
Helo a chroeso 
i rifyn Haf 2015 o'r Diweddariad Cymunedol gan Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Rydym yn gobeithio'n fawr y byddwch yn mwynhau dal i fyny gyda gwaith, newyddion a straeon o bob
cwr o'r Parc Cenedlaethol.  

Os hoffech chi gael eich rhoi ar ein rhestr bostio neu gyfrannu at rifynnau yn y dyfodol, cofiwch gysylltu â'r
Tîm Cymunedau drwy'r A-Y o wasanaethau ar ddiwedd y cylchlythyr hwn. Diolch yn fawr.

John Cook Prif Weithredwr Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Y Parc Cenedlaethol yn gosod ei 
gerflun sain cyntaf ger Llyn Syfaddan

Dolydd Caeau Tŷ Mawr, Llangasty Tal-y-llyn,
yw un o'r ychydig ddolydd tir isel cyfoethog
mewn blodau sy’n dal i fodoli ym Mrycheiniog,
ac maent yn bwysig ar gyfer sawl rhywogaeth
brin o fywyd gwyllt. Mae'r cerflun sain hardd
hwn - y cyntaf o'i fath ym Mharc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog - yn ein galluogi i ddathlu'r
planhigion a'r anifeiliaid sy'n byw yno. Ynghyd
â'r sain atyniadol mae'n creu profiad
ysbrydoledig, addysgol - a chofiadwy, gobeithio
- ar gyfer ymwelwyr a byddant yn ei fwynhau
am flynyddoedd i ddod. 

Mae'r cerflun pren yn cynnwys y pryfyn prin chwilen
y cyrs ddeuliw, tresgl, pys ceirw, mursen ac i goroni'r
cwbl blodyn bara’r cythraul. O fewn y cerflun mae yna
chwaraewr sain gyda llais Tonya Smith, un o actorion
Pobol y Cwm. Mae dewis o bedwar clip sain gwahanol
sy'n esbonio pam fod y safle o bwysigrwydd
cenedlaethol. Trafodir y modd mae'r Parc
Cenedlaethol a'r ffermwr sy'n denant ar y tir yn gofalu
am y dolydd mewn modd sensitif sy’n galluogi'r
amrywiaeth cyfoethog o flodau gwyllt i ffynnu. Ceir clip
arall sy'n cynnwys storïau a llên gwerin am y

rhywogaethau sy'n byw yno ac yn olaf esboniad o’r modd y mae’r llifogydd blynyddol mor bwysig i'w parhad. Mae'r
traciau sain, a chyfarwyddiadau sut i ddod o hyd i'r cerflun, ar gael yn  www.breconbeacons.org/caeautymawr

Noddwyd y prosiect ar y cyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Diweddariad
Cymunedol
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Prosiect adnewyddu Parc Gwledig
Craig-y-nos
Safle deugain erw yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol yw Parc Gwledig Craig-y-nos. Arferai fod yn rhan
o gartref y gantores opera o oes Fictoria, Adelina Patti, un o'r merched enwocaf yn y byd pan oedd ei
phoblogrwydd ar ei anterth. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wrthi'n datblygu prosiect i greu dyfodol
newydd a chynaliadwy i'r ystad. Bydd y prosiect yn cynnig cyfleoedd newydd i bobl leol ac ymwelwyr
ddeall a mwynhau'r dirwedd a bydd yn creu partneriaethau â busnesau a sefydliadau lleol ac â'r gymuned. 

Os hoffech fod yn rhan o hyn neu wybod mwy am y cynlluniau ar gyfer y safle, cysylltwch â ni. Rydym yn awyddus
bod pawb yn cael cyfle i fod yn rhan o liwio dyfodol Craig-y-nos.
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ruth.coulthard@beacons-npa.gov.uk neu ffoniwch 01874 620481.
Yn y cyfamser mae gwirfoddolwyr yng Nghraig-y-nos wedi bod yn gweithio'n ddiflino gyda Ian Penn, gweithiwr ystad
y Parc Cenedlaethol, ar welliannau i'r Parc Gwledig. Mae tri gwirfoddolwr wedi derbyn hyfforddiant ar blygu gwrych

ac mae dros 100m o wrychoedd wedi'u
plannu yn ystod y gaeaf yng Nghraig-y-nos
ac yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc
Cenedlaethol. Mae gwirfoddolwr arall yng
Nghraig-y-nos yn annog perchnogion cŵ n
i fod yn gyfrifol trwy sgwrsio â hwy a'u
hannog i lanhau baw eu cŵ n. Mae ganddi
gyflenwad o fagiau pwrpasol i'w rhannu,
siaced lachar ac awch i newid pethau.

Bhunesh Napal, Jasmin Chowdhury,
Emily Kennedy (Llywodraeth Cymru) 
a Guptaman Gurung.

Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog yn lansio
cynllun mentora ar
gyfer Lleiafrifoedd Du
ac Ethnig

Gofynnodd Carl Sargeant, y
Gweinidog dros Adnoddau
Naturiol, i'r Awdurdod gynnal
cynllun peilot sy’n anelu at annog
pobl o Gymunedau Du a Lleiafrifol
Ethnig i gymryd mwy o ran mewn
bywyd cyhoeddus. 

Golyga'r prosiect fod ein haelodau'n
mentora tri ymgeisydd dros gyfnod o
chwe mis gan rannu'r sgiliau a'r
wybodaeth a fydd yn rhoi hyder iddynt
gymryd rhan mewn Llywodraeth Leol,
un ai yn eu cymunedau eu hunain neu
ymhellach o gartref. Bydd Clare Parsons
(Rheolwr Cymunedau Cynaliadwy), Julia
Gruffydd (Rheolwr Gwasanaethau
Democrataidd) ac Emily Kennedy
(Swyddog Cyswl l t  T i rweddau
Dynodedig gyda Llywodraeth Cymru) yn
cynorthwyo gyda’r cynllun peilot. Mae
Jasmin Chowdhury a Bhunesh Napal wedi
gweithio gyda'r Awdurdod o'r blaen trwy'r
Cynllun Mosaic ond dyma'r tro cyntaf i
Guptaman Gurung,  Uwchgapten wedi
ymddeol gyda Chatrawd y Ghurkas,
weithio gyda'r Awdurdod. 
Mae sawl aelod wedi gwirfoddoli i
fod yn fentoriaid o dan y cynllun:
Mrs Melanie Doel (Cadeirydd), y
Cynghorydd Glynog Davies (Dirprwy
Gadeirydd), y Cynghorydd David
Meredith (Cyngor Sir Powys), y
Cynghorydd Paul Ashton (Cyngor Sir
Powys), y Cynghorydd Ann Webb
(Cyngor Sir Powys) a Mr Ian Rowat (aelod
wedi ei benodi gan Lywodraeth Cymru).
Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn derbyn
hyfforddiant, yn arsylwi ar gyfarfodydd ac
yn cael sesiynau briffio gyda swyddogion a
mentoriaid er mwyn deall yn well beth yw
rôl aelod o'r Awdurdod. Bydd y
Gweinidog yn lansio’r prosiect yn Sioe
Frenhinol Cymru, gan roi sylw i'n cynllun
ninnau a chyfeirio hefyd at gynlluniau tebyg
sy’n cael eu datblygu gan Awdurdod Parc
Arfordir Penfro ac Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri.              Llun chwith >
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Cludiant 
Cyhoeddus yn y
Parc Cenedlaethol

Mae fersiwn diwygiedig o'r Llawlyfr
Teithio poced poblogaidd ar gael yn
yr holl Ganolfannau Croeso. 

Ceir ynddo'r holl wybodaeth sydd ei
angen ar bawb i gynllunio eu teithiau
lleol gan ddefnyddio bysiau, trenau a
beiciau. 

Geocelcio ym Mharc
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog

Rydym yn gyffrous ynglŷn â phrosiect
newydd sy’n anelu at gynyddu
gweithgaredd corfforol a gwella
iechyd a lles pobl ifanc sy'n byw
mewn cymunedau yn ne o'r Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
Partneriaeth yw'r prosiect rhwng
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog a Chwaraeon Cymru. 
Mae yna dair rhan i'r prosiect:  Y cam
cyntaf yw diwrnod hyfforddiant i
arweinyddion grwpiau i'w cyflwyno
i  Geoce lc io  fe  gwe i thgaredd .
Mae'r diwrnod yn rhad ac am ddim i 
arweinyddion sy'n gweithio gyda
grwpiau ieuenctid (oedran 11-
24) ym Mwrdeistrefi Sirol
Torfaen, Blaenau Gwent,
Merthyr Tudful a Rhondda
Cynon Taf.  Yr ail gam yw
bod yr  arweinwyr hyn a'u
grwpiau yn dychwelyd i
fwynhau Geocelcio yn
amgylchedd hardd
Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog
gyda chefnogaeth
a r w e i n y d d i o n
gweithgareddau'r Parc
Cenedlaethol os oes angen.
Y cam olaf yw annog y grwpiau i
barhau i wneud Geocelcio fel
gweithgaredd yn eu cymuned leol, a'u
cynorthwyo i greu a chynnal llwybr
Geocelcio yn lleol. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â
Ilona Carati neu Billy Morgan,
Arweinwyr Gweithgareddau, trwy 
geocaching@beacons-npa.gov.uk

Cannoedd yn cael hwyl yn Niwrnod Gweithgareddau Geoparc

Fel rhan o Ŵyl Geoparc eleni (a gefnogir gan y Cynghreiriau Gwledig) ar 27 Mai cawsom Ddiwrnod
Gweithgareddau wedi'i anelu at deuluoedd ym Mharc Gwledig Craig-y-nos. Trefnwyd y gweithgaredd

hwn i annog pobl i fynd allan i'r Geoparc i
ddarganfod mwy am dreftadaeth ddaearyddol,
hanesyddol a diwylliannol yr ardal ac ar yr un
pryd arddangos y crefftau, y sgiliau a’r
creadigrwydd mae'r Geoparc yn ei ysbrydoli.
Denodd y digwyddiad, rhad ac am ddim hwn
dros 800 o bobl i harddwch unigryw Craig-y-nos.

Roedd y gweithgareddau'n cynnwys cerfio carreg,
gwneud ffelt, nyddu, gwneud pypedau, cyfeiriannu,
Geocelcio a chwarae naturiol a gemau natur yn
ogystal â'r wifren wib sydd bob tro'n boblogaidd.
Roedd yna rai'n adrodd storïau ac roedd theatr
bypedau, a oedd yn ein hatgoffa bod ein Geoparc

wedi ysbrydoli myrdd o chwedlau a storïau. Roedd yna wenyn byw mewn cwch arddangos fel bod modd gweld sut
maent yn byw yn eu cymunedau. Roedd gennym hefyd arddangosfeydd o weithio pren heb ei sychu ac o wneud
arfau defnyddiol o ddeunydd cynaliadwy a llawer o wybodaeth am ddaeareg, archeoleg a hanes yr ardal. 

Diolch i bawb fu'n cynorthwyo ar y diwrnod a chyfrannu tuag at y llwyddiant. Edrychwn ymlaen at
flwyddyn nesaf!

Cynghreiriau Gwledig yn dathlu!
Mae ein prosiect Interreg blaenllaw yn dod i ben mis Gorffennaf. I ddynodi diwedd llwyddiannus i'r
prosiect cynhaliwyd y gynhadledd derfynol yn Aberhonddu rhwng 25ain a 28ain Mawrth. Roedd Neuadd

Elim yn llawn gyda 150 o bobl yno, a phawb
yn llawn brwdfrydedd ynglŷn â chreu
cymunedau lleol bywiog. Yn cynhaliwyd
gweithdai mewn chwe chymuned leol i
ddangos i'n hymwelwyr yr holl bethau cyffrous
mae ein cymunedau a'u busnesau twristiaeth
wedi bod yn eu gwneud. 

Yn ystod y Gynhadledd clywsom Peter Davies,
Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru, yn
dangos bod Cymru ymhell ar y blaen i lawer o
wledydd eraill. Esboniodd y bydd Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol yn gwneud gwir
wahaniaeth a dywedodd fod y gwaith rydym yn ei
wneud yma ym Mannau Brycheiniog yn cyfrannu

tuag at y weledigaeth honno. 
Mae'r Athro Terry Marsden wedi bod yn ymwneud llawer â'r Cynghreiriau Gwledig a chyflwynodd amddiffyniad
cadarn o'r economi gwledig, gan ddangos bod ein hanghenion yn wahanol i ardaloedd trefol a bod rhaid i ni ymladd
am sylw. Yn olaf, amlinellodd Thijs de la Court ei syniadau am lywodraethu - unwaith eto, rhaid i ni fel cymunedau
lywio ein taith ein hunain a rheoli ein dyfodol yn hyderus. 
Bydd y prosiect yn parhau yma yn y Bannau hyd at ddiwedd Gorffennaf, felly mae yna ychydig mwy o waith i'w
wneud. Cyflawnwyd llawer iawn yn ystod y tair blynedd ddiwethaf felly diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi
cyfrannu ac wedi bod yn rhan o’r prosiect. Gallwch weld fideo o'r prif bethau mae'r prosiect wedi ei gyflawni'n
lleol yma https://youtu.be/Lc2d5p4--kE

Prosiect trawswladol yw Cynghreiriau Gwledig sy’n cael ei ariannu gan raglen Interreg IVB NWE yr Undeb
Ewropeaidd yn ogystal â Llywodraeth Cymru. Ei nod yw gwrthwneud effeithiau negyddol newid demograffig trwy
gynyddu bywiogrwydd cefn gwlad.  
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Awyr Dywyll Bannau Brycheiniog
Mae ein Gwarchodfa Awyr Dywyll bellach dros ddwyflwydd oed, ond mae'r cynnwrf ynglŷn â'n statws o
fri yn parhau. Mae twristiaeth Awyr Dywyll yn wych i'n busnesau lleol gan mai'r amser gorau i weld y
Warchodfa yw yn ystod misoedd llai prysur y gaeaf.

Ond eich Gwarchodfa chi yw hon hefyd, ac mae yna lawer o weithgareddau ar gael. Mae ein harsyllfa newydd yng
Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus yn profi'n boblogaidd ac yn cael ei defnyddio ar gyfer nifer o
ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn. Os oes gennych grwp a hoffai ymweld â’r arsyllfa gadewch i ni wybod neu fe
allwch ymuno ag un o'r digwyddiadau syllu ar y sêr rheolaidd sy'n cael eu cynnal yno yn ystod misoedd y gaeaf pan
mae hi'n nosi'n gynt. Rydym hefyd yn hapus iawn bod cymunedau ar draws y Parc Cenedlaethol yn cynnal eu gwyliau
a'u digwyddiadau eu hunain. Ceir manylion am ddigwyddiadau gwylio sêr yn www.breconbeacons.org/events.
Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar ein tudalennau gwe Gwarchodfa Awyr Dywyll -
www.breconbeacons.org/stargazing.  Yma gallwch ddarganfod llawer mwy am y Warchodfa a hefyd lawrlwytho
ein gwybodaeth fisol am yr hyn y gallwch ei weld yn ffurfafen y nos.
Rydym wedi cyhoeddi canllaw rhagarweiniol i'r Warchodfa gyda gwybodaeth am y mannau gorau i  ymweld â hwy ac
awgrymiadau am wylio’r sêr ym Mannau Brycheiniog. Mae'r rhain ar gael yn rhad ac am ddim o holl ganolfannau ymwelwyr
a gwybodaeth y Parc Cenedlaethol.
Yn ddiweddar rydym wedi sefydlu bwrdd rheoli ar gyfer y Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol i oruchwylio'r gwaith
sydd ei angen i gadw'n statws o fri ac i gynorthwyo i leihau llygredd golau yn y Parc Cenedlaethol er mwyn gwneud y
gorau o’r awyr dywyll. Os hoffech wybod mwy am hyn neu fod yn rhan o’r gwaith cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ruth.coulthard@beacons-npa.gov.uk neu ffonio 01874 620481.

Y Bws Beiciau 2015
Dychwelwyd y Bws Beiciau i Fannau Brycheiniog yr haf hwn ac yn rhedeg ar ddydd Sul ac ar Wyliau
Banc o 24 Mai i 28 Medi. 

Mae'r bws yn tynnu trelar beiciau o Gaerdydd i Aberhonddu yn y bore gan alw ar y ffordd yng ngorsaf fysiau
Pontypridd, gorsaf fysiau Merthyr Tudful a Chanolfan Ymwelwyr Garwnant. Mae yna'n gweithredu fel bws wennol
rhwng Aberhonddu a'r Fenni cyn dychwelyd i Gaerdydd ar ddiwedd y dydd. 

Ceir manylion yma www.natgroup.co.uk. 

Cynhalir Diwrnod 
Hyfforddiant Cynllun
Monitro Planhigion 
Cenedlaethol gan 
Graig-y-nos

Cynllun monitro planhigion ar
sail cynefin sydd newydd gael ei
ddatblygu yw'r Cynllun Monitro
Planhigion Cenedlaethol. Lansiwyd
y cynllun ym mis Mawrth gan
bartneriaeth rhwng Plantlife, Y
Ganolfan Ecoleg a Hydroleg
(CEH), Cyd-bwyllgor Cadwraeth
Natur (JNCC) a Chymdeithas
Fotanegol Prydain ac Iwerddon
(BSBI).

Ar hyn o bryd nid oes gennym
fesur da o'r newidiadau mewn
poblogaethau planhigion ar draws y
wlad. Gobaith y Cynllun Monitro
Planhigion Cenedlaethol yw newid
hyn. 
Dynodir un cilometr sgwâr ar hap i
bob gwirfoddolwr ymweld ag ef. Yna
maent yn chwilio am rywogaethau
planhigion sy’n arwydd o gynefinoedd
arbennig oddi fewn i'r plotiau ac yn
eu cofnodi. Mae'r wybodaeth
honno'n cael ei fwydo i fas-data i
ddechrau creu llun o beth sy’n tyfu ac
yn lle.
I gynorthwyo'r gwirfoddolwyr i ddod
i arfer a'r fethodoleg newydd mae
Plantlife wedi bod yn cynnal cyfres o
ddiwrnodau hyfforddi. Roedd dolydd
Parc Gwledig Craig-y-nos yn fan
hyfforddi perffaith i Hayley New o
Plantlife esbonio'r fethodoleg, gyda
chyfle i weld amrywiaeth o blanhigion
y ddôl yn eu blodau. Roedd yn wych
cyfarfod gwirfoddolwyr eraill, mapwyr
blodau gwyllt profiadol a phobl hollol
ddibrofiad fel ei gilydd, a oedd wedi
teithio o wahanol fannau o fewn y
Parc Cenedlaethol a thu hwnt er
mwyn bod yn rhan o'r diwrnod.
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Ysgolion lleol yn 
derbyn statws 
'Ysgolion Llysgennad 
y Parc Cenedlaethol'

Yn ddiweddar bu Eleri Thomas,
Swyddog Addysg gyda'r Parc, ar
ymweliad â dwy ysgol yn Ystradgynlais
i glywed am y gwaith gwych sydd
wedi ei wneud ganddynt er mwyn
derbyn Gwobr Ysgolion Llysgennad
y Parc Cenedlaethol. Mae'r Wobr yn
annog ysgolion i ddefnyddio eu
hamgylchfyd lleol a'r Parc
Cenedlaethol i ddysgu agweddau o'r
fframwaith llythrennedd a rhifedd
trwy Ddatblygiad Corfforol. Mae
hefyd yn annog disgyblion i
ddarganfod, mwynhau, deall a
gwarchod eu hardal eu hunain a'r
Parc Cenedlaethol yn ehangach. 

Yn Ysgol Dyffryn y Glowyr roedd hi'n
cyfarfod â'r Cyngor Eco a chafodd ei
thywys ganddynt o amgylch yr ardal
fywyd gwyllt ar maent wedi bod yn
gweithio. Yn Ysgol Bro Tawe cafodd ei
gwahodd i gyfarfod o’r ysgol gyfan a
dathlu eu llwyddiannau a'r cysylltiadau
da sydd wedi cael eu creu, nid yn unig
ag Awdurdod y Parc ond hefyd â
mudiadau megis Cadwch Gymru'n
Daclus trwy Brosiect Gwrych
Cymunedol y Goedwig Hir. Roedd yn
bleser i Eleri allu cydnabod eu gwaith
caled trwy ddyfarnu Statws Ysgol
Llysgennad iddynt. 
Mae Ysgol Bro Tawe ac Ysgol Dyffryn y
Glowyr yn ymuno â thair ysgol arall yn
y Parc Cenedlaethol sy’n Ysgolion
Llysgennad. Mae ysgolion eraill eisoes
yn gweithio tuag at ddod yn
Llysgenhadon y Parc Cenedlaethol.
Os hoffai'ch ysgol leol chi ymuno â'r
rhaglen, cysylltwch â ni os gwelwch yn
dda trwy ffonio 01874 624437. 

Gellir gweld mwy am y rhaglen
yn: http://www.beacons.npa.gov.uk/
learning/ambassador-schools/

Prosiect cymunedol yn creu 'Pencampwyr' y Parc Cenedlaethol
Roedd y prosiect 'Pencampwyr' a gynhaliwyd yn ddiweddar yn anelu at gynorthwyo grwpiau cymunedol
sy'n gweithio gyda phobl ifanc difreintiedig i fynd allan o amgylch y Parc Cenedlaethol. Cynhaliodd staff
y Parc Cenedlaethol gyrsiau hyfforddiant i arweinwyr grwpiau i ddechrau, ac yna cynnig gweithgareddau
a oedd yn cynnwys cyfeiriannu a geocelcio ar gyfer ymweliadau. 

Roedd gan y grwpiau wedyn yr wybodaeth a'r adnoddau i drefnu mwy o ymweliadau eu hunain. Ariannwyd y
prosiect ar y cyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyfoeth Naturiol Cymru a chafodd dderbyniad da gan
arweinwyr cymunedol y tu fewn a thu allan i'r Parc. Hyfforddwyd 23 o arweinwyr grwpiau, a chafodd pedwar ohonynt
hyfforddiant pellach ac ennill Gwobr Efydd Genedlaethol mewn darganfod y ffordd.

“Yn aml rydym yn gweithio gyda theuluoedd sy’n cael trafferth manteisio ar y cyfleusterau lleol ac felly mae'r teithiau
grŵp rydym wedi gallu bod yn rhan ohonynt wedi cynorthwyo i ateb y galw." Gweithiwr datblygu, Gweithredu Dros
Blant - Aberhonddu.

NEWYDDION CYMUNEDOL • NEWYDDION CYMUNEDOL
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Llwybrau'r Parc
Daeth prosiect Llwybrau'r Parc, a ariannwyd ar y cyd gan Awdurdod Parc Bannau Brycheiniog a Chyfoeth
Naturiol Cymru, i ben fis Mawrth 2015.   

Darpariwyd hyfforddiant achrededig i
grwpiau cymunedol oddi fewn a thu
hwnt i ffiniau’r Parc Cenedlaethol. Yn
ogystal â datblygu sgiliau sy’n berthnasol
yn lleol, roedd y prosiect yn hyrwyddo
mwynhau a deall yr amgylchedd a
materion gwledig ac yn cynorthwyo
unigolion i wneud defnydd o’r Parc
Cenedlaethol - llawer ohonynt am y tro
cyntaf.  Enillodd 28 o bobl achrediad
trwy Agored Cymru. ‘Roeddwn i'n
bryderus pan wnes i ddod yma gyntaf
ond mi gefais fy synnu. Dwi'n gadael
gyda sgiliau newydd. Buaswn i'n
argymell y profiad hwn i bawb.'
Cyfranogwr o Grŵp Nodau, Drug Aid
Cymru.

Myfyrwyr o Goleg Castell Nedd Port Talbot, Aberhonddu gyda'r darlithydd Sara Powell a swyddogion
o dîm Cymunedau Cynaliadwy'r Parc Cenedlaethol. 

Cynllunwyr y Parc Cenedlaethol yn gweithio gyda Chynghorau 
Tref i ddatblygu cynlluniau trefol
Rydym ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chynghorau Tref y Gelli Gandryll a Chrucywel i'w cynorthwyo i
ddatblygu Cynlluniau Trefol.  

Yn sylfaenol mae Cynllun Trefol yn edrych ar anghenion a dyheadau cymuned ac yn creu cynllun gweithredu pum
mlynedd i fynd i'r afael ag unrhyw faterion o bwys a nodir. Cyngor Tref y Gelli Gandryll yw'r gymuned beilot ac ar
hyn o bryd yn drafftio cynllun gweithredu. Gall nid yn unig y gymuned ond hefyd Awdurdod y Parc Cenedlaethol a
Chyngor Sir Powys ymateb i'r camau yn y cynllun. Y nod yw ein bod fel Awdurdod yn mabwysiadu'r cynlluniau fel
canllawiau cynllunio atodol ac yn ymrwymo i weithredu fel y cytunwyd, gan weithio gyda'r gymuned er mwyn galluogi
gweithredu lleol.  Ein bwriad yw datblygu pecyn yn deillio o'r profiadau yn y Gelli Gandryll a Chrucywel ac yna gynnig
y cyfle hwn i'r holl gymunedau yn y Parc Cenedlaethol.
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CADWRAETH • CADWRAETH • CADWRAETH • CADWRAETH

Wardeniaid yn ailadeiladu corlannau defaid ar y Mynydd Du 

Bu wardeniaid y Parc Cenedlaethol yn rhan o ailadeiladu corlan ar y Mynydd Du uwchben coedwig
Cwm Giedd.  

Mae'r gorlan yn un gorlan fawr gron hynafol gyda thua tair ar ddeg o gorlannau bychain yn arwain oddi ar y brif
gorlan. Mwyaf tebyg ei bod yn cael ei defnyddio i ddidol defaid ar ôl hel yr holl ddefaid oddi ar y mynydd a bod
corlan ar gyfer pob fferm. Mae ein wardeniaid ar hyn o bryd yn gweithio gyda Chymdeithas Porwyr Garreg Goch.
Mae ailadeiladu'r corlannau wedi galluogi wardeniaid dan hyfforddiant i gael profiad gwerthfawr o adeiladu waliau
cerrig sych. Bydd y prosiect yn parhau am bedair blynedd arall a bydd yn cael ei gwblhau gan wardeniaid, hyfforddeion
a gwirfoddolwyr.

Grant y Gronfa Natur yn cynorthwyo i adfer 
tirwedd y Parc Cenedlaethol
Cludwyd cannoedd o dunelli o docion grug a cherrig mân gan hofrennydd i ben Waun Fach - y man uchaf
ar y Mynydd Du. Gwnaed hynny â chymorth grant o £200,000 gan Gronfa Natur Llywodraeth Cymru.  

Gweithiodd tîm arbenigol, yn cynnwys contractwyr lleol, wardeniaid Awdurdod y Parc Cenedlaethol, porwyr a
gwirfoddolwyr, mewn tywydd rhewllyd i greu llwybr a fydd yn lleihau effaith sathru ar y Safle o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig hon ac yn  gwarchod y gors fawn. Gosodwyd haen o docion grug lle'r oedd y mawn yn
y golwg ac yn cael ei erydu a rhwystrwyd llif dŵr yn y rhigolau fel na fydd mwy o ddifrod yn digwydd. 
Mae'r gwaith pwysig ar Waun Fach yn sicrhau bod yna lwybr addas ar gyfer pob tywydd ac fe fydd yn gwarchod yr
ardal. Ychydig o waith cynnal a chadw fydd ei angen ar y llwybr a bydd yn gwarchod y gors fawn fregus a'r creaduriaid
sy'n byw ynddi, gan gynnwys adar prin sy'n nythu ar y llawr. Mae corsydd mawn yn storfeydd carbon naturiol ond
mae corsydd mawn sy'n erydu yn rhyddhau carbon deuocsid, gan gyfrannu tuag at allyriadau nwyon tŷ gwydr.
Yn ogystal â hybu bioamrywiaeth mae gwarchod ac yna adfer y gors yn gyfraniad angenrheidiol tuag at leddfu effei-
thiau newid hinsawdd. Bydd y gwaith newydd yn gwella'r amodau ar gyfer da byw a cherddwyr ac yn gwella’r tirlun
o gwmpas, sy’n dioddef yn ddifrifol pan mae llwybrau yn cael eu difrodi a cherddwyr wedyn yn dechrau erydu'r tir
i'r naill ochr iddynt. Fel rhan o'r prosiect ymwelodd Swyddogion Addysg y Parc Cenedlaethol ag ysgolion yn ardal y
Mynydd Du i sgwrsio am y prosiect hwn a swyddogaeth ffermio yng nghadwraeth y Mynydd Du.
Mae fideo o'r gwaith ar y llwybr i'w weld yn http://www.youtube.com/watch?v=34EztG1uVrQ

Y diwrnod llosgi 
gweundir yn llwyddiant
Bu hyfforddiant rhad ac am ddim ar sut i losgi
gweundir yn ddiogel ac effeithiol yn llwyddiant
mawr gyda dros 40 o gominwyr cofrestredig yn
mynychu cwrs hyfforddiant ar y Mynydd Du.  

Darparwyd y cwrs gan Awdurdod Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog trwy
garedigrwydd Bernard Llewellyn yng Nghastell
Carreg Cennen. Mynychodd swyddogion o dîm
Glastir Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol
Cymru'r diwrnod hefyd. Darparwyd arbenigedd

rheoli tân yn ogystal gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Mae’r Gwasanaeth yn gweithio
mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc i hyfforddi a chynghori pobl am ddulliau cyfrifol o losgi gweundir, yn ogystal
ag ymateb i dannau gwyllt anghyfreithlon a llosgi troseddol. Roedd hwn yn un o ddau ddigwyddiad a wnaed yn
bosibl trwy grant gan Gyfoeth Naturiol Cymru a chafodd ei drefnu i gyd-fynd â gwaith cadwraeth cynefin tir uchel
sy’n cael ei wneud gan borwyr y Mynydd Du o dan sawl trefniant o dan gynllun Tir Comin Glastir. 

Adrodd am Faterion
Hawliau Tramwy 

Gellid sôn am unrhyw faterion yn

ymwneud â hawliau tramwy fel difrod i

lwybrau troed, camfeydd neu fynegbyst

wrth ein Swyddog Hawliau Tramwy,

Eifion Jones:

eifion.jones@
beacons-npa.gov.uk 
neu galwch 01874 620452

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cymhorthfa Gynllunio 

Am gyngor ar ddatblygiadau i ddeiliaid

tai ac ymholiadau cyffredinol, bob dydd

Mercher, o 9.30, a’r apwyntiad olaf 

am 11.30 yn Swyddfeydd y Parc

Cenedlaethol, Aberhonddu.

Mae apwyntiadau ar gael am 

gyfnodau o 30 munud, a rhaid eu

harchebu ymlaen llaw. 

Ffoniwch 01874 620431 os 
gwelwch yn dda.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Cronfa Datblygu 
Cynaliadwy

Dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau

grant 2015

• 2ail o Fedi 
• 4ydd o Dachwedd 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ymholiadau am 
y Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy 

I gael mwy o wybodaeth a chyngor 

am y Gronfa hon cysylltwch naill ai â 

Helen Roderick 
neu Ceri Bevan 01874 620471 

Ebostiwch  
helen.roderick@ beacons-npa.gov.uk
ceri.bevan@beacons-npa.gov.uk
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Digwyddiadau'r Haf yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   

I weld rhestr estynedig o weithgareddau yn y Parc Cenedlaethol
ewch i: www.breconbeacons.org

Telesgop Solar  
Dydd Sadwrn, 25 Gorffennaf 10:30 - 16:00 Mynediad am ddim. Codir tâl am barcio car. 

Mwynhewch gyfle prin i weld manylion y seren sydd agosaf atom. Bydd telesgopau solar ar gael a fydd yn caniatáu
i chi edrych ar yr haul yn ddiogel (os bydd y tywydd yn caniatáu). Trefnwyd gan Gymdeithas Seryddol Caerdydd.

Addas i'r teulu. Nid oes angen trefnu o flaen llaw, dim ond galw heibio. 

Sioe Foduron Clasurol 
Dydd Sul, 2 ail Awst,10:00-16:00 Mynediad am ddim. Codir tâl am barcio. 

Arddangosfeydd o geir, beiciau modur a thrafnidiaeth o'r gorffennol, Helfa Drysor Baner Goch sy'n hwyl i'r holl deulu
stondinau, cystadlaethau.

Digwyddiadau Crefft ar gyfer y Teulu  
manylion ar y wefan neu drwy gysylltu â'r ganolfan

Dyddiau Llun, Mawrth a Mercher dros y wyliau Haf  
Amser: 10:00-13:00 

Addas ar gyfer oedolion a phlant 5 oed a hŷn. Plant iau na 12 - gwnewch yn siŵr eich bod yn dod ag oedolyn gyda chi.  
Amser: 10:00-13:00. Cost: £5.00 y plentyn. Codir tâl am barcio. Rhaid archebu lle. 

Pysgota Pwll gydag Ymddiriedolaeth 
Natur Brycheiniog 
Dydd Mercher, 12fed Awst. Amser: 1400-1600. 

Cysylltwch â'r Ganolfan am fwy o wybodaeth.   

Eisiau ystafell gyfarfod? 

Mae’r canlynol ar gael i’w llogi 

gennym: 

•  Ystafell gynhadledd
   gyda system sain / darlledu gwe. 

   Lle i hyd at 36 eistedd. 

•  Ystafell Gynhadledd Fideo
   Lle i 12 eistedd. Dolen glywed 

   is-goch / meicroffonau radio 

•  Ystafell hyfforddi TG 
   Lle i 8 eistedd.

•  Gwasanaeth arlwyo ar gael 

Am fanylion cysylltwch â 01874
624437 neu edrychwch ar
http://www.beacons-
npa.gov.uk/the-authority/
hire-a-room/

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gymunedol Ar Gael

Mae cynllun benthyg y Babell 

Gymunedol yn cynnig cyfle i grwpiau,

ysgolion, elusennau a sefydliadau 

di-elw eraill o fewn y Parc 

Cenedlaethol  ddefnyddio'r Babell

Fawr Gymunedol 20’x30’ yn eu 

digwyddiadau lleol. Gofynnir am rhodd.

I gael ffurflenni archebu, 
cysylltwch â Ceri Bevan ar 
01874 620471

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gweddarllediadau  

Mae holl gyfarfodydd yr Awdurdod 

ar gael i'w gweld trwy ficrowefan ein

gweddarllediadau. Ewch i: 

http://www.beaconsnpa.gov.uk/
the-authority/webcasting/
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Digwyddiadau'r Haf yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol   

I weld rhestr estynedig o weithgareddau yn y Parc Cenedlaethol
ewch i www.breconbeacons.org

Cawod Sêr Gwib y Perseid gydag Awyr Dywyll Cymru 
Dydd Mercher, 12fed Awst. Amser: 19:30-23:00 

Dewch i weld un o sioeau gorau natur: cawod sêr gwib y Perseid. Bydd arbenigwyr o Awyr Dywyll Cymru yn eich
cynorthwyo i astudio'r ffurfafen yn eu planetariwm symudol a gweld sêr a phlanedau trwy delesgop. Os bydd y
tywydd yn gymylog bydd gwahanol ddarlithoedd ar y pwnc. 

Cost:  £12:00 y person (awgrymir oedran 8+).  Mae'r pris yn cynnwys parcio, mynediad i'r
planetariwm a thaten boeth. Rhaid cadw lle trwy ffonio 01874 623366 gan fod y digwyddiad hwn
yn boblogaidd iawn

Ffair Haf Bannau Brycheiniog  
Dydd Sadwrn, 29ain Awst - ddydd Llun, 31ain Awst. Amser: 10:00-17:00

Os ydych yn hoffi bwyd, cerddoriaeth neu'r celfyddydau, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus, ger
Aberhonddu yw'r lle i fod ar benwythnos Gŵyl y Banc Awst, lle cynhelir Ffair Haf Flynyddol Bannau Brycheiniog am
y degfed tro.Mynediad am ddim. Codir tâl am barcio. 

Digwyddiadau'r Haf ym Mharc 
Gwledig Craig-y-nos
4 / 18 Gorffennaf. 1/ 15 / 29 Awst  

Dewch i Barc Gwledig Craig-y-nos am awr o ariâu clasurol ac alawon o’r sioeau ar gyfer pawb sy'n mynd heibio
rhwng 13.00 a 14.00 bob yn ail ddydd Sadwrn - os yw'r tywydd yn caniatáu.

Mynediad am ddim. Codir tâl am barcio. 

Mae ein Canolfan
Ymwelwyr a’r Parc
Gwledig ar agor bob
dydd o’r flwyddyn ac 
eithrio Dydd Nadolig.
Mae mynediad am
ddim ond codir tâl am
barcio. Os ydych yn
ymwelydd rheolaidd
gallech arbed arian ar
docyn tymor. 

Canolfan Ymwelwyr 
y Parc Cenedlaethol

Libanus, ger Aberhonddu 

LD3 8ER

•  Gwybodaeth

•  Ystafelloedd Te a Bwyty

•  Siop anrhegion 

•  Toiledau

•  Hurio Ystafelloedd  

•  Priodasau

Ffôn: 01874 623366
npvc@beacons-npa.gov.uk

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Parc Gwledig 
Craig-y-nos 

Pen-y-cae, Cwm Tawe SA9 1GL

•  Ystafelloedd Te a Bwyty 

   - Changing Seasons

   Ffôn: 01639 731498

•  Toiled i bobl anabl gyda lle i 

   newid clwt y baban 24 awr 

•  Hurio ystafelloedd

Ffôn: 01874 624437
enquiries@beacons-npa.gov.uk
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Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog
Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian
Aberhonddu, Powys LD3 7HP

www.breconbeacons.org
www.visitbreconbeacons.com
www.cyclebreconbeacons.com
www.horseridingbreconbeacons.com
www.mtbbreconbeacons.com
www.businessinfobreconbeacons.com

A-Y Eich Awdurdod
Eich canllaw i gysylltu â’r Awdurdod 
am wybodaeth neu wasanaethau 

Gwasanaeth neu Dîm          Prif Gyswllt/Swyddogion    Manylion Cyswllt                           Rhif ffôn

Canolfan Ymwelwyr y              Gwasanaethau                     npvc@beacons-npa.gov.uk                 01874 623366
Parc Cenedlaethol, Libanus       Ymwelwyr
‘Y Ganolfan Fynydd’

Parc Gwledig                         Derbynfa                             enquiries@beacons-npa.gov.uk           01874 624437
Craig-y-nos Pen-y-Cae

Prif  Weithredwr                     John Cook                           jean.packer@beacons-npa.gov.uk        01874 620469

Datblygiad Cymunedol            Ceri Bevan/Helen Roderick   communities@beacons-npa.gov.uk     01874 624437
a Chynaliadwyedd                   Francesca Bell                       

Gwasanaethau                       Julia Gruffydd                       julia.gruffydd@beacons-npa.gov.uk      01874 620400 
Democrataidd a Swyddfa

Cyfarwyddwr Cefn                 Julian Atkins                         anne.wilkinson@beacons-npa.gov.uk  01874 620456
Gwlad a Rheoli Tir

Cyfarwyddwr Cynllunio           Christopher Morgan             danielle.french@beacons-npa-gov.uk   01874 620428

Ecoleg                                    Brad Welch                          bradley.welch@beacons-npa.gov.uk    01874 620411

Addysg, Dehongli a                 Derbynfa                             enquiries@beacons-npa.gov.uk           01874 624437
Gwybodaeth 

Geoparc Fforest Fawr              Alan Bowring                       alan.bowring@beacons-npa.gov.uk     01874 620415

Cyllid                                     Elaine Standen                      elaine.standen@beacons-npa.gov.uk    01874 620467

Treftadaeth                            Natalie Ward                        natalie.ward@beacons-npa.gov.uk       01874 620418
                                            Rosie Burton                        rosie.burton@beacons-npa.gov.uk      01874 620413

Adnoddau Dynol                    Richard Mears                      richard.mears@beacons-npa.gov.uk    01874 620425

Technoleg Gwybodaeth           Paul Funnell                          paul.funnell@beacons-npa.gov.uk        01874 620459

Gweinyddiaeth y                    Jane Pashley                        planning.enquiries@beacons-npa.gov.uk   01874 620422
Gwasanaethau Cynllunio



Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog
Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian
Aberhonddu, Powys LD3 7HP

www.breconbeacons.org
www.visitbreconbeacons.com
www.cyclebreconbeacons.com
www.horseridingbreconbeacons.com
www.mtbbreconbeacons.com
www.businessinfobreconbeacons.com

Dyluniad: touchdown 07973 711523 

Cadwch mewn
cysylltiad â’r 
diweddaraf 
Erbyn hyn mae hyd yn oed 
mwy o ffyrdd i gael gwybod y
newyddion a'r wybodaeth 
ddiweddaraf gan Awdurdod y
Parc Cenedlaethol.  

Gallwch drydar â ni ar  
@BreconBeaconsNP 

neu â Thîm ein 
Wardeniaid ar 
@BBParkWarden 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dilynwch ni drwy
Facebook
https://www.
facebook.com/
breconbeacons
nationalpark   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Gweler ein Youtube
Channel Videos
http://www.youtube.
com/user/ Brecon
BeaconsNPA   

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Edrychwch ar 
The Brecon Beacons
Flicker Photo group
http://www.flickr.com/
groups/brecon
beaconspark/    
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A-Y Eich Awdurdod
Eich canllaw i gysylltu â’r Awdurdod 
am wybodaeth neu wasanaethau 

Gwasanaeth neu Dîm          Prif Gyswllt/Swyddogion    Manylion Cyswllt                           Rhif ffôn

Cynllun Rheoli                        Matt Scanlon                       matthew.scanlon@beacons-npa.gov.uk    01874 620465

Gorfodi Cynllunio                   Fiona Mead/Kathy Jenkins     enforcement@beacons-npa.gov.uk      01874 620431

Strategaeth a                         Helen Lucocq                     helen.lucocq@beacons-npa.gov.uk       01874 620429
Pholisi Cynllunio

Cyfathrebu a gwasg                 Samantha Sinclair                 communications@beacons-npa.gov.uk    01874 620420
                                            Jo Maurice

Hawliau Tramwy                     Eifion Jones                         eifion.jones@beacons-npa.gov.uk         01874 620452

Gwirfoddoli                            Jackie Thomas                      jacqueline.thomas@beacons-npa.gov.uk  01874 620451

Y Gwasanaeth Warden           Judith Harvey                      judith.harvey@beacons-npa.gov.uk       07854 997510


