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‘Mae’r ardaloedd a warchodir yn y byd, sy’n gorchuddio mwy na 12 y cant o arwyneb y tir ar hyn o bryd 
ar ffurf parciau cenedlaethol a gwarchodfeydd natur, yn darparu’r ffynhonnell unigol fwyaf o wasanaethau 
ecosystemau diogel ochr yn ochr â’u swyddogaethau mwy cydnabyddedig, sef cadwraeth bioamrywiaeth 

a hamdden. Mae’r ecosystemau naturiol mewn ardaloedd a warchodir yn darparu sicrwydd o fwyd; 
cyflenwadau dŵ r rheolaidd, glân; lliniaru rhag trychinebau; dal a storio carbon; a chyfoeth o wasanaethau 

diwylliannol ac ysbrydol. Ond eto, pur anaml y mae trafodaethau am ardaloedd a warchodir yn 
canolbwyntio ar y gwasanaethau ecosystemau maent yn eu darparu ac y gallent elwa’n ariannol ohonynt.’1

1 Parciau Cenedlaethol gyda Buddion: Sut Mae Diogelu Bioamrywiaeth y Blaned Hefyd yn Darparu Gwasanaethau Ecosystemau (http://www.thesolutionsjournal.com/mods/1008)

Diogelir y mapiau yn yr adroddiad yma gan © Hawlfraint y Goron a cronfa ddata 2015, Arolwg Ordnans 100019322. Ni chaniateir i 
chwi gopio, tam-drwyddedu, dosbarthu neu werthu y data yma i unrhyw drydydd barti mewn unrhyw ffurf.
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Cyflwyniad 
Pwrpas Adroddiad Cyflwr y Parc (ACYP) yw cyflwyno darlun o gyflwr cyffredinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
ac adrodd ar y cynnydd o ran rhoi Cynllun Rheoli 2010-2015 y Parc Cenedlaethol ar waith. Fel y Cynllun Rheoli, mae’n 
adroddiad ar gyfer y Parc Cenedlaethol a’r bobl sy’n byw ac yn gweithio yn y Parc ac yn ymweld ag ef, yn ogystal ag ar 
gyfer gwaith Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Daeth chwe thema i’r amlwg ym mhroses ymgynghori’r Cynllun Rheoli, er 
mwyn datblygu a rhoi blaenoriaeth i gamau gweithredu. Mae’r rhain wedi cael eu hymgorffori fel nodau corfforaethol gan 
yr awdurdod. Maent yn datblygu 2 Bwrpas Statudol a Dyletswydd yr Awdurdod ac yn cyd-fynd yn agosach â’r Asesiad 
Amgylcheddol Strategol a’r egwyddorion rheoli ar gyfer Ardaloedd Categori V a Warchodir.     

Mae gallu dirnad tueddiadau tymor hir a byr yr un mor bwysig â gwybod beth yw cyflwr presennol adnodd neu derfyn 
penodol yn y Parc Cenedlaethol, ac felly un nod pwysig yw penderfynu a yw’r Parc Cenedlaethol, yn ei hanfod, yn gwella 
neu’n gwaethygu. Yn yr adroddiad hwn ceir cyfresi data sydd wedi’u cyflenwi gan lefelau amrywiol yn y llywodraeth, gan 
fyd busnes a chan wahanol fathau o ymchwil.                      

Bydd rhai o ddangosyddion ac is-ddangosyddion y dyfodol yn deillio o ymchwil prifysgol ac mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol wedi llunio cytundebau prosbectws ymchwil gyda chyrff academaidd. Y gobaith yw y bydd y rhain yn dwyn 
ffrwyth i ddarparu dangosyddion ar gyfer cyhoeddiadau o’r adroddiad hwn yn y dyfodol. Bydd y prosiectau monitro 
parhaus hyn yn galluogi cynhyrchu diweddariadau yn y dyfodol wrth ddatblygu dulliau addas ar gyfer darparu data 
Adroddiad Cyflwr y Parc.

Mae’r Adroddiad Cyflwr y Parc hwn yn defnyddio dangosyddion sydd wedi’u strwythuro yn unol â chwe thema’r Cynllun 
Rheoli, sydd wedi deillio o Bwrpasau a Dyletswydd Awdurdod y Parc. Dangosir hyn yn Nhabl Cyflwyniad 1 isod: 

Thema 1: Rheoli tirluniau’r parc i sicrhau’r manteision 
cadwraeth a chyhoeddus gorau posib

Pwrpas 1af
Thema 2: Gwarchod a gwella bioamrywiaeth

Thema 3: Darparu cyfleoedd i bawb ar gyfer mynediad 
a hamdden yn yr awyr agored

2il Bwrpas
Thema 4: Gwella ymwybyddiaeth

 a dealltwriaeth o’rparc

Thema 5: Creu a chynnal cymunedau, trefi 
a phentrefi cynaliadwy

Dyletswydd
Thema 6: Datblygu economaidd cynaliadwy 

Tabl Cyflwyniad 1: Themâu’r Cynllun Rheoli a Phwrpas/Dyletswydd
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Mae tri phrif ddangosydd wedi cael eu dewis ar gyfer pob un o themâu’r Cynllun Rheoli, gan roi cyfanswm o 18 o brif 
ddangosyddion ar gyfer Pwrpas Cyntaf ac Ail Bwrpas, a Dyletswydd, Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn sicrhau 
bod y Cynllun Rheoli’n cyd-fynd yn agosach â 12 Egwyddor yr Ardaloedd Categori V a Warchodir  (atodiad 1) ac Asesiad 
Amgylcheddol Strategol y Cynllun Rheoli presennol.

Mae’r adroddiad yn esblygu o hyd a bydd ychwanegu dangosyddion neu is-ddangosyddion mewn cyhoeddiadau ohono yn 
y dyfodol yn arwain at ddealltwriaeth gyfoethocach a manylach o gyflwr y Parc o dan chwe thema’r Cynllun Rheoli. 

Mae Tabl Cyflwyniad 2 isod yn datgan cyflwr pob thema yn seiliedig ar ddata’r dangosyddion yn yr adroddiad hwn. Ar 
hyn o bryd, mae gan y system sgorio ystod o bedair safon, Gwael, Gweddol, Da a Rhagorol.  Felly, os yw mwyafrif y 
dangosyddion mewn thema’n dangos tuedd gadarnhaol, bydd y sgôr naill ai’n dda neu’n rhagorol, gan ddibynnu ar ba 
mor gadarnhaol yw’r duedd yn y  dangosyddion. Mae’r un peth yn berthnasol os dangosir tuedd negyddol – bydd y sgôr 
yn wael, ac os dangosir tuedd debyg, bydd y sgôr yn weddol. Mae hyn yn darparu gwybodaeth grai am gyflwr cyffredinol 
thema benodol yn y Cynllun Rheoli. Ceir rhagor o wybodaeth drwy ddangosyddion/is-ddangosyddion penodol.                           

Mae’r system sgorio’n eithaf goddrychol ar hyn o bryd ac mae’n fwriad gennym i gyhoeddiadau o Adroddiad Cyflwr y 
Parc yn y dyfodol ddatblygu system sgorio sy’n fwy gwyddonol a chyson ym mhob un o’r dangosyddion. 

Mae’n fwriad cyhoeddi diweddariadau o’r adroddiad unwaith bob tair blynedd o leiaf a chyhoeddir yr adroddiad nesaf 
yn 2017. Ni fydd pob dangosydd yn cael ei ddiweddaru oddi mewn i’r amserlen hon, gan fod rhai dangosyddion yn 
ddarostyngedig i adolygiadau mwy cyfnodol nag eraill.

C
yflw

yniad 

9
2  Mae ardal a warchodir yn ofod daearyddol sydd wedi’i ddiffinio’n bendant 
ac sy’n cael ei gydnabod, ei ymrwymo a’i reoli, drwy ddulliau cyfreithiol a 
dulliau effeithiol eraill, i gyflawni cadwraeth tymor hir y byd natur sydd â 
gwasanaethau ecosystemau a gwerthoedd diwylliannol cysylltiedig. (Diffiniad 
IUCN yn 2008)

Thema’r Cynllun Rheoli Cyflwr

Thema 1: Rheoli tirluniau’r parc i sicrhau’r manteision 
cadwraeth a chyhoeddus gorau posib Da

Thema 2: Gwarchod a gwella bioamrywiaeth Da 

Thema 3: Darparu cyfleoedd i bawb ar gyfer mynediad 
a hamdden yn yr awyr agored Da

Thema 4: Gwella ymwybyddiaeth 
a dealltwriaeth o’r parc Gweddol

Thema 5: Creu a chynnal cymunedau, trefi 
a phentrefi cynaliadwy Da

Thema 6: Datblygu economaidd cynaliadwy Gweddol

Tabl Cyflwyniad 2: Themâu’r Cynllun Rheoli a’u Cyflwr
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Am y Parc

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys 
rhai o’r tirffurfiau mwyaf trawiadol a nodedig yn ucheldir 
de Prydain. Er gwaetha’i enw, mae’r Parc Cenedlaethol yn 
cynnwys llawer mwy na dim ond Bannau Brycheiniog. Mae 
hefyd yn cynnwys Y Mynyddoedd Duon, Y Mynydd Du a’r 
Fforest Fawr.

Mae’r Parc yn 520 milltir sgwâr (1346 cilometr sgwâr) 
ac wedi’i leoli rhwng Canolbarth gwledig Cymru a 
Chymoedd diwydiannol De Cymru. Mae’r tirlun yn 
amrywiol, gyda’r ucheldir eang yn gwrthgyferbynnu â’r 
cymoedd gwyrdd, y rhaeadrau dramatig, y coetir hynafol, 
ogofâu, coedwigoedd a chronfeydd dŵ r. Yn sylfaen i’r rhan 
fwyaf o’r Parc mae creigiau Hen Dywodfaen Coch o’r oes 
Ddefonaidd.               

Bu rhewlif yn y Parc yn ystod yr Oes Iâ ddiwethaf ac mae 
gwerth treftadaeth Gwyddoniaeth Pridd y Parc wedi cael 
ei gydnabod gan y Rhwydwaith Geoparc Ewropeaidd/
UNESCO, a ddyfarnodd statws Geoparc i Geoparc Fforest 
Fawr ym mis Hydref 2005. Mae’r Geoparc yn cynnwys 
hanner gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
i gyd. Hwn oedd y Geoparc cyntaf yng Nghymru a’r 
Geoparc cyntaf yn unrhyw Barc Cenedlaethol yn y DU. 

Yn 2013, cafodd ansawdd yr awyr yn y nos uwch ben 
y Parc Cenedlaethol ei gydnabod gan y Gymdeithas 
Ryngwladol ar gyfer Awyr Dywyll, a ddyfarnodd y dylid ei 
ddynodi’n bumed Cronfa Awyr Dywyll y byd. Mae’r statws 
hwn yn dynodi diffyg llygredd golau a chanran uchel o 
awyr glir. Gwnaed y cais am y statws drwy bartneriaeth 
rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chymdeithas 
Parc Bannau Brycheiniog (grŵ p aelodaeth a sefydliad 
elusennol annibynnol). Mae llawer o fusnesau twristiaeth 
ledled y Parc wedi croesawu ac elwa o’r cysyniad ac maent 
yn cynnig pecynnau gwylio’r sêr a gwybodaeth am hyn i’w 
gwesteion.                        

Mae gan y Parc Cenedlaethol lawer o gynefinoedd 
cyfoethog ar gyfer bywyd gwyllt ond does dim un rhan o’r 
Parc heb ei heffeithio gan ymyrraeth dyn. Mae’r rhan fwyaf 
o’r tir yn y Parc Cenedlaethol yn dir amaethyddol, gan 
gynnwys caeau â gwrychoedd o’u hamgylch a thir comin 
yr ucheldir (cyfuniad o gronfeydd dŵ r, llynnoedd a choetir 
yw’r gweddill yn bennaf). Gellir gweld hanes a dylanwad 
dyn ym mhob man yma; y carneddi Neolithig hirion, y 
bryngeyrydd o’r Oes Haearn, y ffyrdd Rhufeinig a’r cestyll 
Normanaidd, y chwareli a’r gweithfeydd haearn segur, y 
coedydd a’r planhigfeydd fforest a reolir, yr hen reilffyrdd, 
camlas a chronfeydd dŵ r, a hefyd llawer o ffermydd, 
pentrefi a threfi marchnad bychain.

© Philip Veale - Maen Llia
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Mae’r Parc yn gartref i fwy na 33,000 o bobl ac mae 
ganddo dreftadaeth Gymreig gadarn a bywyd economaidd, 
cymdeithasol a diwylliannol cyfoethog. Yr anheddiad 
mwyaf yw tref gadeirlan Aberhonddu, sydd â phoblogaeth 
o 8,250 (Cyfrifiad 2011), cynnydd o 4.4% ar ddata 2001 
(7,904). Mae Aberhonddu’n dref farchnad brysur ac 
yn ganolfan weinyddol bwysig i Gyngor Sir Powys a’r 
Weinyddiaeth Amddiffyn, yn ogystal ag Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol.

Mae oddeutu 4.1 miliwn o ymwelwyr yn dod i Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog bob blwyddyn  i 
fwynhau’r tirlun bythgofiadwy hwn. Mae’r mynyddoedd, yr 
ucheldir a’r cymoedd yn dir cerdded rhagorol ac ymhlith y 
gweithgareddau eraill sydd ar gael yma mae marchogaeth 
ceffylau, beicio a beicio mynydd a gweithgareddau dŵ r. 
Ceir atyniadau twristaidd mawr a gwyliau a dathliadau o 
fwyd a gynhyrchir yn lleol. Mae llawer yn dod yma hefyd i 
fwynhau pleserau syml bywyd; myfyrio, gweld yr atyniadau 
amrywiol, mynd am dro neu ddim ond mwynhau’r olygfa.  

3 http://www.  beacons-npa.gov.uk/the-authority/working-in-partnership/  
 tourism-new/visitor-management-plan-draft



Perchnogaeth Tir           
Mae’r rhan fwyaf o dir y Parc Cenedlaethol yn eiddo preifat i berchnogion stadau, ffermwyr a pherchnogion tai, sydd 
felly’n rheoli mwyafrif y tirlun hefyd. Ceir sawl perchennog tir cyhoeddus ac elusennol mawr hefyd. Mae Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol ei hun yn berchen ar 14% o’r tir, y tir comin yn yr ucheldir yn bennaf, a brynwyd gyda help grantiau 
i’w warchod er budd y cyhoedd.  Mae hawliau pori hanesyddol yn gysylltiedig â’r tir hwn ac mae gan lawer o’r rhai sydd 
â thir yn ffinio â’r tir comin hawl i roi eu stoc ar yr ucheldiroedd.12 © Philip Veale - Talybont Cronfa Ddŵ r



13Graff Proffil 1: Oedran y trigolion arferol (Ffynhonnell Data Cyfrifiad ONS 2011)

Proffil y Parc 

Demograffeg
Mae Graff Proffil 1 isod yn dangos bod cyfran lai o 
gyfanswm poblogaeth Parciau Cenedlaethol Cymru a 
Lloegr yn y grwpiau oedran 45 oed ac iau yn 2011, a 
chyfran uwch yn y grwpiau oedran dros 45. Mae’r ffigurau 
hyn yn dynodi strwythur oedran h ŷn y boblogaeth sy’n 

Proffil y Parc 

Parc Cenedlaethol Cymru a Lloegr 
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17.6%
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19.4%

14.7%

7.8%

23.1%

byw yn y parciau cenedlaethol o gymharu â’r strwythur 
cenedlaethol, gydag oedran canolrifol o 50, 11 mlynedd yn 
hŷn na’r oedran canolrifol cenedlaethol, sef 39 (Cyfrifiad - 
Y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

75 oed a throsodd
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Mae Graff Proffil 2 isod yn dangos mai dim ond un Parc 
Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr a brofodd gynnydd 
rhwng 2001 a 2011 yn y grŵ p oedran 0 i 14 oed. Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog welodd y cynnydd 
mwyaf yng nghanran y bobl  15 i 29 oed (sef 9.0 y cant).

Mae disgwyl i boblogaeth Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog gynyddu o 32,700 yn 2008 i oddeutu 33,300 
yn 2023, cynnydd o 2.0 y cant. Sbardunir y cynnydd mewn 
poblogaeth a ddisgwylir ym Mharciau Cenedlaethol 
Cymru gan y mewnfudo o rannau eraill o Gymru a’r DU. 
Mae disgwyl i nifer y marwolaethau fod yn uwch na nifer 
y genedigaethau (newid naturiol negyddol) drwy gydol 
y cyfnod o ragdybio ac ym mhob Parc Cenedlaethol. Y 
rheswm am hyn yw proffiliau oedran hŷn poblogaethau’r 
Parciau Cenedlaethol o gymharu ag ardaloedd eraill. Mae 
disgwyl i holl Barciau Cenedlaethol Cymru brofi cynnydd 
arwyddocaol yn y boblogaeth 65 oed a hŷn, a gostyngiad 
yn y boblogaeth dan 65 oed.4

Fel rhan o’r Cyfrifiad (2011), gofynnwyd i’r trigolion 
arferol5  asesu cyflwr eu hiechyd yn gyffredinol ar raddfa 
bum pwynt: da iawn, da, gweddol, gwael neu wael iawn.

Mae Graff Proffil 3 isod yn dangos bod mwyafrif trigolion 
y parc cenedlaethol, sef 82%, yn dweud eu bod mewn 
iechyd da, neu dda iawn. Mae’r ganran hon ychydig yn 
uwch nag ar gyfer Cymru a Lloegr yn gyffredinol. O gofio 
bod gan y parciau cenedlaethol strwythur oedran hŷn na’r 
strwythur cenedlaethol, a bod iechyd, yn gyffredinol, yn 
dirywio gydag oedran, mae hyn yn dynodi bod y bobl sy’n 
byw mewn parciau cenedlaethol yn eu gweld eu hunain 
mewn gwell iechyd na’r rhai sy’n byw yng ngweddill y wlad
(Cyfrifiad - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol).

75 oed a throsodd

y cant

Graff Proffil 2: Y newid canran ym maint y boblogaeth o drigolion 
arferol yn ôl oedran (Ffynhonnell Data Cyfrifiad ONS 2011)

0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74
*  Amcangyfrifwyd poblogaeth 2001 New Forest a South Downs drwy 
ddefnyddio “Output Areas Best Fit Lookup” Cyfrifiad 2001 drwy ddosbarthu 
y boblogaeth yn ôl rhyw gan nad oedd yr ardaloedd yma wedi eu dynodi yn 
barciau cenedlaethol yn 2001.



Mae Tabl Proffil 1 isod yn cymharu prisiau tai yn y Parc Cenedlaethol ac yn Sir Powys rhwng 2011 a 2012. Cynhaliwyd 
adolygiad o brisiau tai mewn Parciau Cenedlaethol gan Fanc Lloyds yn 2012.6 Bu’n cofnodi symudiadau prisiau tai mewn 
12 Parc Cenedlaethol ledled Cymru a Lloegr ac roedd yn seiliedig ar ddata gan y Gofrestrfa Dir. Mae’n dangos bod 
prisiau’r tai sydd wedi’u lleoli ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 8% yn uwch ar gyfartaledd na’r pris ar gyfer 
gweddill y Sir (i lawr 10% ar y ffigur cyfatebol ar gyfer 2011).

 Graff Proffil 3: Iechyd Cyffredinol (Ffynhonnell Data Cyfrifiad ONS 2011)

Pris yn y parc cenedlaethol ar 
gyfartaledd (£)

Pris y sir ar gyfartaledd (£) Gwahaniaeth

2011 210,356 177,962 +18 %

2012 193,658 178,860 +8 %
6 http://www.  lloydsbankinggroup.  com/globalassets/documents/media/press-
releases/lloyds-bank/2012/0408_parks.  pdf

Tabl Proffil 1: Prisiau Tai Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Phrisiau Tai’r Sir   
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4 http://wales.gov.uk/statistics-and-research/population-projections-  
 national-parks/?lang=en

5 Fel rheol, man preswylio arferol person yw ei gyfeiriad yn y DU lle mae’n
 treulio mwyafrif ei amser. I’r rhan fwyaf o bobl, eu cartref parhaol neu   
 deuluol fydd hwn (Diffiniadau Poblogaeth Terfynol ar gyfer Cyfrifiad 
 2011 - Hydref 2009).

6 http://www.lloydsbankinggroup.com/globalassets/documents/media/press-  
 releases/lloyds-bank/2012/0408_parks.pdf

© Philip Veale - Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol Cymru a Lloegr 
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Yr Awdurdod

Siart Cylch Proffil 1: Incwm Awdurdod y Parc Cenedlaethol (2012/2013)

Siart Cylch Proffil 2: Gwariant Awdurdod y Parc Cenedlaethol (2012/2013)

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fel ardal 
ddaearyddol yn perthyn i ardaloedd gweinyddol 9 o’r 
22 Awdurdod Unedol yng Nghymru. Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yw’r awdurdod cynllunio a hawliau tramwy 
ar gyfer ardal y Parc Cenedlaethol ond mae’r Awdurdodau 
Unedol cysylltiedig yn cadw’r cyfrifoldeb am yr holl 
wasanaethau llywodraeth leol eraill yn eu hardaloedd 
‘hwy’ o’r Parc. Felly, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
yn gweithio mewn partneriaeth agos â’r awdurdodau hyn 
ac mae pawb sydd â phoblogaethau oddi mewn i ffiniau 
daearyddol y Parc Cenedlaethol yn penodi Aelodau i 
wasanaethu ar fwrdd yr Awdurdod.

Mae’r siartiau canlynol (Siart Cylch Proffil 1 a Phroffil 
2) yn dangos crynodeb ariannol o incwm a gwariant 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 

Incwm, Incwm arall

Incwm, Grantiau eraill

Incwm, Gwerthiannau, ffioedd a thaliadau y Cefn Gwlad

Incwm, Taliadau cynllunio

Incwm,  Ardollau awdurdod cyfansoddol

Incwm, Grantiau Parc Cenedlaethol

Gwariant, Dealltwriaeth a mwynhad

Gwariant, Polisi cynllunio a Chymunedau

Gwariant, Rheolaeth datblygiad

Gwariant, Cadwraeth amgylchedd hanesyddol a diwylliannol

Gwariant, Cadwraeth amgylchedd naturiol

Gwariant, Rheolaeth a chynrychiolaeth democrataidd

Gwariant, Ceidwaid, ystadau a gwirfoddolwyr

Gwariant, Hamdden a rheolaeth parc
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Wrth gyflawni ei bwrpasau a’i ddyletswyddau, mae 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio gydag 
amrywiaeth o gymunedau a phobl sy’n byw ac yn gweithio 
yn y Parc Cenedlaethol ac Ymwelwyr â’r ardal. Mae gan 
y Parc Cenedlaethol dîm o wardeiniaid sy’n gofalu am 
dir yr Awdurdod ei hun a’r hawliau tramwy ar draws 
y Parc. Yn aml iawn, y wardeiniaid yw’r staff amlycaf i’r 
cyhoedd ac maent yn cyflawni gwasanaethau amrywiol, 
gan gynnwys gweithio gyda pherchnogion tir eraill a 
ffermwyr, gyda grwpiau ysgolion ac ymwelwyr. Mae’r rhai 
sy’n gwasanaethu’r cymunedau lle ceir mwy o siaradwyr 
Cymraeg yn cynnig eu gwasanaeth yn y Gymraeg. Mae’r 
Awdurdod yn darparu pedair canolfan i ymwelwyr mewn 
partneriaeth â sefydliadau eraill a Chynghorau. Mae 
ganddo wasanaeth allgymorth Addysgol sy’n gweithio 
mewn ysgolion yn y Gymraeg a’r Saesneg.                            

Mae’r tîm twristiaeth yn gweithio mewn partneriaeth â 
busnesau sy’n gweithio gydag Ymwelwyr. Mae eu gwaith 
yn cynnwys partneriaeth gyda’r sefydliad twristiaeth lleol 
i greu gwefan sy’n hybu busnesau lleol. Mae hefyd yn 
cynnwys rhaglenni hyfforddi i helpu busnesau twristiaeth 
i wella eu gwaith marchnata a gweithio mor gynaliadwy 
â phosib. Hefyd mae’n cynnwys cynllun hyfforddi 
Llysgenhadon poblogaidd i alluogi unigolion i ddysgu mwy 
am agweddau amrywiol ar y Parc Cenedlaethol, a chynnig 
croeso sy’n cynnwys mwy o wybodaeth i ymwelwyr. 

Yn 2012/13, elwodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol o fwy 
na 10,000 o oriau gan wirfoddolwyr. Mae gwirfoddolwyr 
yn gwneud gwaith amhrisiadwy ledled y Parc Cenedlaethol 
gydag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys gwaith 
gyda wardeiniaid ar y tir ac yn y Canolfannau Ymwelwyr a 
Pharc Gwledig Craig-y-Nos.  

Mae gwirfoddoli o fudd i’r ddwy ochr. Ceir hefyd 
fanteision arwyddocaol i’r gwirfoddolwyr eu hunain. Gall 
y rhain gynnwys manteision iechyd, dysgu a darganfod 
sgiliau newydd, datblygu rhwydweithiau cymdeithasol 
gyda phobl o’r un anian, neu ddim ond teimlo eu bod yn 
‘rhoi rhywbeth yn ôl’ i’w cymuned, gan arwain yn aml at 
ymdeimlad cynyddol o les.   

Fel yr Awdurdod Cynllunio ar gyfer y Parc Cenedlaethol, 
mae tîm Rheoli Datblygiadau’r Awdurdod wedi gwneud 
gwelliannau sylweddol i’w wasanaeth ac, yn ystod y 12 mis 
diwethaf, mae wedi symud yn llwyddiannus o waelod tabl 
cynghrair Llywodraeth Cymru i’r chwartel uchaf. Mae’r 
Awdurdod wedi datblygu ei adnodd ar gyfer Treftadaeth. 
Mae Adran Polisi a Strategaeth yr Awdurdod wedi llunio 
ac wedi ymgynghori ar Gynllun Datblygu Lleol newydd 
(dyfais statudol y mae’r Awdurdod yn ei defnyddio i 
lywio penderfyniadau datblygu), a fabwysiadwyd gan yr 
Awdurdod ym mis Rhagfyr 2013. 
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