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Thema 6: 
Datblygu economaidd cynaliadwy 

Dyma’r dangosyddion sy’n cynrychioli’r thema hon: 

•  Dangosydd  16: Darparu tai fforddiadwy       
•  Dangosydd  17: Gweithgarwch economaidd 

•  Dangosydd  18: Cyflogaeth yn ôl math o ddiwydiant
Mae gan y Cynllun Datblygu Lleol sydd wedi’i fabwysiadu’n ddiweddar bolisïau yn eu lle er mwyn sicrhau bod targedau 
tai fforddiadwy’n cael eu cyrraedd (ac mae cyfarwyddyd cynllunio ategol drafft ar y gweill hefyd) ac mae’r Parc yn parhau 
i ddarparu mwy o dai fforddiadwy na Pharciau Cenedlaethol eraill yng Nghymru. Felly mae cyflwr y ddarpariaeth o dai 
fforddiadwy yn y Parc yn gyffredinol dda.

Mae elfennau cadarnhaol a negyddol yn perthyn i gyflwr presennol y gweithgarwch economaidd yn y Parc; felly mae’r cyflwr 
presennol yn weddol. Ar un llaw, ceir canran uwch o bobl weithredol yn economaidd yn y Parc o gymharu â Chymru’n 
gyffredinol. Cynyddodd y ffigur hwn 3.5% rhwng 2001 a 2011. Ceir hefyd lai o bobl anweithredol yn economaidd yn y Parc 
o gymharu â Chymru gyfan (roedd y ffigur hwn wedi gostwng 3.5% rhwng 2001 a 2011). Fodd bynnag, gostyngodd canran y 
myfyrwyr yn y Parc rhwng 2001 a 2011 (dangosodd y ganran gyfatebol ar gyfer Cymru gynnydd) ac mae canran y bobl sydd 
wedi ymddeol yn y Parc yn cynyddu ar gyfradd gyflymach nag yng Nghymru’n gyffredinol.

Ceir hefyd elfennau cadarnhaol a negyddol o ran math o gyflogaeth. Roedd gostyngiad mewn amaethyddiaeth, pysgota 
a gweithgynhyrchu ond cynnydd mewn adeiladu. Ffurfiwyd categori newydd hefyd, ‘Cyfanwerthu a masnach adwerthu; 
atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur’, sy’n cyflogi elfen arwyddocaol iawn o gyflogaeth. Mae nifer uchel o bobl 
hunangyflogedig yn y Parc o hyd. Yn gyffredinol, ystyrir bod y dangosydd hwn mewn cyflwr gweddol.                 

Gan ddefnyddio’r tri dangosydd hyn i asesu’r cyflwr cyffredinol (Gwael, Gweddol, Da neu Ragorol), mae cyflwr y parc yng 
nghyd-destun Thema 6 y Cynllun Rheoli yn WEDDOL.

Cyffredinol: :

Crynodeb

GWEDDOL
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Dangosydd  16: 
Tai Fforddiadwy Ychwanegol

Darperir tai fforddiadwy i deuluoedd nad ydynt yn gallu rhentu na phrynu ar y farchnad agored. Fe’u diffinnir yn y 
Cynllun Datblygu Lleol fel Tai Rhent Cymdeithasol, Tai Canolraddol ac o gymysgedd a daliadaeth sy’n cyfateb i anghenion 
lleol. Mae nifer yr anheddau fforddiadwy ychwanegol net a adeiledir yn y Parc Cenedlaethol wedi’i gynnwys fel 
dangosydd yn Adroddiad Monitro Blynyddol y Cynllun Datblygu Lleol.          

Mae tai fforddiadwy ychwanegol yn cynnwys yr unedau tai hynny a brydlesir er mwyn darparu llety i deuluoedd digartref, 
gyda’r brydles am fwy na blwyddyn. Mae Tabl AH1 yn dangos cyfanswm y ddarpariaeth ychwanegol o dai fforddiadwy yng 
Nghymru rhwng 2007/8 a 2014/15.

Oddi mewn i ardaloedd y Parciau Cenedlaethol, mae’n dangos bod y nifer uchaf o unedau tai fforddiadwy ychwanegol yn 
cael eu darparu fel rheol ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Fodd bynnag, yn 2012-13, roedd y ddarpariaeth ar 
ei huchaf yn Eryri (39 allan o 56 uned). Fel yn 2011-12, ni ddarparwyd unrhyw dai fforddiadwy ym Mharc Cenedlaethol 
Sir Benfro. Dylanwedir ar lefel y ddarpariaeth gan darged tai fforddiadwy pob un o’r Parciau Cenedlaethol.22

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn adlewyrchu’r duedd genedlaethol o ran bod canran yr unedau tai 
fforddiadwy ychwanegol a ddarperir ar ei hisaf yn 2012/3 ers dechrau casglu data yn 2007/8, gan adlewyrchu’r gostyngiad 
parhaus mewn gweithgarwch adeiladu tai newydd ehangach. Mae bwriad i’r ffigur ar gyfer y Parc ostwng eto yn 
2013/2014, gan ddarparu 15 o anheddau fforddiadwy ychwanegol, ac nid oes bwriad iddo gynyddu eto tan 2014/5, pryd 
cynigir 20 o anheddau fforddiadwy ychwanegol.     

Er mwyn cyrraedd targedau, mae’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) sydd wedi’i fabwysiadu’n ddiweddar gan Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn datgan y bydd yr Awdurdod yn galw am ddatblygu yn yr aneddiadau penodol 
er mwyn gwneud cyfraniad tuag at dai fforddiadwy. Er mwyn darparu manylion am weithredu ei sefyllfa bolisi, mae’r 
Awdurdod wedi llunio Cyfarwyddyd Cynllunio Ategol (CCA) drafft ar gyfer Polisi 28 o’r Cynllun Datblygu Lleol, ‘Tai 
Fforddiadwy’.

22  Darparu Tai Fforddiadwy yng Nghymru 2012-2013 – Adolygwyd
© Nigel Forster - Aberhonddu
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(Ffynhonnell: Data a gasglwyd am Ddarparu Tai Fforddiadwy, LlC)23 

23 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2013/131106-affordable-housing-  
 provision-2012-13-revised-en.pdf

Ddarperir: Cynlluni-
wyd (b)
2013-14

Arfaethwyd 
(b)

2014-152007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Ynys Môn 77 116 79 85 49 110 41 37

Gwynedd 85 93 53 110 37 66 63 106

Conwy 26 49 60 76 32 45 186 128

Sir Ddinbych 78 134 87 154 60 61 22 0

Sir y Fflint 61 74 24 115 71 57 126 125

Wrecsam 73 10 41 83 95 15 74 64

Powys 41 55 56 27 38 105 0 0

Ceredigion 45 34 38 47 (r )119 15 52 136

Sir Benfro 82 67 123 105 26 59 28 159

Sir Gaerfyrddin 86 80 186 86 92 87 40 150

Abertawe 102 299 124 104 297 129 401 450

Castell-nedd Port Talbot 35 81 138 100 83 140 152 90

Pen-y-bont ar Ogwr 127 110 101 140 120 30 123 183

Bro Morgannwg 18 11 68 140 48 73 42 204

Caerdydd 256 459 488 362 417 329 233 217

Rhondda Cynon Taf 89 117 103 86 40 84 97 106

Merthyr Tudful 21 50 65 73 31 66 52 25

Caerffili 95 203 170 160 108 144 140 276

Blaenau Gwent 11 70 33 75 122 116 41 54

Torfaen 99 71 92 88 92 58 183 153

Sir Fynwy 76 101 26 167 191 85 91 205

Casnewydd 109 259 215 103 264 168 36 26

Cymru 1,692 2,543 2,370 2,486 (r ) 2,432 2,042 2,223 2,894

O’r rhain , cyfanswm ddarperir yn:

Parc Cenedlaethol Eryri 6 14 16 8 5 39 22 26

Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 8 15 12 3 0 0 0 0

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 16 25 35 20 27 17 15 20

Cyfanswm y Parc Cenedlaethol 30 54 63 31 32 56 37 46

Cyfanswm y tu allan o’r Parciau Cenedlaethol 1,662 2,489 2,307 2,455 2,400 1,986 2,186 2,848

Cymru 1,692 2,543 2,370 2,486 (r ) 2,432 2,042 2,223 2,894
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Dangosydd  17: 
Gweithgarwch Economaidd

Yn ogystal â chyflawni eu rôl fel stiwardiaid amgylcheddol, 
mae gan Barciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr 
ddyletswydd ar yr un pryd i ‘geisio meithrin lles 
economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol yn y 
Parciau Cenedlaethol’. Mae Parciau Cenedlaethol yn ased 
economaidd hanfodol sy’n gwneud cyfraniad arwyddocaol 
at ffyniant a lles, cynnal swyddi wrth reoli’r amgylchedd 
naturiol, cefnogi busnesau sy’n ymwneud â ffermio, bwyd, 
coedwigaeth, twristiaeth, a chynhyrchu a marchnata 
cynhyrchion a gwasanaethau nodedig, organig a naturiol yn 
lleol, a darparu lleoliadau atyniadol i bobl a busnesau. 

Ceir rôl gynyddol bwysig i’r sector gofal ei chwarae 
drwy gefnogi cyflogaeth leol, yn enwedig o ystyried y tabl 
cyflogaeth ar dudalen 79, sy’n dangos mai’r maes unigol 
uchaf o ran cyflogaeth yw iechyd a gofal cymdeithasol, 
dros 14%.

Mae Parciau Cenedlaethol yn cyflwyno gwasanaethau 
ecosystemau y mae ein heconomi a’n cymdeithas 
ehangach yn dibynnu arnynt, fel darparu dŵ r glân, 
dylanwadu ar gyflenwad dŵ r a’r risg o lifogydd, 
rheoleiddio hinsawdd ac ansawdd aer, a darparu tirluniau 
lled-naturiol atyniadol lle gall pobl ymlacio ac ymarfer, 
gan helpu i wella ein hiechyd a’n lles. Maent hefyd yn 
chwarae rhan bwysig yn hanesyddol, yn gymdeithasol 
ac yn ddiwylliannol, gan gefnogi addysg, cyfrannu at ein 
hymdeimlad o le, a darparu ffocws ar gyfer ymgysylltu 
cymunedol a gwirfoddoli.               

Mae gwarchodaeth amgylcheddol a lles economaidd yn 
cael eu hystyried fel nodau sy’n gwrthdaro yn aml. Fodd 
bynnag, ceir cydnabyddiaeth gynyddol, a nifer cynyddol o 
astudiaethau gwyddonol, sy’n dangos bod rhannau helaeth 
o’r economi fodern yn dibynnu ar ansawdd yr amgylchedd 
a defnydd cynaliadwy ohono.24 

Mae Tabl EA1 yn cyflwyno darlun o gyflogaeth y sector 
amgylcheddol ym Mharciau Cenedlaethol Cymru. Efallai na 
ellir priodoli rhai o’r sectorau hyn yn llawn i’r amgylchedd 
ac felly, er mwyn deall eu cyfraniad at yr ystadegau 
am gyflogaeth yn yr adran Amgylcheddol, mae’n rhaid 
amcangyfrif cyfran y gweithgarwch yn y gwahanol sectorau 
sy’n dibynnu ar yr amgylchedd.

24  Gwerthfawrogi Parciau Cenedlaethol Cymru (Medi 2013); http://www.teebweb.org/
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Tabl EA 1: Cyflogaeth yn y Sector Amgylcheddol ym Mharciau Cenedlaethol Cymru

Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

Parc Cenedlaethol 
Arfordir Penfro Parc Cenedlaethol Eryri Cyfanswm

Amaethyddiaeth, coedwigaeth,  pysgota a 
mwyngloddio 1,445 1,018 1,539 4,001

Trydan 83 77 54 215

Masnach adwerth 726 474 406 1,606

Llety ac Asiantau theithio 586 831 1,072 2,489

Tai bwyta a thafarnau 370 619 382 1,371

Hamdden a diwylliant 688 238 273 1,199

Dŵ r, carthffosiaeth a gwastraff 133 22 356 511

Cludiant tir 43 47 43 133

Gweinyddiaeth cyhoeddus ac amddiffyn 705 206 334 1,246

Cyfanswm 4,779 3,532 4,459 12,771

© Nigel Forster -  Aberhonddu
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Mae’r tri Pharc Cenedlaethol yn rhan arwyddocaol o 
Economi Cymru. Yn gyffredinol, mae economïau’r Parciau 
Cenedlaethol yn cyfrif am £557m o’r Gwerth Ychwanegol 
Gros, gan gynrychioli 1.2% o economi Cymru.25  

Mae gweithgarwch economaidd sy’n ymwneud â 
gwarchod neu reoli’r amgylchedd, neu’n ddibynnol 
mewn rhyw ffordd ar yr amgylchedd, yn cefnogi 10,738 
o swyddi’n uniongyrchol oddi mewn i ffin y Parc 
Cenedlaethol a 2,033 o swyddi pellach ledled Cymru. 

Mae’r gweithgarwch hwn yn cynhyrchu 0.7% o Gynnyrch 
Domestig Gros Cymru. Mae hyn yn eithrio effaith 
gwariant ymwelwyr â’r Parc Cenedlaethol mewn rhannau 
eraill o Gymru. Mae Siart EA1 isod yn datgan cyfraniad 
amgylchedd y Parc Cenedlaethol at gyflogaeth yng 
Nghymru.

Mae Graff EA1 yn cyflwyno proffil o Economïau Parciau 
Cenedlaethol Cymru. Mae’n cymharu data Parciau 
Cenedlaethol Cymru â data Cymru. Mae’n dangos bod 
gwahaniaethau sylweddol o ran cyfran y swyddi ym mhob 
sector ym mhob un o’r Parciau Cenedlaethol. 

Fodd bynnag, cyfresi data Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog a Chymru yw’r rhai mwyaf cymharol a’r 
gwahaniaethau mawr yw bod y Parc Cenedlaethol yn 
darparu ychydig mwy o gyflogaeth mewn cyfanwerthu, 

adwerthu, gwestai a bwytai a chryn dipyn yn fwy o 
gyflogaeth mewn prif ddiwydiannau a chyfleustodau. 
Mae’r Parc Cenedlaethol fel ardal yn darparu ychydig yn 
llai o swyddi mewn gweinyddiaeth gyhoeddes, amddiffyn, 
trafnidiaeth, cyfathrebu a gweithgynhyrchu ac adeiladu.

Graff EA 1: Proffil o Economïau’r Parciau Cenedlaethol (Ffynhonnell - data ONS)

Siart Cylch EA 1: Cyfraniad Amgylchedd y Parc Cenedlaethol at Gyflogaeth yng Nghymru 
(Ffynhonnell Gwerthfawrogi Parciau Cenedlaethol Cymru - Medi 2013)
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Mae Tabl EA2 yn datblygu’r dangosydd a ddefnyddiwyd yn Adroddiad Cyflwr y Parc 2006. Mae’n cymharu data am 
weithgarwch economaidd o Gyfrifiad 2011 gan lunio cymariaethau rhwng Cymru a Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. Mae’n hynod ddefnyddiol oherwydd mae’n darparu data cymharol o 2001. Mae’n dangos canran uwch o 
bobl weithredol yn economaidd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog nag yng Nghymru’n gyffredinol. Mae’r 
ganran ar gyfer y bobl hunangyflogedig sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol bron i ddwbl y ganran yng Nghymru, a cheir 
canran sylweddol is o bobl ddi-waith yn y Parc. Fodd bynnag, ceir canran uwch o fyfyrwyr a gweithwyr yng Nghymru’n 
gyffredinol o gymharu â Pharciau Cenedlaethol.   

Mae Tabl EA2 yn dangos canran lai o bobl ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy’n anweithredol yn economaidd 
ond eto ceir canran uwch o bobl wedi  ymddeol yn y Parc (mae pobl wedi ymddeol yn cael eu dosbarthu fel pobl 
anweithredol yn economaidd). Cynyddodd nifer y bobl sydd wedi ymddeol yn y Parc rhwng 2001 a 2011 a bu gostyngiad 
bychan yn nifer y myfyrwyr. Cynyddodd nifer y bobl wedi ymddeol yng Nghymru’n gyffredinol ryw ychydig hefyd, er 
nad oedd yn gynnydd mor amlwg â’r ffigur cyfatebol ar gyfer y Parc. Bu cynnydd yn nifer y myfyrwyr yng Nghymru’n 
gyffredinol rhwng 2001 a 2011. 

Y ffigurau i gyd yn %

Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog

Cymru

2001 2011 2001 2011

Gweithredol yn Economaidd 65.2 68.7 61 65.8

Cyflogedig 45.7 47.4 47.5 49.5

Hunangyflogedig 15.2 16 7.7 8.6

Di-waith   2.7 3.1 3.5 4.3

Myfyriwr llawn amser 1.6 2.2 2.3 3.3

Anweithredol yn Economaidd 34.8 31.3 39 34.2

Wedi ymddeol 16 18.8 14.8 16.1

Myfyriwr 4.3 4.2 5.1 6

Gofalu am y cartref/teulu 5.2 2.7 6.4 3.8

Salwch Parhaol/Anabl 6.8 4 9.2 6.3

Arall 2.5 1.6 3.5 2
25 http://www.nationalparkswales.gov.uk/__data/assets/pdf.file/0009/389727/ 
 Valuing-Wales-National-Parks-.pdf

© Philip Veale - Aberhonddu - Pen-y-Fal o FwlchTabl EA 2: Gweithgarwch Economaidd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog/Cymru
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Dangosydd  18: 
Cyflogaeth yn ôl Math o Ddiwydiant

Mae Tabl ET1 yn datgan cyflogaeth yn ôl math o 
ddiwydiant yn y Parc Cenedlaethol rhwng 1991 a 2001. 
Cynigir data Cyfrifiad 2011 isod ar gyfer cymharu. Mae’r 
categorïau diwydiant cyflogaeth wedi newid dros amser 
ond maent yn darparu data defnyddiol am dueddiadau ar 
gyfer mathau o gyflogaeth trigolion y Parc Cenedlaethol.

Mae Tabl ET1 yn cyflwyno’r data Cyflogaeth yn ôl y math 
o Diwydiant a ddefnyddiwyd yn Adroddiad Cyflwr y Parc 
2006. Bydd data’r Cyfrifiad yn y dyfodol, a’r rhagolygon 
canol blwyddyn, yn galluogi’r dangosydd hwn i gael ei 
ddiweddaru gan ddefnyddio cyfres ddata gyson.

Tabl ET1: Cyflogaeth yn ôl Math o Ddiwydiant

Cyfrannedd o bobl oed 16-74 yn gweithio yn: 1991 2001

 Amaethyddiaeth a physgota* 10.  2% 7.  3%

Ynni a dŵ r 2.  6% 1.  2%

Gweithgynhyrchu 10.  1% 10.  8%

Adeiladu 6.  4% 7.  1%

Dosbarthu, gwestai a bwytai** 17.  8% 20.  9%

Trafnidiaeth a chyfathrebu*** 4.  1% 3.  7%

Cyllid bancio ac yswiriant 7.  5% 10.  5%

Gweinyddiaeth gyhoeddus, addysg ac iechyd† - 33.  1%

Gwasanaethau eraill †† 37.  4% 5.  3%

Heb ei nodi ††† 2.  0% -

Cyfanswm 98.  1% 99.  9%

Ffynhonnell: Sensws 1991; Sensws 2001 Crynhoad o ystadegau ardaloedd lleol 2004

* Yn cynnwys coedwigiaeth ym 1991. 

** Coedwigaeth ni crybwyllir yn 2001

*** Cludiant yn unig ym 1991

† Heb eu pennu yn 1991, ond yn ôl pob tebyg   
 cynnwys mewn gwasanaethau eraill

†† Mae’n debyg bod y ffigur 1991 yn cynnwys   
 gweinyddiaeth gyhoeddus ayyb

††† Dim categori ar gyfer ‘ heb ei nodi ‘ yn 2001
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Yn gyffredinol, mae’r data’n dangos bod 
gostyngiad pellach wedi bod mewn cyflogaeth 
mewn amaethyddiaeth a physgota (gan gynnwys 
coedwigaeth yn nata 2011) a gostyngiad mewn 
cyflogaeth gweithgynhyrchu yn dilyn cynnydd rhwng 
1991 a 2001. Bu cynnydd pellach mewn cyflogaeth 
adeiladu. Mae’n anodd canfod tuedd mewn llety a 
gwasanaethau bwyd gan ei fod yn gategori newydd. 
Fodd bynnag, wrth symud ymlaen bydd y newid hwn 
yn darparu data gwerthfawr am dueddiadau mewn 
categori cyflogaeth pwysig i drigolion y Parc. 

Mae prif gategorïau cyflogaeth y Parc wedi cael eu 
rhannu ymhellach ers cynhyrchu Adroddiad Cyflwr 
y Parc 2006 ond, yn gyffredinol, maent yn parhau 
i ddangos y gyflogaeth fwyaf mewn gweinyddiaeth 
gyhoeddus, amddiffyn ac addysg, gyda dau gategori 
newydd wedi’u datgan yng Nghyfrifiad 2011, sef 
cyfanwerthu a masnach adwerthu ac iechyd pobl a 
gwaith cymdeithasol. Mae’n bur debyg mai’r rheswm 
am hyn yw’r nifer o gyflogwyr mwy sydd wedi’u lleoli 
yn y Parc Cenedlaethol. Mae gan Gyngor Sir Powys 
swyddfeydd yn Aberhonddu (yn y Parc Cenedlaethol) 
a hefyd mae pencadlys adrannol Heddlu Dyfed-Powys 
yma, y Weinyddiaeth Amddiffyn ac Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol ei hun. Ceir tair ysgol uwchradd a nifer 
o ysgolion cynradd yn y Parc a nifer o rai gerllaw, yn 
ogystal ag Ysbyty Coffa’r Rhyfel yn Aberhonddu ac 
ysbytai eraill gerllaw. Ceir oddeutu 15 o gartref gofal 
yn y parc a mwy na 30 yn agos at y parc.                                                                               

Data Cyfrifiad 2011:
Cyfanswm y Personau’n gweithio – 15,889

Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a 
Physgota

 5.9%

Gweithgynhyrchu 6.5%

Adeiladu 8.2%

Cyfanwerthu a masnach adwerthu;
atgyweirio cerbydau modur a beiciau modur 3.4%

Trafnidiaeth a Storio  2.5% 

Llety a gwasanaethau bwyd  7.5%

Gwybodaeth a Chyfathrebu  1.9%

Gweithgareddau ariannol ac yswiriant 1.5%

Eiddo Tiriog 1.4%

Proffesiynol, gwyddonol a thechnegol  5%

Gwasanaethau gweinyddol a chefnogi  4.2% 

Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn, 
nawdd cymdeithasol gorfodol

  9.7% 

Addysg 10.6%

Iechyd Pobl a gwaith cymdeithasol 14.6%

Arall  5.3%

Rhwng 1991 a 2001, roedd nifer y bobl a oedd yn cael eu 
cyflogi mewn amaethyddiaeth a physgota wedi gostwng o 
10.2% i 7.3%. Erbyn 2011 roedd y nifer hwn wedi gostwng 
ymhellach i 5.9% (gan gynnwys coedwigaeth).

Rhwng 1991 a 2001, roedd nifer y bobl a oedd yn cael eu 
cyflogi mewn gweithgynhyrchu wedi cynyddu o 10.1% i 
10.8%. Erbyn 2011 roedd y nifer hwn wedi gostwng i 6.5%.

Rhwng 1991 a 2001, roedd nifer y bobl a oedd yn cael eu 
cyflogi mewn adeiladu wedi cynyddu o 6.4% i 7.1%. Erbyn 
2011 roedd y nifer hwn wedi cynyddu ymhellach i 8.2%.

Newidiodd y categori ar gyfer ‘Trafnidiaeth a Chyfathrebu’ 
yn 2011 i ‘Trafnidiaeth a Storio’. Bu gostyngiad yn y 
niferoedd a oedd yn cael eu cyflogi yn y categori hwn o 
4.1% i 3.7% rhwng 1991 a 2001, a gostyngiad pellach erbyn 
2011 i 2.5%.

Cynyddodd y niferoedd a gyflogir yn y categori 
‘Dosbarthu, Gwestai a Bwytai’ rhwng 1991 a 2001 o 
17.8% i 20.9%. Yn 2011, newidiodd y categori i ‘Llety 
a Gwasanaethau Bwyd’ (gan golli elfen ddosbarthu’r 
categori) a bu gostyngiad yn y niferoedd i 7.5%. Mae’n 
werth nodi bod data Cyfrifiad 2011 yn cynnwys categori 
newydd, ‘Cyfanwerthu a masnach adwerthu; atgyweirio 
cerbydau modur a beiciau modur’. Nid oedd hwn wedi’i 
gynnwys yn ACYP 2006 ond mae’n rhan arwyddocaol o 
gyflogaeth yn y Parc Cenedlaethol, yn 13.4%.

Mae’n werth nodi bod amrywiaeth o newidiadau eraill yn 
y categorïau a gafodd eu defnyddio rhwng data Cyfrifiad 
1991, 2001 a 2011, sy’n darparu mân gyflogaeth yn y Parc. 
Mae Adroddiad Cyflwr y Parc yn tynnu sylw at newidiadau 
mawr mewn tueddiadau cyflogaeth.
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