
 
 
Byddwn yn sicrhau bod yr 
amgylchedd hanesyddol yn cael ei 
reoli yn unol â’r egwyddorion rheoli 
cadwraeth gorau. Wrth wneud hyn, 
byddwn yn ceisio 
 
a) Meithrin gwerthoedd pobl tuag at dreftadaeth a’u 
dealltwriaeth ohoni fel y gellir ei dathlu am ei gwerth 
cynhenid, ei buddion iechyd a llesiant ac fel ffynhonnell 
o ysbrydoliaeth, dysgu ac ymgysylltu; A 
 
b) Cefnogi ffyrdd cynhwysol a hygyrch o gymryd rhan 
mewn prosiectau i reoli, ymchwilio, monitro, dathlu a 
chael budd o gymeriad prydferth ac amrywiol yr 
amgylchedd hanesyddol a threftadaeth. 
 

Mae amgylchedd hanesyddol ein Parc Cenedlaethol yn cynrychioli ymddangosiad 

ffisegol ein treftadaeth ddiwylliannol, a gwarchod a gwella hwn yw un o ddibenion yr 

Awdurdod Parc Cenedlaethol. Mae ein treftadaeth yn fwy na safleoedd dynodedig 

yn unig - mae cwmpas amser ein trefluniau a’n tirweddau lleol yn cyfrannu at 

nodweddion arbennig y Parc Cenedlaethol: tirweddau o werth sy’n dweud 

rhywbeth wrthym am barhad a newid, am hanesion dwfn a’n gorffennol diweddar. 

Yn y modd hwn, mae’r amgylchedd hanesyddol yn cynrychioli bywydau, 

gwybodaeth, dysgu a phrofiad cenhedlaeth. Mae ei arwyddocâd yn fawr a bydd ei 

fuddion parhaus yn effeithio ar y genhedlaeth hon a chenedlaethau’r dyfodol.



YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL 

Pam mae hyn yn bwysig?

Bydd cymeriad prydferth ac amrywiol ein hamgylchedd 

hanesyddol yn cael ei reoli a’i ofalu amdano’n dda. 

 

Bydd newid tirwedd yn cael ei reoli mewn modd sy’n 

fuddiol i dreftadaeth ddiwylliannol y Parc.

 

Byddwn yn gweithio o fewn rhwydweithiau 

gweithredol gan gydweithredu i gyflawni prosiectau er 

mwyn rheoli, ymchwilio, monitro, dathlu a chael budd 

o gymeriad prydferth ac amrywiol amgylchedd 

hanesyddol y Parc Cenedlaethol. 

 

Bydd yr amgylchedd hanesyddol yn cael ei ddeall a’i 

werthfawrogi’n well fel cysylltiad pwysig rhwng 

cenedlaethau’r gorffennol, y genhedlaeth bresennol a 

chenedlaethau’r dyfodol ac fel ffynhonnell o 

ysbrydoliaeth, dysgu ac ymgysylltu.

 

Bydd mwy o gapasiti a mynediad at yr adnoddau sydd 

ar gael i reoli’r amgylchedd hanesyddol o fewn y Parc 

Cenedlaethol drwy weithredu’n gydweithredol a dilyn 

prosesau partneriaeth. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith?

Rydym yn bwriadu rhoi’r polisi ar waith drwy 

Bartneriaeth Amgylchedd Hanesyddol Bannau 

Brycheiniog a ffurfiwyd yn ddiweddar a mynd ati i 

wneud penderfyniadau a dechrau, cynllunio a 

gweithredu prosiectau mewn ffyrdd 

amlddisgyblaethol mewnol cymhleth.

 

 

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Fel awdurdodau lleol, perchnogion, rheolwyr, 

trigolion ac ymwelwyr i’r mannau arbennig hyn, ni 

yw ceidwaid ein treftadaeth, i’r genhedlaeth hon a 

chenedlaethau’r dyfodol. 

 

Mae’n rhaid i ni, fel un o’r rhesymau dros gael 

dynodiad Parc Cenedlaethol, reoli newid yn yr 

amgylchedd hanesyddol yn ofalus, gan gyfrannu at y 

camau angenrheidiol i liniaru ac addasu’r newid yn 

yr hinsawdd, adfer bioamrywiaeth a natur, 

gwarchod a gwella’r dirwedd ac iechyd a llesiant. 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Gweithio gyda’r Bartneriaeth Amgylchedd Hanesyddol, 

a thrwy ein gwaith statudol fel tirwedd ddynodedig, i 

fonitro effaith yr holl gamau gweithredu o fewn yr 

amgylchedd hanesyddol gyda’r nod o weld gwelliannau 

yn y canlynol:

 

Cyflwr safleoedd dynodedig a safleoedd heb eu 

dynodi 

Cyflwr ein trefluniau hanesyddol 

Gwerthfawrogiad a dealltwriaeth o’n 

hamgylchedd hanesyddol 

 

 

 

 

Newid hinsawdd 

Bodlonrwydd ymwelwyr 

Addysg (ymwelydd) 

Tirwedd 

Incwm 

Iechyd 

Llonyddwch a thywyllwch 

Mynediad

Yr Amgylchedd Hanesyddol 

Treftadaeth 

Ddiwylliannol 

Cydraddoldeb 

Cymdeithasol 

Trawsnewid tir 
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