofnodir yn Asesiad o Gymeriad Tirlun 

y Parc14. Mae’r tirlun yn gaffaeliad gwerthfawr a’r prif reswm dros ddynodiad y Parc Cenedlaethol. 

66. Mae gwerthfawrogi’r tirlun hwn yn creu hunaniaeth a naws gyffredin yng nghymunedau’r Parc sy’n hwyluso 
gwydnwch cymunedol. Ystyriwn fanteision iechyd a lles yr amgylchedd naturiol a nodweddion tirlun y 
Parciau Cenedlaethol yn Themâu 3 a 4 ym Mhennod 2. 

67. Mae’r dynodiad Categori V yn cydnabod perthynas y tirlun â phobl dros amser. Amaethyddiaeth fu asgwrn 
cefn y tirlun ers cenedlaethau, gan greu gwaith a chynhyrchu bwyd i’w gymunedau. Mae lles y gymuned 
ffermio’n greiddiol i ddyfodol y tirlun a chymunedau’r Parc Cenedlaethol (Thema 5). Mae’r tirlun yn denu 
ymwelwyr ac mae felly’n gaffaeliad economaidd pwysig hefyd (Thema 6).

Yr Heriau
68. Mae rheoli’r tirlun yn golygu wynebu newid. Rhaid rheoli’n weithredol i gadw rheolaeth ar brosesau sy’n 

gwrthdaro a gwneud y mwyaf o lwyddiant ymdrechion cadwraeth gan ddarparu manteision i’r cyhoedd. 
Rhennir y cyfrifoldeb hwn ar draws unigolion, grwpiau a sefydliadau sy’n ymwneud â dyfodol y Parc ac mae 
ei dirluniau amrywiol a’i gymhlethdod yn pwysleisio bod angen dull integredig a chydlynus o reoli’r tirlun. 
Bydd dull cydweithredol yn golygu bod parhad y llwyddiant hwn yn fwy tebygol. 

69. Mae’r economi ymwelwyr yn awyddus i chwarae rôl bwysig mewn rheoli’r prosesau anghyson hyn. Gall 
helpu pobl a busnesau lleol ac ymwelwyr i ddeall cymeriad amrywiol y tirlun a’r ffactorau sy’n dylanwadu 
arno. Ei nod yw helpu i warchod a gwella llawer o nodweddion arbennig y Parc, gan gynnwys ei deimlad o 
dangnefedd, ei dawelwch a’i naws anghysbell.

70. Cafodd effaith datblygu ar nodweddion arbennig y Parc ei nodi fel mater allweddol drwy gydol y gwaith o 
baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol. Mae Thema 5 yn ystyried dull capasiti’r amgylchedd o ddatblygu gofodol a 
ddisgrifir yn y Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r dull hwn yn gyson â’r weledigaeth a’r amcanion yn  ‘Rheoli Newid 
Gyda’n Gilydd’.

Pennod 2 – Themâu’r Cynllun Rheoli

13 www. iucn.org
14 http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/asesu-cymeriad-y-dirwedd/
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71. Mae’r ddogfen ‘Asesiad Cymeriad Tirlun’ yn cynnig canllawiau rheoli ar sail nodweddion arbennig y 15 ardal 
tirlun yn y Parc. Fe’i mabwysiadwyd fel Canllawiau Cynllunio Atodol gan yr Awdurdod ac yn fframwaith 
ar gyfer Cynllun Rheoli Ymwelwyr y Parc. Mae’r Asesiad Cymeriad Tirlun yn rhoi’r hyblygrwydd i ddilyn 
dull ar sail ardal o reoli tir. Mae’r Awdurdod wedi blaenoriaethu’r pedair ardal ddaearyddol ganlynol yn 
y Parc (gweler Atodiad 7): Mynydd Du; Coed-y-Rhaeadr; Llangasty – Caeau Tŷ Mawr (Llyn Llangors) a’r 
Mynyddoedd Duon.

72. Drwy flaenoriaethu’r pedair ardal hyn i’w gwella bydd yr Awdurdod yn gallu canolbwyntio ei adnoddau 
fel y bydd cadwraeth, effeithiau ar ymwelwyr a materion eraill ar draws y Parc yn newid er gwell yn ystod 
oes y Cynllun hwn a’i weledigaeth. Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’i sefydliadau partner yn parhau i 
gyflawni gwaith cadwraeth mewn rhannau eraill o’r Parc ond gobeithiwn wneud ymdrech neilltuol i fynd i’r 
afael â phroblemau ac i wella nodweddion arbennig yn y pedair ardal hon.  

73. Yn unol ag Adran 4 Bil yr Amgylchedd – egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (gweler 
Atodiad 8) - mae Awdurdod y Parc a’i sefydliadau partner yn fwyfwy o hyd yn mabwysiadu egwyddorion 
rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y ffordd fwyaf effeithiol o reoli cadwraeth. Mae’r rhain yn gyson â 
Chanllawiau’r IUCN ar gyfer Rheoli Ardaloedd Gwarchodedig Categori V.

74. Mae gan gymunedau yn y Parc Cenedlaethol hanes hir a lliwgar a threftadaeth ddiwylliannol gyfoethog ac 
amrywiol. Gallwn weld yr etifeddiaeth a adawyd i ni gan bobl y gorffennol yn y dreftadaeth archaeolegol a’r 
adeiladau hanesyddol ar draws y Parc. Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i gyfoeth o olion archaeolegol 
o gylchoedd cerrig cynhanesyddol i siambrau claddu, bryngaearau Oes yr Haearn, gwersylloedd Rhufeinig, 
cestyll canoloesol ac olion ein gorffennol diwydiannol. Yn y Parc mae safleoedd archaeolegol o arwyddocâd 
lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, gan gynnwys 358 o Henebion Rhestredig (ar Hydref 2015) 
ac wyth tirlun ar y Gofrestr o Dirluniau o Ddiddordeb Hanesyddol yng Nghymru sy’n llwyr neu’n rhannol 
o fewn ffiniau’r Parc. Mae llawer o’r Henebion Rhestredig wedi cadw’n arbennig o dda ac wedi goroesi fel 
nodweddion amlwg yn y tirlun.

75. Mae’r Parc Cenedlaethol yn gartref i ystod eang o bensaernïaeth bwysig sy’n creu argraff, o adeiladau 
gwledig crand i drefluniau hanesyddol. Mae 1,950 o Adeiladau Rhestredig yn y Parc, 17 o Barciau a Gerddi 
Rhestredig a phedair Ardal Gadwraeth. Mae treftadaeth y Parc Cenedlaethol wedi goroesi am gannoedd neu 
filoedd o flynyddoedd; mae’n adnodd gwerthfawr ond nid diderfyn sydd angen ei reoli a’i warchod yn ofalus 
i sicrhau y bydd yn goroesi i’r cenedlaethau a ddêl gael ei fwynhau. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
chwarae rôl allweddol mewn deall, rheoli a gwarchod treftadaeth ddiwylliannol y Parc, gan weithio mewn 
partneriaeth â Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru ac Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru. 

76. Bydd y gwaith hirdymor o fonitro a chyfnewid data drwy arolygon, ymchwilio a dadansoddi cydgysylltiedig o 
fudd i’r amgylchedd hanesyddol. Mae angen tynnu sylw ymwelwyr at fanteision economaidd pwysig ein hoff 
amgylchedd hanesyddol yn ogystal ag at yr effeithiau andwyol posibl ar yr amgylchedd. Gellir gwneud hyn 
drwy raglen o lenyddiaeth, paneli a digwyddiadau gan weithio mewn partneriaeth â’r cyrff uchod.

77. Mae dynodiadau eraill yn cydnabod pwysigrwydd y tirluniau sydd yn ac o gwmpas y Parc Cenedlaethol. 
Dynodwyd Tirlun Diwydiannol Blaenafon fel Safle Treftadaeth Byd UNESCO yn Nhachwedd 2000. Fel y 
nodwyd gan UNESCO, “mae’r ardal o gwmpas Blaenafon yn dystiolaeth o statws de Cymru fel un o’r prif 
gynhyrchwyr haearn a glo pwysicaf yn y byd yn y 19eg ganrif. Mae’r holl elfennau angenrheidiol i’w gweld 
yno hyd heddiw - y pyllau glo a’r mwyngloddiau, y chwareli, system reilffordd gyntefig, ffwrneisiau, cartrefi’r 
glowyr a’r mwynwyr a seilwaith cymdeithasol eu cymuned”. Mae Tirlun Diwydiannol Blaenafon a’r ardal o’i 
gwmpas yn un o’r enghreifftiau gorau o’r twf diwydiannol yn ystod ac ar ôl y Chwyldro Diwydiannol. O’r 
herwydd mae’n ardal nodedig ac yn borth i ardal ehangach Blaenau’r Cymoedd a gyflenwodd danwydd i 
danau datblygiad Prydain a’r gymuned ryngwladol yn ystod y cyfnod hwn. 
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78. Mae’r economi ymwelwyr yn chwarae rôl bwysig mewn deall cysylltiad cymdeithas ag adnoddau a phrosesau 
geoamrywiaeth, oherwydd hebddynt mae pobl yn debygol o golli golwg ar eu pwysigrwydd a hynny yn ei 
dro’n arwain at eu difrodi neu eu dinistrio. 

79. Roedd ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd’  yn nodi’r elfennau allweddol sydd angen eu rheoli ar gyfer Thema 1 sef:

• Y Tirlun

• Ffermio

• Yr Amgylchedd Hanesyddol (Amgylchedd Adeiledig ac Archaeolegol)

• Geoamrywiaeth

• Coetiroedd

Clwb Archaeolegwyr Ifanc Bannau Brycheiniog
Mae Clwb Archaeolegwyr Ifanc Bannau Brycheiniog yn rhoi cyfle i blant a phobl ifanc 8-16 oed ymwneud ag 
archaeoleg a threftadaeth y Parc Cenedlaethol, a thu hwnt. Nod y Clwb yw ysbrydoli a chyffroi ei aelodau 
ifanc a’u grymuso i helpu i lunio ei ddyfodol. Yn 2014 penderfynodd y Clwb olrhain bywydau milwyr lleol a fu’n 
ymladd yn y Rhyfel Byd Cyntaf; ymchwilio i dreftadaeth galch anghofiedig y Parc Cenedlaethol; dringo i ben 
bryngaer Pen-y-Crug i ddysgu am fywydau pobl Oes yr Haearn; a chymryd rhan yn ei gloddiad archaeolegol 
cyntaf (cyfle nad yw fel arfer ar gael i rai dan 16 oed).

Mae’r Clwb yn cael ei redeg gan grŵp o ddeg o arweinwyr dan reolaeth gyffredinol Swyddog Treftadaeth 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac i gyd yn rhoi eu hamser yn wirfoddol i’r Clwb. Mae gan y Clwb dros 30 o 
aelodau ar hyn o bryd, ac mae’r nifer yn tyfu. Daw’r aelodaeth o ardal ddaearyddol eang, o Sir Henffordd yn y 
dwyrain, mor bell i’r gorllewin â Llanbed, o Flaenau’r Cymoedd yn y de ac i fyny i Lanfair-ym-Muallt yn y gogledd. 
Mae’r Clwb yn denu aelodau o amrywiaeth eang o gefndiroedd, gan gynnwys rhai nad ydynt mewn addysg prif 
ffrwd a phlant gydag anawsterau dysgu neu anghenion addysgol arbennig eraill. 

ASTUDIAETH ACHOS
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Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn camau gweithredu’r Cynllun Rheoli
80. Mae’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli ac yn 

nodi tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy ddefnyddio’r 
dangosyddion yn y tabl isod, mae’n nodi bod y thema hon ar hyn o bryd mewn cyflwr ‘da’. Mae’r 
dangosyddion presennol yn adrodd ar y ffactorau llwyddiant a benderfynwyd ar gyfer y thema.

Dangosydd  (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

Asesiad Cymeriad Tirlun Cynnal a, lle bo hynny’n bosibl, gwella pob un o’r 
15 ardal cymeriad tirlun.

Henebion Rhestredig ac 
Adeiladau Rhestredig mewn 

Perygl

Gwella cyflwr Henebion Rhestredig a lleihau nifer yr 
Adeiladau Rhestredig sydd mewn perygl.

Cyflwr Safleoedd Geoamrywiaeth o 
Bwysigrwydd Rhanbarthol.

Gwella cyflwr Safleoedd Geoamrywiaeth o 
Bwysigrwydd Rhanbarthol.
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1: Ymchwil, gwarchod a gwella’r amgylchedd hanesyddol.

2: Gwarchod a gwella archaeoleg.

3: Gwarchod Adeiladau mewn Perygl.

4: Datblygu fframwaith i fonitro Safleoedd Treftadaeth mewn Perygl.

5:Cynhyrchu canllawiau ar gyfer y dreftadaeth adeiledig.

6: Trefnu Diwrnod Treftadaeth bob dwy flynedd.

7: Datblygu Strategaeth Treftadaeth.

9: Darparu manteision i’r cyhoedd yng nghefn gwlad drwy ffermio.

10: Denu buddsoddiad newydd i liniaru ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

11: Gwella dealltwriaeth y cyhoedd o werth ffermio i gyflawni pwrpasau’r Parc.

12: Darparu’r Cynllun Datblygu Gwledig a hyrwyddo manteision ffermio sydd o werth mawr i natur.

13: Addysgu ffermwyr a swyddogion cyhoeddus am y problemau sy’n wynebu dyfodol y diwydiant ffermio.

14: Datblygu codau ymddygiad ar gyfer gweithgareddau blaenoriaeth.

15:Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r Strategaeth ar Erydu’r Ucheldir.

16: Blaenoriaethu a chynllunio’r gwaith o reoli’r pedair prif ardal.

17: Cynllunio a chyflawni gwaith cadwraeth ar safleoedd o bwysigrwydd daearegol.

18: Rheoli Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SoDdGA / ACA) sydd o
     bwysigrwydd daearegol i sicrhau bod ganddynt statws cadwraeth ffafriol.

19: Gweithredu amrywiaeth o strategaethau addysgol, gwybodaeth a dehongli.

20: Darparu rhaglen addysg amgylcheddol.

21: Gwella profiad ymwelwyr o fywyd gwyllt, ffermio, tirlun ac amgylchedd y Parc.

22: Ehangu ar goetiroedd brodorol.

23: Cynnal y fforestydd.

24: Adfer cynefinoedd sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol.

25: Ymarfer technegau coedwigaeth gorchudd coed parhaus.

26: Hwyluso cytundebau coetir cymunedol.

Thema Camau Gweithredu 1
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus 
Mwyaf
81. Mae’r rhestr ganlynol yn disgrifio’r camau penodol sydd angen eu cymryd i ddarparu’r nodau a’r amcanion. 

Rhoddir tabl mwy manwl yn Atodiad 3 sy’n disgrifio’r partneriaid arweiniol a sut y cyflawnir y gweithredu. 
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2.2  Thema 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth
Cefndir
82. Mae bioamrywiaeth yn cwmpasu ystod gyfan o organebau byw sy’n byw gyda’i gilydd mewn amrywiaeth o 

ecosystemau deinamig a chydgysylltiol ac yn amrywio o organebau syml i rai cymhleth iawn. Yn fwyfwy o 
hyd, gwelwn werth mewn ecosystemau - eu helfennau byw neu ddifywyd - wrth i bobl ddarganfod pa mor 
sylfaenol bwysig yw’r gwasanaethau a ddarperir gan ecosystemau, ac y mae bywyd i gyd yn dibynnu arnynt. 

83. Yn ogystal â’i werth cynhenid mae’r byd naturiol yn darparu mwynhad, ysbrydoliaeth a manteision ysbrydol 
sy’n hanfodol i’n lles corfforol a meddyliol. Mae rheolwyr y Parc Cenedlaethol yn gwarchod a gwella ein 
hadnoddau biolegol. Mae polisïau cenedlaethol a rhyngwladol fel Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 a Bil yr Amgylchedd (Cymru) yn sicrhau bod bioamrywiaeth a rheoli adnoddau’n gynaliadwy’n 
ystyriaethau blaenllaw ar draws bob rhan o reoli’r Parc Cenedlaethol. 

84. Mae clogwyni Calchfaen a Hen Dywodfaen Coch yn cynnal coed a phlanhigion eraill yn ogystal â 
chymunedau a rhywogaethau arctig-alpaidd sy’n aml yn eu cynefin mwyaf deheuol. Oherwydd y Calchfaen 
Carbonifferaidd a’r Hen Dywodfaen Coch, a chalchaidd yn aml, sydd o dan rannau helaeth o’r ucheldir, mae’r 
Bannau yn arbennig o gyfoethog mewn cynefinoedd sy’n cynnal rhywogaethau anghyffredin neu ddaearyddol 
gyfyngedig. Mae’r prif nodweddion yn cynnwys:  

• o leiaf 70% o galchbalmant Cymru; 

• yr ardaloedd gorgors mwyaf deheuol ym Mhrydain;

• rhywogaethau daearyddol gyfyngedig ar silffoedd a chlogwyni calchfaen;

• y poblogaethau magu mwyaf deheuol o’r Cwtiad Aur yn y DU - mae yma hefyd boblogaethau 
magu o’r Rugiar Goch;

• y boblogaeth fagu fwyaf o’r Ystlum Pedol Lleiaf yng ngorllewin Ewrop;

• y boblogaeth fwyaf o Geirw Cochion yng Nghymru;

• y system ogofâu fwyaf a dyfnaf yn y DU;

• y crynodiad mwyaf o raeadrau a fforestydd glaw tymherus llaith yn y DU

85. Colli a diraddio cynefinoedd yw un o’r problemau pwysicaf sy’n wynebu’r rhai sy’n gyfrifol am warchod a 
gwella bioamrywiaeth. Mae erydiad mawnogydd yn nodwedd neilltuol o’r Parc Cenedlaethol sy’n cynnwys 
y crynodiad mwyaf o’r cynefin diraddedig hwn yng Nghymru. Mae gwrthdroi hyn yn gyfraniad pwysig 
at liniaru effeithiau’r newid hinsawdd drwy reoli tir. Pan droswn ardaloedd gwyllt i’w defnyddio ar gyfer 
amaethyddiaeth, coedwigaeth, datblygu trefol neu i gronni dŵr, maent fel arfer yn peidio â bod yn gynefin 
ar gyfer rhywogaethau eraill. Mae’r newid hinsawdd yn darnio a dirywio cynefinoedd ymhellach ac mae 
ymlediad rhywogaethau anfrodorol ymwthiol yn tanseilio mwy fyth ar wydnwch ecolegol.  
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Darparu Anghenion Cymru
86. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi llofnodi’r Siarter ar Ddatblygu Cynaliadwy ac yn un o’r rhai cyntaf 

i fabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae cynaliadwyedd wrth galon y Cynllun 
Rheoli. Paratowyd y Cynllun Datblygu Lleol yn defnyddio dull capasiti’r amgylchedd o ddatblygu’n gynaliadwy 
gan roi sylw i gynllunio defnydd tir yn y Parc. Mae gan y Cynllun Datblygu Lleol ddwy egwyddor sylfaenol:

• Cynnal a gwella adnoddau naturiol a gwasanaethau ecosystem y Parc Cenedlaethol yn unol â 
Pholisi Strategol 1 (Polisi’r Parc Cenedlaethol) a Pholisi Strategol 3 (Gwarchod yr Amgylchedd).

• Darparu cyfleoedd i’n cymunedau ddod yn hunangynhaliol o ran cynhyrchu bwyd a thanwydd, yn 
unol â Pholisi Gofodol E LP1.

87. Mae bioamrywiaeth yn cynnig manteision lu i’r Parc Cenedlaethol. Mae amaethyddiaeth yn dibynnu ar bridd, 
maethynnau, llif dŵr a pheillio. Mae’r ucheldir yn chwarae rôl hynod bwysig mewn storio a rhyddhau dŵr, 
ac yn ei ansawdd, gan greu amddiffyniad naturiol rhag sychder a llifogydd. Cyn belled ag y cedwir yr ucheldir 
yn rhydd o effeithiau pori trwm, mae mawnogydd yr ucheldir yn storio carbon ac yn gwrthsefyll llygredd 
atmosfferig a thanau anghyfreithlon. Maent yn dal a storio carbon atmosfferig sy’n helpu i liniaru effeithiau’r 
newid yn yr hinsawdd. Drwy wella bioamrywiaeth, gwellheir hefyd ein cyfleoedd i hamddena a chael 
mwynhad. Mae’r holl wasanaethau hyn yn cyfrannu at les cymdeithasol ac economaidd y Parc.

88. Prin yw’r adnoddau sydd ar gael i warchod bioamrywiaeth y Parc yn uniongyrchol. Yn gynyddol, trown at 
yr economi ymwelwyr i ddod o hyd i atebion arloesol i heriau amgylcheddol. Mae buddsoddi mewn addysg 
a dehongli er mwyn atal colli bioamrywiaeth nid yn unig yn cyfoethogi profiad yr ymwelydd ond hefyd yn 
gwella gwybodaeth pobl am brosesau naturiol sydd yn ei dro’n cynyddu’r cyfleoedd i ganfod atebion arloesol.

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon
Mae’r bartneriaeth yn dod â chynrychiolwyr a thirfeddianwyr allweddol at ei gilydd o Gymdeithas Porwyr 
y Mynydd Du a’r gymuned ffermio, Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ystâd 
Glan-wysg, Natural England, Dŵr Cymru, Ystâd Tregoed, Ystâd Bal Mawr / Bal Bach, Ystâd Dug Beaufort, Ystâd 
Michaelchurch ac Ystâd Ffawyddog i gytuno ar benderfyniadau a sut i reoli’r Mynyddoedd Duon i’r dyfodol. Bydd 
y bartneriaeth newydd hon yn gyfrwng i sbarduno’r gwaith o adfer a rheoli’r ardal eiconig a gwarchodedig hon 
yn gynaliadwy.

ASTUDIAETH ACHOS
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Yr Heriau
89. Mae ‘Rheoli Newid Gyda’n Gilydd 2010-2015’ yn disgrifio ein bwriad i ddilyn dull traws-dirlun o wella 

cadwraeth yn y Parc Cenedlaethol. I weithredu dull o’r fath rhaid cael cydweithrediad holl bartneriaid y Parc 
Cenedlaethol i sicrhau bod anghenion rhywogaethau a chynefinoedd unigol yn cael eu cwrdd. Ar yr un pryd 
gall rheolwyr synied yn ehangach am bob cynefin yn y tirlun, y rhyng-gysylltiadau a’r berthynas rhyngddynt. 
Bydd partneriaid yn gweithio ar Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol ar gyfer y Parc fydd yn cysylltu 
Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth sy’n croesi ffin y Parc pan fo’n briodol gwneud hynny.

90. Un o’r prif broblemau ar hyn o bryd yw effaith y clefyd Phytophthora ramorum sef ffwng sy’n ymosod 
ar goed a phlanhigion eraill ond nid ar anifeiliaid na phobl. Lledodd y clefyd o’r de tuag at ganolbarth a 
gogledd Cymru’n annisgwyl o sydyn gyda choed llarwydd yn arbennig o fregus yn wyneb yr haint a llawer 
o blanhigfeydd llarwydd wedi eu heintio.15 Mae coed llarwydd a heintiwyd eisoes wedi cael eu cwympo ym 
Mharc Coedwig Afan yn ne Cymru ac ar safle Cyfoeth Naturiol Cymru yng nghanolfan ymwelwyr Garwnant, 
a hefyd mewn planhigfeydd coedwigaeth eraill. Ewch i wefan Cyfoeth Naturiol Cymru am arweiniad a 
manylion.

91. Yn 2011 cyhoeddodd Asesiad Ecosystemau Cenedlaethol y DU a gynhaliwyd yr un flwyddyn16 amrywiaeth o 
ganfyddiadau allweddol am gyflwr yr amgylchedd naturiol yn y DU. Cynigiodd chwe neges allweddol a restrir 
yn Atodiad 4. Mae’r asesiad yn codi dau fater yn bennaf. Yn gyntaf, bod cynefinoedd yn cael eu troi’n dir 
ffermio dwys ac at ddefnydd amaethyddol. Yn ail, bod y byd naturiol yn cael ei ddibrisio’n gyson wrth wneud 
penderfyniadau a chyflawni gwaith dadansoddi economaidd confensiynol. Yng Nghymru mae tir fferm caeedig 
yn hanfodol i gynhyrchu bwyd a darparu manteision hamdden a diwylliannol ond mae’n creu anfanteision 
pwysig o ran allyriadau o nwyon tŷ gwydr, llygredd dŵr a cholli cynefinoedd gwyllt. Mae’r lle addas sydd ar 
gael i fywyd gwyllt yn brinnach fyth ac ni wneir digon i liniaru’r effeithiau negyddol.

Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn camau gweithredu’r Cynllun Rheoli
92. Mae’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli ac yn 

amlygu tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy ddefnyddio’r 
dangosyddion yn y tabl isod, mae’n nodi bod y thema hon ar hyn o bryd mewn cyflwr ‘da’. 

Dangosydd (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

Cyflwr Safleoedd Biolegol
o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig.

Cynyddu’r ganran a’r arwynebedd o
nodweddion biolegol sydd mewn cyflwr ffafriol. 

Ansawdd Dŵr.
Gwella ansawdd dŵr fel bod yr holl gyrff

dŵr perthnasol yn y Parc yn cael eu
dosbarthu fel rhai mewn cyflwr ‘da’.

Data Cynefinoedd Cam 1. Rheoli ac adnabod tueddiadau gyda chynefinoedd.

93. Nod y Cynllun yw datblygu prosiectau cymunedol fel gweithgareddau gwirfoddolwyr er mwyn gweithredu’n 
lleol, a phartneriaethau strategol mwy. Un o’r nodau allweddol yw ymchwilio a monitro poblogaethau o 
rywogaethau a chynefinoedd neilltuol. Bydd hyn yn helpu i sefydlu beth sy’n digwydd iddynt dros amser ac 
effaith unrhyw waith ymyrryd i geisio gwella eu cyflwr ecolegol. Mae hefyd eisiau codi ymwybyddiaeth a 
dealltwriaeth o fioamrywiaeth y Parc ymhlith preswylwyr ac ymwelwyr. Un enghraifft o brosiect cymunedol 
yw Gwaith Comins Glastir y Mynydd Du (Gweler astudiaeth achos Y Mynydd Du - Glastir).

15  http://naturalresourceswales. gov. uk/content/docs/pdfs/newsletters/bwlch-nant-yr-arian-autumn-2013-en. pdf?lang=en 
16 http://uknea. unep-wcmc. org/Resources/tabid/82/Default. aspx 
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Y Mynydd Du - Glastir
Mae Awdurdod y Parc wedi cydweithredu â phorwyr y Mynydd Du ers tro byd o dan y bartneriaeth Meithrin 
Mynydd. Yn ddiweddar mae hyn wedi dwyn ffrwyth drwy helpu porwyr, Cyfoeth Naturiol Cymru a Swyddogion 
Contract Glastir Llywodraeth Cymru i adnabod sawl “Comin Glastir” a sefydlwyd Cymdeithasau Comins 
Glastir ar wahân ar eu cyfer.

Mae Awdurdod y Parc wedi helpu i ddynodi ardaloedd prosiect ar y ddaear, cyflawni asesiadau cychwynnol 
o gyflwr y cynefinoedd, adnabod prosiectau defnyddiol i adfer tirlun a chynefin gan gynnwys adfer hen 
gorlannau, llosgi grug a Molinia dan reolaeth, cynaeafu hadau grug, rheoli rhedyn a gwaith i warchod mawn 
moel. Mae’r gwaith hwn yn helpu i adfer cynefin oedd yn cael ei or-bori a’i reoli’n wael cyn hynny, gan warchod 
bioamrywiaeth, gwella dal a storio carbon ac ansawdd y borfa i’r da byw. Yn ei dro mae hyn yn helpu i gynnal 
bywoliaeth a gwella nodweddion arbennig y mynydd. 
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Thema Camau Gweithredu 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth
94. Mae’r rhestr isod yn nodi’r pethau penodol sydd angen eu gwneud i ddarparu’r nodau a’r amcanion. Mae’r 

tabl yn Atodiad 3 yn manylu mwy ar y partneriaid arweiniol a sut y gwneir y gwaith.

27:  Adrodd ar a hyrwyddo gwaith cadwraeth bioamrywiaeth yn defnyddio’r System Adrodd Gweithredu Bioamrywiaeth.

28: Dylanwadu’n gadarnhaol ar bolisi i wella bioamrywiaeth gyfoethog y Parc.

29: Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fioamrywiaeth.

30: Cyflawni gwaith monitro safleoedd.

31: Datblygu’r gwaith o fonitro cynefinoedd allweddol, pridd a dŵr.

32: Datblygu Partneriaethau Ymchwil.

33: Sefydlu ffotograffiaeth pwyntiau sefydlog a synhwyro o bell.

34: Sicrhau bod gwybodaeth am fioamrywiaeth ar gael.

35: Gweithredu prosiect rheoli tir ar sail ardal.

36: Adfer a gwella cysylltedd cynefinoedd ar hyd dyffrynnoedd afon.

37: Rheoli asedau tir yr Awdurdod er budd i fioamrywiaeth.

38: Gweithredu dull tirluniau byw o reoli tirluniau, cynefinoedd a bywyd gwyllt.

39: Sefydlu beth yw’r data sylfaenol ar lygredd amgylcheddol yn y Parc Cenedlaethol.

40: Blaenoriaethu dealltwriaeth o reoli adnoddau dŵr a charbon.
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17  http://www. beacons-npa. gov. uk/the-authority/press-and-news/archive/2013-2/march-2013/minister-makes-a-new-splash-with-funding-announcement/
18  Welsh Assembly Government 2009 : Our Health Future : Technical Working Paper

2.3  Thema 3 – Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd   
 Allan i’r Awyr Agored er Budd Iechyd a Lles
Cefndir
95. Mae cyfleoedd i hamddena a mynd allan i’r awyr agored wrth galon ail bwrpas y Parc. Mae gan bawb hawl 

i fwynhau manteision iechyd a lles y Parc Cenedlaethol. Mae’r Parc yn cyfrannu’n uniongyrchol at iechyd a 
lles y genedl, nid yn unig drwy ei harddwch ysbrydoledig ond hefyd drwy’r ystod eang o weithgareddau a 
ddarperir gan y tirlun unigryw. 

96. Mae’r Parc yn cynnig amrywiaeth eang o bosibiliadau cerdded – yn yr ucheldir a’r iseldir – gyda thros 
2,000km o hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnig rhaeadrau cuddiedig, tir fferm, afonydd a choetiroedd 
Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu’n un o’r nodweddion mwyaf poblogaidd yn cysylltu’r Parc â threfi 
rhanbarthol fel Cwmbrân a Chasnewydd. Un o amcanion Thema 5 yw bod busnesau a rheolwyr tir ar hyd 
Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu’n gweithio gyda’i gilydd i wneud y mwyaf o bob cyfle i ddenu ymwelwyr a 
gwarchod y nodwedd ddeniadol hon.

97. Crëwyd Ffordd y Bannau gan Gymdeithas Parc Bannau Brycheiniog fel taith gerdded 152km o hyd ar draws 
y Parc Cenedlaethol. Mae’n rhoi manteision iechyd a lles i ymwelwyr a phreswylwyr fel ei gilydd ac yn 
cyfrannu at ddatblygiad economaidd cynaliadwy cymunedau drwy gefnogi busnesau lleol.

98. Mae llawer o bobl yn cael myfyrdod tawel o fwynhau tirluniau’r Parc sydd ond i’w gael drwy ymweld ag 
ardaloedd anghysbell. Defnyddir y Parc yn gynyddol ar gyfer gweithgareddau anturus fel beicio, beicio 
mynydd a merlota. Y gweithgareddau mwyaf poblogaidd gan breswylwyr o hyd, fel y gwelsom drwy Arolwg 
Preswylwyr 2013 (gweler y paragraff isod) yw ‘cerdded drwy’r iseldir’ a ‘cerdded drwy’r ucheldir’. Mae 
llwyddiant cynllun pasbort y prosiect SPLASH17 wedi rhoi mynediad i fwy fyth o bobl at ardaloedd priodol i 
fwynhau chwaraeon dŵr fel yng Nghronfa Ddŵr y Bannau.

99. Yn 2013 cynhaliodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol Arolwg Preswylwyr ac mae’r data a ddaeth ohono’n 
fan cychwynnol ar gyfer Adroddiad Cyflwr y Parc 2014. Mae Dangosydd 14 yn Adroddiad Cyflwr y Parc yn 
ymwneud ag iechyd a lles ac yn defnyddio canlyniadau o ddwy set ddata o’r Arolwg Preswylwyr i adnabod 
pa weithgareddau yr oedd preswylwyr y Parc yn eu mwynhau fwyaf, pa weithgareddau yr oedd preswylwyr 
yn eu cyflawni yn y Parc a pha mor aml. Defnyddiwyd y wybodaeth i ddatblygu’r camau gweithredu ar gyfer 
Thema 3. Bydd Arolwg Ymwelwyr yn cael ei gynnal yn 2016.

Darparu Anghenion Cymru
100. Mae’r Parc Cenedlaethol yn lle i gyflawni gweithgareddau sy’n hybu iechyd a lles. Mae’r rhain yn cynnwys 

manteision ‘egnïol’ fel cerdded a manteision mwy ‘llonydd’ fel mwynhau’r tangnefedd neu’r golygfeydd 
godidog. Mae hefyd yn cynnal amgylcheddau o ansawdd da sy’n hanfodol i ddarparu tir, aer a dŵr glân. Mae 
ansawdd y lleoliad wedi cael ei gydnabod yn rhyngwladol gyda dynodiadau fel Gwarchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol a statws Geoparc y Fforest Fawr.

101. Mae gwaith yr Awdurdod yn cynnig cyfleoedd dirifedi i wella iechyd a lles, o roi cyfle i wirfoddoli yn y 
Parc i sicrhau mynediad cynaliadwy at amgylcheddau ysbrydoledig (gweler yr astudiaeth achos – Grŵp 
Gwirfoddolwyr Ucheldir Dwyrain a Chanol y Bannau).

102. Mae iechyd da gan bobl yn dibynnu ar amgylchedd iach a wneir yn bosibl gan ecosystem ffyniannus 
ac amrywiol. Mae’r tri Awdurdod y Parc Cenedlaethol yng Nghymru’n gweithio’n galed i ddatgloi 
manteision iechyd cefn gwlad i helpu pobl yng Nghymru a thu hwnt i fod yn iach. Fel y disgrifiwyd yn                         
‘Ein Dyfodol Iach’18 mae sectorau iechyd cyhoeddus a gofal cymdeithasol yng Nghymru’n dechrau mynd 
i’r afael â’r pethau sydd wrth wraidd salwch i ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol sy’n gwneud mwy na’r 
modelau gwasanaeth traddodiadol. Mae gan y Parciau Cenedlaethol ran i’w chwarae mewn hybu iechyd 
corfforol a meddyliol.
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Grŵp Gwirfoddolwyr Ucheldir Dwyrain a Chanolbarth y Bannau
Sefydlwyd prosiect Gwirfoddolwyr Ucheldir y Mynyddoedd Duon yn 2012 i helpu’r Awdurdod i fonitro a 
chynnal y rhwydwaith enfawr o lwybrau mynydd. Bu’n llwyddiant ysgubol a phenderfynodd yr Awdurdod 
adeiladu ar hyn a sefydlu grwpiau pellach mewn ardaloedd dan bwysau trwm gan ymwelwyr.

Dwyrain a Chanol Bannau Brycheiniog yw’r lleoliad nesaf ar gyfer prosiect pellach gyda grŵp o wirfoddolwyr 
yr ucheldir. Ar dir sy’n bennaf ym mherchnogaeth yr Honourable Artillery Company ac Ystâd Pencelli, bydd 
gwirfoddolwyr yn helpu Awdurdod y Parc gyda thasgau ymarferol i gynnal y llwybrau, gwaith fel clirio draeniau, 
taflu deunydd rhydd a thrwsio gwaith cerrig a slab. Gofynnir i’r gwirfoddolwyr hefyd gymryd rhan mewn 
gwaith monitro a hyrwyddo drwy drafod a siarad ag aelodau o’r cyhoedd ar y mynyddoedd i dynnu sylw at eu 
gwaith.

ASTUDIAETH ACHOS
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103. Mae’r tri Awdurdod y Parc yng Nghymru’n cydweithredu’n agos ar baratoi ‘Cynllun Gweithredu Iechyd 
a Lles’ ar y cyd. Mae’r cynllun gweithredu’n gosod allan eu cyd-ddatganiad sefyllfa ar iechyd a lles ac yn 
adnabod y camau gweithredu blaenoriaeth a ganlyn:

• Codi ymwybyddiaeth o fanteision a chyfleoedd iechyd a lles y Parc Cenedlaethol.

• Achub ar bob cyfle i bawb yng Nghymru gael mynediad at fanteision iechyd a lles Parciau 
Cenedlaethol y wlad.

104. Yn ôl data’r Cyfrifiad (2011) mae pobl sy’n byw mewn Parciau Cenedlaethol yn ystyried bod ganddynt 
iechyd gwell na rhai sy’n byw yng ngweddill y wlad, ond eto ar gyfartaledd mae preswylwyr mewn Parciau 
Cenedlaethol un ar ddeng mlynedd yn hŷn na phreswylwyr yng Nghymru a Lloegr yn gyffredinol (50 
o’i gymharu â 39). Yn ogystal, dengys yr astudiaethau achos yr edrychodd yr Awdurdod arnynt ar gyfer 
Astudiaeth Graffu 2012/201319 (‘Mae cymunedau’n cael eu hysbrydoli gan ac yn cydnabod manteision lle maen 
nhw’n byw’) fod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu manteision clir drwy ei wasanaethau i bobl leol.  

105. Yn gynyddol mae meddyginiaeth gyfoes yn defnyddio ymyriadau drud a chymhleth, fel llawdriniaeth a 
chyffuriau, i atal a thrin llawer o gyflyron fel gordewdra, clefyd y galon a chanser. Profir y cyflyrau hyn yn 
anghymesur gan y bobl sydd fwyaf dan anfantais tlodi yn ein cymdeithas. 

106. Mae’r Parciau Cenedlaethol a’r Asiantaethau sy’n eu gweinyddu’n chwarae rhan mewn mynd i’r afael ag 
iechyd gwael a’r problemau lles cysylltiedig. Mae’r dystiolaeth yn glir bod y Parciau’n chwarae rôl hanfodol 
mewn iechyd a lles mewn dwy ffordd bwysig:

• Mae Parciau Cenedlaethol yn darparu’r lleoliadau ar gyfer cyflawni gweithgareddau sy’n hybu 
iechyd a lles, gan gynnwys manteision ‘egnïol’ fel cerdded a manteision mwy ‘llonydd’ fel y rhai a 
geir drwy fwynhau’r ‘tangnefedd’ neu’r golygfeydd ysblennydd.

• Mae Parciau Cenedlaethol yn cynnal amgylcheddau o ansawdd da sy’n hanfodol i ddarparu tir, aer 
a dŵr glân. Mae rôl y Parciau mewn ‘gwarchod iechyd’ yr amgylchedd yn ymwneud â chynnal a 
gwella iechyd y cyhoedd. 

107. Mae Parciau Cenedlaethol yn ‘asedau iechyd’: adnoddau y gall unigolion, cymunedau a phoblogaethau gynnal 
eu hiechyd a’u lles drwyddynt.

Yr Heriau
108. Mae angen rheolaeth ofalus o weithgareddau sy’n darparu mynediad at hamdden a’r awyr agored i sicrhau 

bod nodweddion arbennig y Parc yn cael eu gwarchod a’u gwella bod pwrpasau a dyletswydd y Parc 
Cenedlaethol yn cael eu cwrdd (gweler yr astudiaeth achos ar brosiect erydiad ucheldir Clawdd Offa). 
Yr her yw cadw harddwch y tirlun a gwarchod nodweddion arbennig yr ardaloedd y daw pobl yma i’w 
mwynhau.

109. Nid yw’r holl weithgareddau ym mhob ardal yn gynaliadwy ac ni ellir ychwaith eu hymarfer yr un mor ddwys 
ymhobman. Mae hyn yn effeithio ar y cyfrifoldebau sydd ar rai sy’n cael mynediad i’r Parc. Mae angen i bobl 
sy’n mwynhau o gwmpas y Parc ystyried eu cyfrifoldebau cyfreithiol, gan ddilyn y Cod Cefn Gwlad a pharchu 
cynefinoedd, bywyd gwyllt a’r bobl y maent yn dod ar eu traws. Mae angen i’r amrywiol unigolion a chyrff 
sy’n rheoli tir yn y Parc weithio gyda’i gilydd i reoli’r rhwydwaith o lwybrau a hawliau tramwy er mwyn i 
gymunedau lleol ac ymwelwyr gael mwynhau nodweddion arbennig a manteision y Parc. 

110. Gyda thoriadau cyllid cyhoeddus yn brathu o hyd, mae rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy’n her ddifrifol. 
Gallai’r economi ymwelwyr (busnesau twristiaeth) elwa’r Parc yn uniongyrchol drwy helpu i wella’r 
wybodaeth am fynediad i’r cyhoedd. Gallai chwarae rôl yn cefnogi’r gwaith o reoli’r rhwydwaith hawliau 
tramwy, gan ddefnyddio cyllid allanol i wella mynediad cyhoeddus, gwella mynediad at ac ar ddŵr a 
gweithio’n adeiladol gyda phartneriaid i leihau a datrys gwrthdaro.

111. Mae’r Cynllun Rheoli’n adnabod camau gweithredu i reoli’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus ac i 
weithredu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Bydd parhad y llwyddiant gyda rheoli hawliau tramwy’n cynnal y 
cyfleoedd i gerdded, marchogaeth, beicio a mathau eraill o hamdden awyr agored ac yn adnabod cyfleoedd i 
wella mynediad i bobl gyda nam ar eu symudedd neu ar eu golwg. Nod y Cynllun yw gwella mynediad i gefn 
gwlad a darparu gwybodaeth am ba weithgareddau hamdden sydd ar gael.

19  Mae tudalen we Astudiaeth Graffu’r Awdurdod ar gael yma - http://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/craffu/
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Grant Gwella Hawliau Tramwy 
Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy’r Awdurdod (ROWIP), a gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2007, yn gynllun 
strategol sy’n gosod allan yr anghenion, blaenoriaethau a’r gweithredu er mwyn gwella mynediad i gefn gwlad. 
Fel un o ofynion Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2009, cafodd y cyfrifoldeb i gynhyrchu Cynllun Gwella 
Hawliau Tramwy ar gyfer y Parc Cenedlaethol ei ddirprwyo i’r Awdurdod gan yr awdurdodau priffyrdd yn y 
Parc.

Ers 2008 mae Rhaglen Ariannu ROWIP Llywodraeth Cymru, a weinyddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru, wedi 
rhoi grant blynyddol i bob awdurdod lleol yng Nghymru ac i Awdurdod y Parc, yn rhannol seiliedig ar hyd 
ei rwydwaith o hawliau tramwy. Ers 2008 mae’r grant hwnnw wedi talu am amrywiaeth o brosiectau i wella 
mynediad gan gynnwys pontydd, grisiau, arwyddion, dodrefn, wynebu, draenio, rheoli erydiad yr ucheldir a 
rheoli’r rhwydwaith. Mae cannoedd o gilometrau o hawliau tramwy wedi cael eu gwella ers 2008.

ASTUDIAETH ACHOS
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Prosiect Erydiad Ucheldir Clawdd Offa
Er mwyn adfer llwybr wedi erydu ar hyd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn 2014 cludodd Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol dros 400 tunnell o gerrig mâl ar hofrennydd. O fewn y Parc mae’r Llwybr yn gorwedd 
rhwng y Gelli Gandryll ym Mhowys a Phandy yn Sir Fynwy ac mae’n un o’r llwybrau mwyaf poblogaidd gan 
gerddwyr sy’n dod i’r ardal. Cafodd y cerrig eu gollwng ar Benybegwn sy’n 677m (2,220 troedfedd) uwch lefel 
y môr. Defnyddiwyd y cerrig i wella mwy na dwy filltir o’r llwybr – er mwyn atal mwy o ddifrod.

Dim ond ar droed neu mewn hofrennydd y gellid cyrraedd y darnau treuliedig o’r llwybr oedd wedi erydu 
ac nid oedd cario 400 tunnell o gerrig ar droed yn ymarferol. Dewiswyd y garreg fâl oherwydd ei hirbarhad 
ac am ei bod yn gydnaws â’r garreg oedd yno’n barod. Cynorthwywyd wardeniaid a staff Awdurdod y Parc 
gan Wirfoddolwyr Ucheldir y Mynyddoedd Duon yn ystod y gwaith. Mae’r rhan fwyaf o’r ucheldir yn y 
Mynyddoedd Duon wedi’i warchod fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig oherwydd ei gynefinoedd 
ucheldir felly roedd angen cymryd gofal mawr wrth wneud y gwaith hwn. Mae’r ardal hefyd yn economaidd 
bwysig i ffermio a thwristiaeth sy’n dod ag incwm pwysig i’r ardal, ond yn amlwg mae cost ynghlwm wrth 
sicrhau bod yr adnodd a werthfawrogir gymaint gan ymwelwyr yn cael ei chynnal

Ariannwyd y prosiect gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru a Natural England.
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Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn y camau gweithredu yn y Cynllun 
Rheoli
112. Mae Adroddiad Cyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli ac yn 

nodi’r tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy ddefnyddio’r 
dangosyddion yn y tabl isod mae’n adnabod bod y thema hon mewn cyflwr ‘da’ ar hyn o bryd

Dangosydd (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

% o Hawliau Tramwy sy’n hawdd eu defnyddio. Gwneud hawliau tramwy’n haws eu defnyddio.

Erydiad llwybrau’r ucheldir. Lleihad (rheoli) erydiad yn yr ucheldir.

Boddhad ymwelwyr. Cynnal lefel uchel o foddhad gan ymwelwyr.

Thema Camau Gweithredu 3 – Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd 
Allan i’r Awyr Agored er Budd Iechyd a Lles
113. Mae’r isod yn rhestru’r camau gweithredu penodol sydd angen eu cymryd i ddarparu’r nodau a’r amcanion. 

Rhoddir tabl mwy manwl yn Atodiad 3 sy’n disgrifio’r partneriaid allweddol a sut y bwriedir gwneud y 
gwaith.

41: Gwella’r ymwybyddiaeth o bobl gydag anableddau a’r ddarpariaeth ar eu cyfer ynghyd â gofynion mynediad haws.

42: Darparu gwybodaeth am fynediad mewn amrywiaeth o fformatau.

43: Cyfathrebu gwybodaeth am ddiogelwch ac ecosystemau.

44: Cynnal mynediad at ddŵr.

45: Cysylltu llwybrau sy’n cael eu hyrwyddo i drafnidiaeth gyhoeddus.

46: Gwella’r manteision iechyd a lles i grwpiau sydd wedi eu heithrio.

47: Datblygu a chynnal mynediad ar warchodfeydd ym mherchnogaeth yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt.

48: Cynnal 65% neu fwy o’r rhwydwaith o Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n hawdd eu defnyddio.

49: Parhau i ddiweddaru’r Map a’r Datganiad Diffiniol.

50: Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy statudol.
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2.4 Thema 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth   
o’r Parc

Cefndir
114. Mae’r Parc yn adnodd naturiol a diwylliannol enfawr ar gyfer lles pawb. Mae ei reoli’n dda’n dibynnu ar 

godi ymwybyddiaeth o’r hyn sy’n arbennig amdano fel bod pobl yn deall ei bwysigrwydd gan gynnwys y 
manteision a grëir ganddo, yn gofalu amdano ac eisiau chwarae rôl weithredol yn ei reoli mewn partneriaeth.

115. Mae pobl yn cysylltu i dirluniau a threfluniau’r Parc Cenedlaethol drwy brofiadau cadarnhaol a chofiadwy fel 
ymwelwyr. Drwy weithio mewn partneriaeth i ddarparu’r profiadau hyn ac i adrodd hanesion y Parc rydym 
yn fwy tebygol o lwyddo i godi ymwybyddiaeth, gwella dealltwriaeth ac yn y pen draw o annog mwy o bobl i 
ymddwyn mewn ffordd gyfrifol a chwarae rôl weithredol mewn rheoli’r Parc.

116. Mae cymunedau a busnesau yn y Parc Cenedlaethol yn chwarae rhan bwysig mewn creu profiadau cofiadwy 
i ymwelwyr ac mewn sefyllfa dda i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r ardal.

117. Mae Awdurdod y Parc yn darparu profiadau dysgu sy’n cefnogi pwrpasau statudol y Parc Cenedlaethol, drwy 
weithio o fewn y cwricwlwm Cymreig (gweler astudiaeth achos yr Ysgolion Llysgennad). Cynigir cyrsiau i 
blant oed ysgol ar safleoedd ac mewn canolfannau addysg awyr agored yn y Parc. Mae’r canolfannau hyn yn 
creu gwaith i bobl leol gan felly gefnogi’r economi wledig. Hefyd, mae nifer fawr o ddarparwyr awyr agored a 
leolir y tu allan i’r Parc yn dod â grwpiau yma i ddefnyddio’r Parc Cenedlaethol ar gyfer eu busnesau / dysgu.

118. Mae staff addysg yr Awdurdod a’u partneriaid hefyd yn darparu gwasanaethau i ysgolion, colegau, 
canolfannau addysg awyr agored, cyrff cyhoeddus, i bobl sy’n addysgu eu plant gartref, prifysgolion, grwpiau 
ieuenctid, oedolion sy’n dysgu ac eraill.

Stiwardiaeth 
Gofalu am
(rwy’n mynd i helpu)

Poeni am
(rwyf eisiau helpu) 

Dealltwriaeth
(rwy’n meddwl mod i’n malio)

Ymwybyddiaeth
(rwy’n meddwl amdano) 

Chwilfrydedd
(beth yw hyn i gyd)

Darlun 1: Gall y cysylltiadau a wneir drwy brofiadau dehongl arwain pobl i weithredu
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Darparu Anghenion Cymru
119. Mae codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o’r Parc yn cyfrannu at ddarparu diwylliant ffyniannus 

ac iaith Gymraeg lewyrchus. Mae ymwybyddiaeth a dealltwriaeth yn annog pobl i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau diwylliannol, chwaraeon a hamdden yn y Parc. Mae’n annog pobl i fanteisio ar y cyfleoedd 
mynediad a ddisgrifir yn Thema 3, gan gyfrannu at Gymru iachach a diwylliant mwy hoenus – un o nodau 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

120. Mae Gwasanaeth Addysg Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda phartneriaid ar draws y Parc. 
Mae’r tîm yn darparu dysgu yn yr awyr agored yn unol â pholisi’r cwricwlwm cenedlaethol. Bydd darparu 
profiadau dysgu unigryw o’r Parc yn gwella dealltwriaeth o rai o’r ffactorau a wynebir wrth reoli’r tirlun 
ymhlith poblogaeth fydd yn dod yn stiwardiaid y tirlun yn gyffredinol yn y dyfodol ac o’r Parc Cenedlaethol 
hwn yn enwedig. 

121. Bydd y cyfleusterau, y wybodaeth a’r dehongli a ddefnyddir i wella profiadau pobl o’r Parc yn rhagori ar eu 
disgwyliadau. Defnyddir ystod lawn o adnoddau dehongli, addysg a chyfathrebu. Un enghraifft yw statws y 
Parc fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol a’r arsyllfa yn y Ganolfan Fynydd. Mae’r rhain yn asedau sy’n 
gallu codi ymwybyddiaeth a gwella dealltwriaeth o awyr y nos y Parc.

122. Mae addysgu a chynnwys y cyhoedd, yn oedolion ac yn grwpiau ysgol, yn agwedd bwysig ar waith Awdurdod 
y Parc. Mae amryw byd o sefydliadau o fewn ac o gwmpas y Parc sy’n gallu cynnig cyfleoedd addysgol i 
amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, er enghraifft, yn darparu rhaglenni a 
deunyddiau addysgol i gynulleidfaoedd sy’n amrywio o grwpiau plant cynradd i oedolion.

Ysgolion Llysgennad y Parc Cenedlaethol
Drwy weithio mewn partneriaeth ag athrawon ysgolion cynradd lleol, mae Gwasanaeth Addysg yr Awdurdod 
wedi datblygu adnoddau newydd i athrawon eu defnyddio yn yr awyr agored yn y Parc. Mae’r gwersi newydd 
yn seiliedig ar annog plant a’u hathrawon i fagu hyder i ddysgu yn yr awyr agored.

Mae’r gwersi wedi cael eu cynllunio’n ofalus i gwrdd â gofynion y cwricwlwm ac yn cefnogi Eco-Ysgolion, 
Ysgolion Iach a rhai sy’n cyfranogi yng nghynllun Gwobrau John Muir. Mae’r cynllun eisoes ar waith yn Ysgol 
Gynradd Crughywel, Ysgol Gynradd Talgarth ac Ysgol Iau Mount Street.

Ewch i’n gwefan i wylio ffilm fer ganddynt yn http://www.bannaubrycheiniog.org/dysgu/ i ddysgu mwy am 
Ysgolion Llysgennad y Parc Cenedlaethol.

ASTUDIAETH ACHOS
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123. Mae dros 150 o wirfoddolwyr yn gweithio gyda’r Awdurdod ac yn 2014/15 elwodd y Parc o fwy na 10,000 
awr o amser gwirfoddol. Gwneir gwaith amhrisiadwy gan wirfoddolwyr ar draws y Parc Cenedlaethol ar 
amrywiaeth o weithgareddau drwy weithio ochr yn ochr gydag wardeniaid ar safleoedd, mewn Canolfannau 
Ymwelwyr ac ym Mharc Gwledig Craig-y-nos. Mae’r gwirfoddolwyr yn gweithio gydag amrywiaeth o 
sefydliadau, er enghraifft mae Rhaglen Teithiau Tywys Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog yn cynnig mwy 
na 200 o deithiau bob blwyddyn wedi eu harwain gan wirfoddolwyr gan gefnogi Ail Bwrpas y Parc, ac mae 
gwaith Cymdeithas y Parc ar Raglen Deddfwriaeth Llywodraeth Cymru’n cefnogi’r Pwrpas Cyntaf. Rheolir 
y ddau weithgaredd yma’n annibynnol o’r Parc ond maent yn cyfrannu o leiaf 4,500 awr bob blwyddyn i 
Bwrpasau’r Parc. Mae manteision sylweddol i’r gwirfoddolwyr eu hunain megis y manteision iechyd o weithio 
mewn tirluniau gwarchodedig, dysgu a darganfod sgiliau newydd, creu rhwydweithiau cymdeithasol gyda 
phobl debyg a’r teimlad braf o ‘roi rhywbeth yn ôl’ i natur a / neu eu cymuned, sy’n aml yn arwain at wella 
lles.

124. Mae Strategaeth Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi Plant Awdurdod y Parc yn darparu ystod o brosiectau 
a ddyfeisiwyd i geisio datrys y rhwystrau a wynebir gan unigolion, grwpiau a theuluoedd wedi’u heithrio. 
Mae’r rhaglenni’n rhoi cyfle i’r bobl hyn ennill ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r adnoddau sydd gan y Parc 
i’w cynnig iddynt ynghyd â chyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol a hamdden yn y Parc 
(gweler yr Astudiaeth Achos – Yr Amgylchedd Ysbrydoledig).

125. Mae Awdurdod y Parc yn gweithio’n gydweithredol ac yn cefnogi gwaith darparu lleol (er enghraifft drwy’r 
Gronfa Datblygu Cynaliadwy). Yn ogystal â chefnogi prosiectau unigol, mae’r Gronfa hon wedi ariannu Pabell 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol a fenthycir i gymunedau ar draws y Parc i gynnal sioeau a digwyddiadau, 
gan gefnogi parhad traddodiadau lleol (Gweler yr Astudiaeth Achos isod – Y Babell Gymunedol). Mae’r 
Gronfa’n cefnogi’r iaith Gymraeg a rhaid i gyfranogwyr ddangos eu hymrwymiad i ddarparu eu prosiect yn 
ddwyieithog wrth ymgeisio.

Amgylchedd Ysbrydoledig
Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar geisio chwalu’r 
rhwystrau sy’n atal cymunedau difreintiedig rhag 
ymweld, ennill manteision a chael eu hysbrydoli gan 
amgylchedd gwych y Parc. Mae’n adeiladu ar adborth 
o raglenni cynhwysiant blaenorol ac o ymgynghoriad 
Awdurdod y Parc ar Gynhwysiant Cymdeithasol. 
Mae’r prosiect Amgylchedd Ysbrydoledig yn darparu 
hyfforddiant i wneud arweinwyr cymunedol yn 
gyfarwydd â’r Parc a sut y medrant elwa fwyaf ohono 
er mwyn iechyd a lles eu grŵp. Mae’r arweinwyr 
yna’n dychwelyd gyda’u grwpiau. Dyluniwyd ymchwil 
weithredu’r prosiect i fesur y gwahanol fanteision 
iechyd a lles a ddarperir. Mae grwpiau o ardaloedd 
y Cymoedd i’r de o’r Parc Cenedlaethol, gydag 
anghenion iechyd a lles corfforol a meddyliol, wedi 
cymryd rhan gan gynnwys rhai o: Gwasanaethau 
Cymdeithasol Torfaen a Blaenau  Gwent, Hafal, 
SANDS, Kaleidoscope, Change Step, Gofalwyr Ifanc a 
Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan.
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Y Babell Gymunedol – Cefnogir gan Gronfa Datblygu Cynaliadwy 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol
Mae’r Babell Gymunedol wedi cefnogi 16 o ddigwyddiadau ar draws y Parc Cenedlaethol ers Ebrill 2015.

Mae’r digwyddiadau wedi cynnwys sioeau lleol fel yn Llanfrynach, Gwynfe, Ystradowen, Groesffordd a 
Rhandiroedd Llangatwg ynghyd ag elusennau fel Ymddiriedolaeth Ceffylau a Merlod Lluest, Big Skill a 
digwyddiadau fel Promfest, Gŵyl y Geoparc, Stargazing a Hay Renewables. 

Mae’r Babell Gymunedol wedi profi i fod yn amhrisiadwy i lawer i ddigwyddiad lleol. Mae’r tâl presennol am 
logi pabell o faint tebyg rhwng £400-600. Ni all digwyddiadau bach fforddio’r taliadau hyn yn aml ac ni allent 
barhau heb y cynllun. Yn ôl yr adborth gan y grwpiau sy’n defnyddio’r babell:

• ni fyddai 60% yn gallu rhedeg eu digwyddiad heb i’r babell fod ar gael.

• ar gyfartaledd mae 16 o wirfoddolwyr yn cefnogi pob digwyddiad. 

• ar gyfartaledd mae 224 o oriau gwirfoddol yn mynd ar bob digwyddiad.

Mae’r Babell Gymunedol yn cefnogi’r rhwydwaith o ddigwyddiadau cymunedol lleol ac yn golygu bod 
digwyddiadau traddodiadol llai’n gallu parhau drwy leihau eu gwariant.

Mae digwyddiadau lleol yn cefnogi cynhyrchwyr lleol, busnesau a’u cynnyrch. Drwy’r Babell Gymunedol 
mae cymunedau’n elwa o wario llai ar drefnu digwyddiadau o’r fath. Mae sioeau a digwyddiadau’n ysgogi’r 
economi leol drwy ddenu preswylwyr ac ymwelwyr.

ASTUDIAETH ACHOS
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Yr Heriau
126. Mae parhau i ddarparu gwybodaeth, dehongli ac addysg o ansawdd uchel yn hollbwysig i annog cyfleoedd i 

fwynhau. Drwy hyn gall pobl wneud y mwyaf o’r manteision sydd gan y Parc i’w cynnig gan gadw eu hunain 
yn ddiogel ac ymgysylltu â straeon sy’n annog pobl i newid eu hymddygiad er gwell. 

127. Mae’r Cynllun Rheoli yn gosod allan y camau gweithredu fydd yn ceisio:

• Cydgysylltu adnoddau i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r Parc Cenedlaethol a’r manteision 
a gynigir ganddo. 

• Cynorthwyo gweithredwyr twristiaeth i ddarparu gwasanaeth i ymwelwyr sy’n rhagori ar eu 
disgwyliadau. Er enghraifft drwy gynnig cyrsiau hyfforddiant i fusnesau twristiaeth fel Cynllun 
Llysgenhadon y Parc neu wylio’r sêr i fusnesau sydd yn ei dro’n rhoi profiadau gwell i ymwelwyr. 

• Hyrwyddo a datblygu teimlad o gydgyfrifoldeb dros y Parc Cenedlaethol a’i ddynodiadau statudol 
perthnasol megis Geoparc y Fforest Fawr sy’n ddynodiad Ewropeaidd, a’r Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol. 

• Datblygu dull cydgysylltiedig o ddarparu gwybodaeth a dehongli i ymwelwyr a phreswylwyr.

• Datblygu ffyrdd arloesol o ymgysylltu a rhyngweithio ag ymwelwyr a phreswylwyr, gan gynnwys 
rhai sydd wedi’u heithrio gan rwystrau gwirioneddol neu ganfyddedig.

128. Mae’r llwyddiannau hyd yma’n cynnwys gwaith yr Awdurdod gydag athrawon ysgol i helpu i ddarparu 
modiwlau ar y Parc, Cynllun Llysgenhadon y Parc gan gynnwys yr Ysgolion Llysgennad, Menter y Cymoedd 
Gwyrdd (sy’n annog datblygu cymunedau di-garbon, cynaliadwy ac ariannol sicr drwy hyrwyddo trydan 
dŵr a choetiroedd a rhandiroedd sy’n cael eu rhedeg gan y gymuned), a defnyddio canlyniadau arolwg 
preswylwyr 2013 i ddylanwadu ar bolisi ac i ddatblygu’r rhwydwaith ymchwil. Mae dehongli, gwybodaeth ac 
addysg i gyd yn adnoddau hanfodol i annog y cyhoedd i wneud y mwyaf o’r cyfleoedd i fwynhau’r Parc. 

129. Mae gweithredwyr twristiaeth a’r economi ymwelwyr ehangach yn gallu cyfoethogi profiadau ymwelwyr a 
chynnig croeso o safon uchel. Gall darparu profiadau da hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth a allai 
annog ymddygiad cadarnhaol tuag at gadwraeth, er enghraifft.

130. Mae darparu gwybodaeth am leoliad i’r ymwelydd mewn mannau priodol yn elfen allweddol o brofiad yr 
ymwelydd. Gall gyfoethogi ymweliad ac annog ymwelwyr i fentro’n bellach gan felly annog pobl i aros yn 
hirach ac i wario mwy, sydd o fudd i’r economi leol. Bydd Awdurdod y Parc a gweithredwyr twristiaeth yn 
gweithio gyda’i gilydd i godi ymwybyddiaeth o sensitifrwydd yr amgylchedd ac o faterion cynaliadwyedd, gan 
ddarparu ystod o wybodaeth am y Parc Cenedlaethol, ei gyfleoedd hamdden a’i nodweddion arbennig.

131. Darperir dehongli gan amrywiaeth eang o gyrff statudol, elusennau, sefydliadau, cymunedau, clybiau a 
chymdeithasau. Drwy weithio gyda’i gilydd, gall yr Awdurdod a’i bartneriaid greu profiad di-dor anhygoel i’r 
ymwelydd sy’n codi ymwybyddiaeth o nodweddion arbennig yr ardal.
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Rhufeiniaid yn Sir Gâr – gwneud ein treftadaeth yn hygyrch 
Yr her oedd gwneud y cloddwaith yn y Pigwn nid yn unig yn ffisegol hygyrch ond, yn bwysicach, yn ddeallusol 
hygyrch i ystod ehangach o ymwelwyr. Mae’r prosiect yn golygu y gallwch yn awr fynd am dro o gwmpas 
y Gwersyll Ymdeithio Rhufeinig yn y Pigwn drwy wylio delweddau CGI, gwrando ar hanesion am fywyd 
Rhufeinig a dilyn llwybr sain, gan fynd am daith dywys o gwmpas y cloddwaith gydag Ap GPS ar eich ffôn clyfar. 
Datblygwyd y prosiectau hyn fel rhan o brosiect partneriaeth y ‘Rhufeiniaid yn Sir Gâr’ a fu’n ceisio gwella 
profiad yr ymwelydd ac annog ymwelwyr i ‘ddilyn stori’ i atyniadau Rhufeinig eraill i ymwelwyr yn Sir Gâr, fel 
rhan o Gynllun Dehongli Cymru Gyfan Cadw.

Mae’r prosiect yn bartneriaeth rhwng y corff sy’n arwain sef Ymddiriedolaeth Genedlaethol Cymru, a 
Chyngor Sir Gâr ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Llwyddodd i wella profiad yr ymwelydd yn y Pigwn, Garn 
Goch, yn y gweithfeydd aur yn Nolaucothi ac yn Amgueddfa ac Amffitheatr Caerfyrddin. Mae’n cael ei ariannu 
drwy’r Prosiect Twristiaeth Treftadaeth gan Cadw gyda chefnogaeth Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. 
Nod y Prosiect Twristiaeth Treftadaeth yw gwneud y mwyaf o werth treftadaeth odidog Cymru i’r economi 
a’i hagor allan i gynulleidfa ehangach drwy gael pobl i’w mwynhau’n well. Darperir arian cyfatebol hefyd gan 
Geoparc y Fforest Fawr a’r Grid Cenedlaethol. Fel rhan o’r prosiect hwn, datblygwyd prosiect arall o’r enw 
‘Cerdded gyda Rhufeiniaid’ sy’n ceisio annog ymwelwyr newydd i ymweld â Bryngaer a Gwersyll Ymdeithio 
Rhufeinig anghysbell yn y Parc. Enillodd y prosiect wobr Darganfod Treftadaeth 2015 am ragoriaeth yn 
dehongli’r dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol.

ASTUDIAETH ACHOS
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Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn y targedau yn y Cynllun Rheoli
132. Mae’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli ac yn 

nodi tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy ddefnyddio’r 
dangosyddion yn y tabl isod, mae’n nodi bod y thema hon ar hyn o bryd mewn cyflwr ‘gweddol’.

Dangosydd (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

Nifer y Canolfannau Addysg Awyr Agored. Monitro nifer y canolfannau addysg awyr agored.

Nifer yr aneddiadau sy’n elwa o baneli
gwybodaeth a / neu ddehongli.

Cynnydd yn nifer ac ansawdd y
dehongli cymunedol.

Y gymhareb ymwelwyr sy’n aros i rai undydd. Cynyddu nifer yr ymwelwyr sy’n aros.

Maen Llia – Codi Ymwybyddiaeth o’n Treftadaeth
Ar ôl aflunio’r Heneb Restredig hon roedd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn awyddus iawn i godi 
ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o Faen Llia, y maen hir mwyaf ac efallai’r un mwyaf adnabyddus yn y Parc 
Cenedlaethol.

Ni allwn fod yn siŵr beth oedd pwrpas y garreg felly mae’r panel dehongli’n ceisio cyflwyno sawl theori i 
ysbrydoli’r darllenydd i feddwl am eu casgliadau eu hunain. Mae dyluniad arloesol y panel dehongli’n adleisio 
ffurf ffisegol a natur arallfydol y Maen Hir a hefyd yn cyd-fynd yn sensitif â’r tirlun gwyllt a noethlwm.

ASTUDIAETH ACHOS

© Matt Botwood - Maen Llia
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 Thema Camau Gweithredu 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a 
Dealltwriaeth o’r Parc

133. Mae’r isod yn rhestru’r camau gweithredu penodol sydd angen eu cymryd i ddarparu’r nodau a’r amcanion. 
Rhoddir tabl mwy manwl yn Atodiad 3 sy’n disgrifio’r partneriaid arweiniol a sut y bwriedir cyflawni’r 
gweithredu.

51: Addysgu’r addysgwyr.

52: Cynyddu cyfleoedd i wirfoddoli.

53: Cynyddu cyfleoedd i grwpiau sydd wedi’u heithrio ennill manteision iechyd a lles.

54: Monitro a gwerthuso manteision iechyd a lles cael defnyddio’r Parc.

55: Creu profiadau cofiadwy i ymwelwyr.

56: Codi ymwybyddiaeth o’r sectorau lleiafrifol ac ethnig a chynyddu eu cyfraniad at benderfyniadau a gweithredu.

57: Darparu hyfforddiant a datblygu ar gyfer busnesau a darparwyr gwybodaeth.

58: Darparu gwefan cyrchfannau a phresenoldeb cyfryngau cymdeithasol deniadol.

59: Cefnogi cymunedau i adrodd eu straeon.

60: Annog a hyrwyddo defnyddiau cynaliadwy.

61: Dehongli’r newid yn yr hinsawdd ac annog pobl i newid eu hymddygiad.

62: Ymgysylltu â chymunedau lleol ynghylch y newid yn yr hinsawdd.

63: Gwella hyder ymwelwyr.

64: Datblygu ymdrechion Addysg i gyrraedd targedau  ‘Y Gymru a Garem’ a thargedau cwricwlaidd.

65: Cyflawni adolygiad o ymchwil i wyddorau’r ddaear.

66: Hyrwyddo cysylltiadau i gyrff addysg drydyddol sydd â diddordeb yng ngwyddorau’r ddaear.



45

2.5 Thema 5 – Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a 
Phentrefi Cynaliadwy

Cefndir
134. Mae’r Parc Cenedlaethol wedi cael ei ddynodi am ansawdd ei dirlun. Mae’n ardal lle mae’r cyswllt rhwng pobl 

a natur dros amser wedi creu cymeriad unigryw o werth esthetig, ecolegol a diwylliannol sylweddol. Mae 
Parciau Cenedlaethol yn dirluniau byw lle mae pobl wedi byw, gweithio a ffermio ers cenedlaethau lawer 
ac mae gan Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol ddyletswydd i feithrin lles economaidd a chymdeithasol eu 
cymunedau lleol.

135. Mae’r Parc yn gartref i tua 33,000 o bobl ac mae ganddo dreftadaeth Gymreig gref ynghyd â bywyd 
economaidd, cymdeithasol a diwylliannol cyfoethog. Yr anheddiad mwyaf o fewn ffiniau’r Parc yw tref 
gadeirlan Aberhonddu. Ynghyd ag Aberhonddu, mae trefi Crughywel, Gilwern, y Gelli Gandryll a Thalgarth 
yn cyfrif am tua 46% o drigolion y Parc. Mae aneddiadau mwy fel y Fenni, Merthyr Tudful, Llandeilo a 
Llanymddyfri’n gorwedd ar y ffin ac yn byrth i mewn i’r Parc.

136. Rhoddir manteision cadarnhaol lu o ran lles o fyw mewn tirlun trawiadol fel y Parc Cenedlaethol, er 
enghraifft yr awyr iach, y cyfleoedd i weld y sêr wedi nos, amrywiaeth toreithiog o fioamrywiaeth a 
mynediad drwy ystod eang o lwybrau ucheldir ac iseldir. Mae yma hefyd gyfleoedd busnes o’r nifer sylweddol 
o ymwelwyr sy’n dod yn benodol i’r ardal warchodedig hon i fwynhau gweithgareddau hamdden.

137. Mae ffermio, y gymuned a’r tirlun i gyd yn rhyng-ddibynnol. Yr her yw cynnal cymuned ffermio hyfyw i 
sicrhau y gwarchodir y tirlun traddodiadol a chwrdd â’r galw cynyddol a ddaw o ddiogelwch bwyd (y cyflwr 
o fod â mynediad dibynadwy at ddigon o fwyd maethlon a fforddiadwy). Fel y soniwyd yn yr adroddiad 
“Ffermio ac Amgylchedd Cynaliadwy: Camu Ymlaen at 2020”, mae’r angen am newid yn hawdd ei adnabod 
ond yn anoddach i’w wneud. Er hynny rhaid i reolaeth sensitif o dir gan ac er mwyn y gymuned ffermio 
leol fod yn flaenoriaeth, felly hefyd y gofyniad i sefydlu cysylltiadau a rolau newydd gyda chymunedau lleol a 
datblygu economaidd.

138. Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r Awdurdod Cynllunio Lleol ar gyfer yr holl gymunedau o fewn ffiniau’r 
Parc Cenedlaethol ac yn Rhagfyr 2013 mabwysiadodd ei Gynllun Datblygu Lleol. Mae’r Cynllun Datblygu 
Lleol yn nodi bod angen gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned i gynhyrchu cyfres o gynlluniau 
cymuned, tref a phentref i gynorthwyo ei ddarpariaeth yn lleol.

139. Cynllun Lleoedd yw cynllun gweithredu ar sail lle a ddatblygwyd drwy ymgysylltu’n gynhwysfawr gyda, a 
thrwy, grwpiau cymunedol. Diben y cynllun yw sicrhau lles y gymuned a phan fydd wedi’i gwblhau daw’n 
ddatganiad o sut y mae cymuned yn gweld ei hun yn gweithio tuag at ddatblygu cynaliadwy; mae ganddo 
ffocws ehangach na chynllunio defnydd tir yn unig. Gallai cynllun fod yn eang yn ei uchelgais gan roi sylw i 
ynni (effeithlonrwydd, cynhyrchu a phrynu), tyfu bwyd yn lleol, hamdden, bioamrywiaeth leol a rheoli tirlun, 
cyfleusterau cymunedol a / neu drafnidiaeth.

140. Er bod gan Barciau Cenedlaethol ar draws Prydain strwythur oed hŷn na’r cyfartalog cenedlaethol yng 
Nghymru a Lloegr, mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn unigryw o fod wedi gweld mwy o gynnydd 
canrannol mewn pobl ifanc 15-29 oed (9.0%) nag unrhyw Barc Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Mae gan 
hyn oblygiadau i ddarparu seilwaith, o ran y ddarpariaeth bresennol ac i’r dyfodol, er enghraifft gofal, ysgolion, 
tai a chyfleoedd gwaith. Felly mae’n hanfodol bwysig yr adlewyrchir y goblygiadau hyn ym mholisïau’r 
awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am gynllunio ar gyfer lles pobl. Mae’r un mor bwysig y gofalir yn iawn am y 
tirluniau sy’n darparu gwasanaethau ecosystem pobl er mwyn sicrhau eu ffyniant a’u lles parhaus.



Siop Lysiau yn y Gelli Gandryll

46

Cynllunio Cymunedol – Cynlluniau Lleoedd
Mae Cynlluniau Lleoedd yn fodd i gymuned ddod at ei gilydd i benderfynu ar beth y mae pobl eisiau ei gynnal, 
ei wella neu ei gyflawni yn eu hardaloedd. Canlyniad y Cynllun Lleoedd fel arfer yw cynllun gweithredu sy’n 
egluro sut y bydd y gymuned yn cynnal neu’n gwneud gwelliannau i’r ardal leol. Gallai’r camau gweithredu fod 
yn rhai i’r gymuned eu cyflawni, neu’n weithredu mewn partneriaeth. Bydd nifer y cymunedau a fabwysiadodd 
Gynllun Lleoedd yn ddangosydd da o’r ymrwymiad i wydnwch cymdeithasol yn y Parc Cenedlaethol 
oherwydd mae cyrraedd cyn belled â chynllun cymunedol a gytunwyd arno’n arwydd ynddo’i hun bod 
y gymuned yn gallu ac yn barod i gydweithio a gwneud pethau’n wahanol. Ar hyn o bryd mae prosiect 
Cynllun Lleoedd peilot ar y gweill gyda Chyngor Tref y Gelli Gandryll. Y bwriad yw bod Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn cynorthwyo i sefydlu mwy o Gynlluniau Lleoedd. Rhoddir diweddariad o’r canlyniadau a 
ddaw o hyn mewn Ailadroddiadau ar Gyflwr y Parc yn y dyfodol.

ASTUDIAETH ACHOS
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Darparu Anghenion Cymru
141. Y Cynllun Datblygu Lleol yw’r offeryn cynllunio defnydd tir i ddarparu dyheadau’r Cynllun Rheoli20. Mae’n 

mynd i’r afael yn uniongyrchol â materion twf a gwaith cynaliadwy sy’n hanfodol i gwrdd ag anghenion lleol, 
gan gynnwys hybu twf naturiol pentrefi gwledig i gefnogi bywiogrwydd y gymuned ac ansawdd bywyd. Mae 
hefyd yn adnabod bod angen cyfleoedd cyflogaeth lleol, yn cysylltu hyn â’r ddarpariaeth dai a’r gofyniad i 
ddarparu cymysgedd o wahanol fathau o dai, yn enwedig rhai fforddiadwy. Cafodd Ganllawiau Cynllunio 
Atodol ar Dai Fforddiadwy eu mabwysiadu gan Awdurdod y Parc ym mis Medi 2014. Drwy sefydlu gofynion 
ar gyfer cyfrannu at dai fforddiadwy, mae’n atgyfnerthu cyfraniad yr Awdurdod i’r angen am dai fforddiadwy a 
osodir gan Awdurdodau Unedol. 

142. Mae’r Cynllun Datblygu Lleol wedi adnabod safle priodol ar gyfer teithwyr oedd yn parchu buddiannau’r  
gymuned bresennol. 

143. Mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF), drwy’r cymorth a’r cyngor a roddir gan Swyddogion Datblygu 
a thrwy roi grantiau i brosiectau lleol, yn hwyluso gwydnwch cymunedol. Mae’r SDF yn gyfrwng i ddenu 
adnoddau sylweddol i’r ardal, er enghraifft yn 2014/15 denodd bob punt o grant SDF bron i deirpunt o gyllid 
allanol. Edrychir ar y SDF yn aml fel ‘cyllid sbarduno’ sy’n cefnogi datblygiad prosiect peilot sydd yna’n denu 
cyllid allanol mwy fyth, er enghraifft llwyddodd Myddfai i ddenu £435k o gyllid SOS Pentrefi’r Loteri, ar ôl 
derbyn grant cymorth cychwynnol gan y SDF.

144. Gellir defnyddio twristiaeth gynaliadwy i greu naws lle gwirioneddol mewn cymunedau ac i hwyluso 
datblygu cymunedol. Mae Geoparc y Fforest Fawr, er enghraifft, yn rhoi hunaniaeth gyffredin i gymunedau 
yng ngorllewin y Parc. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwarchod y dreftadaeth ddiwylliannol mewn 
amryw o ffyrdd, er enghraifft drwy’r SDF a ddyfarnodd arian grant ar gyfer prosiectau diwylliannol yn ogystal 
â phrosiectau arbed ynni a mathau eraill o brosiectau.

145. Gall yr economi ymwelwyr fanteisio’n llawn ar ddiwylliant a thraddodiadau’r Parc i hyrwyddo treftadaeth 
ddiwylliannol fel atyniad sy’n cynnal bywydau a bywoliaethau’r bobl sy’n gweithio yma, gan greu profiad 
mwy cyfoethog i bawb. Gellir gwneud hyn drwy ddatblygu a deall gwerth yr agweddau anghyffwrdd ar y 
dreftadaeth ddiwylliannol. Mae hanes cymdeithasol a diwylliant lleol yn elfennau o’r dreftadaeth sy’n fythol 
newid. Gall Awdurdod y Parc a’i sefydliadau partner yn y sector twristiaeth adnabod lle mae traddodiadau 
a diwylliant yn parhau i chwarae rôl weithredol a gwerthfawr mewn bywyd modern. Y nod yw galluogi 
cymunedau lleol i adnabod, cofnodi a rhannu hanes a diwylliant lleol.

146. Un o amcanion y Cynllun Rheoli yw bod y Parc Cenedlaethol, dros yr ugain mlynedd nesaf, yn dod yn gartref 
i gymunedau sy’n tyfu’n fwyfwy hunangynhaliol ac a fydd, ymhlith pethau eraill, yn cynhyrchu mwy o fwyd 
yn lleol, cynhyrchu mwy ynni o ffynonellau adnewyddadwy ar gyfer eu hanghenion, gweithredu dyluniadau 
adeilad hynod effeithlon, datblygu dulliau cynaliadwy ac effeithiol o gwrdd ag anghenion trafnidiaeth a hefyd 
gyda bioamrywiaeth fwy cyfoethog. Mae twristiaeth a’r economi ymwelwyr mewn sefyllfa dda i gefnogi’r 
amcan hwn drwy ehangu cadwyni cynhyrchu a chyflenwi lleol a thyfu’n fwy gwydn yn wyneb y newid 
yn yr hinsawdd a’r disbyddu o danwyddau ffosil. Bydd angen gweithio mewn partneriaeth, yn enwedig 
rhwng Awdurdod y Parc a’r Awdurdodau Unedol, i ddatblygu a marchnata gwasanaethau gydag anghenion 
ymwelwyr mewn golwg i ddarparu trafnidiaeth i’r atyniadau a’r lleoliadau gweithgareddau awyr agored hynny 
a fyddai’n elwa’n arbennig.

147. Gall sefydliadau sy’n rhan o’r economi ymwelwyr chwarae rôl fawr mewn marchnata teithio cynaliadwy a 
gweithio gyda chynhyrchwyr trafnidiaeth ar Gynlluniau Teithio Gwyrdd. Mae’n hanfodol bod unrhyw ddull yn 
cael ei farchnata’n ddeniadol a chyson i’r cyhoedd sy’n ymweld er mwyn addysgu a’u darbwyllo i ddefnyddio 
dulliau trafnidiaeth anllygredig.

148. Ynghyd ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, gwnaeth 
Awdurdod y Parc gais llwyddiannus i Gronfa’r Loteri Dreftadaeth i ddarparu 12 o hyfforddeiaethau 
cadwraeth cyflogedig yn para blwyddyn ar gyfer pob un o’r tair blynedd 2014-2017, sy’n cyfateb i 36 i gyd 
(gweler yr Astudiaeth Achos ar Gronfa’r Loteri Dreftadaeth yn Thema 6).

20 http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-datblygu-lleol-parc-cenedlaethol-bannau-brycheiniog/
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149. Mae’r prosiectau canlynol naill ai eisoes ar y gweill neu yn yr arfaeth i agor y Parc Cenedlaethol i gymunedau 
cyfagos Cymoedd De Cymru:

• Cysylltu prosiectau twristiaeth ym Mharc Rhanbarthol y Cymoedd â chyfleoedd i gael mynediad i’r 
Parc Cenedlaethol drwy wybodaeth ac arwyddion. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi 
cefnogi prosiectau ac wedi mynychu digwyddiadau i hyrwyddo cyfleoedd hamdden i gymunedau’r 
Cymoedd.

• Mae gweithio gyda Phartneriaeth Safle Treftadaeth Byd Blaenafon yn cynyddu’r cyfleoedd mynediad 
a’r cysylltiadau ar draws holl ardaloedd yr awdurdodau lleol. Yn benodol datblygwyd cysylltiadau 
rhwng rhannau o gefn gwlad ardaloedd Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau 
Gwent ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol i wneud yn siŵr bod ganddynt ffyrdd a llwybrau 
cysylltiol gydag arwyddion safonol.

• Cynllun lledu ffyrdd Blaenau’r Cymoedd: Ar y cyfan, credwn y bydd y cynllun hwn yn gwella 
mynediad ffyrdd. Hefyd, cyn ac yn ystod y gwaith adeiladu, rydym wedi gwella cysylltiadau o 
Frynmawr i Geunant Clydach ac wedi ymgynghori â’r cymunedau i sicrhau ein bod yn cael 
pethau’n iawn i’r trigolion lleol. Rydym hefyd yn rhan o brosiectau dehongli fydd yn tynnu sylw at y 
cyfleoedd hamdden.

• Mae gwaith mynediad ffisegol wedi cael ei gwblhau ar dramffordd Brynore, rydym wedi gwella 
mynediad o gwmpas Penderyn ac mae nifer o brosiectau hefyd wedi eu cyflawni ar draws Coed-y-
Rhaeadr.

• Mae Chwaraeon Cymru’n ariannu Prosiect Geostôr i helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau anffisegol 
i’r Parc (gan gynnwys rhoi gwybodaeth a gwella argraffiadau pobl) sy’n canolbwyntio ar bobl ifanc 
o ardaloedd o amddifadedd a lefelau isel o gyfranogi mewn chwaraeon mewn pedwar Awdurdod 
Unedol yn y Cymoedd: Blaenau Gwent, Rhondda Cynon Taf, Torfaen a Merthyr Tudful.

150. Mae Llywodraeth Cymru wedi adnabod bod cynhwysiant cymdeithasol a dileu tlodi’n ffactorau hanfodol i 
wella iechyd pobl Cymru. Mae cynhwysiant cymdeithasol yn rhan annatod o ddatblygu polisi cymdeithasol 
gan gynnwys yng nghyswllt Deddf Lles Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’r tri Pharc Cenedlaethol yng 
Nghymru wedi paratoi Strategaeth Cynhwysiant a Thlodi Plant Ar y Cyd, a Chynllun ar gyfer ei Gweithredu 
(2014-16)21. Mae’n nodi:

  ‘Er mwyn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol wrth ymarfer eu pwrpasau, dyletswydd ac wrth ddarparu   
  gwasanaethau, bydd Parciau Cenedlaethol Cymru’n:

• Mabwysiadu thema drawsbynciol ar draws holl weithgareddau Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
sy’n cydnabod natur gymhleth ac aml-ddimensiwn allgáu cymdeithasol ac sy’n ceisio hyrwyddo 
cynhwysiant cymdeithasol yn holl waith Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

• Meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol i geisio lleihau allgau cymdeithasol 
oherwydd tlodi, dim gwaith, diffyg gwasanaethau, iechyd gwael, anabledd, diffyg addysg, rhwystrau 
seicolegol a diwylliannol, diffyg mynediad at amgylchedd naturiol o ansawdd uchel, neu anfantais 
arall, gan weithio’n benodol gyda grwpiau wedi’u heithrio a sefydliadau partner i’r perwyl hwn;

• Ehangu mynediad i bobl yn gyffredinol yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt sydd efallai 
wedi’u heithrio o ddeall neu o fwynhau nodweddion arbennig y Parciau oherwydd y rhwystrau a 
restrir uchod’.

151. Nod un prosiect – Pencampwyr y Parc Cenedlaethol – yw datblygu ‘Pencampwyr’ o blith arweinwyr 
sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant. Prosiect cynhwysiant cymdeithasol yw hwn, wedi’i ddatblygu ar gyfer y 
Parc Cenedlaethol i gwrdd â’r agenda a’r blaenoriaethau ar gyfer plant a theuluoedd mewn tlodi (gweler yr 
astudiaeth achos – Pencampwyr y Parc Cenedlaethol).

21 Strategaeth Tlodi Plant a Chyhllun Gweithredu (2014-16) 
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Pencampwyr y Parc Cenedlaethol
Mae prosiect Pencampwyr y Parc Cenedlaethol (a gefnogir gan Cyfoeth Naturiol Cymru) yn datblygu, o blith 
arweinwyr sefydliadau sy’n gweithio gyda phlant, ‘Pencampwyr’ ar gyfer y pethau y gall y Parc Cenedlaethol 
eu cynnig i gwrdd â’r agenda a’r blaenoriaethau ar gyfer plant a theuluoedd mewn tlodi.

Mae’r prosiect:
• Yn gwella sgiliau’r unigolion fel y medrant ddod yn bobl ysbrydoledig yn eu grwpiau.

• Yn cefnogi’r gwaith o ddarparu gweithgareddau cost isel y gellir eu hailadrodd yn hawdd.

• Yn hyrwyddo’r manteision y gall y Parc Cenedlaethol eu cynnig i grwpiau.

• Yn gwneud mwy i gynnwys plant dan anfantais mewn dysgu a gweithgareddau awyr agored.

Yn allweddol i’r prosiect yw recriwtio pedwar ‘Pencampwr’ o raglen flaenorol, wedi’i gefnogi gyda 
hyfforddiant Gwobrau Cenedlaethol ychwanegol i ddod yn Fentoriaid Cymheiriaid ar gyfer prosiectau – fel y 
gellir trosglwyddo gwybodaeth o un cymheiriad i’r llall. Yn dilyn trafodaethau gwerthuso gyda’r cyfranogwyr:

• Dywedodd 100% eu bod wedi dysgu o leiaf un gweithgaredd newydd a fyddai’n briodol i’w grŵp ac 
am o leiaf un  lle neu ardal o ddiddordeb y gallai eu grŵp ymweld â fo neu hi heb fynd i ddim neu 
fawr ddim cost. 

• Credai 100% y byddai eu hyfforddiant a’r gweithgareddau yn y Parc Cenedlaethol o fudd i’w grŵp.

Cymrodd 16 o wahanol grwpiau ran, gan gynnwys pedwar Gwasanaeth Ieuenctid, Cymdeithasau Tai, grwpiau 
iechyd meddwl, addysg ategol, cymorth cam-drin yn y cartref, grwpiau gofalwyr a thimau gadael gofal.

ASTUDIAETH ACHOS
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Yr Heriau
152. Mae cynnal cymunedau cytbwys a bywiog yn y Parc yn dipyn o her. Mae’r heriau sy’n wynebu preswylwyr 

y Parc yn cynnwys prisiau tai uchel, cyflogau isel, poblogaeth sy’n heneiddio ond hefyd, gyda thwf 
cymharol uchel yn y grŵp oed 15-29, prinder gwaith a mynediad anghyson a gwael yn aml at wasanaethau. 
Blaenoriaeth uchel i’r rhan fwyaf o’r cymunedau yw tai fforddiadwy sy’n cwrdd ag anghenion lleol. Mae gan 
y Cynllun Datblygu Lleol hefyd rôl i’w chwarae gyda’i bolisïau integredig ar gyfer dyraniadau tai newydd, tai 
fforddiadwy a gofynion tir cyflogaeth. Mae’n cynnwys polisïau ar gyfer defnyddio ymrwymiadau cynllunio 
sy’n gallu cyfrannu at raglenni amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd cynaliadwy cyn belled â’u bod yn 
gydnaws â dynodiad y Parc Cenedlaethol.

153. Mae Adroddiad Cyflwr y Parc yn defnyddio data’r Cyfrifiad a dengys y ffigurau cyflogaeth diweddaraf fod 
ffermio’n dirywio’n gyson a’i fod bellach ond yn cyflogi 5.9% yn y Parc Cenedlaethol (Cyfrifiad 2011).

154. Mae datblygu hunaniaeth gyffredin yn sail ar gyfer creu teimlad o gymuned. Dylai cynlluniau cymunedol 
annog bywiogrwydd a hyfywedd cymunedau, trefi a phentrefi yn y Parc gyda datblygu cynaliadwy’n ganlyniad 
yn y pen draw. Mae gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Parciau Cenedlaethol Cymru’n annog 
Awdurdodau’r Parciau i weithio’n agos â’u cymunedau i ystyried ffyrdd newydd ac arloesol o fyw.

155. Yn y Parc mae costau ynni a gwresogi tai uchel, yn enwedig o ystyried y dibynnu trwm ar olew a nwy. 
Rhaid cael trafnidiaeth breifat ar gyfer y rhan fwyaf o siwrneiau o fewn ac i’r Parc Cenedlaethol, ar gyfer 
preswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd. Mae’r Parc yn arbennig o ddibynnol ar drafnidiaeth ffyrdd ar gyfer ei 
bobl a’i nwyddau. Nid oes unrhyw orsafoedd rheilffordd o fewn ffiniau’r Parc (er bod llawer yn gwasanaethu 
cyrion y Parc) ac mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu wedi’i chyfyngu at ddefnydd pleser. Gweithgareddau 
hamdden yw beicio a marchogaeth yn bennaf ac mae trafnidiaeth gyhoeddus yn annigonol at ddiben y rhan 
fwyaf. 

156. Mae’r Awdurdod yn poeni am faterion trafnidiaeth oherwydd eu heffaith sylweddol nid yn unig o ran ôl-
troed carbon ond hefyd o ran darparu parcio ac effaith nifer yr ymwelwyr ar gymunedau lleol ayb. Fodd 
bynnag, mae dylanwad yr Awdurdod ar hyn wedi’i gyfyngu oherwydd nid yw’n Awdurdod Priffyrdd ar gyfer y 
Parc. Gorwedd y pwerau a’r adnoddau perthnasol gyda’r Cynulliad Cenedlaethol ac Awdurdodau’r Priffyrdd. 
Er hynny, disgwylir i’r cyrff hyn ystyried pwrpasau’r Parc Cenedlaethol a gweithio mewn cydweithrediad ar 
draws ffiniau’r Parc, yn enwedig ar faterion cynllunio a phriffyrdd.

157. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio mewn partneriaeth gydag Awdurdodau’r Priffyrdd. Lle bo 
hynny’n briodol, pan ddaw cais cynllunio i law bydd cynllunwyr yr Awdurdod yn negodi taliadau A106 er 
mwyn eu gwario ar wella’r priffyrdd. Dim ond cydgysylltu’r gwaith ar hyn a wna’r Awdurdod; mae’r prif faich 
o ddarparu trafnidiaeth gynaliadwy’n disgyn ar ysgwyddau’r Awdurdodau Lleol a Llywodraeth Cymru. Mae’n 
hanfodol (yn enwedig oherwydd bod y priffyrdd drwy’r Parc yn croesi llawer o ffiniau gweinyddol) ac yn un 
o ofynion y Ddeddf Teithio Llesol, bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda’i gilydd tuag at nod cyffredin ar sail 
partneriaeth gydgysylltiedig. Bydd Awdurdod y Parc yn parhau i gyfrannu at baratoi Cynlluniau Trafnidiaeth 
Lleol perthnasol sy’n hwyluso a chefnogi’r gwaith o greu system drafnidiaeth fodern, hygyrch, integredig a 
chynaliadwy yng Nghymru. Cafodd Gynllun Trafnidiaeth Leol Ar y Cyd Canolbarth Cymru 2015-20, Cynllun 
Trafnidiaeth Leol Sir Fynwy 2015-20, Cynllun Trafnidiaeth Ar y Cyd De Orllewin Cymru (ffrwyth cydweithio 
rhwng Sir Gâr, Castell Nedd Port Talbot, Abertawe a Sir Benfro) a Chynllun Trafnidiaeth Leol Cymoedd De 
Ddwyrain Cymru i gyd eu mabwysiadu yn 2015.

158. Hefyd, mae symudedd rhai pobl o fewn a’r tu allan i’r Parc wedi’i gyfyngu oherwydd diffyg trafnidiaeth ac 
mae galw heb ei ateb am fynediad drwy drafnidiaeth gyhoeddus i gyrchfannau ar y naill ochr neu’r llall i ffin 
y Parc. Mae hyrwyddo mynediad i bawb gael dod i’r Parc yn bwysig, ond yn amcan anodd i Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol.
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159. Mae’r Cynllun Rheoli’n cyflwyno camau gweithredu i geisio:

• Annog a chefnogi prosiectau cymunedol sy’n codi ymwybyddiaeth a gwneud pobl yn fwy gwydn i 
wynebu’r newid yn yr hinsawdd, y disbyddu o danwyddau ffosil ac allyriadau carbon ac sy’n sicrhau 
lles cymunedau yn y dyfodol.

• Parhau i ddarparu’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy sy’n cwrdd â blaenoriaethau strategol yng 
Nghynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol ac sy’n cefnogi cyrraedd y Nodau Lles yn Neddf Lles 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Gellir defnyddio ei chyllid i ddatblygu marchnata ar gyfer bwyd a 
gynhyrchir yn lleol a chynaliadwy er enghraifft.

• Cefnogi prosiectau sy’n ennyn teimlad o falchder cymunedol a mantais o fod yn y Parc 
Cenedlaethol, er enghraifft hyrwyddo hyfforddiant galwedigaethol fel dysgu sgiliau ffermio a rheoli 
tir traddodiadol a gweithio gyda Chyngor y Celfyddydau i hyrwyddo prosiectau cynaliadwy.

• Monitro’r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig.

Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn y camau gweithredu yn y 
Cynllun Rheoli:
160. Mae’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli 

ac yn nodi tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy 
ddefnyddio’r dangosyddion yn y tabl isod, mae’n nodi bod y thema hon mewn cyflwr ‘da’.

Dangosydd (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

Perygl llifogydd, lefelau afonydd a newid hinsawdd. Cynnal y risg llifogydd gymharol isel yn y Parc.

Iechyd a lles. Cynnal teimladau a chanfyddiad preswylwyr o les a chynyddu 
a chefnogi gweithgareddau preswylwyr.

Cymunedau gyda chynllun tref / pentref ac asesiad 
mannau agored.

Cynyddu nifer y cynlluniau pentref a baratoir a datblygu’r 
Asesiad Mannau Agored.
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Thema Camau Gweithredu 5
Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phentrefi Cynaliadwy
161. Mae’r rhestr ganlynol yn disgrifio’r camau penodol sydd angen eu cymryd i ddarparu’r nodau a’r amcanion. 

Rhoddir tabl mwy manwl yn Atodiad 3 yn disgrifio’r partneriaid arweiniol a sut y bwriedir gwneud y gwaith.

67: Darparu rhaglenni allgymorth i grwpiau lleol.

68: Gweithredu a monitro ffrydiau refeniw a manteision cadwraeth a chymunedol.

69: Darparu rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy.

70: Ystyried gwahanol gynlluniau teithio cynaliadwy ar gyfer ysgolion yn y Parc.

71: Hyrwyddo beicio fel dull beunyddiol o deithio a chreu llwybrau beicio diogel.

72: Cynorthwyo gyda datblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy ac arbed ynni priodol.

73: Cefnogi prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy cymunedol.

74: Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o broblemau’n ymwneud ag ynni cynaliadwy. Datblygu mesurau i leihau eu heffaith ecolegol.

75: Darparu rhaglenni allgymorth sy’n cynyddu’r gwerth a’r manteision a geir o ddynodiad y Parc Cenedlaethol.

76: Gweithredu rhaglenni adfywio sy’n hyrwyddo cymeriad unigryw ardaloedd lleol, teimlad o gymuned a naws lle.

77: Annog prosiectau sy’n hyrwyddo teimlad o gymuned a lle, gan bwysleisio cymeriad unigryw ardaloedd lleol, eu diwylliant a’u hanes.

78: Hwyluso atal a chlirio sbwriel.

79: Ymchwilio i opsiynau ar gyfer symud dodrefn stryd diangen.

80: Darparu rhaglenni allgymorth yn ymwneud â goleuadau allanol.

81: Hyrwyddo’r defnydd a wneir o ddeunyddiau gwastraff, eilaidd ac wedi’u hailgylchu.

82: Gweithredu a monitro’r Cynllun Datblygu Lleol.

83: Cefnogi twf rhandiroedd.

Cynllun Trydan Dŵr Micro Dannedd y Ddraig
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cefnogi 
cymunedau i ddatblygu prosiectau ynni adnewyddadwy. 
Ar ddau achlysur mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy 
wedi cefnogi’r bartneriaeth Prosiectau Tirluniau 
Colledig (FLP) i ddatblygu ei chynlluniau cymunedol 
ar gyfer prosiectau trydan dŵr bach. I ddechrau, 
rhoddwyd grant i brynu’r tyrbin ar gyfer prosiect 
Trydan Dŵr Dannedd y Ddraig. Gwnaeth Bartneriaeth 
y Tirluniau Colledig gais am arian i osod tyrbin ‘trawslif ’ 
Ossberger 20kw ar yr Afon Lwyd ym Mlaenafon.   
Mae’r elw o werthu trydan yn cael ei ddefnyddio 
i ariannu prosiectau treftadaeth cymunedol sy’n 
ailgysylltu pobl leol â’u tirlun treftadaeth pwysig, gan 
warchod nodweddion treftadaeth a helpu i ddenu mwy 
o ymwelwyr i’r ardal.

Dyfarnwyd ail grant ar gyfer prosiect lle’r oedd cwmni ymgynghori medrus wedi adnabod safleoedd newydd 
posibl ar gyfer cynhyrchu trydan dŵr ar draws ardal y Tirluniau Colledig. Aseswyd pa mor hyfyw fyddai’r 
safleoedd hyn ac i sefydlu’r union gostau gosod a’r incymau blynyddol tebygol.

ASTUDIAETH ACHOS
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2.6 Thema 6 – Datblygu Economaidd Cynaliadwy
Cefndir

162. Mae lles y Parc yn dibynnu ar fywiogrwydd ei gymunedau lleol ac ar gefnogaeth y bobl sy’n byw, gweithio 
ac ymweld â’r Parc Cenedlaethol. Mae llawer o fusnesau yn y Parc yn ennill manteision economaidd o’u 
lleoliad a’u perthynas unigryw â’i dirluniau a’i dreftadaeth adeiledig. Y berthynas yma y mae’r Cynllun eisiau ei 
meithrin ac adeiladu arni.

163. Dylai dynodiad y Parc Cenedlaethol fod o les i’r economi leol ac i gymunedau lleol mewn ffyrdd sy’n 
gynaliadwy ac sy’n gwella a gwarchod nodweddion arbennig y Parc. Mae busnesau yn y Parc yn ystyried 
effeithiau posibl llawer iawn o newidiadau gan gynnwys y newid yn yr hinsawdd a’r disbyddu o danwyddau 
ffosil mewn ymdrech i ddod yn fwy gwydn i newid yn y dyfodol. Gellir gweld y grymoedd hyn fel cyfle i 
arloesi, er enghraifft drwy fân-brosiectau ynni adnewyddadwy, creu marchnadoedd arbenigol i gynhyrchion 
amaethyddol cynaliadwy, gwneud y mwyaf o gynhyrchion brand y Parc neu drwy ddylunio neu ôl-ffitio 
adeiladau mwy cynaliadwy. Un o ddyheadau’r Cynllun yw cael amrywiaeth o fusnesau ffyniannus yn cefnogi a 
chyfrannu i’r economi.

164. Mae gweithgareddau economaidd y Parc, yn bennaf, yn cynnwys y sectorau ffermio, rheoli tir, 
gweithgynhyrchu, llety a manwerthu ac mae llawer o gyflogaeth y Parc yn y sector cyhoeddus. Mae 
twristiaeth yn helpu pobl i werthfawrogi nodweddion arbennig y Parc ac yn gyfrannwr mawr at yr economi. 
Bydd tîm Twristiaeth Gynaliadwy’r Awdurdod a’i sefydliadau partner yn y sector twristiaeth yn parhau i 
weithio gyda’i gilydd i wella ein dealltwriaeth o dueddiadau twristiaeth ac ymddygiad y farchnad.

165. Datblygwyd brand cyrchfan ar gyfer busnesau yn y Parc i farchnata eu cysylltiad â’r ardal. Os caiff y brand 
ei fabwysiadu’n eang, bydd yn helpu i wella canfyddiadau twristiaid o’r Parc Cenedlaethol ac yn diffinio beth 
sy’n gwneud y Parc yn gyrchfan mor unigryw. Bydd yr hunaniaeth gyffredin hon ar gael i fusnesau sydd am 
hyrwyddo eu perthynas uniongyrchol â’r Parc. Bydd tîm Twristiaeth Gynaliadwy’r Parc Cenedlaethol a’i 
bartneriaid yn ceisio datblygu gweithgareddau marchnata cydweithredol ar sail brand Bannau Brycheiniog. 
Mae’r economi dwristiaeth yn cefnogi’r economi wledig drwy ddarparu incwm ychwanegol a marchnad ar 
gyfer cynhyrchion a gwasanaethau lleol. Gellir defnyddio’r brand i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy a gallai 
defnyddio’r ddelwedd o’r brand hwn wneud y mwyaf o bob cyfle a gyflwynir gan bartneriaid sy’n cyfathrebu 
negeseuon cyson am ‘ein Parc Cenedlaethol’, a chan y rhai a grëwyd o fod yn rhan o dwristiaeth yng 
Nghymru. Gellir priodoli llwyddiant Geoparc y Fforest Fawr er enghraifft, yn rhannol o leiaf, i’r rôl fawr a 
chwaraeodd yr economi ymwelwyr mewn datblygu gwybodaeth a dehongli.

166. Mae Ffordd y Bannau’n cyfrannu at iechyd a lles ymwelwyr a phreswylwyr a hefyd at ddatblygu economaidd 
cynaliadwy, gan weithio gyda busnesau lleol i wella profiad yr ymwelydd. Yn yr un modd mae Gŵyl Gerdded 
Crughywel, sy’n digwydd ar ddechrau mis Mawrth bob blwyddyn, yn cynnwys nifer o deithiau tywys a 
digwyddiadau cysylltiedig ac yn dibynnu’n llwyr ar wirfoddolwyr ac amrywiaeth o staff medrus a busnesau ac 
unigolion lleol sy’n cyfrannu i’r ŵyl, naill ai’n ariannol neu mewn ffordd arall. 

167. Er bod ffactorau daearegol a hinsawdd wedi cael effaith ddofn ar y tirlun yn y Parc, yn fwy diweddar mae 
tirlun y Parc wedi cael ei newid yn bennaf gan ffermio. Gellir gweld hyn mewn amrywiaeth o ffyrdd, gan 
gynnwys yn y waliau, gwrychoedd, y glaswelltir sydd wedi’i wella ac yn yr adeiladau hanesyddol (o’r cyfnod 
cynoesol hyd at heddiw).

168. Mae’r newid cyson yn yr economi ryngwladol (globaleiddio, cyfathrebu, trafnidiaeth a gweithgareddau 
di-ffermio mewn ardaloedd gwledig – sef y rhan fwyaf o’r Parc Cenedlaethol) ar y naill law’n cyflwyno 
bygythiadau amlwg i ranbarthau gwledig, ond hefyd cyfle sylweddol ar y llaw arall. Er bod y Cynllun Rheoli’n 
gyfyngedig o ran yr hyn y gall ei wneud i ddylanwadu ar brosesau byd-eang o’r fath, mae’n gallu cefnogi 
arloesi gwledig ac arallgyfeirio lleol. Gobaith yr Awdurdod yw gallu datblygu’r berthynas rhwng Cynghreiriau 
Gwledig (gweler yr astudiaeth achos Cynghreiriau Gwledig) a chymunedau ffermio er mwyn creu grwpiau 
sy’n gweithio gyda’i gilydd i gynhyrchu cynllun gweithredu ar gyfer rheoli ymwelwyr a datblygu twristiaeth yn 
eu hardal. 
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169. Rhwng 2012 a 2015 mae’r gwaith o ddatblygu twristiaeth yn y Bannau wedi elwa o brosiect y 
Cynghreiriau Gwledig, a sefydlwyd gan raglen Interreg IVB Gogledd-Orllewin Ewrop yr UE, Llywodraeth 
Cymru ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae wedi gweithio i ddod â busnesau a chymunedau at ei 
gilydd a gwneud cefn gwlad yn fwy bywiog i wrthsefyll effeithiau negyddol y newid demograffig. Daeth y 
prosiect i ben bellach ond mae rhai o’r grwpiau yr oedd yn eu hariannu’n parhau i weithio gyda’i gilydd.

170. Mae’r Awdurdod yn chwarae rôl mewn llunio a darparu Glastir, cynllun amaeth-amgylcheddol 
Llywodraeth Cymru, sy’n gweithio i hwyluso arallgyfeirio gan ffermydd a busnesau ystâd eraill. Mae 
sicrhau enillion economaidd o nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol yn chwarae rôl allweddol yn hyn. 

Cynghreiriau Gwledig
Gwelir grym y Cynghreiriau Gwledig ar ei orau yn y rhaglen trafnidiaeth gymunedol i ddarparu gwasanaeth 
bws rhwng Henffordd a’r Gelli Gandryll. Mae’r toriadau i gyllidebau’r Awdurdodau Lleol wedi golygu torri’n 
ôl ar wasanaethau trafnidiaeth yng nghefn gwlad. Penderfynodd Siambr Fasnach a Grŵp Twristiaeth y Gelli 
Gandryll, Rheilffordd Sir Henffordd a Cherddwyr Sir Henffordd ymateb i’r toriadau drwy weithio mewn 
partneriaeth i godi arian o roddion i gadw’r gwasanaeth bws i fynd. 

Penderfynodd Awdurdod y Parc – drwy Gynghreiriau Gwledig, ac wedi’i hariannu gan raglen Interreg yr UE a 
Llywodraeth Cymru – gomisiynu astudiaeth i ddangos sut y gellid dechrau, ariannu a rhedeg gwasanaeth bws 
cymunedol. Mae’r bws yn codi tâl am docynnau ond roedd y rhoddion cychwynnol yn hollbwysig i gadw’r 
gwasanaeth twristiaeth a lleol pwysig hwn i fynd, ac yn bartneriaeth wirioneddol rhwng y gymuned wledig 
a busnesau lleol. Mae’r gwasanaeth newydd yn welliant ar yr un blaenorol oherwydd mae’r bws yn cysoni ei 
amseroedd cyrraedd a gadael â’r gwasanaethau trên yn Henffordd. Mae cymunedau cyfagos wrthi’n trafod 
efelychu’r gwasanaeth cymunedol hwn mewn ymateb i doriadau i drafnidiaeth gyhoeddus.

ASTUDIAETH ACHOS
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171. Mae Awdurdod y Parc hefyd yn chwarae rôl debyg yng nghyswllt rhaglen LEADER Llywodraeth Cymru o 
dan y Cynllun Datblygu Gwledig. Mae’r Awdurdod yn chwarae rhan flaenllaw mewn Grwpiau Gweithredu 
Lleol i ddarparu LEADER ym Mhowys, Sir Fynwy a Sir Gâr gan ddarparu adnoddau ar gyfer prosiectau 
peilot, datblygu cyn-fasnachol ac arloesi.

172. Mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy Awdurdod y Parc yn cefnogi gweithgareddau arloesol yn y gymuned ac 
yn cyfrannu arian a chymorth gan Swyddogion Datblygu. Yn 2014/15 denodd gyllid y SDF arian cyfatebol o 
bron i deirpunt am bob punt o gyllid gan y SDF. Cyfrannodd dros 50% o’r prosiectau a gefnogwyd at raglen 
‘Cymru o Gymunedau Ffyniannus’ Llywodraeth Cymru sy’n darparu cyllid ar gyfer Clystyrau Cymunedau yn 
Gyntaf i helpu i gau’r bwlch economaidd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai mwyaf llewyrchus 
a chafodd 16 o swyddi eu creu neu eu diogelu’n uniongyrchol.

Darparu Anghenion Cymru
173. Mae Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol yn goruchwylio’r gwaith o warchod y Parciau gan dywys 

eu gwarchodaeth i’r dyfodol a nodi pa ddatblygiadau sy’n briodol. Disgrifiodd adroddiad y Comisiwn 
ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (Comisiwn Williams – Ionawr 2014) Barciau 
Cenedlaethol Cymru fel asedau cenedlaethol pwysig oedd yn cynhyrchu £557 miliwn o refeniw twristiaeth 
bob blwyddyn. Amcangyfrifodd ymchwil a gyhoeddwyd yn 2013 fod y Parciau yng Nghymru’n cyfrannu £1 
biliwn i economi Cymru’n gyffredinol, a bod y rhan fwyaf o hyn yn dod o wariant gan ymwelwyr.

174. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi llofnodi Siarter Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Drwy 
gydweithredu, mae’r Awdurdod yn cefnogi a chynorthwyo busnesau bach i ddatblygu syniadau da ac yn helpu 
i droi’r syniadau hynny’n fudd economaidd.

Yr Heriau
175. O ystyried y newid parhaus mewn polisi, arferion ac economeg amaethyddol, mae ffermwyr yn awyddus i 

wneud y mwyaf o gyfleoedd y farchnad drwy ychwanegu gwerth at nwyddau a gynhyrchir mewn ardaloedd 
gwledig, er enghraifft drwy ddefnyddio marchnata arbenigol, brandio ac arallgyfeirio. Gall ffermwyr 
ychwanegu gwerth sylweddol at eu cynhyrchion drwy farchnata a hyrwyddo ar sail brandiau lleol a 
rhanbarthol. Gall ffermwyr ddefnyddio marchnata i ennill mwy o fudd o fod mewn tirlun gwarchodedig a 
thrwy hynny barhau i gyfrannu at ei reolaeth. Gall yr economi ymwelwyr elwa o’r gymuned ffermio drwy 
ddatblygiad cadwyni cyflenwi lleol a chefnogi cynhyrchion brand lleol.

176. Yn ogystal, mae rheoli coetiroedd a’r ucheldir yn gynaliadwy wrth galon creu a chynnal mannau ffyniannus 
a hygyrch i bobl a hefyd yn cyfrannu at economi wledig fywiog. Mae cyfleoedd economaidd ar gael o 
reoli ecosystemau a bioamrywiaeth yn yr ucheldir a’r iseldir drwy ffermio sydd o werth mawr i natur. 
Gall rheoli’r tir yn integredig gyflwyno cyfleoedd hyfforddiant, cyflogaeth a gwasanaeth ychwanegol drwy 
amaethyddiaeth, yr economi ymwelwyr, bywyd gwyllt, dehongli archaeolegol, adfer cynefinoedd, rheoli 
ffermydd ac ystadau, cadwraeth y pridd, dŵr a charbon a thrwy gynlluniau pori lleol. P’un ai’n unigol neu 
mewn cyfuniad â mentrau “newydd” eraill, h.y. tanwyddau coed, pysgota, cynhyrchu bwyd yn lleol a seilwaith 
ynni adnewyddadwy, mae’r cyfleoedd hyn i gyd yn cyfrannu at economi fwy amrywiol gyda’r potensial i 
ddenu mewnfuddsoddiad addas. 

177. Mae twristiaeth yn elfen hollbwysig o’r economi leol yn y Parc gan dderbyn 4.1 miliwn o ymwelwyr  bob 
blwyddyn sy’n treulio 5.1 miliwn diwrnod ac yn gwario £206 miliwn yma22. O’i gymharu â’r ddau Barc 
Cenedlaethol arall yng Nghymru, mae’r Bannau’n anghyffredin yn y gyfran uchel o ymweliadau sy’n para dim 
mwy na diwrnod (74% o’r diwrnodau ymwelwyr) o’i gymharu ag ymwelwyr sy’n aros. Mae hyn yn golygu 
bod cyfanswm y diwrnodau ymwelwyr (sy’n fesur da o gyfraniad ac effaith ymwelwyr) yn sylweddol is na’r 
ddau Barc Cenedlaethol arall yng Nghymru a llawer yn Lloegr.

178. Gall twristiaid roi pwysau ar adnoddau a’r cymunedau lleol yn y Parc, er enghraifft drwy erydu llwybrau 
troed a chreu allyriadau carbon.

179. Mae busnesau twristiaeth lleol eisoes yn gweithio gydag Awdurdod y Parc a Geoparc y Fforest Fawr ac wedi 
bod yn brasgamu ymlaen drwy greu cadwyni cyflenwi lleol, buddsoddi mewn cymunedau lleol a hyrwyddo 
datblygu economaidd cynaliadwy.

22 Cynllun Rheoli Ymwelwyr Bannau Brycheiniog: http://www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/busnes-twristiaeth/cynllun-rheoli-ymwelwyr/
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180. Yn 2013 enillodd y Parc Cenedlaethol statws fel Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol oherwydd ei awyr 
dywyll eithriadol ac ymrwymiad gan grwpiau partner lleol i warchod a gwella’r awyr dywyll yn y dyfodol. 
Y gobaith yw y bydd y dynodiad yn atal mwy o lygredd golau ac yn cael pobl i gydnabod yr agwedd hon 
ar yr hyn sydd gan y Parc i’w gynnig. Bydd y statws yn ysgogi’r economi dwristiaeth ac yn hyrwyddo 
dealltwriaeth a mwynhad o’r nodwedd arbennig hon, gan arwain at ei gwarchod yn y dyfodol. Bu cyrff 
partner lleol yn casglu data arbenigol i gefnogi’r cais am y statws, gan greu cyfres o ganllawiau ar gyfer 
goleuadau i atal llygredd golau, i wella eto fyth ar awyr y nos a phenderfynu ar ansawdd awyr y nos yn y Parc. 
Yng nghyd-destun cynllun rheoli ar gyfer goleuadau, bu’r grŵp partner yn archwilio’r goleuadau domestig, 
masnachol a’r goleuadau stryd yn y Parc gan ddatblygu prosiectau i wrthsefyll llygredd golau a gwarchod a 
gwella ansawdd awyr y nos.

Statws Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol
Yn 2013 enillodd Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog statws Gwarchodfa Awyr Dywyll. Daeth o 
ganlyniad i ddwy flynedd o gydweithredu rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog. Mae’r prosiect wedi tynnu sylw at dresmas cynyddol llygredd golau yn y Parc Cenedlaethol ac 
wedi gwahodd cymunedau i ystyried effeithiau andwyol y llygredd golau presennol.

Cafodd y dynodiad gryn sylw yn y wasg genedlaethol gan godi ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o ansawdd 
awyr dywyll y Parc Cenedlaethol a helpu mwy o bobl i fwynhau awyr y nos. Mae busnesau twristiaeth yn y 
Parc wedi cofleidio ei statws Awyr Dywyll ac yn hyrwyddo’r cyfle i wylio’r sêr yn y llety a gynigir ganddynt. 
Mae digwyddiadau awyr dywyll blynyddol yn dod yn fwyfwy poblogaidd – er enghraifft yn 2015 bydd mwy 
na 2,000 o bobl yn mwynhau’r Parc Cenedlaethol drwy gynnal dros ugain o ddigwyddiadau awyr dywyll. Hyd 
yma mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’i bartneriaid wedi hyfforddi hanner cant o lysgenhadon twristiaeth 
awyr dywyll. Mae’r bartneriaeth yn cynnwys Prifysgol De Cymru, yr Ymgyrch Awyr Dywyll, Cymdeithasau 
Seryddiaeth ac wedi’i chofleidio gan gymunedau lleol. Enillodd y prosiect Wobr Ymgyrch Diogelu Cymru 
Wledig yn 2015. Michael Sinclair biau’r hawlfraint ar gyfer y llun isod.

ASTUDIAETH ACHOS

                 Llun: Llyn Llangors © Michael Sinclair
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181. Mae’r statws awyr dywyll wedi dylanwadu ar welliannau golau yn y Parc Cenedlaethol mewn nifer o ffyrdd. 
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol, er enghraifft, yn gweithredu o fewn fframwaith strategol y Cynllun Rheoli 
ac yn gosod y canllawiau polisi cyffredinol ar gyfer datblygu yn y Parc a’r Warchodfa Awyr Dywyll. Caiff 
pwysigrwydd gwarchod awyr y nos ei gydnabod yn y ddogfen hon. Sefydlwyd arsyllfa seryddol fel adnodd 
addysgol ac mae cymunedau ar draws y Parc wedi cofleidio’r dynodiad drwy drefnu digwyddiadau Awyr y 
Nos. Mae’r Cynllun Rheoli’n ymrwymedig i sicrhau bod y cynllun rheoli goleuadau’n parhau i ddylanwadu ar 
welliannau golau yn y Parc Cenedlaethol.

182. Mae rhannau helaeth o’r Parc yn parhau i fod yn rhydd o lygredd golau, er bod tresmas graddol goleuadau 
stryd, tai a diogelwch yn bygwth hyn. Mae amryw o bethau a allai helpu i atal llygredd golau ac anogir 
preswylwyr y Parc i gymryd rhan yn y fenter awyr dywyll er mwyn arbed arian ar eu biliau ynni a gwella’r 
golygfeydd o awyr y nos.

183. Yn 2012, yn gweithio drwy’r Bartneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy, comisiynodd yr Awdurdod Strategaeth 
Twristiaeth Gynaliadwy sydd bellach yn cael ei defnyddio i arwain y gwaith o hyrwyddo a rheoli twristiaeth 
yn y Parc. Mae’r Strategaeth, fydd yn cael ei hadolygu yn 2017, yn gosod allan y camau gweithredu penodol 
sy’n gweithio tuag at y weledigaeth gyffredinol ar gyfer y Parc. Rhestrir y rhain yn Atodiad 9.

184. Mae’r Cynllun Rheoli Ymwelwyr yn ffitio rhwng y Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy a’r Asesiad Cymeriad 
Tirlun drwy ganolbwyntio ar y berthynas rhwng ymwelwyr, eu mwynhad o’r Parc Cenedlaethol a’u heffaith 
ar ei nodweddion arbennig. Nod y Cynllun Rheoli Ymwelwyr yw ceisio sefydlu dull hirdymor o wneud 
mwynhau’r Parc Cenedlaethol yn fwy cynaliadwy, yn enwedig yng nghyd-destun twristiaeth, gan osod allan 
y camau tymor byr a thymor canolig ar gyfer darparu hyn. Mae’n enghraifft o sut y defnyddiwyd yr Asesiad 
Cymeriad Tirlun i osod terfynau ar gyfer newid derbyniol ac i gynorthwyo rheolaeth o’r Parc.

185. Er mwyn datblygu economi gref, lwyddiannus a chynaliadwy, mae gan y Cynllun Rheoli’r amcanion canlynol:  

•  Bydd y Parc yn gwireddu ei botensial llawn i dderbyn ymwelwyr o fewn terfynau newid derbyniol, er 
enghraifft bydd busnesau a rheolwyr tir ar hyd Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu’n gweithio gyda’i 
gilydd i achub ar bob cyfle i ddenu ymwelwyr a gwarchod y lleoliad deniadol ar yr un pryd.

•   Bydd effaith twristiaeth gynaliadwy ar yr economi’n cynyddu wrth ddenu mwy o ymwelwyr sy’n 
aros. Bydd yr effaith amgylcheddol yn cael ei lliniaru drwy ddefnyddio trafnidiaeth gynaliadwy.

•   Bydd mwy o fusnesau yn y Parc yn gweithio mewn partneriaeth.

•   Cydweithredu gydag eraill i gynnig cymorth, er enghraifft drwy raglenni’r Cynllun Datblygu Lleol 
etc.

186. Bydd y camau gweithredu yn y Cynllun hwn yn datblygu’r amcanion hyn dros y pum mlynedd nesaf.

Sut yr adroddir ar gynnydd yn erbyn y camau gweithredu yn y Cynllun 
Rheoli:
187. Mae’r Adroddiad ar Gyflwr y Parc yn cofnodi data o dan bob un o chwe thema’r Cynllun Rheoli ac yn 

amlygu tueddiadau sy’n dangos pa mor dda y mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei ddarparu. Drwy ddefnyddio’r 
dangosyddion yn y tabl isod, am y flwyddyn 2014 mae’r thema hon mewn cyflwr ‘gweddol’.  

Dangosydd (Adroddiad Cyflwr y Parc) Tueddiadau / Cyfeiriad

Darpariaeth Tai Fforddiadwy. Cwrdd â Thargedau Tai Fforddiadwy.

Gweithgarwch Economaidd. Gwella Gweithgarwch Economaidd.

Cyflogaeth yn ôl y Math o Ddiwydiant. Gwella Posibiliadau Cyflogaeth.
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Thema Camau Gweithredu 6 – Datblygu Economaidd Cynaliadwy
Mae’r isod yn rhestru’r camau gweithredu penodol sydd angen eu cymryd i ddarparu’r nodau a’r amcanion. Rhoddir 
tabl mwy manwl yn Atodiad 3 sy’n disgrifio’r partneriaid allweddol a sut y bwriedir gwneud y gwaith.

84: Gweithio gyda ffermwyr i wneud y mwyaf o statws y Parc Cenedlaethol.

85: Cefnogi ffermwyr i newid eu harferion ffermio.

86: Ymchwilio a chefnogi opsiynau i farchnata bwyd / cynnyrch lleol.

87: Adnabod prosiectau ynni cynaliadwy ar y fferm.

88: Gweithredu strategaethau twristiaeth gweithgareddau.

89: Hyrwyddo defnyddio bwyd lleol gan fusnesau ac ymwelwyr.

90: Gwireddu potensial twristiaeth Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

91: Gwireddu potensial twristiaeth y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

92: Gweithio gyda chlystyrau / cynghreiriau busnes lleol a thematig.

93: Cynnal a datblygu rhaglenni hyfforddiant i fusnesau.

94: Gweithredu’r rhaglenni Llysgenhadon a Rhan 2 y Siarter Ewropeaidd ar ennill ardystiad amgylcheddol.

95: Annog ymwelwyr undydd i wario mwy.

96: Datblygu a gweithredu strategaeth farchnata.

97: Monitro dangosyddion twristiaeth gynaliadwy.

98: Trefnu’r Bartneriaeth Trafnidiaeth Ymwelwyr.

99: Aros yn ymrwymedig i gefnogi prosiectau trafnidiaeth gymunedol.

100: Annog ymwelwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

101: Trefnu’r Bartneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy a’r Gynhadledd Dwristiaeth.

102: Trefnu Grŵp Rheoli’r Geoparc.

103:  Gwneud cais i ailddilysu’r statws fel Geoparc Ewropeaidd.

104:  Gwneud cais i Europarc i adnewyddu’r statws o dan y Siarter.

105: Sefydlu a gweithredu Bwrdd Rheoli Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol (IDSR).

106: Datblygu Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy newydd.

107: Sicrhau llwyddiant pan fydd y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol yn cael ei hail-werthuso yn 2018.

108: Hyrwyddo cyfleoedd a strategaethau adnewyddu ar gyfer busnesau.

109: Datblygu ffrydiau cyllid newydd a chyfeirio prosiectau cynaliadwyedd ymlaen at ffynonellau cyllid allanol.

110: Darparu rhaglenni lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, cysgodi gwaith a rhaglenni sgiliau eraill.

111: Hyrwyddo cynnydd mewn cyfleoedd hyfforddiant galwedigaethol.
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Sgilau ar Waith Cronfa’r Loteri Dreftadaeth 
Rhoddodd Gronfa’r Loteri Dreftadaeth gyllid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ddarparu 12 o 
hyfforddeiaethau cadwraeth cyflogedig blwyddyn o hyd, am bob un o’r tair blynedd rhwng 2014-17. Roedd y 
grant ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’ ar gyfer y bartneriaeth ‘Sgiliau ar Waith’ sy’n cynnwys Awdurdodau Parciau 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Mae’n rhoi profiad 
ymarferol o reoli ystâd a chadwraeth i unigolion. Mae hyn yn cyfuno cyflawni’r cymhwyster Lefel 2 City & 
Guilds mewn rheoli cadwraeth â’r cyfle i ddysgu gwybodaeth a sgiliau newydd drwy weithio fel rhan o’r timau 
rheoli ystâd a chadwraeth. Anelir yr hyfforddeiaethau at rai sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa mewn rheoli 
ystâd a chadwraeth ymarferol neu waith tebyg. Mae’r prosiect yn recriwtio’n bennaf o’r boblogaeth leol a 
dyfernir lleoliadau i rai sy’n ymddangos i fod fwyaf tebygol o elwa o’r cyfle. Mae hyfforddeion Sgiliau ar Waith 
yn gweithio ochr yn ochr gydag wardeniaid ar amrediad o waith cadwraeth a rheoli drwy’r flwyddyn.
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Y 12 Egwyddor Reoli ar gyfer Ardaloedd Gwarchodedig Categori V yr 
IUCN 

Phillips, A (2002) ‘Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas IUCN. Undeb Cadwraeth y Byd’

Atodiad  1: 

Egwyddor 1:  Mae gwarchod tirlun, bioamrywiaeth a gwerthoedd diwylliannol wrth galon dull yr ardal   
 warchodedig Categori V.

Egwyddor 2:  Dylai ffocws yr ochr reoli fod ar y pwynt lle mae pobl a natur yn rhyngweithio.

Egwyddor 3:  Dylid gweld pobl fel stiwardiaid y tirlun.

Egwyddor 4:  Rhaid rheoli gyda, a thrwy, bobl leol, ac yn bennaf ar eu cyfer a chanddynt.

Egwyddor 5:  Dylai rheoli fod yn seiliedig ar ddulliau cydweithredol fel cyd-reoli a chydraddoldeb rhwng y       
 gwahanol randdeiliaid.

Egwyddor 6:  Rhaid cael amgylchedd gwleidyddol ac economaidd cefnogol i reoli’n effeithiol.

Egwyddor 7:  Ni ddylai rheoli’r ardaloedd gwarchodedig Categori V fod yn fater o warchod yn unig ond          
 hefyd o wella.

Egwyddor 8:  Lle mae gwrthdaro digymod rhwng yr amcanion rheoli, dylid rhoi blaenoriaeth i gadw nod           
 arbennig yr ardal.

Egwyddor 9:  Dylid lleoli gweithgareddau economaidd nad oes raid iddynt ddigwydd yn y Tirlun                      
 Gwarchodedig y tu allan iddo.

Egwyddor 10:  Dylai rheolwyr weithredu mewn ffordd fusnes a dylent fod o’r safon broffesiynol uchaf.

Egwyddor 11: Dylai rheolwyr fod yn hyblyg a pharod i addasu.

Egwyddor 12:  Dylid mesur llwyddiant rheoli mewn termau amgylcheddol a chymdeithasol.
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Y 12 Egwyddor ar gyfer Dull Ecosystem23

Atodiad  2: 

23 http://www. cbd. int/ecosystem/principles. shtml

Egwyddor 1: Mae amcanion rheoli tir, dŵr ac adnoddau byw yn fater o ddewisiadau cymdeithasol.

Egwyddor 2:  Dylid datganoli rheoli i’r lefel isaf sy’n briodol. 

Egwyddor 3:  Dylai rheolwyr ecosystemau ystyried effeithiau (gwirioneddol neu bosibl) eu              
 gweithgareddau ar ecosystemau cyfagos ac ecosystemau eraill. 

Egwyddor 4:  Drwy gydnabod yr enillion posibl o reoli, fel arfer mae angen deall a rheoli’r ecosystem mewn  
 cyd-destun economaidd. 

Egwyddor 5:  Dylai gwarchod strwythur a gweithrediad yr ecosystem, er mwyn cynnal gwasanaethau            
 ecosystem, fod yn darged blaenoriaeth gan y dull ecosystem.

Egwyddor 6:  Rhaid rheoli ecosystemau o fewn terfynau eu gweithrediad. 

Egwyddor 7:  Dylid rhoi’r dull ecosystem ar waith ar raddfeydd gofodol ac amserol priodol. 

Egwyddor 8:  Drwy gydnabod yr amrywiol raddfeydd amserol a’r effeithiau oedi sy’n nodweddu prosesau     
 ecosystem, dylid gosod yr amcanion ar gyfer rheoli ecosystemau fel rhai hirdymor.

Egwyddor 9:  Rhaid i reolwyr gydnabod bod newid yn anochel. 

Egwyddor 10:  Dylai’r dull ecosystem geisio taro cydbwysedd priodol rhwng cadwraeth a’r defnydd a wneir    
 o amrywiaeth biolegol ac integreiddio’r ddau beth.

Egwyddor 11:  Dylai’r dull ecosystem ystyried pob math o wybodaeth berthnasol, gan gynnwys arferion,         
 arloesi a gwybodaeth leol a chynhenid. 

Egwyddor 12:  Dylai’r dull ecosystem gynnwys holl sectorau perthnasol cymdeithas a’r disgyblaethau                 
 gwyddonol. 
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Yr 
amgylchedd 
hanesyddol.

1: Datblygu a gweithredu cynllun o waith prosiect cadarnhaol i 
ymchwilio, gwarchod a gwella’r amgylchedd hanesyddol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion, Cymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

2: Darparu gwelliannau a chadwraeth archaeolegol yn y 
Gwasanaeth Cynllunio. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

3: Parhau i ddarparu’r gwaith cadwraeth adeiladau mewn perygl 
yn y Gwasanaeth Cynllunio. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw,Ymddiriedolaethau  Archaeolegol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Awdurdodau Unedol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

4: Datblygu a sefydlu fframwaith i fonitro Safleoedd Treftadaeth 
mewn Perygl yn y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

5: Cynhyrchu cyfres o ganllawiau ar gyfer y dreftadaeth adeiledig.
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw,Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

6: Trefnu Diwrnod Treftadaeth bob dwy flynedd i hyrwyddo a 
dathlu treftadaeth y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion a Chymunedau 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

7: Datblygu strategaeth dreftadaeth i adnabod amcanion 
allweddol ar gyfer rheoli’r amgylchedd hanesyddol a threftadaeth 
ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol yn gynaliadwy.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Cymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

8: Datblygu Fframwaith Ymchwil Amgylchedd Hanesyddol ar 
gyfer y Parc Cenedlaethol. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion a Chymunedau 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

Achub ar bob 
cyfle 

mewnfuddsoddi 
i reoli tir.

9: Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Swyddogion Prosiect y 
Cynllun Amaeth-Amgylchedd i wella siawns ffermwyr yn y Parc o gynnig 
manteision i’r cyhoedd yng nghefn gwlad, gan gynnwys drwy ddarparu 
nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol yn ogystal â bwyd.

Llywodraeth Cymru, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Sefydliadau Ffermio, Cyfoeth Naturiol Cymru, Safle Treftadaeth Byd. Cynlluniau Glastir Uwch yn 
nwyrain y Parc.

10: Denu mewnfuddsoddiad newydd ar gyfer rheoli tirlun y
Parc i liniaru ac addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. 

Llywodraeth Cymru, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW), 
Cymdeithasau Porwyr, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Safle Treftadaeth Byd, ystadau 
preifat.

Cefnogi partneriaethau Glastir 
Lleol a datblygu cynlluniau 
Talu am Wasanaethau 
Ecosystem (PES) yn y Parc. 
Yn anuniongyrchol drwy 
Gynlluniau Pentref.

Atodiad  3: Camau Gweithredu, Nodau ac Amcanion

Thema Camau Gweithredu 1
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Yr 
amgylchedd 
hanesyddol.

1: Datblygu a gweithredu cynllun o waith prosiect cadarnhaol i 
ymchwilio, gwarchod a gwella’r amgylchedd hanesyddol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion, Cymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

2: Darparu gwelliannau a chadwraeth archaeolegol yn y 
Gwasanaeth Cynllunio. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

3: Parhau i ddarparu’r gwaith cadwraeth adeiladau mewn perygl 
yn y Gwasanaeth Cynllunio. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw,Ymddiriedolaethau  Archaeolegol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Awdurdodau Unedol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

4: Datblygu a sefydlu fframwaith i fonitro Safleoedd Treftadaeth 
mewn Perygl yn y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

5: Cynhyrchu cyfres o ganllawiau ar gyfer y dreftadaeth adeiledig.
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw,Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru.
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

6: Trefnu Diwrnod Treftadaeth bob dwy flynedd i hyrwyddo a 
dathlu treftadaeth y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion a Chymunedau 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

7: Datblygu strategaeth dreftadaeth i adnabod amcanion 
allweddol ar gyfer rheoli’r amgylchedd hanesyddol a threftadaeth 
ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol yn gynaliadwy.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Cymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

8: Datblygu Fframwaith Ymchwil Amgylchedd Hanesyddol ar 
gyfer y Parc Cenedlaethol. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cadw, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Safle Treftadaeth Byd, Awdurdodau Unedol, Prifysgolion a Chymunedau 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a’i 
bartneriaid.

Achub ar bob 
cyfle 

mewnfuddsoddi 
i reoli tir.

9: Gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a Swyddogion Prosiect y 
Cynllun Amaeth-Amgylchedd i wella siawns ffermwyr yn y Parc o gynnig 
manteision i’r cyhoedd yng nghefn gwlad, gan gynnwys drwy ddarparu 
nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol yn ogystal â bwyd.

Llywodraeth Cymru, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Sefydliadau Ffermio, Cyfoeth Naturiol Cymru, Safle Treftadaeth Byd. Cynlluniau Glastir Uwch yn 
nwyrain y Parc.

10: Denu mewnfuddsoddiad newydd ar gyfer rheoli tirlun y
Parc i liniaru ac addasu i effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. 

Llywodraeth Cymru, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Llywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW), 
Cymdeithasau Porwyr, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Safle Treftadaeth Byd, ystadau 
preifat.

Cefnogi partneriaethau Glastir 
Lleol a datblygu cynlluniau 
Talu am Wasanaethau 
Ecosystem (PES) yn y Parc. 
Yn anuniongyrchol drwy 
Gynlluniau Pentref.

Atodiad  3: Camau Gweithredu, Nodau ac Amcanion

Thema Camau Gweithredu 1
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwydnwch    
gwledig.

11: Creu partneriaeth fel bo’r cyhoedd yn cydnabod yn well beth 
yw gwerth ffermio i gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol. 

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, 
Undeb Cenedlaethol yr 
Amaethwyr, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr. Partneriaeth wedi’i hariannu’n 
allanol.

12: Datblygu partneriaethau gweithio er mwyn rheoli tir yn 
integredig a darparu gwydnwch gwledig yn defnyddio’r Cynllun 
Datblygu Gwledig ac adnoddau strwythurol ac ariannol 
cenedlaethol eraill. Hyrwyddo manteision ffermio sydd o werth 
mawr i natur. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Tirfeddianwyr, 
Cymdeithasau Porwyr.

Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr. Partneriaeth wedi’i hariannu’n 
allanol.

13: Datblygu a gweithredu dulliau ar gyfer addysgu ffermwyr 
a swyddogion cyhoeddus y Parc am y problemau sy’n wynebu 
dyfodol ffermio a’r atebion posibl iddynt.

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Undeb 
Cenedlaethol yr Amaethwyr, 
Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ffermwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Y Strategaeth Dwristiaeth 
yn gwneud mwy i ennyn 
diddordeb y gymuned ffermio.

Effeithiau           
ymwelwyr.

14: Datblygu codau ymddygiad ar gyfer gweithgareddau 
blaenoriaeth yng nghyd-destun y Cynllun Rheoli Ymwelwyr. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cyfoeth Naturiol Cymru, Busnesau Twristiaeth, Grwpiau Defnyddwyr. Gweithredu’r Cynllun Rheoli 

Ymwelwyr.

15: Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r Strategaeth 
Erydu’r Ucheldir.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Priffyrdd, Sefydliadau Ffermio, Cadw, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Busnesau Twristiaeth a Busnesau Eraill.

Gwaith arolwg, rheoli 
prosiectau.

16: Blaenoriaethu a chynllunio’r gwaith o reoli’r pedair ardal ffocal 
sef: Y Mynydd Du; Coed-y-rhaeadr; Llangasty Caeau-Tŷ-Mawr; Y 
Mynyddoedd Duon.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cymdeithasau 
Porwyr, Tirfeddianwyr, 
Cyfoeth Naturiol Cymru.

Busnesau Twristiaeth, Grwpiau Defnyddwyr.

Y Mynydd Du;                    
Coed-y-rhaeadr; Llangasty          
Caeau-Tŷ-Mawr;
Y Mynyddoedd Duon.

Geoamrywiaeth.

17: Cynllunio a chyflawni gwaith prosiect cadwraeth safle ar 
safleoedd o bwysigrwydd daearegol. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Geoparc y 
Fforest Fawr.

Safle Treftadaeth Byd, Grŵp RIGS De Cymru.

Gwelliannau safle gan grŵp 
RIGS, e.e. codi sbwriel a 
chlirio llystyfiant, fel yr 
adroddir arnynt yn Adroddiad 
Cyflwr y Parc.

18: Monitro Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SoDdGA / ACA) o 
bwysigrwydd daearegol a gweithredu i sicrhau eu statws 
cadwraeth ffafriol.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Safle Treftadaeth Byd. Amrywiol fesurau fel sy’n 
ofynnol.



67

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwydnwch    
gwledig.

11: Creu partneriaeth fel bo’r cyhoedd yn cydnabod yn well beth 
yw gwerth ffermio i gyflawni pwrpasau’r Parc Cenedlaethol. 

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, 
Undeb Cenedlaethol yr 
Amaethwyr, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr. Partneriaeth wedi’i hariannu’n 
allanol.

12: Datblygu partneriaethau gweithio er mwyn rheoli tir yn 
integredig a darparu gwydnwch gwledig yn defnyddio’r Cynllun 
Datblygu Gwledig ac adnoddau strwythurol ac ariannol 
cenedlaethol eraill. Hyrwyddo manteision ffermio sydd o werth 
mawr i natur. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Tirfeddianwyr, 
Cymdeithasau Porwyr.

Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr. Partneriaeth wedi’i hariannu’n 
allanol.

13: Datblygu a gweithredu dulliau ar gyfer addysgu ffermwyr 
a swyddogion cyhoeddus y Parc am y problemau sy’n wynebu 
dyfodol ffermio a’r atebion posibl iddynt.

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Undeb 
Cenedlaethol yr Amaethwyr, 
Cyfoeth Naturiol Cymru.

Ffermwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Y Strategaeth Dwristiaeth 
yn gwneud mwy i ennyn 
diddordeb y gymuned ffermio.

Effeithiau           
ymwelwyr.

14: Datblygu codau ymddygiad ar gyfer gweithgareddau 
blaenoriaeth yng nghyd-destun y Cynllun Rheoli Ymwelwyr. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cyfoeth Naturiol Cymru, Busnesau Twristiaeth, Grwpiau Defnyddwyr. Gweithredu’r Cynllun Rheoli 

Ymwelwyr.

15: Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy a’r Strategaeth 
Erydu’r Ucheldir.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Priffyrdd, Sefydliadau Ffermio, Cadw, Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Busnesau Twristiaeth a Busnesau Eraill.

Gwaith arolwg, rheoli 
prosiectau.

16: Blaenoriaethu a chynllunio’r gwaith o reoli’r pedair ardal ffocal 
sef: Y Mynydd Du; Coed-y-rhaeadr; Llangasty Caeau-Tŷ-Mawr; Y 
Mynyddoedd Duon.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cymdeithasau 
Porwyr, Tirfeddianwyr, 
Cyfoeth Naturiol Cymru.

Busnesau Twristiaeth, Grwpiau Defnyddwyr.

Y Mynydd Du;                    
Coed-y-rhaeadr; Llangasty          
Caeau-Tŷ-Mawr;
Y Mynyddoedd Duon.

Geoamrywiaeth.

17: Cynllunio a chyflawni gwaith prosiect cadwraeth safle ar 
safleoedd o bwysigrwydd daearegol. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Geoparc y 
Fforest Fawr.

Safle Treftadaeth Byd, Grŵp RIGS De Cymru.

Gwelliannau safle gan grŵp 
RIGS, e.e. codi sbwriel a 
chlirio llystyfiant, fel yr 
adroddir arnynt yn Adroddiad 
Cyflwr y Parc.

18: Monitro Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig 
ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (SoDdGA / ACA) o 
bwysigrwydd daearegol a gweithredu i sicrhau eu statws 
cadwraeth ffafriol.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Safle Treftadaeth Byd. Amrywiol fesurau fel sy’n 
ofynnol.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwella                
ymwybyddiaeth  
a dealltwriaeth.

19: Gweithredu strategaethau addysg, gwybodaeth a dehongli 
i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fywyd gwyllt, ffermio, 
tirlun ac amgylchedd y Parc. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru Welsh 
Water, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Canal,Safle Treftadaeth Byd, Twristiaeth 
Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Lleol.

Strategaeth Addysg,        
Strategaeth Ddehongli a Chyn-
lluniau Gwybodaeth.

20: Darparu Rhaglen Addysg Amgylcheddol flynyddol Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, y Gymdeithas Hosteli Ieuenctid 
(YHA), Dŵr Cymru Welsh Water, Safle Treftadaeth Byd.

Strategaeth Addysg.

21: Gweithio mewn partneriaeth i wella profiad yr ymwelydd o 
fywyd gwyllt, ffermio, tirlun ac amgylchedd y Parc.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cadw, 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Awdurdodau 
Lleol.

Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd,  Safle 
Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Twristiaeth Bannau Brycheiniog, 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog.

Strategaeth Ddehongli a Chyn-
lluniau Gwybodaeth.

Coetiroedd.

22: Ehangu coetiroedd brodorol gan gynnwys cynefinoedd coetir 
fferm ar y llethrau uwch, lle mae coedwigoedd yno eisoes.

Llywodraeth Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Ffermwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gweithredu Cynlluniau Rheoli.

23: Cynnal y coedwigoedd mewn ardaloedd priodol a’u 
hintegreiddio yn y tirlun drwy egwyddorion dylunio 
coedwigoedd cynaliadwy.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru i 
baratoi Cynllunio Dylunio 
Coedwig, sef tua ugain o 
gynlluniau – ac ymgynghori ag 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog arnynt.

24: Adfer cynefinoedd sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol 
mewn coetiroedd, fel gorgorsydd yn yr ucheldir, coedwigoedd 
derw a rhostiroedd yn yr ucheldir, lle mae’r fantais amgylcheddol 
o’u hadfer yn fwy na gadael yr ardal yn goediog, a lle mae hynny’n 
bosibl ac yn hyfyw. 

Cyfoeth Naturiol Cymru.
Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog,Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Safle Treftadaeth Byd.

25: Ymarfer technegau coediwgaeth gorchudd parhaus mewn 
coedwigoedd addas lle mae rhywogaethau coed priodol, 
wynebiad ac oed y coed, amodau rheoli yn y gorffennol a’r pridd 
yn caniatáu. 

Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

26: Hwyluso cytundebau coetir cymunedol o fewn mynediad 
hawdd i drefi a phentrefi presennol, a rhai a sefydlir yn y dyfodol, 
er mwyn cyfrannu at y Cynnyrch Domestig Gros lleol ac at 
wella’r ymdeimlad o les ac iechyd.

Cyfoeth Naturiol Cymru.
Cynghorwyr Lleol, Busnesau Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwella                
ymwybyddiaeth  
a dealltwriaeth.

19: Gweithredu strategaethau addysg, gwybodaeth a dehongli 
i wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fywyd gwyllt, ffermio, 
tirlun ac amgylchedd y Parc. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, Dŵr Cymru Welsh 
Water, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd Canal,Safle Treftadaeth Byd, Twristiaeth 
Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Lleol.

Strategaeth Addysg,        
Strategaeth Ddehongli a Chyn-
lluniau Gwybodaeth.

20: Darparu Rhaglen Addysg Amgylcheddol flynyddol Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, y Gymdeithas Hosteli Ieuenctid 
(YHA), Dŵr Cymru Welsh Water, Safle Treftadaeth Byd.

Strategaeth Addysg.

21: Gweithio mewn partneriaeth i wella profiad yr ymwelydd o 
fywyd gwyllt, ffermio, tirlun ac amgylchedd y Parc.

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cadw, 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Awdurdodau 
Lleol.

Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd,  Safle 
Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Twristiaeth Bannau Brycheiniog, 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog.

Strategaeth Ddehongli a Chyn-
lluniau Gwybodaeth.

Coetiroedd.

22: Ehangu coetiroedd brodorol gan gynnwys cynefinoedd coetir 
fferm ar y llethrau uwch, lle mae coedwigoedd yno eisoes.

Llywodraeth Cymru, 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Ffermwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gweithredu Cynlluniau Rheoli.

23: Cynnal y coedwigoedd mewn ardaloedd priodol a’u 
hintegreiddio yn y tirlun drwy egwyddorion dylunio 
coedwigoedd cynaliadwy.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru i 
baratoi Cynllunio Dylunio 
Coedwig, sef tua ugain o 
gynlluniau – ac ymgynghori ag 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog arnynt.

24: Adfer cynefinoedd sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol 
mewn coetiroedd, fel gorgorsydd yn yr ucheldir, coedwigoedd 
derw a rhostiroedd yn yr ucheldir, lle mae’r fantais amgylcheddol 
o’u hadfer yn fwy na gadael yr ardal yn goediog, a lle mae hynny’n 
bosibl ac yn hyfyw. 

Cyfoeth Naturiol Cymru.
Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog,Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Safle Treftadaeth Byd.

25: Ymarfer technegau coediwgaeth gorchudd parhaus mewn 
coedwigoedd addas lle mae rhywogaethau coed priodol, 
wynebiad ac oed y coed, amodau rheoli yn y gorffennol a’r pridd 
yn caniatáu. 

Cyfoeth Naturiol Cymru. Tirfeddianwyr Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

26: Hwyluso cytundebau coetir cymunedol o fewn mynediad 
hawdd i drefi a phentrefi presennol, a rhai a sefydlir yn y dyfodol, 
er mwyn cyfrannu at y Cynnyrch Domestig Gros lleol ac at 
wella’r ymdeimlad o les ac iechyd.

Cyfoeth Naturiol Cymru.
Cynghorwyr Lleol, Busnesau Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.
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Thema Nodau 1
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf

Bydd y weledigaeth ar gyfer y Parc yn cael ei chyflawni drwy’r nodau canlynol:

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd cymeriad hardd ac amrywiol y tirlun yn parhau i gael ei reoli ac i dderbyn gofal da. Bydd unrhyw 
newid yn y tirlun yn cael ei reoli er budd bioamrywiaeth, geoamrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol y 
Parc.

2
Bydd comins yn yr ucheldir yn cael eu rheoli er budd cadwraeth cynefinoedd, cynhyrchedd pori, 
nodweddion archaeolegol, i gynhyrchu trydan dŵr, i roi mynediad i’r cyhoedd ac i ddarparu manteision 
eraill i’r cyhoedd.

3
Bydd coetiroedd yn cael eu hintegreiddio ag agweddau eraill ar reoli cefn gwlad. Byddant yn cael eu 
hehangu a’u harallgyfeirio lle bo’n bosibl a phriodol. Byddant yn cael eu rheoli’n dda am eu  gwerthoedd 
tirlun, economaidd, ecolegol a chymdeithasol ac fel adnodd adnewyddadwy. 

4
Bydd arbrofi gyda dulliau newydd o ddatblygu cynaliadwy a chadwraeth amgylcheddol ar dir ym 
mherchnogaeth Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dangos enghreifftiau o ymarfer gorau.

5
Bydd y patrwm traddodiadol o dir fferm ynghyd â’i hynodion, ei nodweddion hanesyddol a’i gynefinoedd, 
yn cael ei warchod a’i wella gan osod sylfaen ar gyfer economi amaethyddol ffyniannus.

6
Bydd nodweddion daearegol a geomorffolegol rhyngwladol enwog y Parc yn cael eu gwarchod a’u 
dehongli.

7
Bydd patrymau anheddiad ac adeiladau hanesyddol y Parc yn cael eu gwarchod a’u gwella. Bydd 
datblygiadau newydd yn glynu wrth egwyddorion dylunio cynaliadwy ac yn cyd-fynd â threftadaeth 
adeiledig bresennol y Parc.

8 Bydd tirluniau hanesyddol a nodweddion archaeolegol yn cael eu gwarchod a’u gwella.

9
Bydd traddodiadau lleol, digwyddiadau cymunedol a’r iaith Gymraeg yn ffynnu ac esblygu fel rhan o 
ddiwylliant byw sy’n coleddu’r gorffennol a chofleidio’r dyfodol.

10
Bydd ansawdd awyr y nos yn y Parc, sydd wedi ennill cydnabyddiaeth ryngwladol, yn cael ei warchod a’i 
ddefnyddio ar gyfer dibenion hamdden, addysgol a masnachol.
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Thema Amcanion 1 
Rheoli Tirluniau’r Parc i Sicrhau’r Manteision Cadwraeth a Chyhoeddus Mwyaf

Mae’r amcanion canlynol yn gosod y fframwaith ar gyfer rhestri manwl o gamau gweithredu:

Rhif Amcanion strategol

 1
Gwarchod a gwella’r teimlad o dangnefedd, heddwch ac o fod yn anghysbell a brofir ar draws y Parc 
Cenedlaethol.

2 Gwarchod a gwella cymeriad hardd ac amrywiol y tirlun drwy reolaeth gynaliadwy ac integredig.

3 Atal diraddio tirlun y Parc a gwella tir diffaith.

 4 Datblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o gymeriad amrywiol y tirlun a’r prosesau sy’n dylanwadu arno.

 5 Gwarchod a gwella safleoedd daearegol dynodedig.

 6
Adnabod a gwarchod safleoedd pwysig eraill o arwyddocâd daearegol a / neu werth cadwraeth natur, fel 
calchbalmentydd.

 7 Gwella dealltwriaeth a mwynhad o geoamrywiaeth hynod y Parc. 

 8
Bydd holl asedau treftadaeth y Parc, a’u lleoliadau, yn cael eu gwarchod a’u gwella, p’un ai oes ganddynt 
ddynodiad swyddogol neu beidio.

 9
Bydd mwy o ymwybyddiaeth, dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o amgylchedd hanesyddol y Parc 
Cenedlaethol.

 10 Bydd pob ased treftadaeth sy’n werth ei ddynodi’n cael ei ddynodi’n briodol.

 11
Bydd yr holl waith rheoli treftadaeth yn cael ei reoli mewn ffordd ffurfiol a chydgysylltiedig, gydag 
Awdurdod y Parc yn gweithio’n effeithiol gyda sefydliadau partner.

 12 Cefnogi bywyd a thraddodiadau diwylliannol y Parc drwy weithio mewn partneriaeth.

 13 Cofnodi a monitro treftadaeth ddiwylliannol y Parc.

 14 Hyrwyddo defnyddio’r iaith Gymraeg.

 15 Hyrwyddo’r dreftadaeth ddiwylliannol fel atyniad i bobl.
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Rhif Amcanion strategol

 16 Datblygu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o fywyd a thraddodiadau diwylliannol.

 17
Lleihau’r difrod a wneir i’r Parc gan gloddio am fwynau a chyflawni dyletswyddau Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol fel Awdurdod Cynllunio Mwynau.

 18
Cymhwyso polisïau Llywodraeth Cymru yn erbyn cloddio am fwynau mewn Parciau Cenedlaethol i’r 
dyddodion tywod a gro ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

 19 Ystyried opsiynau mwy lleol a chynaliadwy i ategu neu ddisodli’r angen am adnoddau mwynau.

 20
Helpu i gyflawni targedau cenedlaethol ar gyfer cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy drwy gynlluniau 
cymunedol a domestig.

 21 Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy leihau’r defnydd a wneir o ynni.

 22 Cynorthwyo gyda datblygu prosiectau ynni cymunedol.

 23 Datblygu’r capasiti ar gyfer grid ynni lleol.

 24 Integreiddio ynni adnewyddadwy wrth ddylunio adeiladau ac aneddiadau.

 25
Cynnal a gwella busnesau ffermio cynhyrchiol a hyfyw yn yr ucheldir fel y medrant ddarparu amcanion 
preifat a chyhoeddus i wella nodweddion arbennig y Parc.

 26 Integreiddio a hyrwyddo cefnogaeth y cyhoedd i ffermio cynaliadwy.

 27
Datblygu’r cyfathrebu a’r cydweithrediad rhwng ffermwyr, rheolwyr tir, asiantaethau statudol, cyrff 
anllywodraethol, cymunedau a buddiannau eraill.

 28
Annog marchnata cynhyrchion fferm yn arloesol, er enghraifft drwy ddatblygu cadwyni cyflenwi lleol a 
chynhyrchion brand y tirlun.

 29 Lleihau gwastraff, y defnydd o ynni a llygredd o bob gweithgaredd amaethyddol.

 30
Cymell rhaglenni sy’n gwobrwyo pobl am greu manteision cyhoeddus yng nghefn gwlad, yn enwedig wrth 
ddarparu nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol fel cynhyrchu ynni, storio dŵr, dal a storio carbon a 
manteision bioamrywiaeth.
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Rhif Amcanion strategol

 31 Cefnogi rheolaeth gynaliadwy o dir comin yn y Parc gan gynnwys gweithrediad Cynghorau Comins.

 32
Cynnal gwerthoedd coetiroedd fferm yn y dyffrynnoedd isaf yn y Parc ac ehangu’r cynefinoedd hyn tua’r 
llethrau uwch lle mae coedwigoedd a fforestydd eisoes.

 33
Rheoli fforestydd ar dir uwch er mwyn cynnal eu presenoldeb masnachol sicr fel fforestydd conwydd, gan 
gyfrannu i’r economi leol a rhoi cyfle i wella dyluniad y tirlun a chreu ucheldir agored newydd drwy gwympo 
coed.

 34
Adfer cynefinoedd mewn coetiroedd sy’n cael eu cydnabod yn rhyngwladol, fel gorgorsydd, rhostiroedd a 
choedwigoedd derw yn yr ucheldir, lle mae’r budd i’r amgylchedd yn cyfiawnhau gwneud y gwaith a lle mae 
hynny’n bosibl ac yn hyfyw.

 35
Ymarfer technegau coedwigaeth sy’n defnyddio gorchudd parhaus mewn coedwigoedd addas lle mae 
rhywogaethau coed priodol, wynebiad ac oed y coed, amodau rheoli yn y gorffennol a’r pridd yn caniatáu.

 36 Integreiddio’r gwaith o reoli coetiroedd yn gynaliadwy o fewn y Cynllun Datblygu Lleol lle bo hynny’n bosibl.

 37
Hwyluso cytundebau coetir cymunedol o fewn mynediad hawdd i drefi a phentrefi presennol ac yn y 
dyfodol er mwyn cyfrannu at y Cynnyrch Domestig Gros lleol ac at wella’r ymdeimlad o les ac iechyd.

 38 Adnabod ardaloedd blaenoriaeth ar gyfer rheoli tir gwlyb a phridd organig.

 39 Lleihau rhywogaethau ymwthiol.

 40 Cyflawni ffermio cynaliadwy.

 41 Achub ar bob cyfle i ddatblygu’r economi leol a rheoli’r amgylchedd ar yr un pryd.

 42
Dangos cadwraeth integredig a chynaliadwy o’r tirlun drwy sicrhau prosiectau mawr wedi’u hariannu’n 
hirdymor ar draws y Parc.

 43
Sicrhau bod rheolaeth o’r ucheldir yn cael ei wneud yn integredig a thrwy ddefnyddio, cadw a datblygu 
gwybodaeth a sgiliau lleol.

 44 Adfer a gwella cysylltedd cynefinoedd ar draws y comins cyfagos yn ucheldir y Parc.

45
Gwarchod a gwella ansawdd awyr y nos a gwella dealltwriaeth a gwerthfawrogiad o’r nodwedd arbennig hon 
ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
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Thema Camau Gweithredu 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth.

27: Adrodd a hyrwyddo’r gwaith gwarchod bioamrywiaeth a wneir 
yn y Parc Cenedlaethol yn defnyddio System Adrodd ar Weithredu 
Bioamrywiaeth.

Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Grŵp Llywio’r Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol.

System Adrodd ar y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth, 
amrywiol.

28: Dylanwadu ar bolisi i sicrhau nad yw cynigion datblygu yn y 
dyfodol yn gwneud niwed i fioamrywiaeth gyfoethog y Parc mewn 
unrhyw ffordd.

Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Drwy ymateb yn barhaus i 
ymgynghori, h.y. Glastir, Cynllun 
Datblygu Lleol etc.

29: Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fioamrywiaeth 
drwy ein prosiectau addysg, gwybodaeth a dehongli mewn 
partneriaeth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Yn ôl y prosiect.

Strategaeth Addysg, Strategaeth 
Ddehongli a Chynlluniau 
Gwybodaeth.

Rhaglenni 
monitro ac 
ymchwil.

30: Cyflawni gwaith monitro ar safleoedd allweddol.
Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Tirfeddianwyr, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Awdurdodau Unedol.

Rhaglen fonitro flynyddol.

31: Datblygu monitro ar gyfer cynefinoedd allweddol, priddoedd a 
dŵr.

Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Prifysgolion.

Tirfeddianwyr, Partneriaid y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, Awdurdodau 
Unedol.

Rhaglen fonitro flynyddol.

32: Datblygu Partneriaethau Ymchwil. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Prifysgolion. Prosiectau a themâu ymchwil.

33: Sefydlu fframwaith ar gyfer monitro ffotograffiaeth pwynt 
sefydlog a synhwyro o bell.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Prifysgolion.

Monitro difrod tân; adroddiadau 
monitro rheolaidd.

Gwarchod a 
rheoli.

34: Sicrhau bod gwybodaeth am fioamrywiaeth o’r broses rheoli 
datblygu ar gael.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth.

Cyfrannu i’r set ddata o 
gofnodion lleol; cylchredeg 
gwybodaeth am fioamrywiaeth i 
Swyddogion Cynllunio.

35: Sicrhau cyllid a gweithredu un prosiect rheoli tir mawr seiliedig 
ar ardal.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
tirfeddianwyr, cymdeithasau 
porwyr.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyrff Anllywodraethol. Cyllid allanol; Partneriaeth Rheoli 
Tir seiliedig ar ardal.

36: Adfer a gwella cysylltedd cynefinoedd ar hyd dyffrynnoedd afon. Llywodraeth Cymru, Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

Tirfeddianwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Gwasanaeth 
Gwybodaeth Bioamrywiaeth.

 

Parhau gyda’r 
agenda ymchwil 
a rheoli ar gyfer 
yr amgylchedd 

naturiol.

37: Rheoli asedau tir yr Awdurdod ar gyfer bioamrywiaeth. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr Cyfagos, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymunedau Lleol.

Adnabod safleoedd a 
nodweddion sy’n greiddiol i’n 
Pwrpasau a’n Dyletswydd.

38: Gweithredu dull tirluniau byw o reoli tirluniau, cynefinoedd a 
bywyd gwyllt.

Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt.

Sefydliadau ffermio, Cadw, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Cynllun Cymoedd Gwyrdd, busnesau 
twristiaeth a busnesau eraill.

Yn rhan annatod o waith yr 
Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt.

39: Sefydlu data sylfaenol i fesur llygredd amgylcheddol yn y Parc yn 
unol â Strategaeth Amgylchedd Cymru. Cyhoeddi diweddariadau 
ym mhob Adroddiad ar Gyflwr y Parc.

Cyfoeth Naturiol Cymru,
Awdurdodau Unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW).

Pecyn tystiolaeth NRW – adroddiadau 
monitro rheolaidd. Bydd angen i NRW ac 
Awdurdodau Lleol ystyried goblygiadau 
ehangach unrhyw ganiatâd ar gyfer 
allyriadau.

40: Blaenoriaethu dealltwriaeth o sut y rheolir adnoddau dŵr a 
charbon yn y Parc Cenedlaethol.

Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Dŵr Cymru, Cyfleustodau 
Dŵr eraill yng Nghymru, 
Llywodraeth Cymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol.

Cynlluniau rheoli dalgylch; 
Cynlluniau Talu am Wasanaethau 
Ecosystem (er bod cryn amser 
tan y bydd y rhain yn digwydd).
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Thema Camau Gweithredu 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth.

27: Adrodd a hyrwyddo’r gwaith gwarchod bioamrywiaeth a wneir 
yn y Parc Cenedlaethol yn defnyddio System Adrodd ar Weithredu 
Bioamrywiaeth.

Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Grŵp Llywio’r Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol.

System Adrodd ar y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth, 
amrywiol.

28: Dylanwadu ar bolisi i sicrhau nad yw cynigion datblygu yn y 
dyfodol yn gwneud niwed i fioamrywiaeth gyfoethog y Parc mewn 
unrhyw ffordd.

Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Drwy ymateb yn barhaus i 
ymgynghori, h.y. Glastir, Cynllun 
Datblygu Lleol etc.

29: Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o fioamrywiaeth 
drwy ein prosiectau addysg, gwybodaeth a dehongli mewn 
partneriaeth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Yn ôl y prosiect.

Strategaeth Addysg, Strategaeth 
Ddehongli a Chynlluniau 
Gwybodaeth.

Rhaglenni 
monitro ac 
ymchwil.

30: Cyflawni gwaith monitro ar safleoedd allweddol.
Partneriaid y Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol.

Tirfeddianwyr, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Awdurdodau Unedol.

Rhaglen fonitro flynyddol.

31: Datblygu monitro ar gyfer cynefinoedd allweddol, priddoedd a 
dŵr.

Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Prifysgolion.

Tirfeddianwyr, Partneriaid y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol, Awdurdodau 
Unedol.

Rhaglen fonitro flynyddol.

32: Datblygu Partneriaethau Ymchwil. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Prifysgolion. Prosiectau a themâu ymchwil.

33: Sefydlu fframwaith ar gyfer monitro ffotograffiaeth pwynt 
sefydlog a synhwyro o bell.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth, Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Prifysgolion.

Monitro difrod tân; adroddiadau 
monitro rheolaidd.

Gwarchod a 
rheoli.

34: Sicrhau bod gwybodaeth am fioamrywiaeth o’r broses rheoli 
datblygu ar gael.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Gwasanaeth Gwybodaeth Bioamrywiaeth.

Cyfrannu i’r set ddata o 
gofnodion lleol; cylchredeg 
gwybodaeth am fioamrywiaeth i 
Swyddogion Cynllunio.

35: Sicrhau cyllid a gweithredu un prosiect rheoli tir mawr seiliedig 
ar ardal.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
tirfeddianwyr, cymdeithasau 
porwyr.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyrff Anllywodraethol. Cyllid allanol; Partneriaeth Rheoli 
Tir seiliedig ar ardal.

36: Adfer a gwella cysylltedd cynefinoedd ar hyd dyffrynnoedd afon. Llywodraeth Cymru, Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

Tirfeddianwyr, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Gwasanaeth 
Gwybodaeth Bioamrywiaeth.

 

Parhau gyda’r 
agenda ymchwil 
a rheoli ar gyfer 
yr amgylchedd 

naturiol.

37: Rheoli asedau tir yr Awdurdod ar gyfer bioamrywiaeth. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Ffermwyr Lleol, Tirfeddianwyr Cyfagos, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymunedau Lleol.

Adnabod safleoedd a 
nodweddion sy’n greiddiol i’n 
Pwrpasau a’n Dyletswydd.

38: Gweithredu dull tirluniau byw o reoli tirluniau, cynefinoedd a 
bywyd gwyllt.

Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt.

Sefydliadau ffermio, Cadw, Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru, Comisiwn Brenhinol Henebion 
Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cymunedau Lleol, Dŵr Cymru, Cynllun Cymoedd Gwyrdd, busnesau 
twristiaeth a busnesau eraill.

Yn rhan annatod o waith yr 
Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt.

39: Sefydlu data sylfaenol i fesur llygredd amgylcheddol yn y Parc yn 
unol â Strategaeth Amgylchedd Cymru. Cyhoeddi diweddariadau 
ym mhob Adroddiad ar Gyflwr y Parc.

Cyfoeth Naturiol Cymru,
Awdurdodau Unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW).

Pecyn tystiolaeth NRW – adroddiadau 
monitro rheolaidd. Bydd angen i NRW ac 
Awdurdodau Lleol ystyried goblygiadau 
ehangach unrhyw ganiatâd ar gyfer 
allyriadau.

40: Blaenoriaethu dealltwriaeth o sut y rheolir adnoddau dŵr a 
charbon yn y Parc Cenedlaethol.

Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Dŵr Cymru, Cyfleustodau 
Dŵr eraill yng Nghymru, 
Llywodraeth Cymru.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol.

Cynlluniau rheoli dalgylch; 
Cynlluniau Talu am Wasanaethau 
Ecosystem (er bod cryn amser 
tan y bydd y rhain yn digwydd).
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Thema Nodau 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth

Bydd y weledigaeth ar gyfer y Parc yn cael ei chyflawni drwy’r nodau canlynol: 

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd rhanddeiliaid y Parc yn annog bioamrywiaeth i ffynnu ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd. Bydd    
cysylltedd cynefinoedd gwell a rheolaeth heb ei hail o’r holl safleoedd gwarchod natur dynodedig    
statudol ac anstatudol yn gwella cyflwr ac amrywiaeth rhywogaethau a chynefinoedd yn y Parc. 

2
Defnyddir adnoddau tir, dŵr a phridd i integreiddio anghenion bywyd gwyllt yn gynaliadwy â’r galwadau 
arnynt gan bobl. Bydd eu hansawdd yn cael ei wella a’i gynnal i safon uchel fel y bo’n briodol. 

© Matt Botwood 
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Thema Amcanion 2 – Gwarchod a Gwella Bioamrywiaeth

Mae’r amcanion canlynol yn gosod y fframwaith ar gyfer rhestri manwl o gamau gweithredu:

Rhif Amcanion strategol

 1
Defnyddio’r dull tirlun i warchod bioamrywiaeth, a hyn yn seiliedig ar reolaeth dda o ansawdd pridd, aer a 
dŵr.

 2
Darparu’r amcanion strategol hyn drwy bartneriaethau â chyrff priodol gan gynnwys Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol, ffermwyr a grwpiau ffermwyr, Awdurdodau Unedol, Llywodraeth Cymru, Cyrff y Llywodraeth, 
grwpiau cymunedol, elusennau, cyrff gwirfoddol a defnyddwyr hamdden.

 3
Integreiddio gwarchod bioamrywiaeth yn effeithiol â systemau amaethyddol a choedyddiaeth sy’n 
economaidd hyfyw.

 4
Cynnal ehangder ac ansawdd y cynefinoedd blaenoriaeth a’r ystod a / neu’r boblogaeth o rywogaethau 
blaenoriaeth.

 5
Sicrhau bod rheolaeth gynaliadwy o safleoedd dynodedig yn cynnal statws cadwraeth ffafriol  cynefinoedd a 
phoblogaethau rhywogaethau.

 6
Sicrhau bod ardaloedd heb eu dynodi ar draws y Parc hefyd yn cynnwys digon o gynefin mewn cyflwr 
ffafriol i ddarparu tirlun rhyng-gysylltiol o ansawdd uchel i warchod a gwella rhywogaethau blaenoriaeth.

 7
Cwrdd, a lle bo hynny’n bosibl, rhagori ar dargedau bioamrywiaeth lleol ar gyfer adfer ac ehangu 
cynefinoedd ac ehangu patrymau dosbarthu a meintiau poblogaeth rhywogaethau.

 8
Chwilio am atebion arloesol i heriau amgylcheddol sy’n integreiddio gwarchod bioamrywiaeth gydag addysg, 
dehongli a blaenoriaethau rheoli adnoddau eraill, a chynaliadwyedd cymdeithasol, economaidd a diwylliannol.

 9 Cynnal a lle bo hynny’n bosibl gwella ansawdd aer y Parc.

 10 Cynnal neu wella ansawdd dŵr daear, afonydd a llynnoedd y Parc.

 11 Sicrhau y defnyddir adnoddau dŵr yn gynaliadwy ar draws yr holl sectorau yn y Parc Cenedlaethol.

 12
Annog dull cydgysylltiedig o weithredu polisïau cenedlaethol a rhanbarthol ar fioamrywiaeth fel eu bod yn 
gyson ac yn cyd-fynd.

 13 Rheoli’r gwaith o warchod yr holl diroedd gwlyb, afonydd a nentydd yn gynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol.

 14
Gwneud y mwyaf o gapasiti’r Parc i storio dŵr, cynhyrchu trydan dŵr yn gynaliadwy a dyfrio bwyd wedi’i 
dyfu’n lleol.

 15
Gweithredu amcanion y Cynlluniau Rheoli Basnau Afon o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) i 
ennill statws ecolegol da ar gyfer ecosystemau acwatig gwydn yn y Parc.

 16 Atal yr asideiddio parhaus o briddoedd a dyfroedd yn ucheldir y Parc.

 17 Gwarchod priddoedd y Parc rhag cael eu diraddio a’u herydu.

 18 Gwella’r cydweithredu a’r cydweithio ymhlith rhanddeiliaid sy’n rheoli adnoddau pridd a mawn.
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Thema Camau Gweithredu 3 – Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd Allan i’r 
Awyr Agored

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwybodaeth i 
wella profiad 
ymwelwyr.

41: Cynyddu ymwybyddiaeth o bobl gydag anableddau, y 
ddarpariaeth ar eu cyfer a gofynion mynediad haws.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Grwpiau Mynediad Lleol, tirfeddianwyr, grwpiau 
defnyddwyr.

Prosiect Miles Without Stiles, 
cais am gyllid i’w ddechrau erbyn 
2017.

42: Darparu gwybodaeth darged am fynediad i gefn gwlad mewn 
amrywiaeth ehangach o fformatau hawdd eu defnyddio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, grwpiau defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Awdurdodau 
Unedol, cymunedau, cyrff twristiaeth, Safle Treftadaeth Byd.

Gwefan, cyngor ar gadwraeth.

43: Cyfathrebu gwybodaeth am ddiogelwch ac ecosystemau yn 
effeithiol i ymwelwyr.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Tîm Achub Mynydd, Grŵp Darparwyr Gweithgareddau 
Awyr Agored De Cymru.

Gwaith parhaus.

Mynediad i gefn 
gwlad.

44: Cynnal mynediad at ddŵr. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol, Sefydliad Gwy a’r 
Wysg, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Dŵr Cymru.

Cynnal, monitro a rheoli gwaith y 
prosiect Sblash.

45: Cysylltu’r ffyrdd a’r llwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i drafnidiaeth gyhoeddus.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Darparwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus, Safle Treftadaeth Byd.

Camau gweithredu yng nghyswllt 
Trafnidiaeth Gynaliadwy yn y 
Cynllun Rheoli Ymwelwyr.

46: Cynyddu manteision iechyd a lles y Parc Cenedlaethol i grwpiau 
wedi eu heithrio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru, partneriaid darparu eraill a chyllidwyr 
eraill.

Prosiectau cydweithredol gyda 
grwpiau yn canolbwyntio ar 
iechyd a lles.

47: Datblygu a chynnal mynediad at warchodfeydd yr 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt. Awdurdodau Unedol. Cario ymlaen.

48: Cynnal 65% neu fwy o’r rhwydwaith Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus sy’n hawdd i’w defnyddio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Tirfeddianwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol

Gwaith ar hawliau tramwy, y 
Map Diffiniol, prosiectau ROWIP; 
cyflawni gwaith arolwg, cyfreithiol 
ac ymarferol.

Hawliau tramwy 
cyhoeddus.

49: Parhau i ddiweddaru’r Map a’r Datganiad Diffiniol. Awdurdodau unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gwaith parhaus.

50: Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Statudol gan
ddilyn canllawiau i’w cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Tirfeddianwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol.

Symud ymlaen gydag argymhellion 
o’r canllawiau ROWIP newydd, 
sydd i’w cyhoeddi nes ymlaen yn 
2016.
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Thema Camau Gweithredu 3 – Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd Allan i’r 
Awyr Agored

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Gwybodaeth i 
wella profiad 
ymwelwyr.

41: Cynyddu ymwybyddiaeth o bobl gydag anableddau, y 
ddarpariaeth ar eu cyfer a gofynion mynediad haws.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Grwpiau Mynediad Lleol, tirfeddianwyr, grwpiau 
defnyddwyr.

Prosiect Miles Without Stiles, 
cais am gyllid i’w ddechrau erbyn 
2017.

42: Darparu gwybodaeth darged am fynediad i gefn gwlad mewn 
amrywiaeth ehangach o fformatau hawdd eu defnyddio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, grwpiau defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol, Awdurdodau 
Unedol, cymunedau, cyrff twristiaeth, Safle Treftadaeth Byd.

Gwefan, cyngor ar gadwraeth.

43: Cyfathrebu gwybodaeth am ddiogelwch ac ecosystemau yn 
effeithiol i ymwelwyr.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Tîm Achub Mynydd, Grŵp Darparwyr Gweithgareddau 
Awyr Agored De Cymru.

Gwaith parhaus.

Mynediad i gefn 
gwlad.

44: Cynnal mynediad at ddŵr. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol, Sefydliad Gwy a’r 
Wysg, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Dŵr Cymru.

Cynnal, monitro a rheoli gwaith y 
prosiect Sblash.

45: Cysylltu’r ffyrdd a’r llwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i drafnidiaeth gyhoeddus.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Darparwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus, Safle Treftadaeth Byd.

Camau gweithredu yng nghyswllt 
Trafnidiaeth Gynaliadwy yn y 
Cynllun Rheoli Ymwelwyr.

46: Cynyddu manteision iechyd a lles y Parc Cenedlaethol i grwpiau 
wedi eu heithrio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Chwaraeon Cymru, partneriaid darparu eraill a chyllidwyr 
eraill.

Prosiectau cydweithredol gyda 
grwpiau yn canolbwyntio ar 
iechyd a lles.

47: Datblygu a chynnal mynediad at warchodfeydd yr 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt.

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt. Awdurdodau Unedol. Cario ymlaen.

48: Cynnal 65% neu fwy o’r rhwydwaith Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus sy’n hawdd i’w defnyddio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Tirfeddianwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol

Gwaith ar hawliau tramwy, y 
Map Diffiniol, prosiectau ROWIP; 
cyflawni gwaith arolwg, cyfreithiol 
ac ymarferol.

Hawliau tramwy 
cyhoeddus.

49: Parhau i ddiweddaru’r Map a’r Datganiad Diffiniol. Awdurdodau unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Gwaith parhaus.

50: Adolygu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Statudol gan
ddilyn canllawiau i’w cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog. Awdurdodau Unedol, Tirfeddianwyr, Grwpiau Defnyddwyr, Fforwm Mynediad Lleol.

Symud ymlaen gydag argymhellion 
o’r canllawiau ROWIP newydd, 
sydd i’w cyhoeddi nes ymlaen yn 
2016.
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Thema Nodau 3
Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd Allan i’r Awyr Agored

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd y teimlad o dangnefedd, tawelwch ac o fod yn anghysbell a brofir ar draws y Parc Cenedlaethol yn 
cael ei warchod a’i wella.

2
Bydd pobl yn dod i’r Parc i fwynhau ystod eang o weithgareddau cynaliadwy. Byddant yn ymddwyn yn 
gyfrifol ac yn deall pam mae angen gwneud hynny.

3
Bydd y Parc yn cael ei edmygu’n fawr fel lle i fyw’n iach, ymlacio a chael adfywiad ysbrydol a “Lle i Enaid 
Gael Llonydd”.

4
Bydd gan bawb gyfle cyfartal i fwynhau a deall harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth 
ddiwylliannol y Parc drwy rwydwaith integredig o lwybrau. Bydd gan y cyhoedd ddigon o hyder o ran lle 
i fwynhau eu hamdden.

© Andy Johnston - Copa Pen-y-Fan
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Thema Amcanion 3
Darparu Cyfleoedd i Hamddena a Mynd Allan i’r Awyr Agored

ID Amcanion strategol

 1 Rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy’n strategol.

 2 Gwella’r wybodaeth a roddir am fynediad i’r cyhoedd.

 3 Gwneud y defnydd gorau o gyllid allanol a chyfleoedd adnoddau i wella mynediad i’r cyhoedd.

 4 Gwella mynediad at ddŵr ac i fynd ar y dŵr.

 5
Parhau i weithio’n adeiladol gyda phartneriaid i leihau a datrys gwrthdaro ac i wella mynediad a 
gweithgareddau hamdden.
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Thema Camau Gweithredu 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc 

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Defnyddio 
cyfleoedd cyllid 

ac adnoddau 
i wella 

ymwybyddiaeth  
a dealltwriaeth.

51: Addysgu’r addysgwyr. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Canolfannau Addysg Awyr Agored, Ysgolion, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Brycheiniog, Safle Treftadaeth Byd a’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Hyfforddiant Cychwynnol 
i Athrawon a diwrnodau 
Hyfforddiant Athrawon.

52: Cynyddu’r cyfleoedd i wirfoddoli. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru.

Datblygu’r hyn sy’n briodol.

53: Cynyddu’r cyfleoedd i grwpiau wedi eu heithrio gael gymryd 
rhan mewn diwylliant a hamdden ac i ennill manteision iechyd a 
lles.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, partneriaid cyllido eraill, Grwpiau 
Cymunedol.

Darparu’r cynllun gweithredu 
cynhwysiant cymdeithasol a thlodi 
plant. Cyllid allanol ar gyfer allgymorth 
a meithrin gallu er mwyn meithrin gallu 
grwpiau i fod yn ymwybodol ac i elwa 
o’r Parc.

54: Monitro a gwerthuso’r manteision iechyd a lles o ddefnyddio’r 
Parc.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, partneriaid cyllido eraill, Grwpiau 
Cymunedol.

Monitro a gwerthuso darparu 
rhaglenni.

55: Creu profiadau cofiadwy i ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol 
a’r Geoparc. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Unedol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol,
Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog, Ymddiriedolaethau Archaeolegol, Cadw, Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Grwpiau 
Cymunedol, Cymdeithasau Hanes.

Cydgysylltu â phartneriaid o ran 
adnoddau, darparu a chynnal a chadw 
gwasanaethau dehongli, gwybodaeth 
ac addysg. Strategaethau Addysg 
a Dehongli, darparu Gwybodaeth, 
Cynllun Gwybodaeth Cyrchfannau, 
Cynllun Dehongli Cymru Gyfan.

56: Cynyddu ymwybyddiaeth a’r cyfraniadau a wneir at 
benderfyniadau’r Parc Cenedlaethol a’r gweithredu a wneir gan 
sectorau lleiafrifol ac ethnig.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

 Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol.

Gweithio gyda chynrychiolwyr 
grwpiau lleiafrifol – Hyrwyddwyr  
Mosaig a Phobl Ddu a Lleiafrifoedd 
Ethnig.

57: Darparu hyfforddiant a datblygiad i fusnesau a darparwyr 
gwybodaeth i sicrhau y rhoddir croeso o’r radd flaenaf ac y 
darperir gwybodaeth, dehongli a rhyngweithio o ansawdd uchel. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc, Bwrdd 
Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

Safle Treftadaeth Byd. Strategaeth Dwristiaeth.

58: Gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr busnesau 
Twristiaeth i greu gwefan gyrchfannau ddeniadol a phresenoldeb ar 
gyfryngau cymdeithasol sy’n gwella’r neges farchnata cyrchfannau 
ac sy’n cyfleu negeseuon Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Twristiaeth Bannau Brycheiniog, Llywodraeth Cymru, Darparwyr Twristiaeth, 
Awdurdodau Unedol, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, 
Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Grŵp Rheoli’r Geoparc.

Strategaeth Dwristiaeth.

59: Cefnogi cymunedau i adrodd eu hanesion ac ymgysylltu gyda 
nhw fel rhanddeiliaid yn y Parc Cenedlaethol, y Geoparc a’r 
Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Bwrdd 
Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

Awdurdodau Lleol, Grwpiau Cymunedol, Safle Treftadaeth Byd, Cymdeithasau 
Hanes, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Timau Dehongli / Geoparc a’r 
Gronfa Datblygu Cynaliadwy.
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Thema Camau Gweithredu 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc 

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Defnyddio 
cyfleoedd cyllid 

ac adnoddau 
i wella 

ymwybyddiaeth  
a dealltwriaeth.

51: Addysgu’r addysgwyr. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Canolfannau Addysg Awyr Agored, Ysgolion, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt 
Brycheiniog, Safle Treftadaeth Byd a’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Hyfforddiant Cychwynnol 
i Athrawon a diwrnodau 
Hyfforddiant Athrawon.

52: Cynyddu’r cyfleoedd i wirfoddoli. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Heddlu Dyfed Powys, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol 
Cymru.

Datblygu’r hyn sy’n briodol.

53: Cynyddu’r cyfleoedd i grwpiau wedi eu heithrio gael gymryd 
rhan mewn diwylliant a hamdden ac i ennill manteision iechyd a 
lles.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, partneriaid cyllido eraill, Grwpiau 
Cymunedol.

Darparu’r cynllun gweithredu 
cynhwysiant cymdeithasol a thlodi 
plant. Cyllid allanol ar gyfer allgymorth 
a meithrin gallu er mwyn meithrin gallu 
grwpiau i fod yn ymwybodol ac i elwa 
o’r Parc.

54: Monitro a gwerthuso’r manteision iechyd a lles o ddefnyddio’r 
Parc.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Chwaraeon Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, partneriaid cyllido eraill, Grwpiau 
Cymunedol.

Monitro a gwerthuso darparu 
rhaglenni.

55: Creu profiadau cofiadwy i ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol 
a’r Geoparc. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Unedol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Genedlaethol,
Dŵr Cymru, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Brycheiniog, Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog, Ymddiriedolaethau Archaeolegol, Cadw, Ymddiriedolaethau Bywyd 
Gwyllt, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Grwpiau 
Cymunedol, Cymdeithasau Hanes.

Cydgysylltu â phartneriaid o ran 
adnoddau, darparu a chynnal a chadw 
gwasanaethau dehongli, gwybodaeth 
ac addysg. Strategaethau Addysg 
a Dehongli, darparu Gwybodaeth, 
Cynllun Gwybodaeth Cyrchfannau, 
Cynllun Dehongli Cymru Gyfan.

56: Cynyddu ymwybyddiaeth a’r cyfraniadau a wneir at 
benderfyniadau’r Parc Cenedlaethol a’r gweithredu a wneir gan 
sectorau lleiafrifol ac ethnig.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cyfoeth 
Naturiol Cymru.

 Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol.

Gweithio gyda chynrychiolwyr 
grwpiau lleiafrifol – Hyrwyddwyr  
Mosaig a Phobl Ddu a Lleiafrifoedd 
Ethnig.

57: Darparu hyfforddiant a datblygiad i fusnesau a darparwyr 
gwybodaeth i sicrhau y rhoddir croeso o’r radd flaenaf ac y 
darperir gwybodaeth, dehongli a rhyngweithio o ansawdd uchel. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc, Bwrdd 
Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

Safle Treftadaeth Byd. Strategaeth Dwristiaeth.

58: Gweithio mewn partneriaeth â chynrychiolwyr busnesau 
Twristiaeth i greu gwefan gyrchfannau ddeniadol a phresenoldeb ar 
gyfryngau cymdeithasol sy’n gwella’r neges farchnata cyrchfannau 
ac sy’n cyfleu negeseuon Awdurdod y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Twristiaeth Bannau Brycheiniog, Llywodraeth Cymru, Darparwyr Twristiaeth, 
Awdurdodau Unedol, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, 
Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Grŵp Rheoli’r Geoparc.

Strategaeth Dwristiaeth.

59: Cefnogi cymunedau i adrodd eu hanesion ac ymgysylltu gyda 
nhw fel rhanddeiliaid yn y Parc Cenedlaethol, y Geoparc a’r 
Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Bwrdd 
Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

Awdurdodau Lleol, Grwpiau Cymunedol, Safle Treftadaeth Byd, Cymdeithasau 
Hanes, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Timau Dehongli / Geoparc a’r 
Gronfa Datblygu Cynaliadwy.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Rhoi profiad i 
ymwelwyr sy’n 
rhagori ar eu 
disgwyliadau.

60: Annog a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o’r Parc Cenedlaethol 
a’r Geoparc.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Unedol,Darparwyr Trafnidiaeth, a 
Thwristiaeth, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Strategaeth Dwristiaeth, 
Strategaeth Ddehongli, Strategaeth 
Addysg.

61: Dehongli’r newid yn yr hinsawdd ac annog pobl i newid eu 
hymddygiad.

Grŵp Rheoli’r Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Defnyddio cofnod daearegol y 
Geoparc. Digwyddiadau a theithiau 
cerdded y Geoparc.

62: Ymgysylltu â chymunedau lleol a dangos sut y medrant addasu 
i’r newid yn yr hinsawdd a helpu i liniaru’r effeithiau. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Cymoedd Gwyrdd, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Partneriaid Darparu. Gweithio gyda mentrau a 
phrosiectau lleol.

Hyrwyddo a 
datblygu teimlad 
o gyd-gyfrifoldeb 

am y Parc 
Cenedlaethol, 
y Geoparc a’r 
Warchodfa 

Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

63: Gwella hyder y cyhoedd. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Geoparc. 

 Safle Treftadaeth Byd, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, Dŵr Cymru.

Darparu arwyddion croeso a 
chyfeiriadu ynghyd â gwybodaeth a 
dehongli mewn cymunedau a lleoliadau 
allweddol. Strategaeth Ddehongli, 
Cynllun Gwybodaeth, Strategaeth 
Dwristiaeth.

64: Cynnal a datblygu’r ymdrechion presennol i addysgu pobl am 
y Parc a’r Geoparc er mwyn cyrraedd y targedau yn ‘Y Gymru a 
Garem’ ar lythrennedd a rhifedd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Strategaeth Addysg.

65: Cyflawni adolygiad o’r ymchwil i wyddorau’r ddaear a nodi 
blaenoriaethau pellach ar gyfer gweithio gyda chyrff ymchwil. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cymdeithas Ymchwil Ogofâu Prydain. Prosbectws Ymchwil.

66: Hyrwyddo cysylltiadau gyda sefydliadau addysg drydyddol sy’n 
arbenigo yng ngwyddorau’r ddaear.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cymdeithas Ymchwil Ogofâu Prydain. Prosbectws Ymchwil.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Rhoi profiad i 
ymwelwyr sy’n 
rhagori ar eu 
disgwyliadau.

60: Annog a hyrwyddo defnydd cynaliadwy o’r Parc Cenedlaethol 
a’r Geoparc.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Unedol,Darparwyr Trafnidiaeth, a 
Thwristiaeth, Safle Treftadaeth Byd, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd.

Strategaeth Dwristiaeth, 
Strategaeth Ddehongli, Strategaeth 
Addysg.

61: Dehongli’r newid yn yr hinsawdd ac annog pobl i newid eu 
hymddygiad.

Grŵp Rheoli’r Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Defnyddio cofnod daearegol y 
Geoparc. Digwyddiadau a theithiau 
cerdded y Geoparc.

62: Ymgysylltu â chymunedau lleol a dangos sut y medrant addasu 
i’r newid yn yr hinsawdd a helpu i liniaru’r effeithiau. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Cymoedd Gwyrdd, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cyfoeth Naturiol Cymru, Partneriaid Darparu. Gweithio gyda mentrau a 
phrosiectau lleol.

Hyrwyddo a 
datblygu teimlad 
o gyd-gyfrifoldeb 

am y Parc 
Cenedlaethol, 
y Geoparc a’r 
Warchodfa 

Awyr Dywyll 
Ryngwladol.

63: Gwella hyder y cyhoedd. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Geoparc. 

 Safle Treftadaeth Byd, Cyfoeth Naturiol Cymru,
Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru, Dŵr Cymru.

Darparu arwyddion croeso a 
chyfeiriadu ynghyd â gwybodaeth a 
dehongli mewn cymunedau a lleoliadau 
allweddol. Strategaeth Ddehongli, 
Cynllun Gwybodaeth, Strategaeth 
Dwristiaeth.

64: Cynnal a datblygu’r ymdrechion presennol i addysgu pobl am 
y Parc a’r Geoparc er mwyn cyrraedd y targedau yn ‘Y Gymru a 
Garem’ ar lythrennedd a rhifedd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cyfoeth Naturiol Cymru. Strategaeth Addysg.

65: Cyflawni adolygiad o’r ymchwil i wyddorau’r ddaear a nodi 
blaenoriaethau pellach ar gyfer gweithio gyda chyrff ymchwil. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cymdeithas Ymchwil Ogofâu Prydain. Prosbectws Ymchwil.

66: Hyrwyddo cysylltiadau gyda sefydliadau addysg drydyddol sy’n 
arbenigo yng ngwyddorau’r ddaear.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc.

Cymdeithas Ymchwil Ogofâu Prydain. Prosbectws Ymchwil.
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Thema Nodau 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc
Bydd gweledigaeth y Parc yn cael ei chyflawni drwy’r nodau canlynol: 

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd gan bawb ddigonedd o gyfleoedd i ddysgu am a phrofi nodweddion arbennig y Parc. Byddant yn deall 
pam mae’r tirlun byw hwn yn ardal warchodedig rhyngwladol bwysig ac yn gyrchfan dwristiaeth gynaliad-
wy. 

2
Bydd pobl yn deall yn well y cyfraniad a wneir gan geoamrywiaeth a bioamrywiaeth i’r tirlun, economi a’r 
amgylchedd.

3
Bydd pobl yn deall yr amgylchedd hanesyddol yn well ac yn ei werthfawrogi fel cysylltiad pwysig rhwng 
cenedlaethau’r gorffennol, y presennol a’r dyfodol.

4
Bydd y cyfleusterau, y wybodaeth a’r dehongli a ddefnyddir i wella profiadau pobl o’r Parc yn rhagori ar 
ddisgwyliadau pobl. Defnyddir ystod lawn o ddulliau dehongli, addysg a chyfathrebu.

5
Bydd pobl yn deall yn well beth yw goblygiadau’r newid yn yr hinsawdd i’w bywydau bob dydd a sut y 
medrant liniaru ei effeithiau ac addasu iddo.

Thema Amcanion 4 – Gwella Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth o’r Parc 
Mae’r amcanion canlynol yn gosod y fframwaith ar gyfer rhestri manwl o gamau gweithredu:

ID Amcanion strategol

1 
Bydd gwybodaeth, dehongli ac addysg wrth galon bob prosiect i sicrhau cefnogaeth, dealltwriaeth ac 
ymrwymiad i’r Parc Cenedlaethol gan ymwelwyr a phobl leol fel ei gilydd.

 2 Hyrwyddo cyfleoedd i gysylltu pobl â’r Parc Cenedlaethol.

 3
Sicrhau y gellir mwynhau’r Parc Cenedlaethol gan bawb ac nad yw gwasanaethau a chyfleusterau’n eithrio 
pobl yn fwriadol neu’n anfwriadol. 

 4
Darparu profiad a rhoi’r croeso gorau i ymwelwyr a phawb sy’n rhyngweithio gyda, ac yn mwynhau, y Parc 
Cenedlaethol a’i nodweddion arbennig.

 5
Lledaenu gwybodaeth mewn ffordd holistig a rhwydweithiol gan roi’r hyder i ymwelwyr ddarganfod y Parc 
Cenedlaethol yn ddiogel, drwy weithio gyda chanolfannau Awdurdod y Parc, darparwyr twristiaeth ac 
asiantaethau sy’n gweithredu yn y Parc.

 6
Cynyddu ymwybyddiaeth pobl o sensitifrwydd yr amgylchedd a materion cynaliadwyedd er mwyn  
dylanwadu’n gadarnhaol ar eu hymddygiad.  
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 7
Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn darparu ystod o wybodaeth am y Parc, ei gyfleoedd hamdden a’i 
nodweddion arbennig er mwyn rhoi dealltwriaeth holistig i wahanol gynulleidfaoedd. 

 8 Codi ymwybyddiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth o bwrpasau, polisïau a gweithgareddau’r Parc Cenedlaethol.

 9 Darparu profiad awyr agored unigryw sy’n benodol i’r Parc ac na cheir oddi wrth unrhyw beth arall.

 10
Rhoi cyfle i ddysgwyr ennill profiad yn ymwneud â phwrpasau’r Parc Cenedlaethol wyneb yn wyneb, yn y 
Parc ei hun, ar-lein neu drwy ddeunyddiau ysgrifenedig neu sain.

 11
Sicrhau iechyd a diogelwch dysgwyr / cyfranogwyr a chadw’r statws o dan y Cynllun Trwyddedu 
Gweithgareddau Anturus (AALS) fel safon sylfaenol.

 12 Rhoi profiad pleserus o’r Parc Cenedlaethol i ddysgwyr.

 13 Creu cyfleoedd dysgu i bawb, gan gynnwys rhai na chawsant gyfleoedd o’r fath yn y Parc yn draddodiadol.

 14
Dangos egwyddorion cynaliadwyedd drwy ddeunyddiau dysgu ac yn ymarferol a thrwy gefnogi Eco-Ysgolion 
ac ennill a chadw statws Eco-Ganolfan canolfannau Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 

 15
Gweithio gyda phartneriaid mewnol ac allanol i hyrwyddo a gweithredu defnydd diogel ac effeithiol o’r Parc 
Cenedlaethol ar gyfer dysgu.

 16
Cwrdd ag anghenion darparwyr dysgu drwy barhau i ddatblygu a darparu gwasanaethau dysgu, gan gynnwys 
rhai yn Gymraeg.

 17
Galluogi addysgwyr i ddysgu sut i ddefnyddio’r Parc Cenedlaethol fel lle i ddysgu (h.y. drwy ddiwrnodau 
hyfforddiant). 

 18 Ymgorffori ymdrechion addysg cenedlaethol a rhyngwladol yn y Strategaeth Addysg, wrth iddynt godi. 

 19
Annog gweithio mewn partneriaeth rhwng rhai sy’n dehongli’r Parc Cenedlaethol i sicrhau cydgysylltu a 
gwneud defnydd gwell o adnoddau prin. 

 20
Codi proffil dehongli a hyrwyddo arferion da er mwyn gwella ei ansawdd a’i wneud yn fwy effeithiol yn y 
Parc Cenedlaethol.

 21 Annog dehongli thematig ar sail y themâu allweddol a ddisgrifir yn Strategaeth Ddehongli’r Awdurdod.

 22 Darparu gwasanaeth dehongli y gellir eu mwynhau ac a fydd yn gwella ansawdd ymweliad pobl â’r Parc. 

 23 Galluogi a chefnogi cymunedau lleol i ddiffinio a chyflwyno eu treftadaeth ddiwylliannol. 
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Thema Camau Gweithredu 5
Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phentrefi Cynaliadwy

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn??

Prosiectau 
cymunedol 

sy’n cynyddu 
ymwybyddiaeth 

a gwydnwch  
i’r newid yn 
yr hinsawdd, 
y disbyddu o 

danwyddau ffosil 
ac allyriadau 

carbon.

67: Darparu rhaglenni allgymorth i grwpiau lleol i gynyddu eu 
hymwybyddiaeth a’u defnydd o gyfleoedd hamdden lleol, gan leihau 
teithio ac allyriadau carbon cysylltiedig.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Y        
Cymoedd Gwyrdd.

Grwpiau Cymunedol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Unedol, Darparwyr 
Twristiaeth.

Cynllun Gweithredu Cynhwysiant 
Cymdeithasol a Thlodi Plant. 

68: Gweithredu a monitro manteision cadwraeth a chymunedol 
drwy gyllid y Strategaeth Ymrwymiadau Cynllunio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol. Drwy’r SPG mabwysiedig.

69: Darparu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy fforddiadwy, 
hygyrch ac effeithiol sy’n cwrdd ag anghenion preswylwyr ac 
ymwelwyr fel ei gilydd.

Awdurdodau Unedol. Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Strategaethau cynaliadwy 
Awdurdodau Unedol; Prosiect 
Twristiaeth Gynaliadwy Powys; 
Cynllun Trafnidiaeth Ymwelwyr 
(Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog; Arolwg 
Preswylwyr Awdurdod y Parc.

70: Ystyried cyflwyno cynlluniau teithio cynaliadwy ar gyfer pob 
ysgol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Unedol.
Ysgolion Lleol, Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau         
Brycheiniog. 

 

71: Hyrwyddo beicio fel dull o deithio bob dydd a datblygu 
llwybrau beicio diogel.

Awdurdodau Unedol. Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Rheoli llwybr beicio Llwybr Gofilon; 
Cynorthwyo Cyngor Sir Powys gyda 
datblygiad graddol y llwybr beicio o 
Ystradgynlais i Aberhonddu a Llwybr 
y Gamlas; Gweithio gyda Chyngor 
Sir Powys i ehangu’r llwybrau a 
ddatblygwyd.

72: : Cynorthwyo i ddatblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy ac 
arbed ynni priodol sy’n rhoi canlyniadau manteisiol i gymunedau 
lleol a’r amgylchedd lleol yn yr un modd. 

Y Cymoedd Gwyrdd, 
Cymunedau Lleol, 
Tirfeddianwyr.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, Safle 
Treftadaeth Byd.

Targedau’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth: Cynhyrchu Tanwydd 
Coed; Gweithredu Cynlluniau 
Trydan Dŵr; Astudiaethau 
Ymarferoldeb.

73: Datblygu a chefnogi, drwy’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, 
prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy cymunedol a ddyfeisiwyd i 
leihau’r ôl-troed carbon.

Cymunedau, Busnesau 
gan gynnwys Mentrau 
Cymdeithasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Asiantaethau Eraill.

Defnyddio’r Gronfa Datblygu   
Cynaliadwy i hyrwyddo 
prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn??

Prosiectau 
cymunedol 

sy’n cynyddu 
ymwybyddiaeth 

a gwydnwch  
i’r newid yn 
yr hinsawdd, 
y disbyddu o 

danwyddau ffosil 
ac allyriadau 

carbon.

67: Darparu rhaglenni allgymorth i grwpiau lleol i gynyddu eu 
hymwybyddiaeth a’u defnydd o gyfleoedd hamdden lleol, gan leihau 
teithio ac allyriadau carbon cysylltiedig.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Y        
Cymoedd Gwyrdd.

Grwpiau Cymunedol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Awdurdodau Unedol, Darparwyr 
Twristiaeth.

Cynllun Gweithredu Cynhwysiant 
Cymdeithasol a Thlodi Plant. 

68: Gweithredu a monitro manteision cadwraeth a chymunedol 
drwy gyllid y Strategaeth Ymrwymiadau Cynllunio.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol. Drwy’r SPG mabwysiedig.

69: Darparu rhwydwaith trafnidiaeth gynaliadwy fforddiadwy, 
hygyrch ac effeithiol sy’n cwrdd ag anghenion preswylwyr ac 
ymwelwyr fel ei gilydd.

Awdurdodau Unedol. Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Strategaethau cynaliadwy 
Awdurdodau Unedol; Prosiect 
Twristiaeth Gynaliadwy Powys; 
Cynllun Trafnidiaeth Ymwelwyr 
(Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog; Arolwg 
Preswylwyr Awdurdod y Parc.

70: Ystyried cyflwyno cynlluniau teithio cynaliadwy ar gyfer pob 
ysgol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Awdurdodau Unedol.
Ysgolion Lleol, Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau         
Brycheiniog. 

 

71: Hyrwyddo beicio fel dull o deithio bob dydd a datblygu 
llwybrau beicio diogel.

Awdurdodau Unedol. Grwpiau Cymunedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Rheoli llwybr beicio Llwybr Gofilon; 
Cynorthwyo Cyngor Sir Powys gyda 
datblygiad graddol y llwybr beicio o 
Ystradgynlais i Aberhonddu a Llwybr 
y Gamlas; Gweithio gyda Chyngor 
Sir Powys i ehangu’r llwybrau a 
ddatblygwyd.

72: : Cynorthwyo i ddatblygu cynlluniau ynni adnewyddadwy ac 
arbed ynni priodol sy’n rhoi canlyniadau manteisiol i gymunedau 
lleol a’r amgylchedd lleol yn yr un modd. 

Y Cymoedd Gwyrdd, 
Cymunedau Lleol, 
Tirfeddianwyr.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, Safle 
Treftadaeth Byd.

Targedau’r Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth: Cynhyrchu Tanwydd 
Coed; Gweithredu Cynlluniau 
Trydan Dŵr; Astudiaethau 
Ymarferoldeb.

73: Datblygu a chefnogi, drwy’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy, 
prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy cymunedol a ddyfeisiwyd i 
leihau’r ôl-troed carbon.

Cymunedau, Busnesau 
gan gynnwys Mentrau 
Cymdeithasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Asiantaethau Eraill.

Defnyddio’r Gronfa Datblygu   
Cynaliadwy i hyrwyddo 
prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy.
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Y Gronfa 
Datblygu 

Cynaliadwy.

74: Defnyddio’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy i ddatblygu a chefnogi 
mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion cynalidawyedd 
yng nghyswllt ynni adnewyddadwy ac arbed ynni. Datblygu mesurau 
arloesol i leihau effaith cymunedau ar nodweddion ecolegol ar 
draws y Parc Cenedlaethol.

Cymunedau, Busnesau.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Asiantaethau Eraill, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Defnyddio’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy i hyrwyddo mentrau 
cynnyrch a thrafnidiaeth lleol a 
marchnata bwyd.

75: Darparu rhaglenni allgymorth cymunedol fel Croesi Ffiniau’r 
Parc, y Prosiect Geostôr a Pencampwyr sy’n cynyddu gwerth a’r 
manteision a geir o ddynodiad y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cyfoeth Naturiol Cymru,Safle Treftadaeth Byd, partneriaid darparu eraill. Ymweliadau gan grwpiau a meithrin 

gallu ar gyfer arweinwyr grwpiau.

76: Dylunio a gweithredu prosiectau adfywio cymunedol sy’n 
hyrwyddo’r cymeriad lleol unigryw, y teimlad o gymuned a naws yr 
ardal. 

Grwpiau Gweithredu 
LEADER Lleol, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

77: Annog prosiectau sy’n hyrwyddo teimlad o gymuned a naws 
yr ardal, sy’n pwysleisio ei chymeriad lleol unigryw, ei diwylliant a’i 
hanes.

Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Cadw, Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; 
Ymddiriedolaeth Bannau 
Brycheiniog.

Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol, Cynllun Datblygu Lleol, Geoparc, Safle 
Treftadaeth Byd; Bwrdd Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Y Babell 
Gymunedol a’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy.

78: Gwella a hwyluso’r gwaith o atal a chlirio sbwriel drwy 
weithredu cymunedol, yn enwedig o afonydd.

Cymunedau Lleol, Cadw 
Cymru’n Daclus. Awdurdodau Unedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cymoedd Gwyrdd Llangatwg; 

Codwyr Sbwriel.

Cymunedau Lleol, 
Awdurdodau Unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Prosiect parhaus i gladdu gwifrau - 
Western  Power.

Y Gronfa 
Datblygu 

Cynaliadwy.

80: Darparu rhaglenni allgymorth i gymunedau a busnesau lleol ar 
fanteision lleihau goleuadau allanol diangen.

Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cynllun Rheoli Goleuadau a 

Chynllun Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

Balchder 
cymunedol.

81: Hyrwyddo’r defnydd o ddeunyddiau gwastraff, eilaidd ac 
wedi’u hailgylchu i gyflenwi’r angen am gerrig adeiladu lleol lle 
mae hynny’n cyd-fynd ag amcanion cadwraeth statudol y Parc 
Cenedlaethol a’i bolisïau cynllunio perthnasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Waliau Llangynidr.

Dylunio a Mynediad yn y cam 
gwneud cais cynllunio. Gofyniad 
TAN 12.

Cynllun Datblygu 
Lleol.

82: Gweithredu a Monitro’r Cynllun Datblygu Lleol. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  Adroddiadau Monitro Blynyddol, 

Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol.

Cynhyrchu bwyd 
yn lleol.

83: Cefnogi datblygu rhandiroedd. Cymunedau Lleol.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Y Cymoedd Gwyrdd, Cynllun 
Datblygu Lleol, Awdurdodau Unedol.

Cefnogaeth y Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy a’r Cymoedd Gwyrdd i 
brosiectau tyfu lleol.
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Y Gronfa 
Datblygu 

Cynaliadwy.

74: Defnyddio’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy i ddatblygu a chefnogi 
mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion cynalidawyedd 
yng nghyswllt ynni adnewyddadwy ac arbed ynni. Datblygu mesurau 
arloesol i leihau effaith cymunedau ar nodweddion ecolegol ar 
draws y Parc Cenedlaethol.

Cymunedau, Busnesau.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Asiantaethau Eraill, Cyngor Celfyddydau Cymru.

Defnyddio’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy i hyrwyddo mentrau 
cynnyrch a thrafnidiaeth lleol a 
marchnata bwyd.

75: Darparu rhaglenni allgymorth cymunedol fel Croesi Ffiniau’r 
Parc, y Prosiect Geostôr a Pencampwyr sy’n cynyddu gwerth a’r 
manteision a geir o ddynodiad y Parc Cenedlaethol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cyfoeth Naturiol Cymru,Safle Treftadaeth Byd, partneriaid darparu eraill. Ymweliadau gan grwpiau a meithrin 

gallu ar gyfer arweinwyr grwpiau.

76: Dylunio a gweithredu prosiectau adfywio cymunedol sy’n 
hyrwyddo’r cymeriad lleol unigryw, y teimlad o gymuned a naws yr 
ardal. 

Grwpiau Gweithredu 
LEADER Lleol, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy.

77: Annog prosiectau sy’n hyrwyddo teimlad o gymuned a naws 
yr ardal, sy’n pwysleisio ei chymeriad lleol unigryw, ei diwylliant a’i 
hanes.

Ymddiriedolaethau Archaeolegol 
Cymru, Cadw, Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru, Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog; 
Ymddiriedolaeth Bannau 
Brycheiniog.

Cymunedau Lleol, Awdurdodau Unedol, Cynllun Datblygu Lleol, Geoparc, Safle 
Treftadaeth Byd; Bwrdd Rheoli’r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Y Babell 
Gymunedol a’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy.

78: Gwella a hwyluso’r gwaith o atal a chlirio sbwriel drwy 
weithredu cymunedol, yn enwedig o afonydd.

Cymunedau Lleol, Cadw 
Cymru’n Daclus. Awdurdodau Unedol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cymoedd Gwyrdd Llangatwg; 

Codwyr Sbwriel.

Cymunedau Lleol, 
Awdurdodau Unedol. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Prosiect parhaus i gladdu gwifrau - 
Western  Power.

Y Gronfa 
Datblygu 

Cynaliadwy.

80: Darparu rhaglenni allgymorth i gymunedau a busnesau lleol ar 
fanteision lleihau goleuadau allanol diangen.

Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Cynllun Rheoli Goleuadau a 

Chynllun Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

Balchder 
cymunedol.

81: Hyrwyddo’r defnydd o ddeunyddiau gwastraff, eilaidd ac 
wedi’u hailgylchu i gyflenwi’r angen am gerrig adeiladu lleol lle 
mae hynny’n cyd-fynd ag amcanion cadwraeth statudol y Parc 
Cenedlaethol a’i bolisïau cynllunio perthnasol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Waliau Llangynidr.

Dylunio a Mynediad yn y cam 
gwneud cais cynllunio. Gofyniad 
TAN 12.

Cynllun Datblygu 
Lleol.

82: Gweithredu a Monitro’r Cynllun Datblygu Lleol. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  Adroddiadau Monitro Blynyddol, 

Adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol.

Cynhyrchu bwyd 
yn lleol.

83: Cefnogi datblygu rhandiroedd. Cymunedau Lleol.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Y Cymoedd Gwyrdd, Cynllun 
Datblygu Lleol, Awdurdodau Unedol.

Cefnogaeth y Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy a’r Cymoedd Gwyrdd i 
brosiectau tyfu lleol.
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Thema Camau Gweithredu 5 – Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phen-
trefi Cynaliadwy

Bydd gweledigaeth y Parc yn cael ei chyflawni drwy’r nodau canlynol: 

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd pobl y Parc, yr Iaith Gymraeg, y dreftadaeth a’r economi gyfoethog yn parhau i ffynnu, gan gefnogi 
cymunedau ac amgylchedd iach a rhoi croeso i ymwelwyr. 

2 Bydd cymunedau’r Parc yn ymfalchïo yn eu hardal a bydd ganddynt deimlad o berchnogaeth o’r Parc.

3
Bydd prosiectau trafnidiaeth gynaliadwy’n gwella hygyrchedd ar draws y Parc ac yn lleihau dibyniaeth 
pobl ar eu ceir.

4
Bydd tai fforddiadwy a chynaliadwy o ansawdd da ac wedi eu dylunio’n dda, o bob math, ar gael i 
gymunedau’r Parc.

5
Bydd cymunedau a busnesau lleol yn arbrofi ac yn mabwysiadu dulliau newydd o leihau gwastraff, 
o gynhyrchu bwyd lleol drwy erddi marchnad, o ailgylchu’n effeithiol, o ddefnyddio llai o ynni ac o 
gynhyrchu a defnyddio ynni adnewyddadwy. 

6
Bydd cymunedau a busnesau’r Parc yn dibynnu llai ar danwyddau ffosil ac yn cyfrannu llai at y newid yn 
yr hinsawdd fyd-eang.

7
Bydd prosiectau datblygu ac adfywio newydd yn y Parc yn esiamplau o ymarfer da i Gymru o ran 
strategaethau i liniaru ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd.

8
Bydd cymunedau a busnesau lleol yn deall a gwerthfawrogi sut y mae’r broses gynllunio’n helpu i 
gyflawni pwrpasau a dyletswydd y Parc.

9
Bydd pawb gyda budd yn y Parc Cenedlaethol yn deall ac yn cofleidio’r weledigaeth ar gyfer y lle 
arbennig hwn ac yn gweithio gyda’i gilydd i’w chynnal.
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Thema Amcanion 5 – Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phentrefi 
Cynaliadwy 

Mae’r amcanion canlynol yn gosod y fframwaith ar gyfer rhestri manwl o gamau gweithredu:

ID Amcanion strategol

 1 Paratoi cymunedau’r Parc Cenedlaethol ar gyfer y newid yn yr hinsawdd a’r disbyddu o danwyddau ffosil 
drwy wella eu gwydnwch i sicrhau y bydd yn effeithio cyn lleied â phosibl yn economaidd a chymdeithasol.

 2 Annog cymunedau’r Parc i gynhyrchu llai o nwyon tŷ gwydr, boed yn union neu’n anuniongyrchol. 

 3 Cefnogi a gwella cynhyrchu lleol a chadwyni cyflenwi economaidd lleol.

 4 Dadansoddi a rhoi sylw i’r rhwystrau, boed yn rhai gwirioneddol neu’n ganfyddiadol, a brofir gan grwpiau 
wedi eu heithrio’n gymdeithasol.

 5 Sicrhau bod holl sectorau cymunedau’r Parc yn gallu cyfrannu at ddatblygu, gwerthfawrogi manteision a 
chwarae rhan mewn darparu amcanion Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol. 

 6 Hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol fel model enghreifftiol o fyw’n gynaliadwy.

7 Bydd Awdurdod y Parc yn hwyluso datblygu economaidd sy’n cefnogi a chynnal cymunedau lleol ac yn 
cynnig mwy o gyfleoedd gwaith mewn galwedigaethau medrus.

 8 Paratoi Cynllun Datblygu Lleol sy’n ymateb i’r ffactorau sy’n dylanwadu ar newid ac sy’n hybu datblygu i 
gwrdd ag anghenion sydd wedi cael eu nodi.

 9 Darparu gwasanaeth cynllunio o’r radd flaenaf. 

 10 Sicrhau bod digon o dir ar gyfer tai marchnad a fforddiadwy i gwrdd ag anghenion sydd wedi cael eu nodi. 

 11 Dyrannu digon o dir i ddarparu amrywiaeth a chymysgedd o gyfleoedd gwaith er mwyn annog cysylltiad 
gwell rhwng darparu gwaith a thai.

 12 Cynnal ac annog bywiogrwydd a hyfywedd cymunedau a chanol trefi’r Parc.

 13 Gwella ansawdd ffisegol, effeithlonrwydd ynni, hygyrchedd ynghyd â dyluniad ac adeiladu cynaliadwy pob 
datblygiad ar draws y Parc.

 14 Lleihau llygredd golau a sŵn a datblygu’r gwaith rhagorol a wnaed i ennill y statws o Warchodfa Awyr 
Dywyll Ryngwladol.

 15 Reduce the need for travel by controlling the location and design of development. 

 16 Darparu system drafnidiaeth integredig sy’n annog ffyrdd iach ac egnïol o fyw ac sy’n cefnogi cymunedau 
lleol. 

 17 Annog datblygiad gwasanaethau newydd a rhai presennol a anelir at y farchnad ymwelwyr.

 18 Hwyluso trafnidiaeth pellter hir a chynaliadwy ar gyfer cyrraedd y Parc Cenedlaethol.

 19 Gweithio gyda Chynhyrchwyr Trafnidiaeth ar Gynllunio Teithio Gwyrdd.

 20 Cefnogi arferion gweithio a rhaglenni newid ymddygiad sy’n lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn y Parc a 
dibyniaeth pobl ar danwyddau ffosil ar gyfer eu trafnidiaeth.

 21 Datblygu Marchnata Teithio Cynaliadwy.

 22 Hyrwyddo’r hierarchaeth wastraff o leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu ar draws pob sector yn y Parc. 

 23 Lleihau faint o wastraff a gynhyrchir yn y Parc Cenedlaethol.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Newidiadau 
sy’n effeithio 
ar ddyfodol 
arferion a 

busnesau fferm.

84: Gweithio gyda ffermwyr sydd â diddordeb i ddatblygu 
cynhyrchion a gwasanaethau sy’n gwneud y mwyaf o statws y Parc 
Cenedlaethol. 

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Cyswllt 
Ffermio, Undeb Cenedlaethol 
yr Amaethwyr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, LEADER LAGS.

Ffermwyr Lleol, Busnesau Lleol, Darparwyr Twristiaeth.

Drwy’r Cynllun Datblygu Lleol ac 
yn anuniongyrchol drwy’r rhan 
a chwaraeir gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

85: Helpu ffermwyr i newid arferion y fferm, yn enwedig lle mae’n 
golygu datblygu cynhyrchion lleol arbenigol (e. e. Prosesu bridiau 
organig traddodiadol ar y fferm). 

Farmers,Clybiau Ffermwyr 
Ifanc, Cymunedau Lleol,
LEADER LAGS.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol, Undebau 
Ffermio (Undeb Amaethwyr Cymru - FUW/Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr - 
NFU), PONT.

Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

86: Ymchwilio i a chefnogi opsiynau ar gyfer marchnata   cynnyrch / 
bwyd lleol.

Awdurdodau Unedol.
LEADER LAGS.

Undebau Lleol, Busnesau Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

87: Cydweithredu â Chyswllt Ffermio i adnabod prosiectau ynni 
cynaliadwy ar ffermydd a’u hyrwyddo fel enghreifftiau o ymarfer 
gorau.

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Cyswllt 
Ffermio, Undeb Cenedlaethol 
yr Amaethwyr, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ffermwyr Lleol. e.e. Fferm Arddangos Aberbran Fawr.

Profiad 
ymwelwyr.

88: Gweithredu strategaethau twristiaeth gweithgareddau gan 
ystyried sensitifrwydd yr amgylchedd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cyngor 
Sir Powys, Sustrans, BHS, 
Clystyrau Busnes.

Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

89: Hyrwyddo defnyddio bwyd lleol gan fusnesau ac ymwelwyr. 

Y Bartneriaeth Bwyd-Amaeth, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Adventa, 
Gallu, Glasu.

Undebau Ffermio, Busnesau Lleol. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

90: Gwireddu potensial twristiaeth llawn Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhonddu a sicrhau bod ei lleoliad deniadol yn cael ei warchod 
a’i wella.

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac 
Afonydd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol, Sustrans, 
Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

Profiad 
ymwelwyr.

91: Gwireddu potensial twristiaeth llawn y Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol gan weithio i wella awyr y nos.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog.

Cynllun Rheoli Goleuadau, Cynllun 
Awyr Dywyll 5 Mlynedd,   y 
Strategaeth Dwristiaeth.

Gweithio gyda 
busnesau mewn 

partneriaeth.

92: Gweithio gyda chlystyrau / cynghreiriau o fusnesau lleol a 
thematig o dan raglenni wedi eu hariannu’n flaenorol gan yr UE.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog, Clystyrau Busnes.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

93: Cynnal a datblygu rhaglenni hyfforddiant i fusnesau. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Gallu. Safle Treftadaeth Byd, Bwrdd Rheoli Statws y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

94: Gweithredu rhaglenni Llysgennad a Rhan 2 Siarter yr Undeb 
Ewropeaidd ar ardystio amgylcheddol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Geoparc y Fforest Fawr. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.
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Thema Camau Gweithredu 6 – Datblygu Economaidd Cynaliadwy 

Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Newidiadau 
sy’n effeithio 
ar ddyfodol 
arferion a 

busnesau fferm.

84: Gweithio gyda ffermwyr sydd â diddordeb i ddatblygu 
cynhyrchion a gwasanaethau sy’n gwneud y mwyaf o statws y Parc 
Cenedlaethol. 

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Cyswllt 
Ffermio, Undeb Cenedlaethol 
yr Amaethwyr, Clybiau 
Ffermwyr Ifanc, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, LEADER LAGS.

Ffermwyr Lleol, Busnesau Lleol, Darparwyr Twristiaeth.

Drwy’r Cynllun Datblygu Lleol ac 
yn anuniongyrchol drwy’r rhan 
a chwaraeir gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

85: Helpu ffermwyr i newid arferion y fferm, yn enwedig lle mae’n 
golygu datblygu cynhyrchion lleol arbenigol (e. e. Prosesu bridiau 
organig traddodiadol ar y fferm). 

Farmers,Clybiau Ffermwyr 
Ifanc, Cymunedau Lleol,
LEADER LAGS.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol, Undebau 
Ffermio (Undeb Amaethwyr Cymru - FUW/Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr - 
NFU), PONT.

Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

86: Ymchwilio i a chefnogi opsiynau ar gyfer marchnata   cynnyrch / 
bwyd lleol.

Awdurdodau Unedol.
LEADER LAGS.

Undebau Lleol, Busnesau Lleol, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

87: Cydweithredu â Chyswllt Ffermio i adnabod prosiectau ynni 
cynaliadwy ar ffermydd a’u hyrwyddo fel enghreifftiau o ymarfer 
gorau.

CLA Cymru, Undeb 
Amaethwyr Cymru, Cyswllt 
Ffermio, Undeb Cenedlaethol 
yr Amaethwyr, Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ffermwyr Lleol. e.e. Fferm Arddangos Aberbran Fawr.

Profiad 
ymwelwyr.

88: Gweithredu strategaethau twristiaeth gweithgareddau gan 
ystyried sensitifrwydd yr amgylchedd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Cyngor 
Sir Powys, Sustrans, BHS, 
Clystyrau Busnes.

Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

89: Hyrwyddo defnyddio bwyd lleol gan fusnesau ac ymwelwyr. 

Y Bartneriaeth Bwyd-Amaeth, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Adventa, 
Gallu, Glasu.

Undebau Ffermio, Busnesau Lleol. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

90: Gwireddu potensial twristiaeth llawn Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhonddu a sicrhau bod ei lleoliad deniadol yn cael ei warchod 
a’i wella.

Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac 
Afonydd.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdodau Unedol, Sustrans, 
Safle Treftadaeth Byd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

Profiad 
ymwelwyr.

91: Gwireddu potensial twristiaeth llawn y Warchodfa Awyr Dywyll 
Ryngwladol gan weithio i wella awyr y nos.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog.

Cynllun Rheoli Goleuadau, Cynllun 
Awyr Dywyll 5 Mlynedd,   y 
Strategaeth Dwristiaeth.

Gweithio gyda 
busnesau mewn 

partneriaeth.

92: Gweithio gyda chlystyrau / cynghreiriau o fusnesau lleol a 
thematig o dan raglenni wedi eu hariannu’n flaenorol gan yr UE.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, 
Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog, Clystyrau Busnes.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

93: Cynnal a datblygu rhaglenni hyfforddiant i fusnesau. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Gallu. Safle Treftadaeth Byd, Bwrdd Rheoli Statws y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

94: Gweithredu rhaglenni Llysgennad a Rhan 2 Siarter yr Undeb 
Ewropeaidd ar ardystio amgylcheddol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Geoparc y Fforest Fawr. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Effeithiau 
twristiaeth 

cynaliadwy ar yr 
economi.

95: Annog ymwelwyr undydd i aros yn hirach ac i wario mwy. Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog. Safle Treftadaeth Byd, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Blaenau’r Cymoedd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

96: Sicrhau cyllid i ddatblygu strategaeth farchnata a’i gweithredu.
Twristiaeth Bannau Brycheiniog, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Safle Treftadaeth Byd, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Blaenau’r Cymoedd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Effeithiau 
twristiaeth. 

97: Monitro’r dangosyddion twristiaeth gynaliadwy.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc, Partneriaeth 
Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Ymwelwyr 
yn defnyddio 
trafnidiaeth 
gynaliadwy.

98: Trefnu’r Bartneriaeth Trafnidiaeth Ymwelwyr.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Partneriaeth Trafnidiaeth 
Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

99: Cynnal yr ymrwymiad i gefnogi prosiectau trafnidiaeth 
gymunedol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Partneriaeth 
Trafnidiaeth Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

100: Annog ymwelwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Partneriaeth 
Trafnidiaeth Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Gweithio mewn 
partneriaeth.

101: Trefnu’r Bartneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy a’r 
Gynhadledd Dwristiaeth.

Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog.  Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

102: Trefnu Grŵp Rheoli’r Geoparc. Partneriaeth y Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cwrdd dair gwaith y flwyddyn. Drwy 
ddilyn y camau gweithredu yn y 
Strategaeth Dwristiaeth.

103: Gwneud cais i ailddilysu’r statws fel Geoparc Ewropeaidd. Partneriaeth y Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cais am statws, llwyddo yn 2012, cais 
newydd yn 2016. Drwy ddilyn camau 
gweithredu’r Strategaeth Dwristiaeth.

104: Gwneud cais i Europarc i adnewyddu’r statws Siarter. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  

Cais yn 2017. Drwy ddilyn y camau 
gweithredu yn y Strategaeth 
Dwristiaeth.

105: Sefydlu a gweithredu Bwrdd Rheoli IDSR o bartneriaid 
allweddol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru. Cynllun Rheoli Goleuadau a’r Cynllun 

Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

106: Datblygu Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy newydd i 
weithredu amcanion Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol.

Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog.

Datblygu Strategaeth i ddechrau yn 
2017.

107: Sicrhau bod yr ailwerthusiad o’r IDSR yn llwyddiannus yn 2018 
gyda Chyrff Arweiniol, Awdurdod y Parc a Phartneriaid Allweddol, 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru a 
Chymdeithasau Seryddol Lleol, Awdurdodau a Chymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru, cymdeithasau seryddol 
lleol, Awdurdodau Lleol, Cymunedau Lleol. 

Cynllun Rheoli Goleuadau a’r Cynllun 
Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

108: Hyrwyddo cyfleoedd i fusnesau a strategaethau adfywio i 
gynyddu nifer y swyddi o ansawdd da sydd ar gael i bobl leol.

Awdurdodau Cymunedol, 
Cymunedau Lleol.

Llywodraeth Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Safle 
Treftadaeth Byd.

Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth, Cynllun 
Datblygu Gwledig.

Economïau yn 
tyfu’n fwy gwydn 
yn wyneb newid.

109: Datblygu ffrydiau cyllido newydd a chyfeirio busnesau  sy’n 
rhedeg prosiectau cynaliadwyedd ymlaen at gyllid allanol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cynllun Datblygu Gwledig, 
Partneriaethau Adfywio Sirol ar gyfer Powys, 
Sir Fynwy, Merthyr a Phartneriaeth Adfywio’r 
Cymoedd.

Safle Treftadaeth Byd.
Prosiectau drwy’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy gyda busnesau a chyfeirio 
busnesau ymlaen at gyllid allanol.

110: Darparu rhaglenni lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, cysgodi 
gwaith a rhaglenni sgiliau eraill yn y Parc Cenedlaethol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. 

Gwasanaethau Troseddwyr Ifanc ac Ieuenctid, Darparwyr Hyfforddiant 
Achrededig.

Gwaith datblygu gwirfoddoli, 
cynlluniau cysgodi gwaith a phrofiad 
gwaith.

111: Hyrwyddo mwy o gyfleoedd hyfforddiant galwedigaethol i 
wella gwybodaeth a sgiliau lleol, e.e. ffermio traddodiadol effaith 
isel, sgiliau rheoli tir, hanes a diwylliant lleol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Torfaen.

Darparu cynllun Sgiliau Ar Waith y 
rhaglen hyfforddeiaethau cyflogedig 
sydd wedi’i hariannu gan Gronfa’r 
Loteri Dreftadaeth.
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Is-thema Cam Gweithredu Yn arwain Partneriaid allweddol Sut y cyflawnir hyn?

Effeithiau 
twristiaeth 

cynaliadwy ar yr 
economi.

95: Annog ymwelwyr undydd i aros yn hirach ac i wario mwy. Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog. Safle Treftadaeth Byd, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Blaenau’r Cymoedd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

96: Sicrhau cyllid i ddatblygu strategaeth farchnata a’i gweithredu.
Twristiaeth Bannau Brycheiniog, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Safle Treftadaeth Byd, Parc Rhanbarthol y Cymoedd, Blaenau’r Cymoedd. Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Effeithiau 
twristiaeth. 

97: Monitro’r dangosyddion twristiaeth gynaliadwy.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Grŵp 
Rheoli’r Geoparc, Partneriaeth 
Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Ymwelwyr 
yn defnyddio 
trafnidiaeth 
gynaliadwy.

98: Trefnu’r Bartneriaeth Trafnidiaeth Ymwelwyr.
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Partneriaeth Trafnidiaeth 
Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

99: Cynnal yr ymrwymiad i gefnogi prosiectau trafnidiaeth 
gymunedol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Partneriaeth 
Trafnidiaeth Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

100: Annog ymwelwyr i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 
Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Partneriaeth 
Trafnidiaeth Ymwelwyr.

 Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth.

Gweithio mewn 
partneriaeth.

101: Trefnu’r Bartneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy a’r 
Gynhadledd Dwristiaeth.

Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog.  Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 

y Strategaeth Dwristiaeth.

102: Trefnu Grŵp Rheoli’r Geoparc. Partneriaeth y Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cwrdd dair gwaith y flwyddyn. Drwy 
ddilyn y camau gweithredu yn y 
Strategaeth Dwristiaeth.

103: Gwneud cais i ailddilysu’r statws fel Geoparc Ewropeaidd. Partneriaeth y Geoparc. Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cais am statws, llwyddo yn 2012, cais 
newydd yn 2016. Drwy ddilyn camau 
gweithredu’r Strategaeth Dwristiaeth.

104: Gwneud cais i Europarc i adnewyddu’r statws Siarter. Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  

Cais yn 2017. Drwy ddilyn y camau 
gweithredu yn y Strategaeth 
Dwristiaeth.

105: Sefydlu a gweithredu Bwrdd Rheoli IDSR o bartneriaid 
allweddol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru. Cynllun Rheoli Goleuadau a’r Cynllun 

Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

106: Datblygu Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy newydd i 
weithredu amcanion Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol.

Partneriaeth Cyrchfannau 
Cynaliadwy Bannau Brycheiniog.

Datblygu Strategaeth i ddechrau yn 
2017.

107: Sicrhau bod yr ailwerthusiad o’r IDSR yn llwyddiannus yn 2018 
gyda Chyrff Arweiniol, Awdurdod y Parc a Phartneriaid Allweddol, 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru a 
Chymdeithasau Seryddol Lleol, Awdurdodau a Chymunedau Lleol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog, Prifysgol De Cymru, cymdeithasau seryddol 
lleol, Awdurdodau Lleol, Cymunedau Lleol. 

Cynllun Rheoli Goleuadau a’r Cynllun 
Awyr Dywyll 5 Mlynedd.

108: Hyrwyddo cyfleoedd i fusnesau a strategaethau adfywio i 
gynyddu nifer y swyddi o ansawdd da sydd ar gael i bobl leol.

Awdurdodau Cymunedol, 
Cymunedau Lleol.

Llywodraeth Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Safle 
Treftadaeth Byd.

Drwy ddilyn y camau gweithredu yn 
y Strategaeth Dwristiaeth, Cynllun 
Datblygu Gwledig.

Economïau yn 
tyfu’n fwy gwydn 
yn wyneb newid.

109: Datblygu ffrydiau cyllido newydd a chyfeirio busnesau  sy’n 
rhedeg prosiectau cynaliadwyedd ymlaen at gyllid allanol.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Cynllun Datblygu Gwledig, 
Partneriaethau Adfywio Sirol ar gyfer Powys, 
Sir Fynwy, Merthyr a Phartneriaeth Adfywio’r 
Cymoedd.

Safle Treftadaeth Byd.
Prosiectau drwy’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy gyda busnesau a chyfeirio 
busnesau ymlaen at gyllid allanol.

110: Darparu rhaglenni lleoliadau gwaith, gwirfoddoli, cysgodi 
gwaith a rhaglenni sgiliau eraill yn y Parc Cenedlaethol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. 

Gwasanaethau Troseddwyr Ifanc ac Ieuenctid, Darparwyr Hyfforddiant 
Achrededig.

Gwaith datblygu gwirfoddoli, 
cynlluniau cysgodi gwaith a phrofiad 
gwaith.

111: Hyrwyddo mwy o gyfleoedd hyfforddiant galwedigaethol i 
wella gwybodaeth a sgiliau lleol, e.e. ffermio traddodiadol effaith 
isel, sgiliau rheoli tir, hanes a diwylliant lleol. 

Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro, Cyngor Torfaen.

Darparu cynllun Sgiliau Ar Waith y 
rhaglen hyfforddeiaethau cyflogedig 
sydd wedi’i hariannu gan Gronfa’r 
Loteri Dreftadaeth.
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Thema Nodau 6 – Datblygu Economaidd Cynaliadwy
Bydd gweledigaeth y Parc yn cael ei chyflawni drwy’r nodau canlynol:

Rhif Erbyn 2030

1
Bydd y Parc wedi’i gefnogi gan ddiwydiant twristiaeth gynaliadwy o’r radd flaenaf sy’n cyfrannu at 
fwynhad y cyhoedd o nodweddion arbennig yr ardal ac i’r economi leol.

2
Bydd cymysgedd o fusnesau ffermio, busnesau bach gwledig, busnesau defnydd tir traddodiadol, 
sefydliadau rheoli tir, gwasanaethau lleol a diwydiannau twristiaeth gynaliadwy yn gwneud y mwyaf o 
botensial economaidd nodweddion arbennig y Parc ac yn hyrwyddo gwarchod adnoddau.

3
Bydd gan unigolion fynediad at gyfleoedd cyflogaeth ac amwynderau modern sy’n briodol i gyd-destun 
pwrpasau a dyletswydd y Parc.    

4
Bydd y cyfraniadau a wneir gan dirluniau hanesyddol, cymeriad lleol unigryw’r ardal a’r adeiladau 
gwerinol eu pensaernïaeth i’r economi a’r amgylchedd yn cael eu cydnabod a’u hyrwyddo.

5
Bydd cymunedau lleol yn sefydlu prosiectau cydweithredol ar gyfer cynhyrchu bwyd, cynhyrchu 
incwm, cynhyrchu ynni a theithio sy’n gwneud y mwyaf o’r manteision cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol i bawb.

Thema Amcanion 6 – Datblygu Economaidd Cynaliadwy
Mae’r amcanion canlynol yn gosod y fframwaith ar gyfer rhestri manwl o gamau gweithredu:

ID Amcanion strategol

1 
Buddsoddi mewn datblygu cynhyrchion mewn ffordd gynlluniedig a chydgysylltiedig a thrwy wneud ymchwil 
drylwyr sy’n seiliedig ar gryfderau naturiol a diwylliant yr ardal.

 2
Parhau i wella dealltwriaeth o’r tueddiadau mewn twristiaeth, ymddygiad y farchnad a’r busnes twristiaeth yn 
ac o gwmpas y Parc Cenedlaethol.

 3
Diwygio strwythur sefydliadol twristiaeth i helpu i greu dull partneriaeth cryfach sy’n cynnwys yr holl 
randdeiliaid allweddol.

 4 Annog gweithgareddau marchnata cydweithredol ar sail brand y Bannau.

 5 Gwella profiad pobl, yn breswylwyr ac ymwelwyr fel ei gilydd, o’r Parc Cenedlaethol.

 6 Rheoli effeithiau twristiaeth. 

 7
Gwireddu potensial twristiaeth llawn Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu a gwarchod a gwella ei lleoliad 
deniadol. 

 8 Datblygu dull tirlun o warchod geoamrywiaeth, bioamrywiaeth a’r dreftadaeth ddiwylliannol gysylltiedig.

 9
Gwella profiad ymwelwyr, yn enwedig drwy ddatblygu gwybodaeth a sut y dehonglir nodweddion arbennig y 
Parc. 

 10 Cefnogi twristiaeth gynaliadwy a mathau eraill o ddatblygu economaidd cynaliadwy.

 11 Bod yn ffocws ar gyfer addysg ac ymchwil amgylcheddol / daear.

 12 Ennyn diddordeb cymunedau lleol mewn ffyrdd newydd o weithio tuag at ddatblygu cynaliadwy.
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Atodiad  4: 

Y Negeseuon Allweddol o Asesiad 
Ecosystemau Cenedlaethol y DU

Mae’r byd naturiol, ei fioamrywiaeth a’i ecosystemau cysylltiedig yn hynod bwysig i’n lles a’n ffyniant 
economaidd, ond yn cael ei danbrisio’n barhaus pan wneir penderfyniadau ac wrth gyflawni dadansoddiadau 
economaidd confensiynol. Mae ecosystemau a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt wrth wraidd ein holl fodolaeth. Dibynnwn 
arnynt i gynhyrchu ein bwyd, i reoleiddio’r hinsawdd a chyflenwadau dŵr ac i dorri cynhyrchion gwastraff i lawr. Gwerthfawrogwn hwynt 
hefyd mewn ffyrdd llai amlwg: mae cyswllt gyda natur yn rhoi pleser, yn ddifyrrwch a gwyddom ei fod yn cael effaith hirdymor dda ar 
iechyd a hapusrwydd.

Mae ecosystemau a gwasanaethau ecosystem, a’r ffyrdd y mae pobl yn elwa ohonynt, wedi newid yn sylweddol 
dros y 60 mlynedd diwethaf, yn bennaf oherwydd newidiadau i gymdeithas. Yn ystod ail hanner yr 20fed ganrif, tyfodd 
boblogaeth y DU o tua chwarter i bron i 62 miliwn, gwellodd safonau byw’n sylweddol a chafodd ddatblygiadau technolegol a globaleiddio 
effaith fawr ar ymddygiad a phatrymau ein defnydd. Cynyddodd gynhyrchu bwyd o amaethyddiaeth yn ddramatig, ond dirywio a wnaeth 
llawer o wasanaethau ecosystem eraill, yn enwedig rhai’n ymwneud ag ansawdd yr aer, dŵr a’r pridd.

Mae ecosystemau’r DU ar hyn o bryd yn darparu rhai gwasanaethau’n dda, ond mae eraill mewn cyflwr 
o ddirywiad hirdymor. O’r ystod o wasanaethau a ddarperir yn y DU gan wyth math o gynefin acwatig a thir a’u hamrywiaeth 
gysylltiedig, aseswyd bod tua 30% yn dirywio ar hyn o bryd. Mae llawer o rai eraill wedi eu diraddio neu leihau, gan gynnwys pysgodfeydd 
morol, amrywiol rywogaethau gwyllt a rhai o’r gwasanaethau a ddarperir gan briddoedd. Mae dirywiad gwasanaethau ecosystem yn 
gysylltiedig â dirywiad ym maint eu cynefin neu gyflwr ac mewn bioamrywiaeth, er nad ydym yn llwyr ddeall yr union berthynas rhwng 
bioamrywiaeth a’r gwasanaethau ecosystem y mae’n eu hategu.

Bydd poblogaeth y DU yn parhau i dyfu wrth i alwadau a disgwyliadau pobl barhau i esblygu. Mae hyn yn 
debygol o roi mwy o bwysau ar wasanaethau ecosystem yn y dyfodol pan fydd effeithiau’r newid yn yr 
hinsawdd yn cyflymu yma ac yn y byd yn gyffredinol. Y darogan yw y bydd poblogaeth y DU yn tyfu o bron i 10 miliwn 
dros yr 20 mlynedd nesaf. Disgwylir i’r newid yn yr hinsawdd arwain at ddigwyddiadau tywydd mwy difrifol a newid ein patrymau glaw, 
gyda goblygiadau o ganlyniad i amaethyddiaeth, rheoli llifogydd a llawer o wasanaethau eraill. Un her fawr yw dwysáu amaethyddiaeth yn 
gynaliadwy a chynhyrchu mwy o fwyd ond, ar yr un pryd, llwyddo i leihau ein hôl-troed ar yr amgylchedd.

Bydd yr hyn a wnawn ac a benderfynwn heddiw’n cael effaith ar ecosystemau a’u gwasanaethau, ac ar les 
pobl, am flynyddoedd maith i ddod. Mae’n bwysig deall hyn fel y gallwn wneud y dewisiadau gorau posibl, 
nid yn unig er mwyn cymdeithas ond hefyd y cenedlaethau a ddêl. Mae technegau economaidd a chyfranogi 
cyfoes yn caniatáu i ni roi amcan o werth ystod eang o wasanaethau ecosystem. Drwy eu cymhwyso i senarios posibl 
yn y dyfodol, gwelwn y byddai gwneud penderfyniadau ar sail prisiau’r farchnad yn unig yn colli cyfle i sicrhau gwelliannau sylweddol i 
wasanaethau ecosystem, gyda chanlyniadau negyddol i les cymdeithasol. Byddai cydnabod gwerth gwasanaethau ecosystem yn llawnach 
yn gadael i’r DU symud tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy, lle byddai manteision gwasanaethau ecosystem yn cael eu gwireddu’n well a’u 
dosbarthu’n fwy cyfartal.

Er mwyn symud at ddatblygu cynaliadwy, bydd angen cymysgedd priodol o reoliadau, technoleg, buddsoddiad 
ariannol ac addysg, yn ogystal â newid yn ymddygiad unigolion a chan gymdeithas a mabwysiadu dull mwy 
integredig, yn hytrach na sectoral gonfensiynol, o reoli ecosystemau. I wneud hyn bydd angen cynnwys ystod o wahanol 
‘actorion’ - llywodraeth, y sector preifat, cyrff gwirfoddol a chymdeithas sifil yn gyffredinol - mewn prosesau sy’n ddigon agored a 
thryloyw i hwyluso deialog a chydweithrediad ac fel y gellir deall a chytuno ar y pethau y bydd yn rhaid cyfaddawdu arnynt wrth wneud 
penderfyniadau.
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Atodiad  5: 

Cyfarfod Cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned (Mawrth 2014) 

Beth yw’r prif faterion y mae’n rhaid i ni roi sylw iddynt i sicrhau lles cenedlaethau’r 
dyfodol?

Band Eang gwell mewn ardaloedd gwledig.

Angen gwybod lle y bydd Cyflymu Cymru’n cyrraedd, ar gyfer busnesau, addysg a mynediad at wasanaethau.

Materion llifogydd ac yswiriant ar gyfer eiddo sy’n llifo a rhai lle mae (cwmnïau yswiriant) yn meddwl eu bod 
mewn perygl o lifo.

Diffyg signal ffôn symudol mewn llawer o ardaloedd gwledig.

Ansawdd addysg a cholli ysgolion.

Tueddiadau poblogaeth; cynyddu 0-10 oed a mewnfudiad pobl dros 50.

Poblogaeth sy’n heneiddio.

Swyddi a hyfforddiant sgiliau.

Y potensial gwaith yn Rassau.

Cost byw a gwydnwch ynni.

Bioamrywiaeth.

Bod dŵr ar gael i bawb.

Amrywiadau yn y tywydd.

Colli tir.

Cynhyrchu bwyd.

Swyddi – ble bydd pobl yn gweithio ac yn gwneud beth.

Seilwaith ar gyfer cyflogaeth - ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol - prosesu o werth uwch (llai ei gyfaint) a 
microfusnesau yn fwy priodol (llai o gyfaint i’w gludo).

Twristiaeth – rhai manteision ond mae cyflogaeth yn tueddu i fod yn dymhorol.

Ardrethi busnes uchel yn cyfrannu at ddirywiad canol trefi.
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Cyfarfod Cyswllt y Cynghorau Tref a Chymuned (Mawrth 2014): Bil Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol 

Beth sydd angen i ni ei wneud rhwng nawr a 2050 i fynd i’r afael â’r materion hyn?

Sicrhau bod gan ardaloedd gwledig Fand Eang.

Adnabod a datrys y mannau gwan o ran derbyn signal ffôn symudol.

Adnabod ardaloedd gyda phroblemau llifogydd a’u rheoli er mwyn lliniaru’r llifogydd a’u heffeithiau e.e. rheoli’r 
gwaith o dorri gwrychoedd, sy’n gallu sy’n gallu arwain at ddraeniau wedi blocio).

Buddsoddi mewn pobl ifanc.

Cynllunio ysgolion i dderbyn mwy o blant ac i ateb cynaliadwyedd gorfod teithio’n bell i’r ysgol.

Hyfforddiant sgiliau.

Cefnogi cynhyrchwyr bwyd.

Buddsoddi mewn cymeriad unigryw lleol a hyrwyddo brandiau.

Datblygu marchnadoedd o ansawdd / Totally Locally  (llai o filltiroedd bwyd).

Dileu’r doll dros Bont Hafren.

Cynllunio gwasanaethau ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio, gan gynnwys rhai na fedrant yrru.

Cynllunio tai ar gyfer mwy o aelwydydd llai. Cynllunio parcio ar gyfer tai.

Cymorth Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer datblygiadau a seilwaith lleol i ddenu gwaith i’r ardal.

Mae lleoliad y Parc Cenedlaethol yn denu rhai cyflogwyr o werth uwch– rhaid adeiladu ar hyn.
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Atodiad  6:

Y 15 Ardal Cymeriad Tirlun ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 



103

Cafodd y pedair ardal ffocal eu hadnabod yn dilyn cyflawni Archwiliad ac Adolygiad Craffu 2011-12 ar yr Amcan 
Gwella i leihau difrod i amgylchedd y Parc, yn enwedig yr argymhelliad i ehangu’r ardal o’r Parc sy’n destun 
prosiectau i wella amgylchedd y Parc. Rhoddodd yr Adolygiad hwn gyfle i ni werthuso’r gwasanaethau rheoli tir a 
ddarparwn er mwyn gallu targedu adnoddau prin yn effeithiol, a hefyd i ddatblygu partneriaethau effeithiol. Bryd 
hynny roedd ystod o flaenoriaethau gwario corfforaethol oedd yn cynnwys datblygu strategaeth rheoli’r ucheldir 
a gweithredu Cynllun Rheoli Coed-y-Rhaeadr. Hefyd, roedd Cynllun Tir Comin Glastir ar y gweill a daethom i’r 
casgliad ei fod yn un cyfle mewn cenhedlaeth i sicrhau cyllid amaeth-amgylchedd i gomins yr ucheldir, am y tro 
cyntaf erioed. Ar ben hynny roedd Llythyrau Grant Strategol y Gweinidog wedi cyfarwyddo’r Awdurdod dro ar ôl 
tro i ganolbwyntio ar reoli safleoedd dynodedig. 

Allan o’r broses hon y datblygodd y pedair ardal ffocal sy’n ymestyn dros barth daearyddol eang ac sy’n cynnwys 
enghreifftiau o rai o gynefinoedd pwysicaf y Parc i Gymru, gan weithredu mewn cymysgedd o dir comin agored ac 
iseldir caeedig ac yn ceisio darparu gwaith drwy ystod o ddulliau partneriaeth:

SoDdGA Y Mynydd Du: Partneriaeth Meithrin Mynydd sydd eisoes yn bodoli, Fforwm Rheoli Waun Fignen 
Felen, mewn cydweithrediad â Chymdeithasau Porwyr Comins Glastir (partneriaethau rhwng porwyr, 
swyddogion Llywodraeth Cymru ac Awdurdod y Parc), yn cefnogi’r Prosiect Calch yn Chwarel Herbert 
(sy’n cael ei redeg gan Archaeoleg Cambria Archaeology)

Coed-y-Rhaeadr (yn cynnwys ACA Coedydd Nedd a Mellte): gweithredu Cynllun Rheoli Coed-y-Rhaeadr 
mewn partneriaeth â Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) a grwpiau o ddefnyddwyr a’r gymuned leol; gwella 
llwybrau troed, arwyddbyst a gwybodaeth ddehongli; sefydlu Gwirfoddolwyr Coed-y-Rhaeadr a gweithio’n 
agos gyda Grŵp Darparwyr Gweithgareddau Awyr Agored De Cymru i leihau’r brif effaith andwyol ar 
nodweddion yr ACA, sef y bobl, a llunio Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda NRW i redeg gwasanaeth patrol 
wardeniaid ar y rhannau gan NRW. 

SoDdGA Llangasty (rhan o ACA Llyn Llangors) a Chaeau Tŷ Mawr: yr unig ddaliad iseldir o bwys gan 
Awdurdod y Parc, gyda chynllun rheoli drafft sy’n aros i gael ei gwblhau. Roedd ecoleg a phwysigrwydd 
strategol y safle ar gyfer rheoli’r tirlun ac ymwelwyr, a hefyd dod â’r cynllun rheoli i’r pwynt o gael ei 
weithredu, yn faterion allweddol. Mae prosiectau dehongli, cuddfan adar, llwybr mynediad hawdd i’r 
guddfan adar, ailgyflwyno llygod dŵr, rheoli cynefinoedd, partneriaeth â thenantiaid, grŵp modrwyo a 
Grŵp Cynghori Llyn Llangors i gyd yn enghreifftiau o waith rheoli diweddar a pharhaus.

SoDdGA Y Mynyddoedd Duon: mae rhan fwyaf dwyreiniol y Parc, lle mae’r SoDdGA yn croesi’r ffin i Loegr, 
ystod o brosiectau rheoli ymwelwyr trawsffiniol blaenorol, y crynodiad o diroedd mawn sydd wedi’u herydu 
a’u difrodi’n ddifrifol (colledion bioamrywiaeth, allyriadau carbon deuocsid), y pwysau trwm iawn gan 
ymwelwyr, Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, a Phartneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon, i gyd wedi 
cadw’r Mynyddoedd Duon ar lefel uchel o ran pwysigrwydd. Cafwyd hanes hir o geisio sefydlu prosiectau 
rheoli tir trawsffiniol gan arwain yn y pen draw at sefydlu prosiect y Gronfa Natur (gwarchod mawnogydd 
sydd wedi erydu, sefydlu llwybrau troed, rheoli rhedyn ac eithin, rheoli grug a Molinia, arolygon mawn, 
sefydlu partneriaeth rheoli tir) a Chynllun Datblygu Gwledig Cymru’n rhoi cyfle i’r Bartneriaeth sefydlu 
prosiectau rheoli tir integredig a pharhaol. 

Atodiad  7:

Cyfiawnhad dros yr Ardaloedd Ffocal 
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a) Rheoli drwy addasu, a thrwy gynllunio, monitro ac adolygu’r gweithredu.

b) Ystyried y raddfa ofodol briodol ar gyfer gweithredu.

c) Hyrwyddo a chynnwys er mwyn cydweithredu a chydweithio.

ch) Ystyried yr holl dystiolaeth berthnasol a hel tystiolaeth ynghylch unrhyw ansicrwydd. 

d) Ystyried manteision a gwerth cynhenid adnoddau naturiol ac ecosystemau.

dd) Ystyried canlyniadau’r gweithredu yn y tymor byr, tymor canolig a hirdymor.

e) Ystyried pa mor wydn yw ecosystemau, yn enwedig yr agweddau canlynol:

        i) Yr amrywiaeth rhwng ac o fewn ecosystemau.

 ii) Y cysylltiadau rhwng ac o fewn i ecosystemau. 

 iii) Graddfa neu faint ecosystemau.

 iv) Cyflwr ecosystemau. 

 v) Pa mor hawdd y mae ecosystemau’n gallu addasu.

 

Atodiad  8: 

Egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy (Bil yr Amgylchedd)



105

Maes strategol Cam Gweithredu Yn arwain

Cryfhau dealltwriaeth o broffiliau marchnad a 
chanfyddiadau marchnad penodol.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.
Yn arwain: Twristiaeth Bannau Brycheiniog.

Sefydlu a lledaenu gwerthoedd brand Bannau 
Brycheiniog.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.
Yn arwain: Tîm Cyfathrebu Awdurdod Parc 
Cenedlaethol BB.

Sefydlu a chynnal presenoldeb o ansawdd da ar y we 
ar gyfer y gyrchfan.

Yn arwain: Tîm Cyfathrebu Awdurdod Parc 
Cenedlaethol BB  a Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Cynnal rhaglen greadigol o Gysylltiadau Cyhoeddus, 
cyfathrebu a chyfryngau cymdeithasol.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.
Yn arwain: Tîm Cyfathrebu Awdurdod Parc 
Cenedlaethol BB  a Twristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Canolbwyntio ar ddelweddau, themâu a chynigion 
tymhorol ac ar gyfer yr adegau llai prysur.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB. 
Yn arwain: Tîm Cyfathrebu Awdurdod Parc 
Cenedlaethol BB .

Sicrhau synergedd llawn â rhaglen farchnata Croeso 
Cymru a rhaglenni marchnata partneriaid.  

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.

Gwneud defnydd cadarnhaol o ddynodiadau, heb 
ddrysu’r brand.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.

Sicrhau sylw i Fannau Brycheiniog mewn 
digwyddiadau cynhyrchu mawr.

Grŵp Cydgysylltu Marchnata BB.

Gwybodaeth 
a Dehongli 
Cydgysylltiedig.

Datblygu a gweithredu strategaethau gwybodaeth a 
dehongli.

Timau Twristiaeth a Gwasanaethau Ymwelwyr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Cydgyfnerthu’r rhwydwaith o Ganolfannau 
Gwybodaeth a chryfhau rôl a chefnogaeth. 
rhanddeiliaid.

Tîm Canolfannau Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog ac Awdurdodau Lleol.

Mynd ati i ailddatblygu Canolfan Ymwelwyr y Parc 
Cenedlaethol.

Tîm Canolfannau Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Ehangu ar ddarpariaeth unigol o wybodaeth a 
dehongli drwy’r cynllun Llysgenhadon.

Timau Twristiaeth a Gwasanaethau Ymwelwyr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ceisio gwella dosbarthiad Band Eang a’r cyfleoedd 
i ddefnyddio Technoleg Gwybodaeth ymhellach i 
ddarparu gwybodaeth.

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Llywodraeth Cymru ac 
Awdurdodau Lleol.

Cyfrifoldeb 
Amgylcheddol.

Cefnogi’r holl ymdrechion i gynnal amgylchedd o 
ansawdd.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Egluro’n well a dilyn polisi gofodol wrth reoli 
ymwelwyr ar draws y Parc.

Timau Twristiaeth a Chadwraeth Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Ymestyn y codau mynediad i ardaloedd a 
gweithgareddau penodol.

Timau Twristiaeth a Chadwraeth Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Atodiad  9: 

Camau Gweithredu’r Strategaeth Twristiaeth Gynaliadwy

Marchnata 
Effeithiol.
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Maes Strategol Cam Gweithredu Yn arwain

Cyfrifoldeb 
amgylcheddol.

Sicrhau’r gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus 
integredig gorau posibl, wedi eu cefnogi gan 
wybodaeth a hyrwyddo.

Y Bartneriaeth Trafnidiaeth Ymwelwyr
Yn arwain: Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Annog mentrau twristiaeth i gryfhau rheolaeth 
gynaliadwy.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Annog ymwelwyr i gyfrannu at warchod a gwella’r 
Parc Cenedlaethol a’i amgylchedd, yn ariannol a 
thrwy newid eu hymddygiad.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Amrywiaeth 
cynhyrchion.

Parhau i ddarparu profiadau cerdded o ansawdd 
uchel a mynediad cyffredinol i gefn gwlad ar bob lefel.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Darparu ystod o brofiadau beicio i gyd-fynd â 
gwahanol farchnadoedd a thirwedd.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Sefydlu Bannau Brycheiniog ymhellach fel un o’r 
cyrchfannau gorau ar gyfer marchogaeth yng 
Nghymru.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Datblygu mwy o gyfleoedd i ymwelwyr gael profi’r 
ystod eang o weithgareddau awyr agored gyda 
chefnogaeth, lle mae capasiti’n caniatáu.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog & SWOAPG.

Cryfhau ymwybyddiaeth, hygyrchedd ac apêl 
safleoedd hanesyddol yr ardal.

Timau Twristiaeth a Gwasanaethau Ymwelwyr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Gwneud mwy o dreftadaeth ddiwylliannol yr ardal a’i 
chysylltiadau â’r Cymoedd.

Timau Twristiaeth a Gwasanaethau Ymwelwyr 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd a gyflwynir gan 
Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu.

Twristiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
(CRT).

Cryfhau treftadaeth ddiwylliannol yr ardal fel rhan o’r 
apêl i ymwelwyr.

Timau Twristiaeth, Treftadaeth a Gwasanaethau 
Ymwelwyr Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog; CADW.

Hyrwyddo ymwybyddiaeth a defnydd o gynnyrch 
lleol.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Darparu ystod greadigol o gyfleoedd i brofi bywyd 
gwyllt a daeareg yr ardal, yn enwedig ond nid yn unig 
yn y Geoparc.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog.

Hyrwyddo a chryfhau’r ystod o ddigwyddiadau yn yr 
ardal.

Timau Twristiaeth a Chyfathrebu Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog & 
Twristiaeth Bannau Brycheiniog.

Datblygu rhaglenni penodol i hyrwyddo a darparu 
twristiaeth hygyrch a chymdeithasol gynhwysol.

Timau Twristiaeth a Chymunedol Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Creu cymunedau 
a lleoedd.

Creu fframwaith a rhaglen o ganllawiau a chymorth 
i’r gymuned ar weithredu twristiaeth ym Mannau 
Brycheiniog.

Tim Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.
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Creu cymunedau a 
lleoedd.

Asesu a chryfhau lefel yr ymwybyddiaeth ymhlith 
cymunedau twristiaeth a’i gyfraniad.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Sefydlu neu gryfhau strwythurau rheoli twristiaeth yn 
y gymuned.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a grwpiau cymunedol.

Egluro gweledigaeth, blaenoriaethau a rhaglenni 
twristiaeth gymunedol yn well.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a grwpiau cymunedol.

Adnabod anghenion a rhoi gweithredu ar waith i 
wella edrychiad, amwynderau a diogelwch mewn 
trefi, pentrefi ac yng nghefn gwlad yn ehangach.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a grwpiau cymunedol.

Sicrhau bod ymwelwyr yn cael eu cyfeirio’n effeithiol ym 
mhob cymuned a gweithredu prosiectau lleol i ennyn 
diddordeb ymwelwyr a phreswylwyr.

Grwpiau cymunedol a Thîm Twristiaeth 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Ceisio ennyn diddordeb ac ymgysylltu’n fwy 
gweithredol â’r gymuned ffermio.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a Thwristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Cefnogi busnesau.

Cryfhau aelodaeth o Dwristiaeth Bannau Brycheiniog 
a’r adnoddau ar eu cyfer fel y corff ymbarél ac 
arweiniol yn y sector preifat.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Cynnal a chefnogi clystyrau o fentrau lle bo hynny’n 
briodol.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog a Thwristiaeth Bannau 
Brycheiniog.

Datblygu cyfleoedd ar gyfer busnesau o Ran 2 y 
Siarter EUROPARC.

Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Cryfhau ansawdd gwasanaethau twristiaeth ym 
Mannau Brycheiniog yn gyffredinol.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Hyrwyddo mynediad at a faint o bobl sy’n defnyddio’r 
gwasanaethau cymorth a chyngor, a’r hyfforddiant 
sgiliau, i fusnesau a staff twristiaeth.

Grŵp Hyfforddiant Bwrdd Partneriaeth 
Cyrchfannau Cynaliadwy Bannau Brycheiniog.

Annog buddsoddi mewn llety, atyniadau a gwasanaethau 
twristiaeth newydd neu well yn ôl y cyfleoedd marchnad, 
bylchau yn y farchnad ac egwyddorion cynaliadwyedd.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
Bannau Brycheiniog.

Annog deialog gadarnhaol rhwng mentrau 
twristiaeth, tirfeddianwyr, buddsoddwyr, cymunedau a 
chynllunwyr.

Timau Cadwraeth, Cynllunio a Thwristiaeth 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog.

Rheoli 
Partneriaethau.

Datblygu, addasu a monitro Dangosyddion 
Twristiaeth Gynaliadwy allweddol.

Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
BB. Yn arwain: Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Datblygu, rheoli ac adolygu strwythurau Partneriaeth.
Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
BB. Yn arwain: Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Gwneud cais am statws Siarter Europarc yn 2017.
Bwrdd Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
BB. Yn arwain: Tîm Twristiaeth Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
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AALS Cynllun Trwyddedu Gweithgareddau       
 Anturus

BBNPA  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau  
 Brycheiniog 

CPRW  Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig

DCWW  Dŵr Cymru Welsh Water

FLP  Y Prosiect Tirluniau Colledig 

FUW  Undeb Amaethwyr Cymru 

HA  Awdurdod Priffyrdd 

IUCN  Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth  
 Natur (neu Undeb Cadwraeth y Byd)

LDP  Cynllun Datblygu Lleol 

LPA  Awdurdod Cynllunio Lleol 

MOD  Y Weinyddiaeth Amddiffyn 

NA Y Cynulliad Cenedlaethol

NERC  Amgylchedd Naturiol a
 Chymunedau Gwledig

NFU  Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 

NNR  Gwarchodfa Natur Genedlaethol 

NPA  Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

NPMP  Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 

NRW  Cyfoeth Naturiol Cymru

NT  Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

ORS  Hawl Tramwy Cyhoeddus

PROW  Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

RCAHMW  Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

RDP  Cynllun Datblygu Gwledig 

RIGS  Safleoedd o Ddiddordeb Daearegol a  
 Geomorffolegol Rhanbarthol

ROWIP  Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

SA  Arfarniad Cynaliadwyedd 

ACA  Ardal Cadwraeth Arbennig 

SAM  Heneb Restredig

SDF  Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy 

SEA Asesiad Amgylcheddol Strategol 

SEWTA  Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain  
 Cymru

SOPR  Adroddiad Cyflwr y Parc 

SoDdGA  Safle o Ddiddordeb Gwyddonol   
 Arbennig

TAN  Nodyn Cyngor Technegol 

TGV  Y Cymoedd Gwyrdd 

UNESCO  Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a
 Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig
 
LlC  Llywodraeth Cymru 

WATs  Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru 

WFD  Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr 

WHS  Safle Treftadaeth Byd 

WTs  Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt 

YHA  Cymdeithas yr Hostelau Ieuenctid

Atodiad  10: 

Rhestr o Acronymau


