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Rhagair

Rydyn ni’n gweld y Cynllun hwn fel dogfen fyw a bywiol a fydd, gobeithio, yn dal i
ddatblygu trwy ein hymrwymiad a’n gwaith gyda gwahanol bartneriaethau.

Fis Mawrth

2020, roedd Parciau Cenedlaethol Cymru, yn ogystal â chyrff a sefydliadau cyhoeddus
eraill, yn ymateb i'r pandemig COVID-19 trwy sefydlu mesurau i ddiogelu eu staff, eu
cymunedau a'r bobl rydyn ni'n eu gwasanaethu.

Felly, er bod ein Cynllun Cydraddoldeb

Strategol yn rhedeg o 2020 hyd at 2024, rydyn ni'n ymwybodol bod yn rhaid i ni fod yn
hyblyg ac ymatebol ar hyn o bryd i unrhyw newidiadau a blaenoriaethau newydd a allai
ymddangos.

Felly, rydyn ni’n ystyried mai mesur dros dro yw’r Cynllun hwn, a byddwn

yn ceisio ei adolygu gynted ag y bydd effeithiau ehangach y pandemig yn fwy hysbys.

Fel

rhan o’r adborth, byddwn yn dal i groesawu barn pob unigolyn, sefydliadau partner,
grwpiau defnyddwyr a rhanddeiliaid â diddordeb er mwyn i ni allu dylanwadu ar
adolygiad y Cynllun yn ystod y cyfnod hwn a’i ddatblygiad yn ystod y blynyddoedd i
ddod.

Julian Atkinson
Prif Weithredwr Awdurdod
y Parc Cenedlaethol

Parch. Aled Edwards
Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac
Amrywiaeth Aelodau

Y Cynghorydd
Gareth Ratcliffe
Cadeirydd Awdurdod y
Parc Cenedlaethol

Cynhyrchwyd y ddogfen hon gan ddefnyddio Venngage Infographic Software. Oni nodir delweddau fel
arall atgynhyrchir y defnydd a ddefnyddir o dan drwydded.
Cedwir pob hawl Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2020
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Dyma ein Cynllun Cydraddoldeb
Strategol ar gyfer Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog

Yn ogystal â’n dyletswyddau
cyffredinol, mae’n dangos sut y
byddwn yn cofleidio ac yn

hyrwyddo

cydraddoldeb i wneud y Parc
Cenedlaethol yn hygyrch ac yn
gynhwysol i drigolion a'r gymuned
ehangach.
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Crynodeb Gweithredol
Mae gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ganllawiau ar gyfer paratoi Cynlluniau
Cydraddoldeb Strategol yng Nghymru.

Mae’r canllawiau hyn yn diffinio beth ddylai Cynllun

Cydraddoldeb Strategol ei gynnwys er mwyn dangos cydymffurfiad â'r dyletswydd o dan Ddeddf
Cydraddoldeb (2010). Er bod y cynllun hwn, yn ôl pob golwg, yn diffinio sut rydyn ni’n gweld ein
dyletswydd, mae’n ceisio ein tywys i gychwyn ar daith tuag at Strategaeth Amrywiaeth a
Chydraddoldeb mwy cynhwysol ar gyfer y Parc Cenedlaethol.

Fodd bynnag, er mai dim ond cychwyn

mae’r gwaith ehangach hwn, mae’n cael ei ystyried yn hanfodol ar gyfer ffurfio polisi yn y dyfodol.

Mae’r tabl canlynol yn crynhoi’r cyfrifoldebau sydd wedi’u gosod ar yr Awdurdod fel rhan o Ddeddf
Cydraddoldeb (2010) a sut y maen nhw’n derbyn sylw yn y Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn.

Gofynion

Dull

Cydymﬀurad

Datblygu a chyhoeddi Amcanion
Paratoi Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2020-2024.

Paratoi

Cydraddoldeb a Chynllun
naw Amcan Cydraddoldeb gyda thema.
Cydraddoldeb Strategol

Asesu eﬀaith

Asesiadau Eﬀaith Cydraddoldeb Llawn a Sengl

Casglu Gwybodaeth Cydraddoldeb

Partneriaeth Dyfed Powys ar Gydraddoldeb.

Ymgynghori – Gweithio mewn partneriaeth gyda gr

Cynlluniau Mannau.

ŵ

p

Digwyddiadau i Randdeiliaid

Cyhoeddi gwybodaeth a gasglwyd mewn digwyddiadau
cysylltu ac yn fewnol h.y. arolygon staﬀ ac adroddiadau
Cyhoeddi gwybodaeth berthnasol

cyogau yn ôl rhyw a fydd yn cael eu defnyddio yn y dyfodol
pan fyddwn yn ﬀuro ein hamcanion ac yn paratoi cynllun
gweithredu os daw unrhyw broblemau i'r amlwg

Adroddiad blynyddol ynghylch y Cynllun Cydraddoldeb
Gwybodaeth ynghylch y Cyogwr
Strategol yn cydymﬀuro gyda Gofynion Llywodraeth Cymru.

Monitro gwahaniaethau cyog pob blwyddyn.

Cyhoeddi Polisi

Gwahaniaethau cyog
a Datganiad Cyog ac Adroddiad Cydraddoldeb Strategol.
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Gofynion

Dull

Cydymﬀurad

Adroddiad blynyddol ar hyﬀorddi staﬀ ac aelodau. Nodi
bylchau mewn hyﬀorddiant a chynnwys y gofynion hynny
Hyﬀorddi Aelodau a Staﬀ

mewn proses gadarn o Adolygu Perﬀormiad.

Hyrwyddo

gwybodaeth a dealltwriaeth o broblemau cydraddoldeb drwy
ofynion hyﬀorddiant cydraddoldeb mandadol.

Mae’r Awdurdod yn ystyried eﬀeithiau ehangach contractau
penodol ar gynaliadwyedd, ar economi’r ardal a’i ddyletswydd
Caﬀael
i feithrin datblygiadau economaidd cynaliadwy drwy osod
meini prawf ar gyfer gwerthuso tendrau.

Adrodd ar y Cynllun Cydraddoldeb Strategol.Cyhoeddi’r
Datganiad Polisi Cyogau
Adroddiadau blynyddol y Gronfa Ddatblygu Gynaliadwy
Adroddiadau Cynllun Gwella, ac Adroddiad Data, Hawliau
Tramwy
Adroddiadau ac allbynnau
oddi wrth brosiectau’r Parc Cenedlaethol.
Adrodd yn ôl a chyhoeddi blynyddol.
Adroddiad Blynyddol Cydymﬀurad y Gymraeg
Adroddiadau hyﬀorddi ac ystadegau blynyddol
Gwirfoddolwyr
Adroddiad Perﬀormiad Blynyddol Cynllunio
Data Rhestr Aros Tai.
Adroddiadau monitro blynyddol ar gyfer y Cynllun Datblygu
Lleol.

Adolygiadau Blynyddol trwy Adroddiadau blynyddol ar draws
Hygyrchedd
busnes yr Awdurdod

Adolygiadau Blynyddol drwy
Adolygu

Adroddiadau Blynyddol ar draws busnes yr
Awdurdod
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Ein Hamcanion Cydraddoldeb
Strategol

Hyrwyddo gweithredu

Hyrwyddo cydraddoldeb

positif i ddarparu Parc

mewn cyflogau gan

Cenedlaethol hygyrch,

ddefnyddio data wrth

cynhwysol a diogel

baratoi polisi rheoli

Llwyddo i gael cynrychiolaeth

Hyrwyddo ymwybyddiaeth

o Aelodau a hyrwyddo

Cydraddoldeb ymysg staff i

ymwybyddiaeth cydraddoldeb
ymysg ein Haelodau

Creu gweithlu amrywiol a
chynhwysol

gefnogi gweithlu amrywiol
ymroddgar

Hyrwyddo mynediad
corfforol a digidol i'r Parc
Cenedlaethol ac at ein
gwasanaethau

Hyrwyddo cyfloedd i

Cefnogi mynediad cyfartal

Wirfoddoli

at wasanaethau, adnoddau
a thai mewn cymunedau
lleol

Hyrwyddo mynediad a defnydd ehangach o'r Parc Cenedlaethol gan
gyfrannu'n uniongyrchol at Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau'r
Dyfodol (Cymru) 2015 a Chymru Iachach
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Cynnwys
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Ynghylch yr Awdurdod
Tirwedd i bawb
Ein Gweledigaeth
Mynegi ein gweledigaeth
Y Ddeddf Llesiant a’n Gweledigaeth
Materion cydraddoldeb yn y Parc Cenedlaethol

Diben y Cynllun
Cydraddoldeb a’r gyfraith
Ein Cymunedau
Ein Gwaith a’n Cyflogeion
Cyfarfod ag Anghenion Amrywiol
Y Gymraeg a Chaffael

Ein Cynllun Gweithredu
Cydraddoldeb
Sut rydyn ni’n diffinio’n hamcanion
Cysylltu â chymunedau a gweithio gyda’n partneriaid
Darparu a Monitro.

Ein Fframwaith Amcanion
Cydraddoldeb Strategol
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Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog
Tirwedd i bawb

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn un

Cafodd Bannau Brycheiniog ei ddynodi'n Barc

o deulu o bymtheg o Barciau Cenedlaethol eraill.

Cenedlaethol yn ffurfiol ym 1957.

Ar y cyd, rydyn ni’n sicrhau fod y tirweddau yn
ein gofal yn cael eu rheoli’n gynaliadwy i bawb eu

Mae’r feddylfryd sylfaenol hon yn dal yn ganolog i

mwynhau’n dawel.

waith yr Awdurdod ac mae’n ffrâm i’r amcanion a
sefydlwyd o fewn y cynllun hwn.

Y Parciau Cenedlaethol oedd conglfeini
mesurau’r Llywodraeth i geisio gwella llesiant

Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gorff

corfforol a meddyliol pawb a gafodd eu

sydd â chyfrifoldeb o dan y gyfraith i edrych ar ôl

cyflwyno'n dilyn yr ail ryfel byd, ynghyd â’r

y Parc Cenedlaethol. Drwy wneud hynny, rydym

wladwriaeth les a’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

wedi cael dau ddiben penodol:-

Fel yr ysgrifennodd John Dower yn ei adroddiad
at y Llywodraeth ym 1945 ar sefydliad y Parciau
Cenedlaethol.

Cadw a gwella harddwch naturiol, bywyd
...dylai defnydd hamdden y Parciau

gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc

Cenedlaethol fod ar gyfer y bobl – enwedig

Cenedlaethol.

pobl ifanc – o bob dosbarth a math ac o bob
rhan o’r wald, yn wir y byd. Ni ddylai’r

Re
Parciau Cenedlaethol gael eu neilltuo ar gyfer
..

carfan freintiedig neu fel arall o’r boblogaeth,

Hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd
ddeall a mwynhau nodweddion
arbennig y Parc Cenedlaethol.

mae ar gyfer pawb sydd eisiau adfywio eu
meddyliau a’u hysbryd ac i ymarfer eu cyrff

Mae’r gyfraith hefyd yn dweud, wrth gyflawni ein

mewn mannau heddychlon

dibeinion, bod yn rhaid i ni hefyd

o harddwch

naturiol. Ychydig o ddibenion cenedlaethol
sy’n fwy hanfodol nac yn fwy cyfoethog
mewn addewid o iechyd a hapusrwydd na’r
darnau mawr, agored o dir hardd

geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol
cymunedau lleol y Parc Cenedlaethol.

Mae gan yr Awdurdod 105 o gyflogeion.

Mae

penderfyniadau'n cael eu cymryd gan Fwrdd y
Parc sydd â 18 aelod, rhai’n gynghorwyr
Mae’r feddylfryd sylfaenol hon yn dal yn ganolog i
waith yr Awdurdod ac mae’n ffrâm i’r amcanion a

awdurdodau lleol, rhai'n cael eu penodi gan
Lywodraeth Cymru.

sefydlwyd o fewn y cynllun hwn.
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Ein Gweledigaeth

Ymateb yn bositif ac yn effeithiol
gyda phartneriaid allweddol i’r ddau
argyfwng o newid hinsawdd a cholli
bioamrywiaeth, drwy welliannau
amlwg yn amgylchedd naturiol y
Parc Cenedlaethol a chynyddu’r
gallu a’r ddealltwriaeth yn ein
cymunedau ac yn ein hymwelwyr a
fydd yn cynnal eu llesiant yn y tymor
hir yn wyneb dyfodol ansicr.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn
cael ei ffurfio gan ein gweledigaeth.
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Mynegi ein gweledigaeth
Mae cyfrifoldeb ar y Parc Cenedlaethol i baratoi

cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Cydraddoldeb mae'r

Cynllun Rheoli ar gyfer yr ardal.

Awdurdod yn hynod ymwybodol fod cydraddoldeb

Mae’r Cynllun

Rheoli yn gosod y weledigaeth ac yn ffurfio'r

ac amrywiaeth yn bynciau sy'n

fframwaith ar gyfer penderfynu - ar gyfer datblygu, a

cyffwrdd â phob agwedd o'n gwaith

blaenoriaethu datblygiadau - yn yr Awdurdod.
Cyhoeddwyd ein Cynllun Rheoli diwethaf Rheoli

Bob blwyddyn, mae’r Awdurdod yn cyhoeddi ei

Newid Gyda’n Gilydd yn 2010 a’i adolygu yn 2015.

Gynllun Corfforaethol ar gyfer y flwyddyn honno.

Ar hyn o bryd, rydyn ni’n paratoi Cynllun Rheoli

Mae’r ddogfen hon yn dangos blaen raglen fusnes yr

newydd.

Awdurdod ac yn dangos hefyd sut y bydd yr
Awdurdod yn gweithio i gyflawni'r Cynllun Rheoli ar

Mewn gwirionedd, fframwaith gyffredinol yw'r

gyfer y flwyddyn i ddod.

Cynllun Rheoli sy'n gosod y cyfeiriad strategol ar
gyfer pob maes o'n gwaith.

Ceir y manylion mewn

cyfres o gynlluniau pynciau, mwy manwl.

Rydyn ni’n

Fel rhan o ddarparu’r Cynllun Corfforaethol ar gyfer
2020/21, mae’r Awdurdod yn bwriadu ymestyn ei

galw hyn yn 'gynllun y cynlluniau' ar gyfer y Cynllun

ystyriaeth o faterion cydraddoldeb er mwyn gwneud

Rheoli (gweler y diagram isod).

yn si

ŵ

r ein bod yn gwneud ein cyfraniad at

gymdeithas decach.
Mae'r Cynllun Cydraddoldeb

Yn ein Cynllun Corfforaethol

rydyn ni’n diffinio’n nodau Llesiant

Strategol yn un o’r rhain ac er ei
fod yn canolbwyntio ar gyflawni ein
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Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn sefydlu 'egwyddor datblygiad cynaliadwy' y mae gofyn i ni ei
gyflawni wrth gymryd penderfyniadau. Mae’n cynnwys saith nod llesiant sy’n gysylltiedig â phum ffordd o weithio.
Mae’r Parc Cenedlaethol wedi datblygu ei amcanion Llesiant ei hunan (trosodd) sy'n cael ei fframio gan ein
dibenion a'n gweledigaeth i'n helpu i gyfuno'r Ddeddf yn ein holl waith.

Yr amcanion Llesiant yw ein fframwaith cyffredinol sy’n cynnwys ei nodau llesiant.

Y pum ffordd o weitho
Y Tymor Hir
pwysigrwydd cydbwyso anghenion
tymor byr a hefyd yr angen i
ddiogelu'r gallu i gyfarfod ag
anghenion tymor hir.

Integreiddio
Ystyried sut y gallai ein hamcanion
lleisant effeithio ar bob un o’n nodau

Saith nod llesiant

llesiant, ar yr amcanion neu ar
amcanion cyrff cyhoeddus eraill.

Mae'r Ddeddf yn

canolbwyntio

ar lesiant

cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru
drwy

ei saith nod llesiant

(gweler ffigwr isod).

Gyda’i gilydd, maen nhw’n weledigaeth gyfun i

Cydweithredu
Cydweithio gydag unrhyw berson
arall (neu rannau o’r Awdurdod) a
allai ein helpu i gyfarfod ein

gyrff cyhoeddus geisio eu cyrraedd: Roedd yr
Awdurdod yn un o’r rhai cyntaf i fabwysiadu’r
Ddeddf ac mae’n dal i sicrhau bod ein gwaith yn
cyfrannu at y saith nod.

hamcanion llesiant.

Atal
Sut y gallai gweithredu i atal
problemau rhag codi neu waethygu
ein helpu i gyfarfod ein hamcanion.

Bod â rhan
Pwysigrwydd cynnwys pobl â
diddordeb mewn llwyddo i gyrraedd
nodau llesiant a sicrhau fod y bobl
hynny’n cynrychioli amrywiaeth yr ardal
y mae’r corff yn ei gynrychioli.
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Ein hamcanion llesiant

Mae'r Parc Cenedlaethol, sy’n adnodd i bobl
Cymru a thu hwnt, yn cael ei gydnabod fel lle
pwysig yn y frwydr i adfer natur ac i wella
llesiant pobl.

I wneud hynny:

Bydd pobl yn elwa o dirweddau cadarn y
Parc sy'n llawn bywyd gwyllt ffyniannus a
threftadaeth sy’n cael ei werthfawrogi.

Bydd pobl yn gallu gweld, deall a mwynhau
beth sy’n gwneud y Parc mor arbennig.

Bydd pobl sy’n bwy ac yn gweithio yn y Parc
yn elwa o gymunedau cadarn, bywoliaeth
gynaliadwy, ffyrdd o fyw iach a
datgarboneiddio eang
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Problemau sy'n effeithio ar y Parc o ran ein
hamcanion cydraddoldeb
Y rhain yw’r prif broblemau allweddol ynghylch cydraddoldeb sy’n treiddio trwy ein gwaith yn paratoi cynllun strategol,
ac, er eu bod yn ehangach na’r Amcanion Cydraddoldeb Strategol, y rhain yw'r problemau y mae'r Cynllun hwn yn eu
trafod.

Diffyg amrywiaeth yn y

Diffyg amrywiaeth ymysg

gweithlu lleol

ein hymwelwyr

Unigolion Prydeinig, gwyn yw demograffeg

Nododd adolygiad Glover o Barciau

bennaf staff ac aelodau awdurdod y parc

Cenedlaethol Lloegr fod y rhan fwyaf o

cenedlaethol, Mae’r cydraddoldeb rhywedd

ymwelwyr â’r Parciau Cenedlaethol yn bobl

yn ein staff yn gymharol gyfartal, ond dynion

wyn, ddosbarth canol h n, iach.

gwyn yw'r rhan fwyaf o'n haelodau.

un o’r nifer o rwystrau (gweler drosodd) i

Mae'r

ŷ

Mae hyn yn

diffyg amrywiaeth yn broblem gan ei bod yn

grwpiau mwy amrywiol ddod i’r parciau

cyfyngu ar y syniad o'r byd sydd gan y bobl

cenedlaethol.

sy’n rheoli. Mae safbwyntiau gwahanol yn

parhau, daw’r parc yn noddfa i aelodau mwy

gwella datrys problemau a chymryd

breintiedig o gymdeithas, yn groes i

penderfyniadau.

weledigaeth ein dynodiad ac er niwed i’r

Os bydd y duedd hon yn

miliynau lawer o bobl a allai elwa o’r
dynodiad, eto sy’n teimlo wedi cael eu
heithrio ganddo.

Effeithiau newid hinsawdd ar
wahanol genedlaethau

Anhwylder diffyg natur
Mae llawer o blant yn tyfu heb allu manteisio
digon ar amgylcheddau naturiol i chwarae’n

Ar hyn o bryd, mae’r cenedlaethau presennol yn
gosod beichiau sylweddol ar genedlaethau’r
dyfodol o ganlyniad i beidio â gweithredu ar
newid hinsawdd yn ddigon cyflym nac yn ddigon
penderfynol. Yng ngeiriau’r Cenhedloedd
Unedig – “mae gan y cenedlaethau presennol rai
dyletswyddau at genedlaethau’r dyfodol, mae
newid hinsawdd yn codi problemau enfawr
megis pa risgiau y gellir caniatáu’r rhai sy’n byw
heddiw i’w gosod ar genedlaethau’r dyfodol a
sut y gellir defnyddio adnoddau naturiol heb fod
yn fygythiad i weithrediad cynaliadwy

rhydd. Mae hynny’n arwain at gyflwr eang a
enwir yn anhwylder diffyg natur ac sy’n
gysylltiedig â mwy o bryder ac anhwylderau
ddiffyg canolbwyntio. Mae’n arbennig o ddrwg
mewn plant ardaloedd trefol difreintiedig. . Fe
wyddom mai’r grwpiau hynny hefyd yw’r rhai
sy’n lleiaf abl i allu mynd i’r Parc oherwydd
gwahanol resymau o ymarferol a ddiwylliannol.
Mae colli bioamrywiaeth hefyd yn gwaethygu’r
broblem gan arwain at amgylchiadau ble mae
cenedlaethau cyfan yn llai tebyg o gael yr un
cysylltiadau â natur na’u rhieni

ecosystemau’r blaned.
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Rhwystrau i fynediad

Mae yna sawl peth sy'n rhwystro pobl rhag cymryd rhan yn y Parc Cenedlaethol.

Fe wyddom fod yna amrywiaeth yn y

bobl sy’n ymweld â'r parc – er nad ydyn ni’n dal yn gallu deall yn iawn bob un o'r problemau hynny, fe wyddom eu bod
yn cynnwys nifer o wahanol ffactorau megis rhwystrau corfforol, normau diwylliannol, gwerthoedd personol, canfyddiad
o ddiogelwch neu ddiffyg diddordeb.

Mae adolygiad diwethaf y llywodraeth i wella mynediad i fannau gwyrdd yn nodi

tri chategori eang o rwystrau.

Rhwystrau

Rhwystrau

ffisegol barriers

Cymdeithasol a

Canfyddiadau,
ymwybyddiaeth,
hunan

Diwylliannol

effeithiolrwydd a
diddordeb

Agosatrwydd – diffyg mannau

Profiadau cymdeithasol – nid yw

gwyrdd o ansawdd da yn agos

bod mewn mannau naturiol yn

Canfyddiad o ddiogelwch diffyg

i gartref, dengys data fod dau

rhan o ddisgwyliadau nac o

ymwybyddiaeth –

draean o ymweliadau â

gefndir cymdeithasol, teimlo’n

ymwybyddiaeth gyfyng o

annifyr ynghylch syniadau o beth

gyfleoedd i ymweld â mannau

yw ymddygiad ‘addas’ mewn

gwyrdd, yn enwedig i grwpiau ar

mannau o’r fath, teimlo’n

incwm isel

mannau gwyrdd o fewn dwy
filltir i gartref.

Rhwystrau ffisegol – diffyg

ddigroeso neu allan o le.
Diffyg hyder – diffyg profiad a

ffyrdd neu lwybrau, neu rai
heb eu cynnal yn dda,

Profiadau cymdeithasol –

hyder wrth fod mewn mannau

profiad o hiliaeth, ofn bwlio,

naturiol

topograffeg heriol.
presenoldeb c

Cludiant – diffyg cludiant

ŵ

n, methu â

darparu ar gyfer anghenion

Cyfyngiadau amser - pob math

cymuned gymysg

o bethau a diddordebau’n

cyhoeddus neu gerbyd preifat,
costau parcio ar safleoedd

Diffyg adnoddau – toiledau,

cystadlu am amser
Gwerthoedd gwahanol –
gwahaniaethau yn y ffordd y

Eto’n dangos, i’r rhai nad ydyn

mae pobl yn ystyried mannau

nhw’n ymweld yn aml, fod ‘dim

meinciau, caffis, yn enwedig i

gwyrdd fel ffactor sy’n cyfrannu

diddordeb’ a ‘dim rheswm

grwpiau h n a’r rhai’n byw

at iechyd.

penodol’ gyda’i gilydd yn cyfrif

ŷ

.

gydag anabledd

Tabl wedi'i addasu o Improving access to greenspace:
of Engagement with the Natural Environment Survey

am 21% o’r ymatebion

A new review for 2020.

Daw'r data y cyfeirir ato o The Monitor
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2

Diben y Cynllun

Ein cyfrifoldebau o dan Ddeddf Cydraddoldeb (2010)

Mae’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn dangos
sut y bydd yr Awdurdod yn cofleidio ac yn
hyrwyddo ydraddoldeb i wneud y Parc
Cenedlaethol yn ygyrch ac yn gynhwysol i
drigolion a'r ymuned ehangach.

Cymryd camau i gyfarfod ag anghenion pobl
o grwpiau gwarchodedig, ble mae’r rhain yn
wahanol i anghenion pobl eraill, ac annog
pobl gyda nodweddion gwarchodedig i
gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn gosod

mewn

dyletswydd cyffredinol ar yr Awdurdod.
Gweithgareddau eraill ble mae eu
cyfranogaeth yn anghymesur o isel.

Nodau’r Ddeddf:

Re
Mae gofyn i Awdurdodau Lleol a chyrff
cyhoeddus eraill dalu sylw dyledus i'r angen i:

..

Ddileu gwahaniaethu, aflonyddwch ac erledigaeth
anghyfreithlon a mathau eraill o ymddygiad sy’n
cael eu gwahardd o dan y Ddeddf.

Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal rhwng pobl sy'n
rhannu nodweddion gwarchodedigperthnasol a'r
rhai nad ydyn nhw.

Mae’r Ddeddf yn disgrifio perthynasau da fel
taclo rhagfarn a hyrwyddo dealltwriaeth

Meithrin perthynasau da rhwng pobl sy’n rhannu

rhwng pobl sy’n rhannu nodweddion

nodweddion gwarchodedig a’r rhai nad ydyn nhw

gwarchodedig a’r rhai nad ydynt.

Bydd hynny’n cynnwys y math o
weithgareddau cydlynu cymunedol sydd
Yn unol â’r Ddeddf, mae talu sylw dyledus i
hyrwyddo’r nodau cydraddoldeb hyn yn
cynnwys:

wedi’u datblygu gan

wdurdodau Lleol a

Phartneriaethau Diogelwch Cymunedol yn y
grffennol, yn ogystal â mentrau megis
prosiectau rhyng-genedlaethau efallai nad

Cael gwared ar, neu leihau’r anfanteision y
mae pobl yn eu dioddef

oherwydd eu

oedd â chysylltiad â’r agenda cydraddoldeb
o’r blaen.

nodweddion gwarchodedig
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Ein Cymunedau

Mae 33,334 o bobl yn byw ym Mharc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog. Aberhonddu yw’r dref fwyaf

Welsh index of Multiple Deprivation Income Domain for
LOSAs within the National Park

(7,834) sydd gyda Chrughywel, Gilwern, Gelli

15

Gandryll a Thalgarth yn cyfrif am tua 46% o
drigolion y Parc.

15
Mae tua 4 miliwn o bobl yn ymweld â Pharc

6

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog pob blwyddyn ac
mae gwaith Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn
adlewyrchu anghenion y trigolion yn ogystal â’r

2

ymwelwyr ac yn unol â’r dibenion a’r dyletswydd

0-25%( most deprived)
75 – 100% (least deprived)

statudol.

25 – 50%

50 – 75%

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn
cynnwys 7 o Awdurdodau Unedol (Blaenau Gwent,
Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Powys,
Rhondda Cynnon Taf a Thorfaen). Mae Powys yn
cyfrif am 66% o ardal ddaearyddol y Parc sydd â 50 o
Gynghorau Cymunedol.

Fel mae’r graff top gyferbyn yn dangos, yn y Parc
Cenedlaethol ei hunan y mae’r lefelau isaf o
amddifadedd cyffredinol a fesurir yn erbyn Mynegai
Cymru o Aml A m d d i f a d e d d . .

Er fod pocedi o amddifadedd arwyddocaol yn bodoli
o fewn y Parc, yn enwedig yn ein tref fwyaf,
Aberhonddu. Mae'r gwrthwyneb yn cael ei ddangos
ar y graff gwaelod sy'n dangos mynediad at
wasanaethau, yn ein

hardal ni y mae rhai o'r wardiau

gyda'r mwyaf o amddifadedd ar gyfer y ffactor

Welsh index of Multiple Deprivation Access to Services
Domain for LOSAs within the National Park

hwnnw.

Mae’r map yn dangos sut mae lefelau cyfan o

4
21

9

amddifadedd yn cynyddu tuag at ein ffin ddeheuol
(mae’r ardaloedd o amddifadedd mwyaf yn cael eu
dangos mewn coch), gyda rhai o’r wardiau o’r

4

wardiau gyda’r mwyaf o amddifadedd yng Nghymru
yng Nghymoedd y De ychydig dros ein ffin

0-25%( most deprived)
75 – 100% (least deprived)

25 – 50%

50 – 75%
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Deddf Cydraddoldeb (2010)

Y dyletswydd penodol

Pwy sy’n cael ei amddiffyn o dan Ddeddf
Cydraddoldeb (2010)

Mae pob un o’r dyletswyddau penodol sydd wedi’u
hamlinellu yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau

Mae yn erbyn y gyfraith i wahaniaethu yn erbyn

Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011 yn berthnasol i

person oherwydd odweddion gwarchodedig.

Awdurdodau Lleol, Awdurdodau Tân ac Achub a

Mae’r naw nodwedd gwarchodedig yn cael eu

Pharciau Cenedlaethol yng Nghymru. Manylir ar y

dangos isod.

gofynion ar gyfer Awdurdodau Parc Cenedlaethol
isod:

Dyma’r term a ddefnyddir yn y Ddeddf i nodi’r
mathau o bethau sy’n effeithio ar sut mae pobl yn
cael eu trin ac a allai olygu bod pobl yn profi
Datblygu a chyhoeddi Amcanion

gwahaniaethu. Mae’r gyfraith wedi’i ddylunio i’w

Cydraddoldeb a Chynllun Cydraddoldeb

gwarchod, sef:

Strategol
Asesu effeithiau
Casglu Gwybodaeth Cydraddoldeb

Oedran

Cyhoeddi gwybodaeth berthnasol

Anabledd

Gwybodaeth cyflogaeth.

Ailbennu rhywedd

Gwahaniaethau Cyflog.

Priodas a Phartneriaeth Sifil

Caffael
Adrodd yn ôl a chyhoeddi’n flynyddol.
Hygyrchedd.

Beichiogrwydd a Mamolaeth
Hîl
Crefydd neu Gred

Adolygu.

Rhyw
Tueddiad rhywiol

Yn ogystal, o dan Fesur y Gymraeg (2011), mae yna gyfrifoldeb cyfreithiol ar yr Awdurdod i gydymffurfio gyda
gwahanol safonau a gytunwyd gyda Chomisiynydd y Gymraeg.
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Ein Gwaith Presennol

O fewn Awdurdod y Parc Cenedlaethol, mae
gennym ni nifer o ddogfennau a pholisïau
strategol ac rydym yn annog ystod eang o bartïon
a sefydliadau â diddordeb i ymgynghori yn eu
cylch.

Yn ystod cyfnod paratoi ac ymgynghori ar
Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol 2010 – 2015
a’r Cynllun Datblygu
(2013) gwahoddiad sylwadau oddi wrth nifer
fawr o sefydliadau gan gynnwys Llywodraeth
Cymru, Awdurdodau Unedol, Cynghorau Tref a

© BBNPA

Chymuned, Siop Symudedd y Fenni, Rhwydwaith
Du Cymru, Gr

ŵ

p Mynediad Sir Frycheiniog,

CAIR (Cymdeithas Anabledd Sir Fynwy),
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol,
Anabledd Cymru, Pwyllgor Ymgynghorol
Cludiant Pobl Anabl, Cymdeithas y Cerddwyr
Anabl, Cymdeithas Llesiant y Ghurkha, Cyngor y
Sipswn, Mosaic Cymru, Sefydliad dros bobl anabl,
Cymdeithas y Cerddwyr Anabl a Phrosiect
Diwygio Cyfraith y Teithwyr a gofynnwyd am eu
sylwadau ar y dogfennau strategol arfaethedig.

O fewn Cynllun Rheoli a Datblygu Lleol y Parc
Cenedlaethol sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd,
bydd y broses hon yn cael ei hail adrodd a’i
Delweddau wedi'u hatgynhyrchu trwy gytundeb caredig Peter Fry ARPS

gwella gydag amrywiaeth ehangoch o
ymgynghoreion fel a nodir yn ein dadansoddiad
rhanddeiliad 2020.

© Craig Easton
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Ein Cyflogeion

Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i sicrhau cydraddoldeb ei staff; i ddal i greu cyfleoedd i bawb gael mynediad i’r
gweithlu ac i greu gweithlu gyda mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o gydraddoldeb.

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gwerthfawrogi amrywiaeth’r gyfoethog a’r creadigedd y
mae pobl gyda chefndiroedd gwahanol, sgiliau a galluoedd yn gallu eu cynnig.

Delweddau wedi'u hatgynhyrchu trwy gytundeb caredig Peter Fry ARPS

Rydym yn cydnabod fod gennym ni gyfrifoldeb allweddol i sicrhau fod pob un o’n Haelodau, Swyddogion (staff) a
gwirfoddolwyr yn hyrwyddo cydraddoldeb, triniaeth deg a chynhwysedd cymdeithasol bob amser. Fel rhan i’r
uchelgais hwn, mae’r cynllun hwn yn egluro sut rydym yn bwriadu cyfarfod â’n dyletswyddau statudol mewn
perthynas â Deddf Cydraddoldeb 2010.

Er mwyn cyflawni’n huchelgais rydym yn benderfynol o hyrwyddo amrywiaeth, cynhwysedd a chydraddoldeb mewn
mynediad a dileu anghydraddoldebau ym mhob peth rydym yn ei wneud. Dyma werthoedd y Ddeddf Cydraddoldeb
ac maen nhw’n ganolog i’r ffordd rydyn ni’n gweithio.

Rydym ni eisiau adeiladu ar y perthynasau sydd eisoes wedi’u meithrin gyda grwpiau anabledd, grwpiau Du a
Lleiafrifol Ethnig a grwpiau eraill y tu fewn a’r tu allan i ffiniau’r Parc Cenedlaethol. Bydd y cydweithrediad a’r
cysylltiad hynny’n cefnogi’r perthynasau ac yn datblygu rhai newydd gan ddangos ein hymrwymiad i wneud
gwahaniaeth sylfaenol i fywydau pawb sy’n cael profiad o’r Parc Cenedlaethol ac sy’n defnyddio’n gwasanaethau.
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Cyfarfod ag Anghenion Amrywiol
Ar draws yr Awdurdod rydym wedi darparu
gwasanaethau a gweithgareddau wedi’u teilwra ar
gyfer grwpiau penodol fel a ganlyn:

Rydym wedi gwella mynediad i’n
Canolfannau Ymwelwyr, adnoddau newid
babanod a bwydo ar y fron.

Ein Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
(Cynllun Gwella Hawliau Tramwy) Hydref 2019:
Ein Cynllun Gwella hawliau Tramwy yw'r ffordd
mae’r Awdurdod yn nodi, yn blaenoriaethu ac yn
cynllunio ar gyfer gwella’r hawliau tramwy a
darparu mynediad yn y Parc Cenedlaethol dros y
10 mlynedd nesaf.

Delweddau wedi'u hatgynhyrchu trwy gytundeb caredig Elizabeth Lewis

Rydym ni’n gweithio gydag
ysgolion lleol a grwpiau anghenion

Wrth baratoi ei Gynllun ystyriodd yr Awdurdod

arbennig

yn benodol pa mor hygyrch yw ei lwybrau

allan i ffiniau’r Parc Cenedlaethol,

cyhoeddus i bobl dall neu rannol ddall ac i eraill

gydag ystod eang o oedrannau a galluoedd o gyn

gyda phroblemau symudedd. Ymgynghorodd yr

ysgol i Brifysgol i ddarparu gwasanaethau addysg

Awdurdod ag RNIB

ac i hyrwyddo dealltwriaeth a mwynhad.

o fewn a thu

Cymru, Cyngor y Deillion Cymru, Sight
Cymru, Nam Gweledol Sir Frycheiniog,

Rydym ni’n darparu amrywiaeth o

MIND Aberhonddu, Pobl yn Gyntaf

wasanaethau yn i roi ystod eang o brofiadau ar

Powys, Gwalia, Gr

lein i ymwelwyr.

ŵ

p Mynediad Sir

Frycheiniog, CAIR (Cymdeithas
Anabledd Sir Fynwy) Anabledd Cymru,

Bydd yn rhaid i gynigion datblygu a allai olygu

Cymdeithas y Cerddwyr anabl, U3A

creu 10 neu fwy o unedau neu 1000 metr sgwâr

lleol, Rhwydwaith Amgylchedd Du

o arwynebedd llawr gyflwyno

Cymru, Llesiant Gurkha, PAVO a

Dyluniad a Mynediad. Mae’r

Chynghorau Tref a Chymuned

dangos sut mae ystyriaethau ynediad cynhwysol

Datganiad

datganiadau hyn yn

wedi cael eu cynnwys wrth ddylunio’r datblygiad.

Mae ein Strategaeth a’n Cynllun
Gweithredu Cynhwysedd Cymdeithasol a

Mae ein Cynlluniau Lle yn galluogi cymunedau

Thlodi Plant yn cynnwys polisi a mentrau i dalu

i weithio gyda’r Parc genedlaethol i ddatblygu

sylw i 4 maes allweddol: Newidiadau sefydliadol i

cynlluniau gweithredu i dalu sylw i anghenion y

gynnwys cynhwysedd cymdeithasol yn y brif ffrwd,

dyfodol. Mae'r cynlluniau hyn yn cael eu

agenda leol gynhwysol yn hyrwyddo cyfleoedd

cynhyrchu o’r gwaelod i fyny i helpu i ddiffinio

cynhwysol i ddeall a mwynhau’n gynaliadwy

datblygiad cymunedau yn y dyfodol. Mae’r

rinweddau arbennig y Parciau a chyfrannu at

Awdurdod wedi ymrwymo i fabwysiadu’r

ddileu Tlodi Plant yng Nghymru.

dogfennau hyn fel Canllaw Cynllunio Atodol.
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Pryd bynnag mae’r Awdurdod yn
ystyried gwaith newydd ar ei wefan, defnyddir
canllawiau Menter Hygyrchedd Gwefan ac unrhyw
fanylebau dilynol.

Defnyddir y wefan i hyrwyddo holl waith yr
Awdurdod ynghylch gwneud y Parc yn fwy hygyrch i
bobl gyda nodweddion gwarchodedig.

Rydym yn darparu gwybodaeth gan gynnwys:
deunydd print, arwyddion, ymatebion e-bost,
mynediad corfforol o gwmpas ac o fewn eiddo ayb.

Mae’r Awdurdod yn bartner gyda
Thwristiaeth Bannau Brycheiniog er mwyn darparu

Mae polisïau cyflogaeth yr Awdurdod

gwefan pen-taith.

yn cynnwys Cydraddoldeb, Pobl gydag Anableddau,
Dewisiadau Gwaith (Cydbwysedd Gwaith Bywyd),
gwyliau tosturiol ac argyfwng, patrymau gweithio’n
hyblyg, polisïau cyfeillgar i'r teulu gan gynnwys
cyfnod mamolaeth, tadolaeth partner, mabwysiadu a
gwyliau i rieni ac, erbyn hyn, y gwyliau rhiant sy’n
cael ei rannu. Mae’r Awdurdod wedi
cofrestru ac yn cefnogi’r cynllun
Hyderus o ran Anabledd er mwyn
annog recriwtio pobl gydag anableddau. Mae’r
Awdurdod wedi

© BBNPA

datblygu partneriaeth agos gyda’r
elusen Mind leol ac mae wedi ymrwymo i godi
ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn y gweithle.

Mae pob gwaith datblygu ar y wefan yn cael
ei wneud gan dalu sylw i ganllawiau a
safonau’r Fenter Hygyrchedd Gwefannau
(WAI)ar ddatblygu gwefannau y gellir eu defnyddio
gan bobl gydag anableddau

Mae gan y tîm sy’n datblygu gwefannau’r Awdurdod
afael gadarn ar y safonau hyn a hanes da o ddarparu
safleoedd hynod o hygyrch ar gyfer yr Awdurdod a
chwsmeriaid eraill.
Delweddau wedi'u hatgynhyrchu trwy gytundeb caredig Peter Fry ARPS
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Gweithio i ni

Ein Staff

Polisi Tâl

Mae’r dyletswydd yn gofyn cyhoeddi’r wybodaeth

Ar hyn o bryd mae yna ddau gynllun tal yn cael eu

ganlynol ynghylch cyflogaeth yn flynyddol:

gweithredu gan Awdurdod Parc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog.

Gweithredodd yr Awdurdod

Pobl yn cael gyda nodweddion

Statws Sengl ym 1997 ac mae Graddfeydd a

gwarchodedig sy’n cael eu cyflogi gan yr

lefelau cyflog, heblaw cyflogau Prif Swyddogion, yn

Awdurdod ar 31 Mawrth pob blwyddyn
Dynion a merched wedi’u cyflogi, wedi'u
didoli yn ôl: Swydd / Graddfa / Cyflog /
Math o Gontract / Patrwm Gwaith

dal i gael eu penderfynu gan ddefnyddio cynllun
Gwerthuso swyddi’r Cydbwyllgor Cenedlaethol.
Gwerthuswyd cyflogau Prif Swyddogion gan

Pobl sydd wedi ymgeisio am swyddi gyda’r

ddefnyddio Cynllun Hay yn 2007 a gwerthuswyd

awdurdod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf

swyddi pob Prif Swyddog gyda'r Cynllun hwn,

Cyflogeion sydd wedi ymgeisio i newid

Mae’r Awdurdod hefyd yn cydnabod y Cyflog

swydd o fewn yr awdurdod, gan nodi faint

Byw.

a oedd yn llwyddiannus a faint oedd yn
aflwyddiannus yn eu cais

Hyfforddi Aelodau a Staff

Cyflogeion sydd wedi ymgeisio am
hyfforddiant a sawl cais oedd yn

Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i raglen o

llwyddiannus.
Cyflogeion a gwblhaodd yr hyfforddiant

Hyfforddiant i staff ac aelodau.

Cyflogeion oedd â rhan mewn
gweithdrefnau cwyno naill ai fel cwynwr

Mae’r Awdurdod yn darparu gwahanol fathau o

neu fel person mae cwyn wedi’i gyflwyno

hyfforddiant i staff ac i aelodau yn benodol ar gyfer

yn ei h / erbyn
Cyflogeion sy’n destun gweithdrefnau

y Dyletswydd sy'n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig,
i'r canlynol:

disgyblu
Cyflogeion sydd wedi gadael cyflogaeth yr
awdurdod

Mae’r cyfan o’r wybodaeth uchod yn cael ei
gyflwyno ar gyfer pob un o’r gwahanol grwpiau
gwarchodedig. Yr eithriad i’r gofyniad yw’r data
ar swydd, graddfa, cyflog, math o gontract a
phatrwm gweithio, sy’n rhaid eu didoli mewn
perthynas â rhywedd yn unig.

Cynhwysedd Cymdeithasol
Hyfforddiant Asesiad Effaith Cydraddoldeb
Ymwybyddiaeth anabledd
Iaith arwyddo
Ymwybyddiaeth byddardod
Ymwybyddiaeth Dementia
Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl
Amddiffyn a Diogelu Plant
Hyfforddiant y Gymraeg
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Y Gymraeg a Chaffael

Caffael

Mae’r Awdurdod yn dilyn datganiad polisi
Llywodraeth Cymru wrth wahodd darpar
gyflenwyr i fidio am bob contract gwerth mwy na
£25,000 trwy GwerthwchiGymru, gan ddefnyddio
fframweithiau caffael Llywodraeth Cymru os yn
bosibl. Mae wedi datblygu partneriaethau gyda

Y Gymraeg

busnesau lleol ac yng ngweddill Cymru megis

ŷ

Daw cyfrifoldebau cyfreithiol yr Awdurdod yngl n
â’r Gymraeg o dan Fesur y Gymraeg (Cymru)
2011.

Mae’n cynnwys dwy egwyddor arweiniol:

mentrau twristiaeth, darparwyr gweithgareddau
awyr agored, crefftwyr, contractwyr gwaith tir,
Cyngor Llyfrau Cymru, dylunwyr ac argraffwyr
ymysg eraill.

Yng Nghymru, ni ddylai'r Gymraeg gael ei thrin yn
llai ffafriol na'r Saesneg.

Dylai pawb yng Nghymru sy’n dymuno byw eu
bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg allu gwneud
hynny.

Felly, mae goblygiadau’r Awdurdod ynghylch y
Gymraeg hefyd yn dod o dan yr agenda
cydraddoldeb.

Mae’r un egwyddorion arweiniol yr un mor
berthnasol i aelodau’r cyhoedd wrth ymdrin â’r
Awdurdod a chyflogeion.

Dylai aelodau o staff

gael rhyddid ddefnyddio'r iaith o’u dewis wrth
ymdrin â’i gilydd. Mae’r Awdurdod yn cyflawni eu
gyfrifoldebau mewn perthynas â’r safonau hyn
trwy ei:

Mae’r Awdurdod hefyd wedi’i ymrwymo i dalu
busnesau’n brydlon er mwyn cydymffurfio â’r
gofynion i dalu anfonebau cyflenwyr o fewn 30
diwrnod o dderbyn anfoneb. Cafodd dros 95% o

Gynllun Gweithredu Safonau’r Gymraeg
Strategaeth Hyrwyddo’r Gymraeg
Strategaeth y Gymraeg yn y Gweithle

anfonebau eu talu o fewn 30 diwrnod yn y
flwyddyn ariannol diwethaf. Yn unol â’r Datganiad
Polisi a Rheoliadau Contractau Cyhoeddus
Llywodraeth Cymru 2015

pob un yn cael ei gyhoeddi yma

Mae hefyd yn trefnu hyfforddiant ymwybyddiaeth
mewn perthynas â’r Gymraeg a diwylliant Cymru
ar gyfer pob un aelod newydd o staff.
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3

Ein Cynllun Gweithredu
Cydraddoldeb

Datblygu’n Hamcanion Cydraddoldeb
Mae'r amcanion yn anelu at sicrhau ein bod yn
gweithredu o fewn fframwaith Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac rydyn ni
wedi defnyddio’r wybodaeth ganlynol i ddatblygu’n

Mae hyn er mwyn deall yn well y perthynasau
rhwng rhywedd a’r defnydd o’r amgylchedd
naturiol, yn enwedig y Parc Cenedlaethol, ar
gyfer iechyd, er mwyn defnyddio gwybodaeth yn
y dyfodol ar gyfer polisi ac ymarfer.

hamcanion.

Bydd data Arolwg Ymwelwyr 2016 – 17 ar gael
ar gyfer adolygu’r Cynllun

Pa wybodaeth berthnasol a defnyddiwyd

Y Cynllun Corfforaethol
Cynlluniau Rheoli’r Parc Cenedlaethol Cenedlaethol
Cynlluniau Rheoli’r Parc Cenedlaethol
Deddf LlesiantCenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015
A yw Cymru’n Decach?
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog yn aelod o Fyrddau Gwasanaeth
Cyhoeddus Powys a Sir Gaerfyrddin. Mae
swyddogion wedi bod yn rhan o’r Asesiadau Llesiant
a Chynllunio Llesiant, gan ddod i ddeall yn well y
problemau presennol a’r rhai sy’n esblygu a’r rôl

Asesiad Effaith Cydraddoldeb

mae’r Awdurdod yn ei gwneud ac yn gallu chwarae
mewn galluogi llesiant yn enwedig ar gyfer grwpiau
sy’n cael eu heithrio gan gynnwys y rhai gyda

Mae deddfwriaeth yn gofyn am Asesiadau Effaith

nodweddion gwarchodedig.

Cydraddoldeb er mwyn i’r Awdurdod asesu

Ymgynghori Aml Asiantaeth

effeithiau.

Arolwg Staff 2019
Cymryd rhan mewn partneriaeth ymchwil gyda
Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru ac eraill.

Mae gofyn i’r Awdurdod asesu effeithiau polisi neu
ymarfer arfaethedig neu ddiwygiedig er mwyn

Mae ymchwil presennol yn cynnwys astudiaeth PhD
gydag Ysgol y Gwyddorau Phrifysgol Caerdydd,

cydymffurfio â’r dyletswydd cyffredinol.

“Rhywedd, Iechyd a Chynaliadwyedd mewn
defnyddio adnoddau naturiol: Astudiaeth achos
mewn dau Barc Cenedlaethol yng Nghymru”.

Mae’r holl staff sydd â rhan mewn cyflwyno polisi
neu ymarfer newydd neu
ddiwygiedig wedi’u hyfforddi i gwblhau Asesiad
Effaith Cydraddoldeb.

Bydd asesiad effaith llawn yn cael ei gwblhau os bydd
effaith yn debygol a chynhyrchir adroddiad.
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Ymgysylltu â chymunedau a gweithio gyda phartneriaid

Mae’r Awdurdod yn cysylltu’n uniongyrchol gyda
chyrff y sector cyhoeddus, Cynghorau Cymuned a
grwpiau â diddordeb fel rhan o’r ymgynghoriad aml
asiantaeth. Fodd bynnag, fel y soniwyd o’r blaen, mae
yna nifer o ymarferion ymgynghori sy’n cynnwys ein
hegwyddorion cydraddoldeb yn unol â’r gwaith rydym

Gwyliau’r Goedwig

yn ei wneud ar brosiectau, ein Cynllun Rheoli, Cynllun
Gwella Hawliau Tramwy a Chynllun Datblygu Lleol.

Mae Parciau Cenedlaethol y DU a Forest Holidays yn
cydweithio ar raglen 5 mlynedd ‘Dyfodol Parciau

Mae’r Awdurdod wedi cysylltu ag ac wedi gofyn

am

gefnogaeth ac arweiniad ychwanegol oddi wrth

Cendlaethol’, a fydd yn cysylltu mwy nag 20,000 o bobl
ifanc gyda natur.

Gynghorau Sir Powys a Sir Fynwy, y Comisiwn
Cydraddoldeb a Hawliau Dyno ac fe hoffen ni ddiolch
i’r cyrff hyn am eu cefnogaeth.

Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd ‘National Parks Futures’
yn cyflawni o leiaf 15 o brosiectau addysg blaenllaw a
fydd yn cyrraedd 5,000 o bobl ifanc, yn ogystal â thalu

Mae’r Awdurdod yn cymryd rhan mewn partneriaeth
ymchwil rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De
Cymru i gynyddu gwybodaeth, dealltwriaeth a
thystiolaeth er mwyn cyflwyno gwybodaeth i’w
gynnwys yn strategaeth a gwaith cynllunio Awdurdod

costau teithio tua 15,000 o ymweliadau gan bobl ifanc a
Pharciau Cenedlaethol. Y nod yw ysbrydoli’r
genhedlaeth nesaf i ofalu am a gwarchod ein Parciau
Cenedlaethol gwerthfawr, yn ogystal â gwella’u llesiant
trwy’r amser y maen nhw'n ei dreulio gyda natur.

y Parc Cenedlaethol. Er enghraifft, mae ymchwil
presennol yn cynnwys astudiaeth PhD gydag Ysgol y
Gwyddorau Phrifysgol Caerdydd, “Rhywedd, Iechyd a
Chynaliadwyedd wrth ddefnyddio adnoddau naturiol:
Astudiaeth achos mewn dau Barc Cenedlaethol yng
Nghymru” yn gweithio gydag ymchwilwyr arweiniol a

Parciau Cenedlaethol i’w gwarchod, eu deall a'u
mwynhau gan bawb - nawr ac yn y dyfodol.

I’n helpu i

gyflawni hyn, rydym ni’n partneru gyda’r rhai sy’n cydfynd â’n gwerthoedd ac y gallwn weithio gyda nhw’n ar y
cyd ac yn greadigol.

myfyrwyr i gynnal ymchwil yn y Parc Cenedlaethol.
Gyda mynediad am ddim, yn gwbl genedlaethol mewn

Partneriaid

presenoldeb a chyda dros 110 miliwn oymweliadau'r
flwyddyn,

mae Parciau Cenedlaethol y DU yn adnodd

naturiol hanfodol i bawb. Yn allweddol i iechyd a llesiant,
Mae’r Cynllun Rheoli’n cael ei baratoi gyda
chyfranogaeth weithgar rhanddeiliaid allweddol a’r

y mannau hardd hyn lle mae pobl yn cael eu sbrydoli gan
ehangder yr awyr agored yw ysgyfaint gwyrdd y genedl.

gymuned ehangach er mwyn meithrin rhannu
perchnogaeth o weledigaeth, nodau, amcanion,
polisïau a gweithrediadau.

Partneriaeth atebolrwydd cyfyngedig ywNational Parks
Partnership LLP syddwedi’i sefydlu gan y 15 Parc
Cenedlaetholyn y DU er mwyn creu partneriaethau

Mae hynny’n gynyddol bwysig oherwydd mae rhannu

llwyddiannus rhwng Parciau’r DU abusnesau.

ein adnoddau a’n gwybodaeth yn gallu goresgyn rhai
o’r rhwystrau sy’n codi yn yr hinsawdd ariannol
bresennol.
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Darparu a monitro.

Mae monitro ac adrodd yn ôl yn ddyletswyddau
Er mwyn monitro effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd,
penodol i Gymru. Bydd Awdurdod Parc
mae Aelodau’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu yn
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn monitro ein
derbyn adroddiadau perfformiad chwarterol.
blaenoriaethau a’n hamcanion yn rheolaidd.
Bydd gweithrediadau a nodir yn y cynllun hwn yn
Yn ogystal â hynny, bydd yr Awdurdod yn dal i feinc
cael eu gosod ym mhrif ffrwd Cynllun Corfforaethol
nodi ei berfformiad yn erbyn Parciau Cenedlaethol
ac Adnoddau Blynyddol yr Awdurdod, gyda
eraill Cymru a bydd y manylion hynny hefyd yn cael
gweithrediadau’n cael eu blaenoriaethu’n flynyddol
eu cyflwyno i Awdurdod y Parc Cenedlaethol pan
ar draws yr amserlen 2020 - 2024.
maen nhw ar gael.
Bydd cynnwys gweithrediadau yng Nghynllun
Corfforaethol ac Adnoddau’r Awdurdod, sy’n cael ei
gymeradwyo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’i
gyhoeddi ar ein gwefan, yn sicrhau fod:

Bydd tystiolaeth ynghylch y Gwelliannau’n cael ei
gasglu mewn gwahanol ffyrdd gan gynnwys:

Gweithrediadau’n cael eu cynnwys ym mhrif

Dangosyddion perfformiad (Cenedlaethol,

ffrwd gwaith yr Awdurdod er mwyn sicrhau

Statudol a Lleol)

atebolrwydd ar draws timau o ran darparu

Ymgynghori gyda rhanddeiliaid a defnyddwyr

gweithrediadau a’u nodau cysylltiedig

gwasanaeth trwy arolygon a dulliau eraill
Asesiadau mewnol

Gellir sefydlu Mesurau addas ar gyfer
gweithrediadau perthnasol

Archwiliad gan Swyddfa Archwilio Cymru
Meincnodi a chyfarfod â thargedau
Benchmarking and meeting targets

Mae gennym ni fesurau llywodraethu corfforaethol a
mewnol cryf i reoli ymddygiad yr Awdurdod. Rydym
ni wedi mabwysiadu model côd yn unol â

Mae rhai gweithrediadau a mesurau ac effeithiau
cysylltiedig yn cael eu dal a’u monitro ar system reoli
perfformiad yr Awdurdod.

chanllawiau Ombwdsmon Gwasanaeth Cyhoeddus
Cymru. Mae’r côd yn seiliedig ar saith egwyddor
bywyd cyhoeddus, a gyhoeddwyd gyntaf gan y
Pwyllgor ar Safonau Bywyd Cyhoeddus (Pwyllgor

Mae’r wybodaeth sy’n cael ei lan lwytho i mewn i'r
System Rheoli Perfformiad yn cynnwys data craidd ar

Nolan) ac sydd wedi’u diffinio’n fwyaf diweddar yng
Nghymru mewn Offeryn Statudol fel:

dangosyddion perfformiad statudol a dangosyddion
perfformiad lleol sy'n dangos gwaith pob
Cyfarwyddiaeth yn ei gyd-destun drwy ddangos
llwyth gwaith, achosion, ffigyrau, rhifau a thargedau.

1. Anhunanoldeb Gonestrwydd
2. Cywirdeb a Phriodoldeb Dyletswydd i
Gynnal y Gyfraith Stiwardiaeth

Mae’r adroddiadau Rheoli Perfformiad yn cael eu

3. Gwrthrychedd wrth gymryd
Penderfyniadau Cydraddoldeb a Pharch

cynhyrchu’n chwarterol a’u cyflwyno i Bwyllgor
Awdurdod y Parc Cenedlaethol gan amlygu’r

4. Bod yn agored
5. Atebolrwydd Arweinyddyddiaeth

meysydd sydd wedi gwella neu’r meysydd sydd
angen sylw.
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Bydd yr Awdurdod yn dal i gymryd rhan ym
mhrosiect Data Agored Llywodraeth Cymru
ynghylch cyhoeddi data gweithle a recriwtio mewn
fformat agored yn gyhoeddus ac mewn fformat data

Bydd y cynllun cydraddoldeb strategol yn parhau am
bedair blynedd a bydd yn cael ei adolygu yn ôl y
ofyn yn y cyfnod hwnnw.

agored yn ein Hadroddiad Cydraddoldeb Blynyddol
a fydd yn cynnwys tystiolaeth ynghylch yr hyn sydd
wedi’i gyflawni yn y flwyddyn flaenorol.

Os oes gennych chi unrhyw sylwadau ar unrhyw
agwedd o’r adroddiad hwn neu eisiau gwybod mwy

Bydd yr Adroddiad yn cael ei gyflwyno i bob Aelod

am waith yr Awdurdod, cysylltwch â:

o'r Awdurdod ac yn cael ei ddiweddaru bob
blwyddyn.

HR@beacons-npa.gov.uk
Bydd yr Adroddiad yn cael ei gyflwyno i bob Aelod
o'r Awdurdod ac yn cael ei ddiweddaru bob

01874 620426

blwyddyn.

Mae amrywiaeth o bolisïau wedi’u mabwysiadu gan
yr Awdurdod i lwyddo i fodloni’r egwyddorion hyn.
Mae’r Cynllun hwn ar gael yn Saesneg ac mewn
Mae’r rhain y cael eu cefnogi gan Aelodau,

fformatau eraill ar gais.

Swyddogion, y Pwyllgor Archwilio a Chraffu, y
Pwyllgor Safonau, y Swyddog Monitro,
ymgynghorwyr cyfreithiol yr Awdurdod, y
Weithdrefn Gwyno a’r Ddeddf Rhyddid
Gwybodaeth.

Byddwn yn sicrhau y byddwn yn defnyddio’r
egwyddorion hyn wrth benderfynu ac wrth
ymrwymo i wella ein gwasanaethau.

Mae'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol hwn yn rhan
o fframwaith gynllunio uchelgeisiol, Cynllun Rheoli’r
Parc Cenedlaethol, sy'n dangos datblygiadau yn y
Parc y tu hwnt i 2030.

Bydd ein profiadau’n dal i gael

eu defnyddio ac yn dylanwadu ar ein rhaglenni
gwaith, cyllidebau a chynigion ariannu wrth i ni
ymdrechu i fynd y tu hwnt i’n targedau.
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