
Byddwn yn hyrwyddo'r parc fel 
ardal ar gyfer dysgu gydol oes.

Mae cyfalaf dynol yn ymwneud â’r sgiliau, yr wybodaeth a’r profiadau sydd gan 

unigolion, cymunedau neu sefydliadau a’r gwerth y mae’r pethau hyn yn ei 

gyflwyno i lesiant unigolion a chymdeithas. Mae cael Parc llawn cyfalaf dynol yn 

hanfodol os ydym am weithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r heriau sy’n 

wynebu’r ardal, fel y newid yn yr hinsawdd, dirywiad bioamrywiaeth, 

diboblogaeth wledig a demograffeg sy’n heneiddio. 



CYFALAF DYNOL

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae’r Parc yn arena sy’n meithrin doniau ein 

cymunedau drwy allgymorth, mentrau addysgol i bob 

oed a chyfleoedd gwirfoddoli. 

 

Cynhelir digwyddiadau dysgu rheolaidd gan yr APC a 

sefydliadau partner sydd wedi eu hanelu at gynyddu 

dealltwriaeth o’r problemau y mae Bannau’r Dyfodol 

yn bwriadu mynd i’r afael â nhw. 

 

Mae mwy o ddealltwriaeth o’r Parc a’r problemau y 

mae’n ei wynebu. Mae gwaith ymchwil gweithredol yn 

helpu i ddiffinio llwybrau i’r dyfodol er mwyn datrys 

problemau dychrynllyd. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae nifer o resymau pam y mae’n rhaid i’r Cynllun 

hwn hyrwyddo’r Parc fel arena ar gyfer pob math o 

ddysgu, boed hynny drwy’r system addysgu ffurfiol 

neu drwy gyfleoedd addysgol mwy anffurfiol. 

Ail ddiben y Parc Cenedlaethol yw cyflwyno 

cyfleoedd i ddeall y Parc. 

 

Dengys gwaith ymchwil fod y cymdeithasau hynny 

lle y gellir cael gafael hawdd ar addysg a lle y caiff 

dinasyddion eu cefnogi i fanteisio ar ddysgu gydol 

oes yn fwy cynhwysol ac yn fwy cyfartal yn 

gymdeithasol. 

 

Ychydig iawn o gyfleoedd sydd o fewn y Parc 

Cenedlaethol i bobl dros 18 oed ddysgu, sy’n 

golygu bod llawer o bobl ifanc yn gadael y Parc er 

mwyn parhau â’u haddysg. Caiff yr ‘ymfudiad 

ymennydd’ hwn ei waethygu gan gost uchel tai a’r 

prinder mewn cyfleoedd gwaith yn y Parc, sy’n 

golygu nad yw llawer o bobl ifanc yn dychwelyd i’r 

ardal ar ôl bod yn y brifysgol serch eu hawydd i 

ddod adref. 

 

Mae’r Parc, fel ardal warchodedig a chasgliad o 

gymunedau gwledig, yn wynebu amrediad o 

broblemau dychrynllyd y gellir ond eu datrys drwy 

arloesedd gwybodus. 

 

Mae’r ffactorau hyn gyda’i gilydd yn creu 

rheidrwydd i sicrhau bod ein holl weithgareddau yn 

darparu cyfleoedd ar gyfer dysgu, addysg ac 

ymchwil.                          

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Mae gan yr holl weithgareddau a gefnogir gan y Cynllun 

hwn y potensial i ddarparu cyfleoedd ar gyfer dysgu ac 

ymchwil, mewn lleoliadau addysgol ffurfiol a thu hwnt. 

Byddwn yn sicrhau bod y cyfleoedd hyn yn cael eu 

gweithredu er mwyn hyrwyddo: 

DYSGU ar bob lefel sy’n canolbwyntio ar ein 

dibenion a’n dyletswydd, gan gynnwys y 

systemau ecolegol a chymdeithasol sy’n 

cyfrannu at unigrywiaeth y Parc 

CEFNOGI dysgu cymunedol drwy wyddor 

dinasyddiaeth a phrosiectau ymchwil er mwyn 

cefnogi ein dealltwriaeth o’r Parc a’i systemau 

GYRRU creadigrwydd drwy raglenni artistiaid 

preswyl 

CEFNOGI llwybrau gyrfaol drwy 

brentisiaethau, interniaethau, rhaglenni 

blwyddyn i ffwrdd a chyfleoedd i gamu ymlaen. 

DATBLYGU partneriaethau ymchwil gyda 

sefydliadau Addysg Uwch er mwyn hyrwyddo’r 

Parc fel arena ar gyfer gwneud gwaith ymchwil 

unigryw ar systemau cymdeithasol ac 

amgylcheddol a modelau economaidd newydd.

Byddwn yn adnabod llwyddiant fel cynnydd mewn 

cyfleoedd am ddysgu ac ymchwil o fewn y Parc. 
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