
Bydd y Geoparc yn cyflawni 
canlyniadau sydd o fudd i iechyd a 
llesiant ac sy’n cefnogi adfywio dan 
arweiniad twristiaeth mewn lleoliadau 
priodol, mewn partneriaeth ag 
amrediad o randdeiliaid o’r sectorau 
cyhoeddus a phreifat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y Geoparc yn helpu i ddehongli stori’r dirwedd dros amser a 
sut mae prosesau naturiol, ynghyd â gweithgareddau dynol, wedi 
llunio’r dirwedd yr ydym yn ei gweld heddiw. Bydd yn helpu i lywio 
ein rôl bosibl yn y dyfodol fel ceidwaid da ac yn chwarae rhan 
allweddol mewn cefnogi’r gwaith o adfer systemau naturiol. 

Cydnabyddiaeth am y llun: Neil Mansfield 



GEOPARC

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae’n galluogi i ni ddathlu etifeddiaeth ddiwydiannol yr 

ardal, yn creu cysylltiadau ar draws y dirwedd, y tu 

hwnt i ffiniau’r Parc a, chan ddefnyddio statws 

rhyngwladol y Geoparc, mae’n cyflwyno buddion 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol.

 

Edrych ar y potensial i ehangu’r Geoparc (o fewn y 

canllawiau o 10%) er mwyn ateb yr heriau sy’n dod i’r 

amlwg, fel lefelau rhy uchel o ffosffad o fewn yr ardal 

ddynodedig a phroblemau economaidd-gymdeithasol 

ar hyd coridor Blaenau’r Cymoedd/gweithfeydd 

haearn. 

 

Adnewyddu Grŵp Rheoli’r Geoparc a datblygu gwaith 

partneriaeth agosach gyda’n hawdurdodau cyfagos er 

mwyn nodi cyfleoedd i adfywio dan arweiniad 

twristiaeth a chael mwy o’r cyhoedd i ymhél â 

threftadaeth ddaearegol, adeiledig a naturiol yr ardal.

 

Datblygu a gwella proffil ac atyniad y Geoparc 

ymhellach mewn mannau eraill o fewn ardal 

ddynodedig UNESCO, gan adeiladu ar y presenoldeb 

deongliadol newydd ym Mharc Gwledig Craig y Nos a 

chyfleoedd mewn lleoliadau eraill ar gyfer ymwelwyr. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith? 

Mae statws Geoparc Byd-eang UNESCO yn 

darparu platfform proffil uchel ar gyfer ehangu 

dealltwriaeth a dyfnhau’r cysylltiadau sydd gan bobl 

â thirweddau a hanes carbon, gan gyflwyno 

cyfleoedd i wella iechyd a llesiant ochr yn ochr â 

buddion economaidd-gymdeithasol. 

 

Mae statws Geoparc Byd-eang UNESCO yn 

cydnabod pwysigrwydd rhyngwladol ein 

treftadaeth ddaearegol; ei pherthnasedd i’r 

Chwyldro Diwydiannol a ddigwyddodd yn ne 

Cymru a sut mae hyn wedi llunio’r tirweddau lled-

naturiol a diwylliannol yr ydym yn eu gweld 

heddiw.

 

Mae’n egluro sut mae bioamrywiaeth yn seiliedig ar 

geoamrywiaeth, gan achosi mathau amrywiol o 

briddoedd a’r cynefinoedd sy’n deillio o’r 

amrywiaeth hwnnw, a sut y gwnaeth ddarparu’r 

sylfaen i ddynion ecsbloetio’r cyfoeth o fwynau a’r 

cymunedau a’r diwylliant a ddeilliodd o’r 

gweithgarwch hwn.

 

Mae’r Geoparc yn cynnig cyfle unigryw i edrych yn 

ôl mewn amser, yn ein helpu i ddeall sut y cododd 

y problemau yr ydym yn mynd i’r afael â nhw 

heddiw ac yn cynnig mewnwelediadau i’n 

cydberthynas â’r tir yn y dyfodol. Mae’n egluro 

pam mae lleoedd yn y mannau y maen nhw, eu 

hunaniaeth a’r ymdeimlad unigryw o le mewn 

treftadaeth adeiledig a naturiol. 

 

Mae’n cynnig platfform y gall partneriaid a 

chymunedau ei ddefnyddio i fod yn rhan o’r hanes 

naturiol a diwylliannol a rennir gennym, a ffordd o 

adfywio dan arweiniad twristiaeth ar hyd cyrion 

deheuol y Parc. 

 

Mae’r Geoparc yn dathlu’r etifeddiaeth 

ddiwydiannol, yn creu cysylltiadau ar draws 

tirweddau y tu hwnt i ffiniau’r Parc ac yn defnyddio 

ei statws rhyngwladol i gyflwyno buddion 

cymdeithasol, economaidd ac ecolegol. 
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Bydd cynnydd yn cael ei fesur trwy fonitro: 

 

Mwy o barodrwydd gan sefydliadau partner i 

gefnogi’r strategaeth a gwaith llwyddiannus 

Grŵp Rheoli’r Geoparc.

Mwy o barodrwydd gan gymunedau/busnesau 

a phartneriaid lleol i gefnogi cysyniad y Geoparc 

a’r dynodiad UNESCO.

Cynnydd tuag at gwblhau arfarniad opsiynau ar 

gyfer adfywio dan arweiniad twristiaeth a 

gefnogir gan y Geoparc ar yr Ymylon Deheuol.

Geoparc â phroffil ar safleoedd allweddol o 

fewn y Parc a’i ffiniau. 

Nifer y prosiectau geoparc sy’n ymwneud yn 

uniongyrchol â chreu cynefinoedd a/neu 

gyflawni gwaith adfer. 

 

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

cyfleoedd i gyflwyno buddion economaidd-

gymdeithasol i’n partneriaid mewn awdurdodau 

cyfagos. 

 

Bydd rôl yr ‘hyb’ a sefydlwyd ym Mharc Gwledig 

Craig y Nos, fel cyflwyniad i’r Geoparc Byd-eang, 

yn cael ei hintegreiddio yng nghynllun rheoli a 

chynnal a chadw’r safle ac yn rhan allweddol o’i 

‘gynnig’ i ymwelwyr. 

 

Defnyddir statws y Geoparc i gefnogi cymunedau 

cynaliadwy ac annog ymddygiad amgylcheddol 

cadarnhaol. 

 

Bydd cynulleidfa amrywiol yn ymhél â threftadaeth 

ddaearegol, ddiwylliannol a naturiol y dirwedd ar 

hyd cefnwlad ddeheuol ôl-ddiwydiannol y Parc 

Cenedlaethol yn bersonol a thrwy sianeli a 

phlatfformau cyfryngau cymdeithasol.

 

Bydd safleoedd yn ein cefnwlad yn elwa ar ein 

statws Geoparc ac yn cydweithio gyda ni ar 

brosiectau a fydd o les i'r naill a'r llall ohonom sy’n 

cefnogi adfywio dan arweiniad twristiaeth.

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?
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