
Mae ‘sgiliau gwledig’ yn derm eang sy’n cwmpasu amrediad o swyddi ymarferol a 

rheoli, sy’n benodol i’r cyd-destun gwledig.

 

Ffermydd teuluol bach yw calon y Parc, mae eu hirhoedledd yn dyst i wybodaeth am 

reoli tir sydd wedi ei throsglwyddo o un genhedlaeth i’r llall. Bydd sicrhau bod ffyrdd 

o barhau i drosglwyddo’r wybodaeth hon yn y dyfodol yn mynd yn bell i warchod 

tirwedd a diwylliant y Parc i genedlaethau’r dyfodol.

 

Er eu bod yn gysylltiedig â ffermio yn y bôn, mae sgiliau gwledig yn fwyfwy pwysig 

hefyd wrth gyflawni mesurau ar dir i liniaru’r newid yn yr hinsawdd, fel plannu coed 

ac adfer cynefinoedd. 

 

 

Byddwn yn sicrhau bod sgiliau gwledig 
yn cael eu cynnal, eu cadw a’u gwella 
o fewn Bannau Brycheiniog. Byddwn 
yn creu partneriaethau gweithredol 
wrth ddatblygu cynllun hyfforddi 
gweithlu gwyrdd sy’n defnyddio sgiliau 
gwledig i weithredu yn erbyn 
argyfyngau’r hinsawdd a 
bioamrywiaeth. 



SGILIAU GWLEDIG

Pam mae hyn yn bwysig?

Rydym wedi helpu i hyfforddi gweithlu gwyrdd newydd 

sy’n wybodus ac yn ddeheuig mewn sgiliau 

traddodiadol, ond sy’n flaengar ac yn gallu cymryd 

camau gweithredu ar lawr gwlad i adeiladu tirwedd fwy 

cadarn ar gyfer y Parc Cenedlaethol. 

 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith? 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae’r Parc Cenedlaethol fel tirwedd weithiol, fyw 

wedi cael ei dylanwadu gan ymyrraeth ddynol ers 

milenia. Mae gan lawer o nodweddion y dirwedd a 

werthfawrogir, fel gwrychoedd a waliau sychion 

werth bioamrywiaeth a phwysigrwydd diwylliannol 

sydd angen eu cynnal a chadw’n grefftus os ydynt 

am barhau i gael eu mwynhau gan genedlaethau’r 

dyfodol.

 

Mae’r sgiliau sydd eu hangen i gefnogi ein tirwedd 

yn cael eu colli er anfantais i’n hamgylchedd a’n 

treftadaeth. Dengys tueddiadau demograffig fod ein 

pobl ifanc yn symud o’r ardal, gan ddim ond 

dychwelyd yn aml ar ôl ymddeol, os o gwbl. Mae 

colli aelodau cyflogedig y gymuned yn her i’n 

heconomi leol ac yn creu prinder sgiliau sylweddol 

mewn gwaith i gynnal a chadw ein hamgylchedd. 

Mae uwchsgilio ein pobl ifanc yn cynnig cyfle i’w 

cadw o fewn y gymuned, gan ddarparu gyrfaoedd 

dichonadwy yn y dyfodol. 

 

Gwyddom fod angen taer hefyd i wyrdroi 

effeithiau’r argyfyngau hinsawdd a bioamrywiaeth. I 

wneud hyn, bydd angen datblygu gweithlu medrus 

a fydd yn gallu gweithio ar y tir yn rhoi rhaglenni 

creu cynefinoedd a phlannu coed ar waith, yn 

ogystal â hwyluso storfeydd a meithrinfeydd hadau 

lleol. Bydd hyn, yn ei dro, yn creu swyddi sy’n 

cyfrannu’n gadarnhaol at yr economi leol.

 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Mae’r Parc Cenedlaethol wedi rhedeg nifer o 

brosiectau sydd wedi eu hanelu at wella sgiliau 

gwledig, a bydd yr APC yn parhau i ymgymryd â rôl 

arweiniol, yn datblygu ac yn darparu profiadau 

gwaith mewn swydd sy’n ymwneud â chadwraeth a 

rheoli tir. .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gellid cyflawni llawer mwy drwy bartneriaeth o 

ddarparwyr hyfforddiant fel Coleg y Mynydd Du, y 

Cyngor Sgiliau Sector, Lantra, Ffermwyr Ifanc a 

Chyswllt Ffermio a fyddai’n cynyddu’r dyfnder a’r 

niferoedd sydd eu hangen i gefnogi adferiad gwyrdd 

y tir. Mae’r Cynllun hwn yn cefnogi datblygiad 

partneriaeth o’r fath. Un o brif ganlyniadau 

partneriaeth o’r fath fydd datblygu prentisiaethau a 

hyfforddeiaethau gyda chyflogwyr amrywiol o fewn 

yr ardal.

Bydd cynnydd at yr amcan hwn yn cael ei fesur drwy 

ddefnyddio mesurau ansoddol a meintiol. 

 

Byddwn yn adnabod cynnydd drwy ddadansoddi data 

demograffig ar gyfer y Parc gyda’r nod o weld mwy o 

byramidiau demograffig gyda gwasgariad mwy cyfartal 

o oedrannau.

 

Bydd cynnydd hefyd yn cael ei adnabod o fewn 

dadansoddiadau data cyflogaeth gyda chynnydd yn 

nifer y trigolion a gyflogir o fewn swyddi ar y tir. 

 

Byddwn hefyd yn adnabod cynnydd pan fyddwn yn 

gweld cynnydd yn nifer y myfyrwyr sydd wedi eu 

cofrestru ar gyrsiau hyfforddi perthnasol. 

 

Bydd data ansoddol yn cael ei gasglu drwy arolygon 

ymadawyr ysgol er mwyn deall y cymhellion i astudio 

ymhellach yn well. 
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