
1 
 

 

 

 

 

 

Rhagair  

 

Hwn yw’r trydydd adroddiad blynyddol ar gyflawniadau Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mewn perthynas â’r Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol.   Rydym wedi cynnwys astudiaethau achos i roi ymdeimlad â’r gwaith 

ardderchog y mae’r Awdurdod yn ei wneud.  Mae gwaith ein hadrannau Cymunedau 

ac Addysg ynghyd â’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy’n arbennig o lwyddiannus o ran 

targedu grwpiau â nodweddion gwarchodedig. Rwy’n gobeithio y gallwn adeiladu ar 

eu gwaith a pharhau i ddenu cynulleidfaoedd newydd i’r Parc Cenedlaethol a chefnogi 

mentrau cymunedol.   

 

Ym mis Rhagfyr 2014 roedd yn bleser gan yr Awdurdod gyhoeddi mai ef yw’r 

Awdurdod Parc Cenedlaethol cyntaf yn y DU i gael ei gydnabod yn swyddogol fel un 

sy’n ‘Gweithio tuag at fod yn gyfeillgar i ddementia’.  

 

Gobeithio y byddwch yn cael yr wybodaeth yn yr adroddiad hwn yn ddiddorol ac os 

oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â Richard Mears, Rheolwr Adnoddau 

Dynol, gan ddefnyddio HR@beacons-npa.gov.uk  
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Adran 1 - Cyflwyniad 

 

Cafodd y Cynllun Cydraddoldeb Strategol ei fabwysiadu gan Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 28 Mawrth 2012. Cafodd y Cynllun Cydraddoldeb 

Strategol ei gwblhau yn dilyn ymgysylltu’n uniongyrchol â chyrff yn y sector cyhoeddus, 

Cynghorau Cymuned a grwpiau â buddiant rhwng Tachwedd 2011 a diwedd Ionawr 

2012. Fe ymgysylltodd y Cyngor â, ac fe geisiodd gymorth ac arweiniad ychwanegol gan 

Gynghorau Sir Fynwy a Phowys, y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac Adran 

Ystadegau Demograffeg, Treftadaeth a Chydraddoldebau Llywodraeth Cymru a 

gynhyrchodd wybodaeth ystadegol a oedd yn seiliedig ar ddata Cyfrifiad 2001. 

 

Fe wnaeth Cynllun Gweithredu’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol adnabod nifer o 

fylchau o ran casglu data ar gyfer Aelodau a chyflogeion yn enwedig ar hyfforddiant a 

chynhyrchu Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb. Cafodd ffurflenni monitro 

cydraddoldeb newydd eu cyflwyno yn 2012 ar gyfer Aelodau a staff a chafodd y ffurflenni 

presennol ar gyfer monitro prosesau recriwtio ar ein gwefan eu newid i wella’r modd y 

cesglir data. 

 

Dyma'r pedwerydd adroddiad blynyddol sy'n adeiladu ar waith helaeth y pedair blynedd 

diwethaf ac yn rhoi crynodeb o'r cynlluniau /prosiectau niferus y mae Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol a'n partneriaid yn ymwneud â hwy i ddangos ein hymrwymiad i weithio 

gyda grwpiau dan anfantais a grwpiau gyda nodweddion gwarchodedig. 
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Adran 2 - Canfod, casglu a defnyddio gwybodaeth berthnasol 

 

2.1  Aelodau a chyflogeion 

 

Mae’r ystadegau a ddarperir yn gyson â’r dull yn yr Adroddiad Blynyddol cyntaf lle 

mae’r Awdurdod wedi ceisio, wedi cofnodi ac wedi dadansoddi gwybodaeth gan 

Aelodau (Atodiad 1), cyflogeion (Atodiad 2) ac ymgeiswyr am swyddi (Atodiad 3) am 

y flwyddyn o 1 Ionawr 2015 hyd 31 Rhagfyr 2015, ac wedi cyhoeddi’r data yma fel yr 

wybodaeth fwyaf cyfoes sydd ar gael. 

 

2.2  Recriwtio 

 

Cafodd ffurflen newydd ar gyfer monitro cydraddoldeb mewn prosesau recriwtio ei 

chyflwyno ym mis Mai 2012 ac mae hon wedi galluogi’r Awdurdod i gynhyrchu 

gwybodaeth cydraddoldeb gywir ar gyfer pob nodwedd warchodedig (Atodiad 3).  Ar 

ddiwedd 2014 fe gyflwynwyd ffurflen ymgeisio a monitro ar-lein newydd a'r gyfradd 

ddychwelyd gyfartalog ar gyfer y llynedd oedd 76%. 
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Adran 3 - Ein Hamcanion 
 

Amcan 1: Darparu hyfforddiant i aelodau a chyflogeion ar ymwybyddiaeth 

o gydraddoldeb ac asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb 

 

Mae hyfforddiant wedi cael ei ddarparu gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ar 

gyfer y rhan fwyaf o’n haelodau a chyflogeion cyn ac yn dilyn cyflwyno’r Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol yn 2012 a hwnnw’n ymdrin â’u rolau a chyfrifoldebau, codi 

ymwybyddiaeth o faterion cydraddoldeb a phwysigrwydd asesiadau o’r effaith ar 

gydraddoldeb. 

 

 

Amcan 2: Cyflwyno proses sgrinio cydraddoldeb ac asesiadau o’r Effaith ar 

Gydraddoldeb ar gyfer holl adroddiadau’r Awdurdod 

 

Cafodd Ffurflenni Sgrinio Cydraddoldeb eu cyflwyno ym mis Mehefin 2012 ar gyfer yr 

holl adroddiadau a gyflwynir i bwyllgorau Archwilio a Chraffu a Chynllunio, Mynediad 

a Hawliau Tramwy’r Awdurdod Parc Cenedlaethol yr oedd yn ofynnol cael 

penderfyniad gan Aelodau yn eu cylch. Caiff y Ffurflenni Sgrinio Cydraddoldeb eu 

cwblhau gan Swyddogion, eu hadolygu gan Gyfarwyddwyr a’u cynnwys gyda’r holl 

adroddiadau i bwyllgorau a’u cyhoeddi ar wefan yr Awdurdod. 

 

Yn ystod 2016 bydd yr Awdurdod yn cyflwyno ffurflen Asesu Effaith Integredig Sengl 

newydd sy'n adlewyrchu gofynion Rheoliadau Deddf Cydraddoldeb 2010 

(Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 

(Cymru) 2015 a Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i ddarparu ffurflen sgrinio 

gynhwysfawr newydd ar gyfer penderfyniadau'r Awdurdod. 

 

 

Amcan 3: Trwy’r Cynllun Gweithredu Cynhwysiant Cymdeithasol a 

Thlodi Plant bydd yr Awdurdod yn gweithio’n gynhwysol mewn 

partneriaethau lleol trwy ddatblygu partneriaethau a fydd yn helpu i 

gyrraedd cynulleidfa ehangach ac yn cynnwys sefydliadau â sgiliau i, a 

phrofiad o weithio gyda grwpiau wedi’u hallgau yn ogystal â’r rheiny a 

chanddynt rôl sy’n ymwneud â datblygu cymunedol neu economaidd  

 

Caiff gweithgareddau sydd o gymorth i’r Awdurdod gyflawni’r amcan 

hwn eu nodi isod: 
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Yr Adran Cymunedau 

 

'Inspironment' 2015-16 

Mae grwpiau cymunedol ledled De Cymru yn cael eu helpu i fynd allan a mwynhau'r 

Parc Cenedlaethol drwy gyfres o ddyddiau hyfforddi arweinwyr 

ac ymweliadau grŵp.  Mae 'Prosiect Inspironment' yn anelu at 

ysbrydoli'r rhai hynny sy'n ansicr sut i gael mynediad i'r Parc 

neu beth sydd ar gael iddynt, i ddod yn ymwelwyr rheolaidd, 

mwy actif ac i fwynhau ei amgylchedd arbennig.  

Mae'r prosiect, a ariennir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a 

Chyfoeth Naturiol Cymru yn cael ei arwain gan dîm 

Cymunedau Cynaliadwy y Parc Cenedlaethol. I ddechrau, fe 

wnaethant gynnal chwe diwrnod hyfforddi ar gyfer arweinwyr 

grwpiau gan ddarparu gwybodaeth ac adnoddau am y Parc 

Cenedlaethol a thynnu sylw at gyfleoedd ar gyfer hamdden a gweithgareddau awyr 

agored.  Gyda chefnogaeth y tîm Cymunedau, mae'r arweinwyr yn awr yn dod â'u 

grwpiau i'r Parc ar gyfer teithiau cerdded a gweithgareddau fel 'geogelcio'. Mae arian 

ar gael i helpu i dalu costau trafnidiaeth a bydd pob grŵp sy'n cymryd rhan yn derbyn 

pecyn gwybodaeth am deithiau cerdded, taflenni, llyfrau ac adnoddau er mwyn eu 

helpu gyda'u teithiau cerdded a'u gweithgareddau eu hunain yn y dyfodol. Bydd y 

taflenni am y teithiau cerdded ar gael i bawb eu defnyddio ar ddiwedd y prosiect ym 

mis Ebrill drwy wefan y Parc Cenedlaethol. Mae'r rhain yn rhoi llwybrau cerdded ar 

gyfer gwahanol lefelau o allu a gwybodaeth am drafnidiaeth, mynediad cyhoeddus a 

lluniaeth. 

Mae grwpiau sydd wedi cymryd rhan wedi cynnwys y rheiny sy'n cefnogi pobl â 

phroblemau iechyd meddwl, dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol, gofalwyr ifanc a phobl 

hŷn.  

Mae'r adborth wedi bod yn gadarnhaol iawn: 

'Mae wedi fy annog i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau awyr agored ac mae wedi 

codi fy ymwybyddiaeth am y Parc Cenedlaethol' - L..S. SANDS Cymru (Prosiect Cyffuriau 

Abertawe gynt) 

'Mae hwn wedi bod yn brosiect gwerth chweil. Mae wedi fy ngalluogi i wneud nifer o 

ffrindiau newydd ac ymdopi â'r unigrwydd a'r diflastod yn aml o fyw ar eich pen eich hun. '  

M.S. Cymunedau yn Gyntaf Six Bells  

 

 

 

 

 

 

 

Aelodau'r Grŵp Pobl yn Gyntaf 

Caerdydd yn mwynhau ymweliad â 

Pharc Gwledig Craig-y-nos.  
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Asiantaethau a Grwpiau a gefnogwyd drwy Inspironment  

Grŵp neu Asiantaeth       Math o grŵp  Yn cefnogi 

Gwasanaeth Ymyrraeth 

Ieuenctid PPPI Powys 

Pobl ifanc sy'n agored i niwed yn gynnar i ymdrin 

ag anawsterau cyn gynted ag y bo modd ac atal 

eu problemau rhag gwaethygu. 

Kaleidoscope Elusen  

Elusen sy'n cefnogi pobl a fu yn camddefnyddio 

sylweddau yn Ne Cymru  

Gwasanaethau Cymdeithasol 

Torfaen  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Torfaen  

Darparu gofal a gweithgareddau dydd i oedolion 

ifanc sydd ag anawsterau dysgu dwys ac 

anableddau corfforol  

SANDS Cymru Elusen 

Elusen annibynnol sy'n darparu amrywiaeth o 

wasanaethau i ddefnyddwyr cyffuriau, eu teuluoedd 

a'u ffrindiau.  

Gofalwyr Cwm  Age Cymru  Cefnogaeth i bobl hŷn ym Mlaenau Gwent 

Pobl yn Gyntaf Caerdydd  

Gofalwyr 

Powys 

Grŵp hunan-eiriolaeth sy'n cael ei gynnal gan ac 

ar gyfer pobl ag anabledd dysgu yng Nghaerdydd 

Hafal  Cymru  CS Powys 

Cefnogi  pobl sydd ag afiechyd meddwl difrifol 

a'u gofalwyr   

Ymddiriedolaeth Elusennol 

Stephens a George  Elusen 

Elusen sy'n cefnogi plant trwy gyfle a 

llythrennedd mewn ardal Cymunedau yn Gyntaf. 

Clwb Ieuenctid Georgetown 

CS Blaenau 

Gwent 

Darpariaeth y gwasanaeth ieuenctid - 

Cymunedau yn Gyntaf   

Ystradgynlais - Gweithredu 

dros Blant  Elusen Cefnogi teuluoedd sydd â phlant anabl. 

ACCESS Abertyleri  Elusen 

Cynorthwyo pobl hŷn i gael mynediad at 

weithgarwch corfforol  

Cymunedau yn Gyntaf Blaenau 

Gwent  

CS Blaenau 

Gwent 

Darparu cefnogaeth i blant a phobl ifanc (8-16) i 

fanteisio ar weithgareddau. 

Ymddiriedolaeth Anaf i'r 

Ymennydd Plant  Elusen  

Elusen sy'n cefnogi plant, pobl ifanc a'u teuluoedd ac 

sy'n cynnig gweithgareddau seibiant. 
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Grŵp neu Asiantaeth       Math o grŵp  Yn cefnogi 

3 G’s Merthyr Tydfil 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Merthyr Tudful  

Gwasanaethau cymorth ieuenctid mewn 

ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf 

Gofalwyr Ifanc Sir Fynwy 

Cyngor Sir 

Fynwy ac Elusen 

Crossroads   

Gwasanaeth cefnogi i ofalwyr ifanc rhwng 8-18 

sy'n gofalu am riant, nain neu daid neu frawd neu 

chwaer sydd â salwch corfforol neu feddyliol neu 

anabledd neu sy'n oedrannus a bregus.  

 

Diwrnod  Iechyd Meddwl a Llesiant 2015 

Fel rhan o wythnos Iechyd Meddwl gweithiodd y Parc 

Cenedlaethol mewn partneriaeth â MIND Aberhonddu i 

hwyluso diwrnod o weithgareddau yng Nghanolfan Ymwelwyr 

y Parc Cenedlaethol. Daeth y digwyddiad â defnyddwyr 

gwasanaeth a darparwyr gweithgareddau at ei gilydd.  Er 

gwaethaf tywydd anffafriol fe wnaeth y digwyddiad hwyluso 

llawer o gysylltiadau newydd rhwng grwpiau, unigolion a 

sefydliadau ac roedd yn hynod o boblogaidd gyda'r rhai oedd yn 

bresennol. Denodd lawer iawn o ddiddordeb gan y sector 

iechyd oedd yn chwilio am ffyrdd newydd ac arloesol o 

gynyddu gweithgarwch i gleifion a'u teuluoedd. 

Roedd darparwyr gwasanaethau a gweithgarwch yn cynnwys:  Yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol, Cymdeithas y Cerddwyr, Cadw Cymru'n Daclus (Prosiect Long 

Forest), Dewch i Gerdded Cymru, Cynllun Atgyfeirio ar gyfer Ymarfer Corff, Dewch 

Allan Cyfoeth Naturiol Cymru, Celf Gymunedol The Woollen Line, Gofal a 

Chymorth Gwalia, Ffrindiau, Dementia a'r Rhwydwaith Teithio Eco. 

Roedd uchafbwyntiau'r dydd yn cynnwys treialu 'Boswell' y Boma trydan, argraffu ar 

sgrin a chribo gwlân. 
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Rhoddwyd cymorth i dalu am drafnidiaeth trwy Gronfa Datblygu Cynaliadwy APCBB 

a roddodd grant i dalu costau llogi bws gwennol o Aberhonddu ar gyfer y rhai oedd 

yn dymuno mynychu'r digwyddiad hwn yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc 

Cenedlaethol.  Roedd llogi'r bws yn hanfodol i sicrhau bod y digwyddiad yn gwbl 

gynhwysol. 

 

Diwrnod Gweithgareddau Lles y Fyddin - Llyn Syfaddan 

Gweithiodd staff y Parc Cenedlaethol mewn partneriaeth â Take pArt, gweithdy celf 

cymunedol a chyswllt lles y Fyddin i ddatblygu a chyflwyno diwrnod o weithgareddau 

yn Llyn Syfaddan ar gyfer teuluoedd y lluoedd oedd wedi eu lleoli yn Dering Lines, 

Aberhonddu. 

Daeth personél y gwasanaeth rheolaidd, ynghyd â theuluoedd o Nepal o'r gatrawd 

Ghurkha lleol ar ymweliad ac fe wnaethant ddysgu hanes y Crannog cyn cerdded ar 

draws Comin Llangors, drwy'r llifddolydd ar ymyl llyn mwyaf de Cymru.   

Cafodd y diwrnod ei werthfawrogi gan bawb oherwydd mai ychydig o gyfle yn aml y 

mae llawer o deuluoedd y gwasanaethau yn ei gael i fwynhau'r awyr agored gyda'i 

gilydd. Roedd y gweithgareddau yn cynnig seibiant oedd i'w groesawu ac yn darparu'r 

manteision i iechyd a lles cymdeithasol a briodolir i weithgareddau awyr agored.  
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Prosiect Geogelcio - Chwaraeon Cymru 2015-17 

Mae prosiect geogelcio a ariannwyd gan Chwaraeon Cymru ac Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol, wedi bod yn rhedeg am naw mis gan dargedu ardaloedd daearyddol 

gyda'r cyfranogiad isaf mewn gweithgarwch corfforol. Eisoes cafwyd rhai 

llwyddiannau rhyfeddol gyda'r hyfforddiant ar gyfer y prosiect yn dyblu'r targed 

cychwynnol o arweinwyr ieuenctid i gynnal sesiynau geogelcio. Mae gan rai o'r 

grwpiau sy'n rhan o'r prosiect  anawsterau dysgu a/neu broblemau emosiynol ac 

ymddygiadol. Cryfder y prosiect fu galluogi pobl ifanc i gymryd rhan a chyfrannu 

mewn gweithgaredd lle gynt y gallent fod wedi cael eu hallgau.  

Mae trydydd cam y prosiect ar waith bellach sy'n cefnogi grwpiau ieuenctid yn 

cymryd rhan yn y prosiect i ddechrau defnyddio geogelcio yn eu hardaloedd lleol. 

Mae grwpiau yn cael rhestr gynhwysfawr o gyfleoedd ariannu y gallant eu defnyddio i 

brynu offer ar gyfer geogelcio. 

Hyd yma mae 15 o brosiectau gwahanol wedi cael eu cefnogi gan gynnwys:  Sefydliad 

Gellideg, Tîm Troseddau Ieuenctid Blaenau Gwent, uned cyfeirio disgyblion Torfaen, 

Barnardos, Viva, Meisgyn, tîm ymyrraeth ieuenctid Rhondda Cynon Taf, Tîm cymorth 

ymyrraeth luosog Merthyr, Pobl Plus a Llamau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysgol Penmaes – Gwobr Arian Dug Caeredin 2016 

Mae'r tîm cymunedol yn APCBB yn parhau i gefnogi myfyrwyr Ysgol Penmaes i 

gwblhau elfen wirfoddoli eu Gwobr Arian Dug Caeredin. Mae Ysgol Penmaes yn 

darparu addysg arbenigol o ansawdd uchel ar gyfer disgyblion sydd ag ystod eang o 

anawsterau dysgu. Mae'r rhain yn cynnwys anawsterau dysgu difrifol (SLD), 

anhwylder ar y sbectrwm awtistig (ASD) ac anawsterau dysgu dwys a lluosog 

(PMLD). Mae'r ysgol yn darparu addysg ar gyfer disgyblion 3-19 oed ac oherwydd ei 

lleoliad yn Aberhonddu mae ganddi ddalgylch eang ar draws Powys. 
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Cyfleoedd i wirfoddoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog hanes hir o weithio gyda 

gwirfoddolwyr, sy'n rhan werthfawr o'r Parc ac sy'n cael eu gwerthfawrogi'n fawr. 

Mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad mawr tuag at gynnal y Parc; cyfarfod a 

chyfarch ymwelwyr a helpu yn gyffredinol i sicrhau bod pobl eraill yn mwynhau ein 

Parc Cenedlaethol. Mae ein cynllun gwirfoddoli yn agored i bob gallu oherwydd yn 

ychwanegol at bartïon gwaith ymarferol mae yna gyfleoedd i helpu gyda monitro, 

cadw cofnodion mewn perthynas â threftadaeth; trefnu ffotograffau a data ar gyfer 

ecoleg; cymryd rhan mewn arolygon ac ystod o weithgareddau eraill. 

Mae Cynllun Gwirfoddoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cefnogi rhaglen 

cynhwysiad cymdeithasol y Parc drwy'r canlynol: 

 

Mae Gwobr Arian Dug Caeredin yn gofyn am 

chwe mis o wirfoddoli gan bob cyfranogwr ac 

mae'r ysgol yn annog myfyrwyr i wneud hyn o 

fewn y gymuned leol. Gyda chefnogaeth gan dîm 

Cymuned y Parc Cenedlaethol a staff Canolfan 

Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol mae myfyrwyr yn 

awr yn helpu i gynnal yr Ardd Bywyd Gwyllt a'i 

gwella gyda strwythurau helyg newydd. Mae 

ymweliad i Barc Gwledig Craig y Nos hefyd wedi 

galluogi myfyrwyr i gynaeafu'r helyg y maent 

bellach yn gwneud defnydd da ohono yn yr ardd 

gymunedol.  
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 Mae gwirfoddolwyr yn dod i gysylltiad ag eraill wyneb yn wyneb er mwyn 

cynyddu teimladau o berthyn ac o gyfraniad. Gallai hyn helpu i oresgyn 

teimladau o unigedd personol a llai o hunan-barch. 

 Mae gwirfoddoli yn lleihau straen mewn bywyd ac yn ymlid teimladau o 

unigrwydd. Mae pobl sy'n cael eu hallgau yn aml yn profi ymdeimlad o 

gywilydd a methiant ac yn colli gobaith o gael effaith ar eu hamgylchiadau.  

 Gallai gwirfoddoli helpu pobl i fynd i'r afael â rhai o achosion sylfaenol allgau 

cymdeithasol megis diffyg gwaith, addysg ac iechyd.  

 Gallai gwirfoddoli wella rhagolygon gwaith drwy gynyddu sgiliau 

galwedigaethol a chymdeithasol.  

 Mae cysylltiadau yn cael eu meithrin drwy rwydweithiau cymdeithasol y mae 

pobl yn eu ffurfio drwy wirfoddoli a gallai'r rhain arwain at sicrhau geirdaon 

defnyddiol a hyd yn oed ddod o hyd i swydd.  

 Mae hunaniaethau yn cael eu hehangu wrth i bobl weld bod ganddynt rywbeth 

i'w roi i'w cymuned drwy wirfoddoli. Mae elfen o gydnabyddiaeth i 

gyfraniadau gwirfoddol pobl yn agwedd bwysig o berthyn. 

Mae gwirfoddoli yn fynegiant sylfaenol o berthnasau dynol. Mae'n ymwneud ag angen 

pobl i gymryd rhan yn eu cymdeithasau ac i deimlo eu bod yn bwysig i bobl eraill. 

Ynghlwm wrth hyn mae cyfoeth o werthoedd gan gynnwys cydlyniant, cyd-

ymddiriedaeth, perthyn a grymuso sydd i gyd yn cyfrannu'n sylweddol at les 

unigolion, eu cymunedau a'u cymdeithasau. 

Ar hyn o bryd mae'r Parc Cenedlaethol yn cefnogi dros 140 o wirfoddolwyr rhwng 

18-83 oed sy'n elwa nid yn unig ar hyfforddiant ymarferol ond hefyd o gadw'n heini 

ac yn iach ac mewn cysylltiad â'r byd o'u cwmpas. Mae gwirfoddolwyr yn cael eu 

cefnogi i weithio hyd at eu lefel sgiliau eu hunain a dysgir sgiliau newydd waeth beth 

fo'u rhyw. Mae gwirfoddoli yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r rhai sydd â phroblemau 

iechyd meddwl gan roi i un unigolyn oedd yn dioddef gydag iselder 'reswm dros godi 

yn y bore'.  

Eglurodd gwirfoddolwr arall wedi ymddeol yn ddiweddar 'mae wedi fy helpu i'n fawr 

ers fy ymddeoliad oherwydd roeddwn yn ei chael hi'n anodd ymdopi â diffyg 

ymroddiad a theimlad o beidio â bod yn ddefnyddiol bellach'  

 

Y Gronfa Datblygu Cynaliadwy (SDF) 

Mae'r Gronfa Datblygu Cynaliadwy yn cefnogi prosiectau cymunedol ar draws Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n anelu at gefnogi prosiectau sy'n ymdrin â 
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materion economaidd, amgylcheddol, cymunedol a diwylliannol ac sydd hefyd yn 

gwella ansawdd bywyd i gymunedau yn y Parc Cenedlaethol. 

Rhaid i brosiectau ddangos eu bod yn gynaliadwy - gan gysylltu materion 

cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd trwy gyfranogiad y cyhoedd 

a dangos bod ganddynt wir gefnogaeth neu gyfranogiad cymunedau o fewn y Parc. 

Mae'n ofynnol iddynt hefyd ddangos eu bod yn cyfrannu at themâu Cynllun Rheoli'r 

Parc Cenedlaethol ac yn ategu strategaethau lleol a chenedlaethol perthnasol eraill 

gan gynnwys Cynllun y Gymraeg Llywodraeth Cymru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae prosiectau yn cael eu categoreiddio i brif feysydd ffocws Diogelu / Cadwraeth; 

 

Cynhwysiant Cymdeithasol; Busnes a Chymunedau Cydlynol.   

Derbyniodd 23 o brosiectau £124,278 gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy hyd at 

ddiwedd y flwyddyn 2015 a chafodd 16 o swyddi eu creu neu eu diogelu ar 

brosiectau oedd yn derbyn grantiau yn ystod y flwyddyn. Cyfrannwyd mwy na 21,000 

o oriau gwirfoddolwyr ar brosiectau a gefnogir gan y Gronfa Datblygu Cynaliadwy 

gyda phob prosiect yn bodloni o leiaf ddau o amcanion y cynllun 

Mae'r canlynol yn enghreifftiau o brosiectau cynhwysol yn gymdeithasol a gefnogwyd: 

 

Canolfan St. John 

Dyfarnwyd grant y Gronfa Datblygu Cynaliadwy i Ganolfan St John i gynnal prosiect 

peilot.  Cynhaliodd Dysgu a Hwyl gyfres o gyrsiau, a gynhaliwyd yng nghanolfan St 

John yn ardal ward ddifreintiedig St John yn Aberhonddu.  Cafodd cyrsiau i ddysgu 

 

Mae meysydd blaenoriaeth allweddol perthnasol yn 

cynnwys prosiectau sy'n:  

 Goresgyn trefniadau, perthnasau a diwylliannau 

sefydliadol a allai fod yn rhwystro 

cynaliadwyedd; 

 Cynnwys pobl ifanc; a darparu cyfleoedd i 

gaffael gwybodaeth a medrau newydd 

 Sicrhau dyfodol cynaliadwy ar gyfer 

gwasanaethau pwysig yn lleol 

 Cefnogi grwpiau dan anfantais a grwpiau anabl 
lleol; 

 Ennyn cefnogaeth gan a rhoi cymorth i fusnesau 

lleol; 

 Annog cynhwysiant cymdeithasol 
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sgiliau gan gynnwys coginio, rheoli arian, sgiliau cyfrifiadurol sylfaenol, cymorth cyntaf 

a rhianta i Dadau eu cynllunio i alluogi rhieni i fagu hyder gyda golwg ar sicrhau y 

gallai'r rhieni hynny ddychwelyd i'r gwaith. 

Yn gyffredinol mae'r gweithdai "Dysgu a Hwyl" wedi bod yn llwyddiant. Mynychodd 

cyfanswm o 64 o oedolion amrywiaeth o weithdai a hyfforddiant a mynychodd 47 o 

blant y ciniawau a'r meithrinfeydd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Trwy gymryd rhan yn y gweithdai hyn, rydym wedi helpu nifer o bobl i ddatblygu eu hyder, 

gwneud ffrindiau newydd a theimlo'n rhan o'u cymuned. Mae llawer o'r cyfranogwyr wedi 

mynegi diddordeb mewn cymryd rhan mewn mwy o weithdai megis cadw'n heini, datblygu 

hunan-barch a hyder a chyrsiau achrededig mewn hylendid bwyd a sgiliau cyfrifiadurol 

sylfaenol. Cais poblogaidd arall yw cael gweithdai ar goginio ar gyllideb dynn a rheoli arian."  

Julia Lewis (Rheolwraig y Ganolfan) 

"Mae rôl y Gweithiwr Allgymorth Datblygu wedi bod o fudd mawr i'r prosiect cyfan hwn ac 

mae wedi sicrhau bod yr holl nodau ac amcanion a osodwyd gennym wedi eu cyflawni o 

fewn yr amserlen a roddwyd. Heb ei gwaith caled a chefnogaeth Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, ni fyddem wedi gallu cynnal y prosiect. Ein nod yn y dyfodol yw sicrhau cyllid ar 

gyfer y tair blynedd nesaf er mwyn parhau â'r gwaith da a dod â budd i'r teuluoedd o fewn 

ein cymuned. " 

 

Homemakers Community Recycling - Gwasanaeth Casglu Swmpus 

Mae Homemakers yn y Fenni yn helpu i ddargyfeirio eitemau swmpus y cartref o 

safleoedd tirlenwi.  Mae Homemakers Community Recycling yn elusen gofrestredig a 

leolir yn y Fenni ac mae'n gweithio ar draws ardaloedd Bannau Brycheiniog o Bowys, 

Blaenau Gwent a Sir Fynwy.   

 

 

O ran y deuddeg o giniawau teuluol a 

gynhaliwyd, cymerwyd rhan gan 

gyfanswm o 47 o oedolion a 40 o blant. 

Fe wnaeth y llu o sylwadau a gafwyd a 

dderbyniwyd ar lafar ac ar ffurflenni 

gwerthuso gadarnhau bod y gweithdai 

wedi bod yn llwyddiant a chynhyrchwyd 

syniadau ar gyfer gweithdai yn y 

dyfodol. Roedd un o'r mynychwyr wedi 

bod ar nifer o'r gweithdai i'w helpu hi i 

baratoi i sefydlu ei hun fel gwarchodwr 

plant 
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Mae dyfarniad grant y Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi galluogi'r elusen i gymryd 

drosodd y cyfan o wasanaeth casglu eitemau swmpus y cartref ar gyfer Sir Fynwy.  

 

 

 

 

 

 

 

Ystadegau Allweddol: 

 Cynyddodd nifer y gwirfoddolwyr o 84 i 96 gyda 13,960 o oriau gwirfoddoli. 

 Gweithiodd Homemakers gyda 24 o sefydliadau i godi ymwybyddiaeth am 

ailgylchu / ailddefnyddio a lleihau gwastraff. 

 Cafodd 31 o gartrefi eu cynorthwyo drwy'r Gronfa Caledi - sef cyfanswm o 

72 o bobl. 

 Cafodd 331 tunnell o wastraff cartref swmpus ei ddargyfeirio drwy 
ailddefnyddio / ailgylchu. 

 Dargyfeiriodd Homemakers 81.5% o'r gwastraff a gasglwyd trwy ailddefnyddio 

/ ailgylchu o safleoedd tirlenwi  

 Cafodd 2706 o eitemau eu hail-ddefnyddio gan y cyhoedd. 

 

Maent bellach yn dargyfeirio o safleoedd tirlenwi trwy ailddefnyddio ac ailgylchu ar 

gyfartaledd o 22 tunnell y mis, gan gynnwys 8 o wahanol ffrydiau gwastraff - gwydr, 

papur, cardbord, metel, tecstilau, polyester, cerameg a phren. Roedd y gyfradd 

dargyfeirio tua 6 tunnell y mis pan ddechreuodd y grant.  

Meddai Rob Davies o Homemakers, "Mae'r help y mae Cronfa Datblygu Cynaliadwy Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ei roi i Homemakers wedi caniatáu i'r elusen 

ryddhau ei hincwm ei hun i ddatblygu. Mae'r elusen bellach wedi prynu tir i ddatblygu'r 

gwaith a dod yn fwy cynaliadwy. Mae gan yr elusen 6 o staff ac ar hyn o bryd mae'n 

hysbysebu swydd ar gyfer Cydgysylltydd EBay. Mae llwyth gwaith yr elusen wedi golygu bod 

Homemakers wedi gallu cynnig mwy o oriau i un neu ddau o staff i symud o fod yn rhan 

amser i amser llawn." 

 

 

 

 

Mae'r grant wedi ei gwneud yn bosibl i 

gyflogi gyrrwr i gynorthwyo gyda'r 

casgliadau.  Mae'r swydd hon hefyd 

wedi cynyddu'r cyfleoedd i wirfoddoli. 

Bellach mae Homemakers wedi 

sicrhau CLG 5 mlynedd gyda Chyngor 

Sir Fynwy i ddarparu gwasanaeth 

casglu swmpus o gartrefi.  
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Cludiant Canolfan Gymunedol Ystradowen 

Dyfarnodd APCBB £6,614 i Ganolfan Gymunedol Ystradowen i helpu i ariannu 

penodiad cyn-löwr Huw Jenkins i yrru a chynnal bws mini'r ganolfan. 

Meddai Swyddog Datblygu Canolfan Ystradowen, Elinor Gilbey: "Allwn ni ddim diolch 

digon i BCBB am gefnogi penodiad Huw. Mae e wedi gwneud gwahaniaeth enfawr ers iddo 

gyrraedd, gan gludo pobl oedrannus a'r rhai ag anableddau i ac o'r Ganolfan ac yn datblygu 

perthynas dda n gyffredinol gyda defnyddwyr y ganolfan". 

 

 

 

 

 

 
 

Mae'r bws mini nid yn unig yn cefnogi defnyddwyr y ganolfan, ond hefyd yn cefnogi 

llawer o grwpiau o'r gymuned megis corau lleol, clybiau bowlio a grwpiau cerdded. 

Mae'r gefnogaeth gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog nid yn unig 

wedi helpu i gael mynediad i'r ganolfan gymunedol ond mae wedi cefnogi seilwaith y 

gymuned gyfan.  

 

Hyrwyddwyr y Parc Cenedlaethol  

Dod â manteision lles o'r Parciau Cenedlaethol i Blant a Theuluoedd sydd 

o dan anfantais yn ariannol.  

Cyflwynodd Hyrwyddwyr y Parc Cenedlaethol brosiect cynhwysiant cymdeithasol 

gyda'r nod o ddatblygu ymwybyddiaeth o'r hyn y gallai'r Parc Cenedlaethol ei gynnig i 

arweinwyr sefydliadau sy'n canolbwyntio ar blant ( 'Hyrwyddwyr') er mwyn bodloni 

agenda a blaenoriaethau plant a theuluoedd mewn tlodi. 

Roedd y prosiect hwn yn anelu at gefnogi'r rhai mwyaf agored i niwed a'r rhai o dan 

anfantais ariannol i gynyddu eu gallu a'u hyder a chynyddu cyfle cyfartal i gael 

mynediad at weithgareddau awyr agored. Roedd hefyd yn ymwneud â newid 

ymddygiad ac agwedd sefydliadau tuag at grwpiau ac unigolion llai ffodus. Drwy 

barhau i weithio mewn partneriaeth, hyfforddiant a deialog rheolaidd gyda grwpiau, 

 

Meddai Huw:  "Mae hwn yn newid enfawr i mi ar ôl 

gweithio dan ddaear am 30 mlynedd, ond rwy'n 

mwynhau fy hun yn fawr.  

 "Nid oes gan rai o'r pentrefi cyfagos fel Rhiwfawr 

wasanaeth bws hyd yn oed ac felly mae'r bws mini yn 

chwarae rôl hanfodol o ran sicrhau bod y ganolfan yn 

hygyrch ac yn cael ei defnyddio'n aml". 
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mae'r prosiect yn cynnig darganfyddiad o'r amgylchedd naturiol o fewn y Parc 

Cenedlaethol, boed yn lleol neu ymhellach i ffwrdd, i grwpiau fwynhau 

gweithgareddau awyr agored hwyliog, rhad neu rai sy'n costio dim o gwbl.  

 

 

 

 

 

Trwy gyflawni'r amcanion hyn mae'r prosiect yn cyfrannu at leihau 

anghydraddoldebau o ran cyfranogiad gan blant mewn tlodi, gan gefnogi  'Strategaeth 

Cynhwysiant Cymdeithasol a Thlodi Plant y Parciau Cenedlaethol yng Nghymru yn 

uniongyrchol,  Rhaglen Lywodraethu a Chreu Cymunedau Cryf Llywodraeth Cymru. 

Mae hefyd yn bwrw ymlaen â'r Cynllun Gweithredu Trechu Tlodi gan gynnwys y 

Strategaeth Tlodi Plant ddiwygiedig ac wrth wneud hynny mae'n adeiladu sylfeini ar 

gyfer 'Y Gymru a Garem'.  

Mae cefnogi ymgysylltiad amgylcheddol o'r fath yn awr ac yn y dyfodol yn helpu i 

liniaru effeithiau anfantais ariannol drwy leihau'r 'bwlch' mewn cyfleoedd a chynyddu 

iechyd a lles cyffredinol. 

Cafodd y prosiect gefnogaeth ardderchog, gan ragori ar y targedau ar gyfer 

cyfranogiad unwaith eto. Mae'r rhai a gymerodd ran wedi elwa o ran gwybodaeth, ac 

wedi ennill sgiliau newydd, a rhwydwaith o gysylltiadau ac adnoddau cymunedol ond 

yn bennaf oll mae wedi cynyddu hyder a gallu i fod yn iach ac yn hapus trwy gymryd 

rhan mewn gweithgarwch amgylcheddol. 

Roedd grwpiau y cysylltwyd â hwy yn ystod y prosiect yn cynnwys: 

 Canolfan Deulu Sant Ioan / Gweithredu dros Blant 

 Addysg Gyflenwol Powys  

 Foyer a Chefnogaeth Symudol Gwalia 

 Gofalwyr Ifanc Powys  

 Prosiect Viva! .. 

 

Mae pob grŵp, Hyrwyddwyr a Mentoriaid Cymheiriaid a fu'n cymryd rhan wedi 

ymgysylltu frwdfrydig gyda'r rhaglen ac wedi mynegi dymuniad i barhau i weithio gyda 

thîm y prosiect, ymweld yn ôl a /neu ddatblygu eu gweithgareddau eu hunain.  

 

'Diwrnod ardderchog yn dangos yr 

hyn sydd gan y Parc Cenedlaethol 

i'w gynnig i grwpiau a theuluoedd. 

Cyfle gwych arall hefyd i 

rwydweithio gydag arweinwyr 

grwpiau eraill a deall yr opsiynau 

sydd ar gael ' CJ, Powys Mend.  
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Mae'r brwdfrydedd a'r cyfranogiad gan sefydliadau a grwpiau cymunedol yn parhau i 

dynnu sylw at botensial y gwaith hwn i wneud gwahaniaeth sylweddol i'r ffyrdd y mae 

grwpiau dan anfantais yn ariannol ac sydd wedi'u hallgáu'n gymdeithasol yn ystyried a 

chael mynediad i'r Parc Cenedlaethol.  Mae hyrwyddwyr y Parc Cenedlaethol yn 

parhau i gefnogi gweithgareddau lleol, gwneud i bethau ddigwydd a goresgyn 

rhwystrau.  

'Fy rôl i fel swyddog datblygu yw trefnu gweithgareddau hamdden i blant a phobl ifanc ag 

anableddau a'u cefnogi i gymryd rhan ... ..mae'r hyfforddiant wedi fy ngalluogi i ddarparu 

ystod ehangach o weithgareddau fel y gallai plant a phobl ifanc ag anableddau gymryd rhan 

o fewn y gymuned'. –  AK, Gweithiwr Allgymorth prosiect Viva 

 

Llwybrau'r Parc   

Fe wnaeth Llwybrau'r Parc gyflwyno unedau achrededig o hyfforddiant Agored 

Cymru  i grwpiau ymylol o fewn a thu hwnt i Ffin y Parc Cenedlaethol. Roedd yn 

adeiladu ar lwyddiant y prosiect Sgiliau Gwledig drwy ehangu'r unedau a chynnig a 

chefnogi chwech o gyfranogwyr blaenorol i ddod yn Fentoriaid Cymheiriaid. Yn 

ogystal â datblygu sgiliau oedd yn berthnasol yn lleol ar gyfer unigolion wedi eu 

hallgau (llawer ohonynt yn rhai nad oeddent mewn Addysg, Cyflogaeth na 

Hyfforddiant) fe wnaeth y prosiect hyrwyddo mwynhad a dealltwriaeth o'r 

amgylchedd, materion gwledig a chefnogi newid ymddygiad ymhlith unigolion nad 

oeddent yn gyffredinol wedi cael fawr o gyfle i brofi'r Parc Cenedlaethol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe wnaeth Llwybrau'r Parc gyflawni'n llwyddiannus a 

rhagori ar allbynnau'r prosiect ac mae wedi cryfhau'r 

etifeddiaeth o gynyddu hyder a gallu ymysg cyfranogwyr.  

Mae'r her o ymgysylltu â rhai nad ydynt yn ddysgwyr, pobl 

a oedd wedi gadael addysg brif ffrwd neu bobl oedd yn 

teimlo nad oedd dysgu ar eu cyfer nhw oherwydd 

profiadau gwael, yn parhau i fod mor amlwg ag erioed. 

Roedd Llwybrau'r Parc yn rhoi cyfle dysgu hygyrch yn lleol 

i grwpiau o ddysgwyr o'r fath a thrwy gydweithio â 

sefydliadau partner fe wnaethom alluogi grwpiau i 

gyfranogi'n ehangach drwy hyfforddiant priodol a 

pherthnasol wedi'i deilwra i anghenion y dysgwyr.  
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Cafodd cyfanswm o 31 o unigolion eu hyfforddi gan staff y Parc Cenedlaethol yn yr 

uned o'u dewis gyda 28 o gyfranogwyr yn cwblhau eu hyfforddiant ac yn ennill 

achrediad.   

Dim ond 35% oedd â diddordeb mewn cyfleoedd i wirfoddoli i ddechrau a 

gynyddodd i 73% o ddiddordeb ar ddiwedd y cwrs. Rhwystr allweddol i'r rhai nad 

oedd ganddynt ddiddordeb mewn gwirfoddoli oedd diffyg trafnidiaeth - dywedodd 

dau gyfranogwr 'efallai' y byddai ganddynt ddiddordeb!  

 

 

 

 

 

 

 

Grwpiau Llwybrau'r Park 

    Grŵp Cymorth 

Nifer y 

dysgwyr a 

gwblhaodd 

yr 

hyfforddiant  

Nodau Drug Aid 

Cymru 

Gweithgareddau dargyfeiriol ar gyfer 

oedolion sy'n defnyddio cyffuriau yng 

Ngwent  

4 

 

Ysgol 

Astudiaethau Sylfaen 

NPTC  

Cefnogi anghenion y rhai sydd ag 

anawsterau dysgu a /neu anableddau 

 

12 

 

Canolfan Adnoddau 

Iechyd Meddwl Ty 

Illtyd  

 

Cefnogi unigolion sydd â phrofiad o drallod 

meddwl i elwa ar fwy o gyfleoedd i wneud 

pethau i helpu eu hunain ac eraill yn lleol. 

4 

Dywedodd 77% fod cyfranogi wedi rhoi cipolwg 

iddynt ar gyfleoedd am swyddi yn yr awyr agored 

Dymunai 91% o ddysgwyr gymryd rhan mewn 

cyrsiau pellach.   

(roedd hyn yn cynnwys codi waliau cerrig sych, 

coedwigaeth, cynnal a chadw llwybrau, rheoli 

afonydd a gwarchod bywyd gwyllt, ffotograffiaeth 

a gweithgareddau awyr agored)  

 

‘Mwynheais y profiad i gyd yn fawr. 

Roedd yn addysgol ac yn gwneud i chi 

feddwl. Roedd yr hyfforddwyr yn 

gyfeillgar ac yn barod i ateb unrhyw 

gwestiynau. Roedden nhw yn 

frwdfrydig ac yn barchus ac yn 

gwneud i bawb yn y grwp deimlo’n 

gysurus.’ 

Drug Aid Cymru 
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Kaleidoscope  

Cymorth ar gyfer rhai a effeithir gan 

gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol i gael 

mynediad i ddarpariaeth leol o ran 

gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth. 

3 

Gwasanaeth 

Prawf De Cymru 

Cefnogi troseddwyr i ymdrin ag achosion 

eu hymddygiad troseddol. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 Fe wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr, yn enwedig tocio'r helyg. Fe wnes i elwa o weithio 

mewn tîm yn arbennig y boddhad o gynhyrchu'r hyrdlen helyg. Fe wnes i fwynhau 

gweithio yn yr awyr iach a'r amgylchedd hardd.  RK – Ty Illtyd 

 

 'Pleserus, cwrs da iawn, roeddwn yn synnu faint o hwyl y gallwch ei gael yng nghefn 

gwlad drwy wneud gwahanol weithgareddau'   AG – Prawf  

 

 Fe wnes i fwynhau'r cwrs yn fawr, gwellais fy hyder a dysgu sgiliau newydd. Hoffwn 

wirfoddoli ar gyfer rhaglenni yn y dyfodol, diolch i bawb am gwrs da ac am eu cymorth.                                                                              

GW – Prawf  
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Dangosodd adborth gan gyfranogwyr a oedd wedi cwblhau eu hachrediad eu bod 

wedi cynyddu eu gwybodaeth, a'u hymwybyddiaeth o'r Parc Cenedlaethol gyda 98% 

yn profi llawer mwy o hyder ar ôl cwblhau'r cyrsiau  

Mae sylwadau a roddwyd gan y grwpiau yn dangos yn glir bod Llwybrau'r Parc yn 

parhau i fod yn brosiect gwerth chweil sy'n dod â buddion personol a chymdeithasol 

i'r cyfranogwyr yn ychwanegol at y cyfle cychwynnol i dderbyn hyfforddiant Cafodd 

hyn ei grynhoi'n berffaith gan y sylw: 

Roeddwn yn bryderus pan ddes i ddechrau ond roedd yr hyn a ddysgais yn syrpreis 

gwych. Rydw i'n mynd i ffwrdd gyda sgiliau newydd ... byddwn yn argymell y profiad 

hwn i bawb. Yr unig ffordd y gallai hyn wella yw pe gallwn i ddod bob wythnos ' CP 

– Nodau 

 

 

Hyfforddeion Newydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

yn cychwyn ar Brosiectau Cadwraeth a Threftadaeth. 

Yn 2014 fe roddodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyllid i Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog er mwyn iddo allu darparu 12 

hyfforddeiaeth â chyflog ym maes cadwraeth dros y tair blynedd nesaf.  

  

Mae grant o £908,500 wedi cael ei roi dan raglen ‘Sgiliau ar gyfer y Dyfodol’ Cronfa 

Dreftadaeth y Loteri i’r bartneriaeth ‘Sgiliau ar Waith’ sy’n cynnwys Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro a 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. 

  

Mae’r prosiect yn cefnogi 12 hyfforddeiaeth â chyflog ar draws y tri sefydliad bob 

blwyddyn dros y tair blynedd nesaf, a fydd yn rhoi profiad gwaith ymarferol i 

unigolion mewn cadwraeth a rheoli ystadau ynghyd ag ennill cymhwyster Lefel 2 City 

and Guilds mewn rheoli cadwraeth.  

 

Dechreuodd ein chwe hyfforddai ar gyfer y flwyddyn gyntaf ym mis Medi 2014 a 

hwythau’n gweithio ochr yn ochr â thimau wardeniaid/ceidwaid presennol ac maent 

eisoes wedi profi amrywiaeth eang o waith cadwraeth ymarferol a atgyfnerthir gan eu 

lleoliad coleg am un diwrnod yr wythnos yng Ngholeg Gwent ar Gampws Brynbuga. 
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Dewch i gwrdd â Hyfforddeion newydd 2015 -2016 .......... 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Sarah Bagley            Bethan Rees            Richard Taylor 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samuel White        Peter Jenkins         Steffan Edwards      Thomas Chapman 

 

 

 

 

Gwasanaethau Addysg 
 

Prosiect Chwarae Teg 2015/16  

Sicrhawyd bod cyfanswm o £2,000 ar gael y flwyddyn ariannol hon i alluogi ysgolion o 

ardaloedd difreintiedig i gael mynediad i'r awyr agored a chael profiad o Barc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar ymweliad addysgol. 

Anfonwyd e-bost at bob ysgol yn nalgylch Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, hy 

De Cymru / Powys / Sir Gaerfyrddin, yn cynnig cyllid i dalu costau bws am ymweliad 

addysgol. Gwahoddwyd ysgolion gyda chanran uwch na'r cyfartaledd o blant sy'n 

gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim (uwch na 19% ar hyn o bryd) i wneud cais ar 

sail y cyntaf i'r felin. Hyrwyddwyd y prosiect Chwarae Teg hefyd yn yr adran 'Dysgu' 

ar wefan yr Awdurdod. 
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Ysgolion a gynorthwywyd Ebrill 2015-Ionawr 2016 

Ysgol / Grŵp Cyfeiriad / sir Rhifau 
 % PYDd 

(FSM) 

Ysgol Arbennig Greenhill Caerdydd 25-30 + 12-14 o staff 85.0% 

Ysgol Gynradd Llandeilo Caerfyrddin 24 x Derbyn 22.5% 

Ysgol Gynradd Millbank Caerdydd 60 Bl 3 a 4 32.1% 

Ysgol Gynradd Stacey Caerdydd 30 x Bl 4 37.7% 

Ysgol Gynradd Trallwn Abertawe 57 x Bl 3/4 48.7% 

Ysgol Gynradd Tyn y Wern Caerffili 70 x Bl 5/6 31.0% 

Ysgol Golwg y Cwm Powys  30x Bl 3 a 4 29.8% 

Ysgol Gyfun Tredegar  Blaenau Gwent 30 x oedran 13-14 28.3% 

Ysgol Henbury Bryste 35 Bl 9 a 10       34% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynrychiolwyr Du ac o Leiafrifoedd Ethnig yn cysgodi staff 

Addysg yn ystod prosiect mentora 

Gofynnwyd i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan y Gweinidog 

Adnoddau Naturiol, Carl Sargeant, gynnal prosiect peilot wedi ei anelu at annog 

cynrychiolwyr o Gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig i gymryd mwy o ran mewn 

bywyd cyhoeddus.  Roedd y prosiect yn golygu cael aelodau'r Parc Cenedlaethol i 

fentora tri ymgeisydd am chwe mis a rhannu eu sgiliau a'u gwybodaeth a fydd yn rhoi 

hyder iddynt gymryd rhan mewn Llywodraeth Leol, naill ai yn eu cymunedau eu 

hunain neu ymhellach i ffwrdd. Cefnogwyd y prosiect peilot gan Clare Parsons 

Hyd yma mae naw o ysgolion wedi cael 

cymorth gyda dwy arall yn trefnu dyddiadau.  

Meddai Celia Murray o Ysgol Henbury:  

'Heb y drafnidiaeth ni allem fod wedi gwneud yr 

ymweliad addysgol hwn, sy'n bwysig ar gyfer 

arholiadau TGAU y myfyrwyr. Mae llawer o'n 

teuluoedd yn cael trafferth i dalu costau'r daith, 

felly cafodd ei werthfawrogi'n fawr. ' 
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Bhunesh Napal, Jasmin 

Chowdhury, Emily Kennedy 

(Llywodraeth Cymru) a 

Guptaman Gurung 

(Rheolwr Cymunedau Cynaliadwy), Julia Gruffydd (Rheolwr Gwasanaethau 

Democrataidd) ac Emily Kennedy (Swyddog Cyswllt Tirluniau Dynodedig gyda 

Llywodraeth Cymru).  Mae Jasmin a Bhunesh wedi gweithio gyda'r Awdurdod o'r 

blaen drwy'r Cynllun Mosaig ond gweithiodd Guptaman, Uwch-gapten wedi ymddeol 

gyda Chatrawd y Ghurkas, gyda'r Awdurdod am y tro cyntaf. 

Gwirfoddolodd nifer o aelodau i fod yn fentoriaid ar gyfer y cynllun:  Mrs Melanie 

Doel (Cadeirydd), Cyng. Glynog Davies (Cyngor Sir Caerfyrddin), Cyng. David 

Meredith (Cyngor Sir Powys), Cyng. Paul Ashton (Cyngor Sir Powys), Cyng. Ann 

Webb (Cyngor Sir Fynwy) a Mr Ian Rowat (aelod a benodwyd gan Lywodraeth 

Cymru).  Roedd Jasmin, Bhumesh a Guptaman yn mynd i gael hyfforddiant, gan 

arsylwi cyfarfodydd a chael sesiynau briffio gyda swyddogion a mentoriaid i ddeall rôl 

aelodau Awdurdod yn well.  Lansiodd y Gweinidog y prosiect yn Sioe Frenhinol 

Cymru ym mis Gorffennaf 2015 a rhoddodd sylw i'n cynllun, gan gyfeirio hefyd at 

gynlluniau tebyg oedd yn cael eu datblygu yn Awdurdodau Parc Cenedlaethol 

Arfordir Sir Benfro a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

 

 

 

 

 

 

 

Yn ystod y flwyddyn bu Guptaman Gurung ar ymweliadau gydag aelodau'r tîm 

Addysg a myfyrwyr Bioleg Bywyd Gwyllt/ Bywyd Gwyllt Rhyngwladol Prifysgol De 

Cymru a oedd wedi dod i ddysgu sut mae'r Parc Cenedlaethol yn cael ei reoli a chael 

cyngor am yrfaoedd. Yna ym mis Tachwedd 2015 treuliodd Jasmin Chowdhury 

ddiwrnod prysur gyda swyddogion Addysg a dosbarth o blant ysgolion cynradd yn 

dysgu am y Celtiaid a'r Rhufeiniaid yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol. 

Helpodd hi'r plant i fraslunio arteffactau, gwneud potiau, malu ŷd a chymryd rhan 

mewn gorymdaith Rufeinig dros Fynydd Illtud.  
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Amcan 4: Gweithio gyda grwpiau Ymwybyddiaeth o fod yn Fyddar i 

gynnwys symbolau safonol yn ein harweinlyfrau i Ymwelwyr 

 

Fe ffurfiodd yr Awdurdod gyswllt cychwynnol â grwpiau a chanfu y byddai angen 

cyllid i’r grwpiau allu canlyn arni â hyn. Fodd bynnag, mae swyddogion wedi bod yn 

archwilio ffyrdd eraill o hybu’r gwaith yma gan gynnwys cymorth i Ŵyl Gerdded 

Crucywel sydd wedi arwain at gynnwys teithiau / gweithgareddau penodol ar gyfer 

pobl ag anableddau a defnyddio symbolau hygyrchedd i gadeiriau olwyn i roi 

cyhoeddusrwydd i’r digwyddiadau hyn.  Hefyd mae fersiwn diwygiedig y llyfryn “What 

to see from the National Park Visitor Centre” yn cynnwys gwybodaeth am fynediad ar 

gyfer cadeiriau olwyn a chyfleusterau o ran dolenni clywed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amcan 5: Parhau i weithio mewn partneriaeth gyda Grŵp Mynediad 

Brycheiniog i sgrinio Datganiadau Dyluniad a Mynediad a gyflwynir gyda 

Cheisiadau Cynllunio 

 

Mae gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol Gytundeb Lefel Gwasanaeth parhaus gyda 

Grŵp Mynediad Brycheiniog sy’n ymgynghorai anstatudol o fewn y broses gynllunio. 

Mae’r Grŵp Mynediad yn rhoi cyngor a sylwadau i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol ar 

geisiadau cynllunio sy’n cynnwys Datganiadau Dylunio a Mynediad o fewn a’r tu allan i 

Ardal Brycheiniog. 
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Amcan 6: Gwybodaeth Cyflogaeth mewn perthynas ag Aelodau a staff ar 

draws yr ystod o nodweddion gwarchodedig 

 

O 1 Ebrill 2012 cafodd Ffurflenni Monitro Cydraddoldeb newydd eu cyflwyno i 

Aelodau, cyflogeion ac ar y cam recriwtio sy’n cynnwys yr holl nodweddion 

gwarchodedig. Mae hyn wedi galluogi’r Awdurdod i gynhyrchu gwybodaeth gyfoes 

sydd wedi’i chynnwys yn yr adroddiad hwn ar gyfer staff ac Aelodau.  Mae ansawdd a 

dibynadwyedd gwybodaeth Recriwtio wedi gwella ar ôl cyflwyno'r ffurflenni monitro 

newydd ac mae'r gyfradd dychwelyd wedi cynyddu (Atodiad 3) 

 

Amcan Newydd 7: Gweithio tuag at ddod yn sefydliad sy’n gyfeillgar i 

ddementia. 

 

Yn y CCB ym mis Mehefin 2014, cytunodd Aelodau Awdurdod Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn unfrydol y byddai’n amcanu at fod yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Cyfeillgar i Ddementia cyntaf yn y DU. Rhoddodd 

y Cadeirydd ar y pryd, Mrs Julie James ei haddewid a’i hymrwymiad i ganlyn arni 

â hyn. Yn y misoedd dilynol daeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog yn aelod o Gymuned Gyfeillgar i Ddementia Aberhonddu a’r Gelli 

Gandryll ac yn rhan o’r Cynghrair Gweithredu ar Ddementia lleol. Ym mis Awst 

2014 fe wnaeth Cymdeithas Alzheimer’s gydnabod Aberhonddu’n swyddogol fel 

y gymuned gyntaf yng Nghymru i fod yn ‘Gweithio tuag at ddod yn gyfeillgar i 

ddementia’.  

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf derbyniodd 40 o weithwyr hyfforddiant 

Ymwybyddiaeth Dementia. 
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Adran 4 Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

 

4.1 Adrodd 

 

Yn 2012 fe gyflwynodd yr Awdurdod broses sgrinio i Asesu’r Effaith ar 

Gydraddoldeb mewn perthynas â’r holl adroddiadau yr oedd angen penderfyniad gan 

Aelodau yn eu cylch ym mhwyllgor Archwilio a Chraffu a, lle y bo’n briodol, pwyllgor 

Cynllunio a Hawliau Tramwy yr Awdurdod Parc Cenedlaethol. Byddai pob adroddiad 

gan swyddog yn cael ei ategu gan ffurflen sgrinio ar gyfer materion Cydraddoldeb. Lle 

mae’r ffurflen sgrinio’n nodi bod risg sylweddol i nodwedd warchodedig mae Asesiad 

llawn o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ofynnol. Mae pob un o’r asesiadau sgrinio hyn 

yn cael eu cynnwys yn y papurau sy’n cyd-fynd ag Agenda’r Pwyllgor. 

 

 

4.2 Hyfforddiant 

 

I ategu’r gofyniad newydd hwn cafodd aelodau a swyddogion hyfforddiant 

cydraddoldeb gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r Adran Adnoddau Dynol 

yn y drefn honno.   
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Adran 5 Hyfforddiant 

 

Cafodd dwy sesiwn hyfforddi i Aelodau a Chyfarwyddwyr eu darparu gan 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru rhwng Ionawr a Mawrth 2012 cyn i’r Cynllun 

Cydraddoldeb Strategol gael ei fabwysiadu. Cafodd trydydd gweithdy ei ddarparu ym 

mis Rhagfyr 2012 oherwydd y newidiadau mewn aelodaeth yn dilyn etholiadau 

llywodraeth leol a hyd yma mae 15 o Aelodau wedi mynychu gweithdai cydraddoldeb 

a ddarparwyd gan yr Awdurdod hwn. 

 

Cafodd staff yr oedd eu cyfrifoldebau’n cynnwys ysgrifennu adroddiadau a chyflenwi 

gwasanaethau hyfforddiant yn ystod y cyfnod o Ebrill – Mehefin 2012 gyda gweithdy 

pellach yn cael ei ddarparu ym mis Hydref 2012. Yn ystod y saith gweithdy hwnnw 

cafodd 56 aelod o staff hyfforddiant mewn ymwybyddiaeth o gydraddoldeb ac 

asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb a chafodd 7 cyflogai arall hyfforddiant yn 2013. 

 

Yn ogystal â’r hyfforddiant a ddarparwyd i ategu’r broses o gyflwyno a mabwysiadu’r 

Cynllun Cydraddoldeb Strategol mae’r Awdurdod yn darparu hyfforddiant ar gyfer 

cyflogeion ar gynhwysiant cymdeithasol, ymwybyddiaeth o fod yn fyddar ac 

ymwybyddiaeth o anabledd.   
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Adran 6 Trefniadau caffael 

 

Er nad oes gan yr Awdurdod unrhyw drefniadau ffurfiol ar gyfer ystyried materion 

cydraddoldeb trwy ein polisïau ac arferion caffael cyfredol mae’r holl adroddiadau gan 

Swyddogion y mae’n ofynnol cael penderfyniad gan Aelodau arnynt mewn perthynas 

â chaffael yn mynd trwy broses sgrinio gan ddefnyddio’r broses sgrinio ar gyfer 

cydraddoldeb. Yn yr un modd, pan fo’r Awdurdod yn caffael gwasanaethau allanol 

rydym yn sicrhau bod rhai nodweddion gwarchodedig penodol yn cael ystyriaeth 

lawn e.e. darpariaeth ar gyfer yr iaith Gymraeg ac anabledd gan gynnwys mynediad a 

gwasanaethau gwybodaeth a.y.b. 
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Atodiadau 

1. Gwybodaeth Cyflogaeth – Ein haelodau 

 

Cafodd y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb ei chwblhau gan 100% o’n haelodau – 23 o 

ymatebion. 

 

Rhywedd 

 
Cyfanswm 

Gwrywod 73.91% 

Benywod 26.09% 

  100.00% 
 

Oedran   

Ystod Oedran % 

16-21 0.00% 

22-30 0.00% 

31-40 4.35% 

41-50 8.70% 

51-60 30.43% 

60+ 56.52% 

Cyfanswm 100.00% 

 
 

Anabledd 

 
% 

Oes 0.00% 

Nac oes 100.00% 

Ddim yn dymuno datgelu 0.00% 

  100.00% 
 

Cyfeiriadedd Rhywiol 

 % 

Deurywiol 8.70% 

Hoyw / Lesbiaidd 4.35% 

Heterorywiol 78.26% 

Trawsryweddol 0.00% 
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Ddim yn dymuno datgelu 
8.70% 

  100.00% 
 

 

Statws Priodasol 

 
% 

Priod 
78.26% 

Partneriaeth Sifil 
0.00% 

Yn cyd-fyw 
4.35% 

Sengl 
0.00% 

Arall 
17.39% 

  100.00% 
 

Hil 

Mae 100% o’n Haelodau o gefndir Gwyn-Prydeinig 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw Aelodau sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 

 

Crefydd 

 
% 

Mwslim 
0.00% 

Bwdhydd  
4.35% 

Hindŵ 
0.00% 

Sikh 
0.00% 

Iddew 
0.00% 

Cristion 
69.57% 

Arall 
0.00% 

Ddim yn dymuno datgelu 
17.39% 

Dim (Anffyddiwr) 
8.70% 

  100.00% 
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2 Gwybodaeth cyflogaeth - Ein staff:  

Mae’r ddyletswydd yn ei gwneud yn ofynnol darparu’r wybodaeth ganlynol am 

gyflogaeth:  

 

Mae’n rhaid i gorff rhestredig yng Nghymru gasglu a chyhoeddi’n flynyddol:  

 Nifer y bobl a gyflogir gan yr Awdurdod ar 31 Mawrth bob blwyddyn fesul 

nodwedd warchodedig  

 Niferoedd y dynion a’r menywod a gyflogir, wedi’u rhannu yn ôl:  

 Swydd  

 Gradd (lle mae systemau graddio’n bodoli)  

 Cyflog  

 Math o gontract (gan gynnwys contractau parhaol a chontractau am gyfnod 

penodol)  

 Patrwm gweithio (gan gynnwys llawn-amser, rhan-amser a phatrymau 

gweithio hyblyg eraill)  

 Pobl sydd wedi ymgeisio am swyddi gyda’r Awdurdod dros y flwyddyn ddiwethaf  

 Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am gael newid swydd o fewn yr Awdurdod, gan 

nodi faint oedd yn llwyddiannus gyda’u cais a faint oedd yn aflwyddiannus  

 Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am hyfforddiant a faint oedd yn llwyddiannus 

gyda’u cais  

 Cyflogeion a gwblhaodd yr hyfforddiant  

 Cyflogeion a oedd yn rhan o weithdrefnau cwynion naill ai fel achwynydd neu fel 

rhywun y gwnaed cwyn yn ei (h)erbyn  

 Cyflogeion y defnyddiwyd gweithdrefnau disgyblu yn eu herbyn  

 Cyflogeion sydd wedi gadael cyflogaeth awdurdod  

 

Mae’n rhaid cyflwyno’r holl wybodaeth uchod ar gyfer pob un o’r gwahanol grwpiau 

gwarchodedig. Yr eithriad i’r gofyniad hwn yw’r data ar swydd, graddfa, cyflog, math 

o gontract a phatrwm gweithio, y mae’n rhaid ei rannu dim ond mewn perthynas â 

dynion a menywod. 

 

Nifer y bobl a gyflogir gan yr Awdurdod ar 31 Mawrth bob blwyddyn fesul 

nodwedd warchodedig  

 

Er mwyn cysondeb ac i ddarparu ffigyrau cyfoes mae’r Awdurdod wedi darparu 

gwybodaeth ystadegol hyd at a chan gynnwys 31 Rhagfyr 2015 = 125 o gyflogeion (gan 

gynnwys 6x Warden Dan Hyfforddiant wedi’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y 

Loteri, staff ar absenoldeb mamolaeth a secondiad)  
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Cwblhaodd 94% o’r cyflogeion y Ffurflen Monitro Cydraddoldeb – 117 o ymatebion. 

 

 

Rhywedd 

 
Cyfanswm 

Gwrywod 36.8% 

Benywod 63.2% 

  100.0% 
 

 

Proffil oedran: 

Ystod Oedran % 

16-21 
0.83% 

22-30 
12.40% 

31-40 
17.36% 

41-50 
28.10% 

51-60 
31.40% 

60+ 
9.92% 

Cyfanswm 100.00% 
 

 

Anabledd – mae 7.76% wedi datgan bod ganddynt anabledd 

 

Mamolaeth – mae 3 aelod o staff ar absenoldeb mamolaeth. 

 

Statws priodasol 

 
% 

Priod 52.59% 

Partneriaeth Sifil 0.00% 

Yn cyd-fyw 16.38% 

Sengl 3.45% 

Arall 27.59% 

Cyfanswm 100.00% 
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Crefydd neu gred 

 
% 

Bwdhydd 
7.72% 

Cristion 
50.86% 

Arall 
7.76% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 

16.38% 

Dim (Anffyddiwr) 
23.28% 

  100.00% 
 

 

 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Staff % 

Hoyw / Lesbiaidd 
0.86% 

Heterorywiol 
82.76% 

Ddim yn dymuno datgelu 
16.38% 

  100.00% 
 

 

Tarddiad Ethnig 

Staff % 

Gwyn – Prydeinig 
95.76% 

Gwyn – Gwyddelig 
0.85% 

Gwyn – Arall 
1.69% 

Cymysg – Gwyn ac 
Asiaidd 

1.69% 

  100.00% 
 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw gyflogeion sydd wedi cael gweithred ailbennu 

rhywedd 
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Monitro’r rhywiau yn ôl; 

 

2.1    Swydd  

Oherwydd y nifer fawr o swyddi o fewn yr Awdurdod, y mae nifer ohonynt 

yn cael eu llenwi gan aelod unigol o staff, nid yw swyddi’n cael eu monitro yn 

ôl rhywedd. 

 

 

2.2    Gradd 

Gradd G B Cyfanswm 
Gwrywod 

% 
Benywod 

% 
Cyfanswm 
y Graddau 

1 
4 6 10 40.00% 60.00% 8.00% 

2 
1 2 3 33.33% 66.67% 2.40% 

3 
  3 3 0.00% 100.00% 2.40% 

4 
  3 3 0.00% 100.00% 2.40% 

5 
3 16 19 15.79% 84.21% 15.20% 

6 
5 11 16 31.25% 68.75% 12.80% 

7 
3 1 4 75.00% 25.00% 3.20% 

8 
4 11 15 26.67% 73.33% 12.00% 

9 
7 11 18 38.89% 61.11% 14.40% 

10 
3 3 6 50.00% 50.00% 4.80% 

11 
2 2 4 50.00% 50.00% 3.20% 

12 
3 6 9 33.33% 66.67% 7.20% 

13 
3 2 5 60.00% 40.00% 4.00% 

14 
2   2 100.00% 0.00% 1.60% 

15 
1 2 3 33.33% 66.67% 2.40% 

Prif 
Swyddogion 

4*   4 100.00% 0.00% 3.20% 

Prif 
Weithredwr 

1   1 100.00% 0.00% 0.80% 

  
46 79 125 36.80% 63.20% 100.00% 

* Sylwch:  Roedd 4x Prif Swyddog gwrywaidd a oedd yn cynnwys ein Dirprwy Swyddogion Monitro ac 

ar alwad sy'n gweithio llai o oriau. 



36 
 

 

2.3 Cyflog  

Mae dau gynllun tâl yn weithredol yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog ar hyn o bryd. Fe weithredodd yr Awdurdod Statws Sengl ym 

1997 a chaiff graddau a lefelau cyflogau cyflogeion nad ydynt yn Brif 

Swyddogion o fewn yr Awdurdod eu pennu gan ddefnyddio cynllun 

Gwerthuso Swyddi’r Cyd-gyngor Cenedlaethol (NJC). Cafodd cyflogau ar 

gyfer Prif Swyddogion eu gwerthuso gan ddefnyddio Cynllun Hay yn 2007. 

 

Cafodd archwiliad cyflog cyfartal ei gwblhau ar gyfer blwyddyn ariannol 2011-

2012 a chafodd ei gynnwys yn Adroddiad Cydraddoldeb 2013. 

 

2.4 Math o gontract 

 

Nifer Parhaol Cyfnod Penodol Cyfanswm 

Gwrywod 38 8 46 

Benywod 70 9 79 

Cyfanswm 108 17 125 

% 86% 14% 100% 

 

Ar 31 Rhagfyr 2015 roedd 17 o gyflogeion (gan gynnwys 6 Warden Dan 

Hyfforddiant wedi’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri) a oedd yn 

gweithio ar gontractau cyfnod penodol. 

 

 

2.5 Patrwm gweithio 

Nifer Llawn-amser Oriau Gostyngol Cyfanswm 

Gwrywod 
39 7 46 

Benywod 
43 36 79 

Cyfanswm 
82 43 125 

% 
66% 34% 125 

 

Mae 17.9% o’r cyflogeion gwrywaidd yn gweithio oriau gostyngol (h.y. llai na 

 37 awr yr wythnos) a 52.4% o’r cyflogeion benywaidd yn gweithio oriau 

 gostyngol. 
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3. Pobl sydd wedi ymgeisio am swyddi gyda’r Awdurdod dros y 

flwyddyn ddiwethaf 

 

Rhwng 1 Ionawr 2015 a 31 Rhagfyr 2015 fe recriwtiodd yr Awdurdod i 27 swydd wag 

(gan gynnwys 7 x Warden Dan Hyfforddiant wedi’u hariannu gan Gronfa Dreftadaeth 

y Loteri).  Fe gawsom 226 o geisiadau y cafodd 172 (76%) o ffurflenni monitro 

cydraddoldeb eu cwblhau ar eu cyfer.   

 

Oedran a Rhywedd 

Ystod Oedran Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

16-21 
15 9 24 13.95% 

22-30 
35 28 63 36.63% 

31-40 
20 16 36 20.93% 

41-50 
16 17 33 19.19% 

51-60 
3 9 12 6.98% 

60+ 
1 3 4 2.33% 

Cyfanswm 
90 82 172 100.00% 

 

 

Anabledd 

staff Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Oes 
6 7 13 7.56% 

Nac oes 
83 74 157 91.28% 

Cyfanswm 
90 82 172 100.00% 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

  Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Deurywiol 
2 1 3 1.74% 

Hoyw / Lesbiaidd 
 

5 5 2.91% 

Heterorywiol 
75 54 129 75.00% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 

13 22 35 20.35% 

Cyfanswm 
90 82 172 100.00% 
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Statws priodasol 

 

Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Priod 22 20 42 24.42% 

Partneriaeth Sifil 1 3 4 2.33% 

Cyd-fyw 15 10 25 14.53% 

Sengl     0 0.00% 

Arall 52 49 101 58.72% 

Cyfanswm 90 82 172 100.00% 

 

 

 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

  
Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Gwyn Prydeinig 87 77 164 95.35% 

Gwyn - Gwyddelig 

 

1 1 0.58% 

Gwyn - Arall 1 4 5 2.91% 

Cymysg - Gwyn a Du 

Affricanaidd 1 

 

1 0.58% 

Cymysg - Gwyn ac 

Asiaidd 1 

  

0.58% 

  90 82 172 100.00% 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oedd unrhyw ymgeiswyr sydd wedi cael gweithred 

ailbennu rhywedd 
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Crefydd neu gred 

 

Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Mwslim 
    Bwdhydd 1 

 
1 0.58% 

Hindŵ 
    Iddew 
    Cristion 27 33 60 34.88% 

Arall 2 29 31 18.02% 

Ddim yn dymuno 
datgelu 15 20 35 20.35% 

Dim (Anffyddiwr) 45 
 

45 26.16% 

     

 Cyfanswm 90 82 172 100% 
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4. Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am gael newid swydd o fewn yr 

Awdurdod, gan nodi faint oedd yn llwyddiannus gyda’u cais a faint 

oedd yn aflwyddiannus 

 

Gwnaeth pymtheg o weithwyr gais i newid swydd yn yr Awdurdod yn ystod y cyfnod hwn a 

bu pum gweithiwr yn llwyddiannus (33%). 

 

Oedran a Rhywedd 

Ystod Oedran Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

16-21 
1 

 

1 6.67% 

22-30 
1 2 3 20.00% 

31-40 
4 2 6 40.00% 

41-50 
 

4 4 26.67% 

51-60 
1 

 

1 6.67% 

60+ 
   

0.00% 

Cyfanswm 
7 8 15 100.00% 

 

Anabledd 

 
Cyfanswm % 

Oes 
2 13.33% 

Nac oes 
13 86.67% 

Ddim yn dymuno datgelu 
0 0.00% 

  
15 100.00% 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

Staff Cyfanswm % 

Deurywiol 
0 0.00% 

Hoyw / Lesbiaidd 
0 0.00% 

Heterorywiol 
9 60.00% 

Trawsryweddol 
0 0.00% 

Ddim yn dymuno datgelu 
6 40.00% 

  
15 100.00% 
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Statws priodasol 

 

Cyfanswm % 

Priod 
10 66.67% 

Partneriaeth Sifil 
0 0.00% 

Yn cyd-fyw 
0 0.00% 

Sengl 
0 0.00% 

Arall 
5 33.33% 

Cyfanswm 
15 100.00% 

 

 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

Staff Cyfanswm % 

Gwyn - Prydeinig 14 9.33% 

Gwyn - Arall 1 6.67% 

  15 100.00% 
 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oedd unrhyw ymgeiswyr mewnol sydd wedi cael 

gweithredu ailbennu rhywedd 

 

Crefydd neu gred 

 
Cyfanswm % 

Cristion 
7 46.67% 

Arall 
1 6.67% 

Ddim yn dymuno datgelu 
4 26.67% 

Dim (Anffyddiwr) 
3 20.00% 

  
15 100.00% 
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5. Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am hyfforddiant a faint oedd yn 

llwyddiannus gyda’u cais  

 

Mae’r Awdurdod yn cofnodi’r holl geisiadau am hyfforddiant a gaiff eu sancsiynu gan 

Reolwyr Llinell a Chyfarwyddwyr. Nid yw’n cofnodi ceisiadau aflwyddiannus.  Nid yw 

Cronfa Ddata Hyfforddiant yr Awdurdod yn cofnodi gwybodaeth bersonol benodol. 

 

Ar gyfer y flwyddyn rhwng 1 Ionawr 2015 a 31 Rhagfyr 2015 mynychodd cyflogeion 

305 o ddigwyddiadau hyfforddi (Sylwer – 1 aelod o staff yn mynychu digwyddiad = 1 

a 10 aelod o staff yn mynychu 1 digwyddiad hyfforddi = 10) 

 

Roedd 305 o ddigwyddiadau hyfforddi – mynychwyd 118 gan gyflogeion gwrywaidd 

(40%) a 180 gan gyflogeion benywaidd (60%). 
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6. Cyflogeion a oedd yn rhan o weithdrefnau cwynion naill ai fel 

achwynydd neu fel rhywun y gwnaed cwyn yn ei (h)erbyn 

Cafwyd un gwyn gan weithiwr yn ystod y cyfnod 1 Ionawr, 2015 tan 31 Rhagfyr 2015.  

 

 

7. Cyflogeion y defnyddiwyd gweithdrefnau disgyblu yn eu herbyn 

Ni ddefnyddiwyd gweithdrefnau disgyblu yn erbyn unrhyw gyflogeion yn ystod y 

cyfnod rhwng 1 Ionawr 2015 a 31 Rhagfyr 2015.  

Bu dau o weithwyr yn ddarostyngedig i'r gweithdrefnau disgyblu yn ystod y cyfnod 1 Ionawr, 

2015 tan 31 Rhagfyr 2015.  

 

 

8. Cyflogeion a adawodd eu cyflogaeth gyda’r Awdurdod 

Yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ionawr 2015 a 31 Rhagfyr 2015 fe adawodd 21 o 

gyflogeion yr Awdurdod.   

 

Oedran a Rhywedd 

Ystod Oedran Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

16-21 
2   2 8.33% 

22-30 
4 4 8 33.33% 

31-40 
2 3 5 20.83% 

41-50 
  4 4 16.67% 

51-60 
  3 3 12.50% 

60+ 
1 1 2 8.33% 

Cyfanswm 
9 15 24 100.00% 

 

Cyfeiriadedd rhywiol 

 

Cyfanswm % 

Hoyw / Lesbiaidd 
0 0 

Heterorywiol 
19 86.36% 

Ddim yn dymuno datgelu 
3 13.64% 

 
  

 Cyfanswm 
22 100.00% 
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Anabledd  

 

Cyfanswm % 

Ydw 
4 16.67% 

Nac oes 
18 75.00% 

Ddim yn dymuno datgelu 
2 8.33% 

 
  

Cyfanswm 
24 100.00% 

 

 

 

Statws priodasol 

 
Cyfanswm % 

Priod 
9 40.91% 

Yn cyd-fyw 
4 18.18% 

Arall 
9 40.91% 

 
  

Cyfanswm 
22 100.00% 

 

Hil / Tarddiad ethnig 

 

Cyfanswm % 

Gwyn- Prydeinig 22 91.67% 

Gwyn - Arall 2 8.33% 

   

Cyfanswm 24 100% 

 

Ailbennu rhywedd – Nid oes unrhyw ymadawyr sydd wedi cael gweithred 

ailbennu rhywedd 
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Crefydd neu gred 

 
Cyfanswm % 

Cristion 
12 54.55% 

Ddim yn dymuno datgelu 
4 18.18% 

Dim (Anffyddiwr) 
6 27.27% 

 
  

 Cyfanswm 
22 100.00% 

 

 

Rhesymau dros adael 

 
Gwrywod Benywod Cyfanswm % 

Contract cyfnod penodol wedi 
dod i ben 

6 3 9 37.5% 

Wedi ymddeol 
    

Wedi ymddiswyddo 
2 10 12 50.00% 

Wedi colli swydd yn wirfoddol 
    

Wedi colli swydd 
1 2 3 12.5% 

Wedi marw 
    Arall 
    

 
    

Cyfanswm 
9 15 24 100.00% 

  

 


