
Byddwn yn galluogi profiadau 
ymwelwyr cadarnhaol sydd yn fuddiol 
i’n cymunedau, adfer natur ac addasu 
i’r newid yn yr hinsawdd fel ei gilydd 
ar draws y Parc. 

Nodweddion y dirwedd a’i systemau diwylliannol lled-naturiol yw pwyntiau gwerthu 

unigryw profiad yr ymwelydd o’r Parc Cenedlaethol a llawer o’n heconomi 

dwristiaeth. Byddwn yn sicrhau bod adfer natur a chymunedau cynaliadwy yn 

ganolog i’n strategaeth yn y dyfodol er mwyn gwella profiad yr ymwelydd.

 

Rydym eisiau cynnig profiadau cadarnhaol i ymwelwyr a chyfleoedd i bobl ddod, 

mwynhau a chysylltu â’r Parc Cenedlaethol.
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TWRISTIAETH GYNALIADWY 

Pam mae hyn yn bwysig? Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Fel y mwyafrif o gamau gweithredu o fewn y cynllun 

hwn, ein cam cyntaf yw adeiladu ar gydberthnasau 

cydweithredol sydd eisoes yn bodoli i ffurfio 

Partneriaeth Twristiaeth Gynaliadwy. 

 

O fewn y bartneriaeth hon, bydd yr APC yn arwain 

y symudiad at gyflwr sefydlog yn niferoedd yr 

ymwelwyr, gan ganolbwyntio ar gynyddu 

dilysrwydd/ansawdd y profiad er mwyn hybu budd 

economaidd gwell i’r ardal. 

 

Datblygu strategaeth seilwaith o fewn y bartneriaeth 

i gynorthwyo â’r gwaith o gyflawni seilwaith 

allweddol i gefnogi ymwelwyr a rheoli ymwelwyr. 

 

Bydd y bartneriaeth yn datblygu strategaeth 

gyfathrebu i gydlynu cyfathrebu effeithiol drwy daith 

yr ymwelydd gan ddefnyddio’r holl offer sydd ar 

gael. 

 

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Mae miliynau o bobl yn ymweld â’n Parc 

Cenedlaethol bob blwyddyn. Rydym yn rhoi cyfle 

amhrisiadwy i bobl o bell ac agos ymhél â natur, ein 

diwylliant a’n mannau agored lled-naturiol. Yn 

ogystal â chynnig lliaws o fuddion i’n hymwelwyr, 

mae’r ardal yn dibynnu’n drwm ar yr economi 

ymwelwyr.

 

Y nod a rennir gennym ar gyfer ein hymwelwyr yw 

galluogi profiadau cadarnhaol a chofiadwy, gan 

sicrhau bod eu hymweliad o fudd i amgylchedd 

naturiol a hanesyddol y Parc, ac i gymunedau lleol. 

Mae’r galw i brofi ac archwilio tirwedd y Parc wedi 

mynd ymhell y tu hwnt i’r seilwaith etifeddol sy’n 

gwasanaethu’r ardal. Caiff lleoliadau eu hyrwyddo 

ar y cyd gan gyfryngau cymdeithasol ac mae gallu’r 

APC a’i bartneriaid i ymateb i hyn wedi dod yn 

lleilai effeithiol. 

 

Mae’r effeithiau yn rhoi pwysau ar gymunedau lleol 

a’u gallu i weithio, mae’n peri i grwpiau defnyddwyr 

gwahanol dynnu’n groes i’w gilydd ac mae’n lleihau 

gwaith a chadernid ecosystemau i gefnogi natur hyd 

eithaf eu potensial. 

 

Mae’n bwysig bod twristiaeth yn rhoi budd net i’r 

Parc Cenedlaethol a’i gymunedau, bod profiadau’n 

ddilys ac o ansawdd uchel a bod pobl o bob cefndir 

neu allu yn gallu cael mynediad i’r dirwedd arbennig 

hon a chael budd ohoni. 

 

Dengys yr ymchwil y gall rhyngweithiadau 

cadarnhaol mewn amgylcheddau naturiol greu 

ymddygiad amgylcheddol cadarnhaol mewn 

unigolion. Mae hyn yn golygu y gallai cael diwrnod 

allan ysbrydoledig yn y Parc helpu i feithrin ffyrdd o 

fyw mwy ystyriol o natur a’r hinsawdd y tu allan i’n 

ffiniau. 

 

Y nod cyfunol a rennir gennym yw i’r Parc 

Cenedlaethol ffynnu fel cyrchfan a gerir gan lawer. 

 

Bydd y bartneriaeth twristiaeth gynaliadwy yn unedig o 

ran cyflwyno neges glir a nodau allweddol a fydd yn 

cefnogi datblygiad ymddygiad amgylcheddol cadarnhaol 

ymhlith ymwelwyr er budd cymunedau cynaliadwy ac 

adfer natur. 

 

Bydd ymwelwyr i’r Parc Cenedlaethol yn mynd â 

chysylltiad â natur adref â nhw a fydd wedi eu helpu i 

wella eu hymddygiad personol at adfer natur ac at 

liniaru ac addasu i’r newid yn yr hinsawdd. 

 

Bydd y cynllun seilwaith ymwelwyr yn cael ei gefnogi 

gan amrediad o gyllidwyr a darparwyr gwasanaethau, 

bydd prosiectau allweddol wedi eu rhoi ar waith, ac 

eraill wrthi’n cael eu datblygu er mwyn cyflawni profiad 

gwell i ymwelwyr. 
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Trwy siarad â’n hymwelwyr mewn modd 

strwythuredig, gall y bartneriaeth gasglu tystiolaeth 

ansoddol o brofiad yr ymwelydd. 

 

Byddem yn adnabod cynnydd fel mwy fyth o 

adroddiadau ar foddhad, dealltwriaeth a mwynhad 

ymwelwyr o’r Parc. 

 

Byddwn yn monitro allbynnau sy’n ymwneud ag 

ymwelwyr gan holl gyrff y bartneriaeth, yn adnabod 

cynnydd drwy gysondeb y negeseuon a welir a 

chydymffurfiaeth â’r strategaeth gyfathrebu 

gytunedig. 

 

Byddwn yn monitro ystadegau cyflogaeth a 

gynhyrchir gan StatsCymru a’r Swyddfa Ystadegau 

Gwladol. Byddem yn adnabod cynnydd fel 

gostyngiad mewn cyflogaeth dymhorol ran-amser a 

chynnydd mewn swyddi amser llawn ar y cyflog 

byw neu’n uwch.

 

Byddem yn adnabod cynnydd fel llai o adroddiadau 

ar effeithiau sy’n ymwneud ag ymwelwyr ar 

gymunedau a difrod i ffactorau a warchodir drwy 

ein diben cyntaf. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd ?
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