
Byddwn yn ehangu cyfleoedd i 
wirfoddolwyr weithio gyda’r 
Awdurdod a sefydliadau partner er 
budd pawb. 

Mae gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol hanes hir a llwyddiannus o weithio 
gyda gwirfoddolwyr. Gwirfoddolwyr yw unigolion sy’n rhoi eu gwasanaethau o’u 
gwirfodd heb dâl i helpu’r Awdurdod Parc Cenedlaethol i gyflawni amrediad o 
brosiectau a gwasanaethau. Yn y trafodiad hwn, mae’r gwirfoddolwr yn ennill 
profiadau a sgiliau gyda chymorth rhwydwaith o bobl o’r un anian, a’r Awdurdod 
yn cael cymorth gwerthfawr i gyflawni ei amcanion. 



GWIRFODDOLI

Pam mae hyn yn bwysig?

Rhaglen wirfoddoli ddiogel o ansawdd uchel gyda digon 

o adnoddau sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at 

warchod a gwella’r Parc Cenedlaethol, ac yn cyfrannu 

at fwynhad a dealltwriaeth pobl o’i nodweddion 

arbennig. 

 

Amrediad hyblyg o gyfleoedd gwirfoddoli sy’n 

gynhwysol ac yn hygyrch; caiff pobl o amrediad eang o 

gefndiroedd, gydag anghenion a galluoedd amrywiol eu 

croesawu a’u galluogi i wirfoddoli. 

 

Mae gwirfoddoli gydag Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog (APCBB) yn rhoi boddhad, yn 

ystyrlon ac yn cyflwyno buddion iechyd, llesiant a 

chymunedol. 

 

Mae gwirfoddoli yn cael ei hyrwyddo’n weithredol gan 

ein Prif Weithredwr a’n Haelodau. 

 

Mae gwirfoddoli yn gydran ddyddiol o bob rhan o’n 

gwaith ar bob lefel o’r Awdurdod.

 

Caiff gwirfoddolwyr eu gwerthfawrogi a’u cydnabod 

am eu cyfraniad. 

 

Mae staff APCBB yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi 

ac yn hyderus wrth weithio gyda gwirfoddolwyr. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith? 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Mae cyfraniad gwirfoddolwyr yn cefnogi ein nodau 

strategol ac yn ategu rôl staff cyflogedig. Mae 

cynnwys gwirfoddolwyr yn golygu y gallwn gyflawni 

mwy gyda’r adnoddau cyfyngedig sydd ar gael ac 

ymgymryd â thasgau a phrosiectau na fyddai’n cael 

eu gwneud fel arall. 

 

Mae gwirfoddolwyr yn llysgenhadon ar gyfer yr 

Awdurdod. Mae gwirfoddolwyr yn bresenoldeb 

cyhoeddus, sy’n caniatáu i ni gyrraedd mwy o 

gymunedau lleol ac ehangu’r ddealltwriaeth o’r 

Parc Cenedlaethol. Mae gwirfoddoli yn fodd o 

gynnwys cymunedau a meithrin ymdeimlad o 

berthyn.

 

Gall cynnwys gwirfoddolwyr lywio penderfyniadau 

drwy fanteisio ar amrediad eang o brofiadau. Mae 

gwirfoddolwyr yn dod â sgiliau ychwanegol a 

safbwyntiau newydd i’r sefydliad. 

 

Mae gwirfoddoli yn fuddiol i iechyd a lles pobl 

drwy’r cyfle i weithio mewn tirweddau 

gwarchodedig, a’r ymdeimlad o ddiben ac o ‘roi 

rhywbeth yn ôl’. 

 

Mae gwirfoddoli yn fodd o ddarganfod y Parc 

Cenedlaethol a gall helpu i ddatblygu gwybodaeth, 

hyder a sgiliau. Gall gwirfoddoli ddarparu profiad 

gwaith gwerthfawr a bod yn llwybr i yrfa mewn 

cadwraeth ac mae’n cefnogi cyflogadwyedd yn fwy 

cyffredinol. 

 Sut byddwn yn mesur 

cynnydd ?

Byddwn yn datblygu rhaglen integredig o gyfleoedd 

gwirfoddoli i gefnogi’r gwaith o gyflenwi Bannau’r 

Dyfodol, gyda’r amcan hirdymor o weithredu hon ar 

draws amrediad o sefydliadau partner. 

 

Byddwn yn adnabod cynnydd fel cynnydd yn nifer yr 

oriau gwirfoddoli gweithredol a ddefnyddir o fewn yr 

Awdurdod. 

 

Byddwn yn adnabod cynnydd fel gwelliant yn lefelau’r 

boddhad a nodir gan wirfoddolwyr.

 

Byddwn yn adnabod cynnydd fel datblygu a gweithredu 

strategaeth wirfoddoli integredig sy’n cwmpasu 

sefydliadau partner. 
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