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Dyma'r Cynllun Corfforaethol blynyddol 

ar gyfer Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog.

 

Mae'n nodi ein map llwybr fel sefydliad 

wrth gyflawni ein dibenion a'n 

dyletswydd am y 12 mis nesaf, wedi'i 

osod yng nghyd-destun datblygu ein 

Cynllun Rheoli Parciau Cenedlaethol 

newydd ar gyfer 2021-2026

 

Yn ogystal â diffinio'r gwaith a'r 

prosiectau rydym yn bwriadu ymgymryd 

â hyn, mae hwn hefyd yn gynllun sy'n 

ceisio gwella ein heffeithiolrwydd fel 

sefydliad.
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Rhagair 

Croeso i’n cynllun corfforaethol ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. 

 

Roedd 2020 yn flwyddyn o heriau sylweddol i’r Awdurdod. Dechreuodd y flwyddyn gyda 

chychwyniad ein rhaglen adrefnu heriol dim ond i ganfod ein byd gwaith yn trawsnewid dros 

nos. Nid yn unig oedd rhaid i’n staff ddelio ag anawsterau bywyd yn ystod y cyfnod clo, ond 

roedd yn rhaid i ni hefyd newid ein ffordd o weithredu dros nos drwy weithio o adref. Roedd 

hynny ynddo’i hun yn ddigon caled ond gwnaethom hefyd wynebu’r dasg dorcalonnus o gau ein 

parc bendigedig i ymwelwyr. Pan oedd modd i ni gofleidio ymwelwyr yn ôl unwaith yn rhagor 

ym mis Gorffennaf, heidiodd pobl i’n Parc Cenedlaethol. Cafodd ein Wardeniaid a’n staff 

tymhorol un o’r hafau prysuraf a gafwyd ers cyn cof. 

 

Rydym yn benderfynol o gymhwyso’r gwersi ddaeth yn sgil heriau y llynedd ac ymegnïo’n staff i 

fodloni heriau 2021 a thu hwnt. Ein nod yw gwneud hyn drwy ail-ganolbwyntio’n hymdrechion 

ar ddatblygiad cyfunol ein Cynllun Rheoli newydd, i sicrhau ei fod yn bodloni’r heriau sydd i 

ddod. 

 

Mae’r Cynllun Corfforaethol yn dechrau rhoi peth o’r meddwl hwnnw ar waith. 

 

Cllr Gareth 
Ratcliffe 
Cadeirydd 
Awdurdod y 
Parc 
Cenedlaethol

Julian Atkins
Prif Swyddog 
Gweithredol

Liz Davis 
Dirprwy 

Gadeirydd 
yr Awdurdod  
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Ychydig o ddibenion cenedlaethol a geir sy’n fwy 

hanfodol neu’n fwy cyfoethog o ran addewid o 

iechyd a hapusrwydd na darparu eangdiroedd 

agored a phrydferth o gefn gwlad ble y gellir 

mwynhau gwyliau yn rhydd ac yn rhad.

 

Nid yw’r Parciau Cenedlaethol ar gyfer unrhyw 

garfannau breintiedig neu gyfyngedig o’r 

boblogaeth, ond ar gyfer pawb sy’n dymuno 

adnewyddu meddwl ac ysbryd ac ymarfer eu cyrff 

mewn lleoliad heddychlon o brydferthwch naturiol

 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Tirlun i Bawb

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn un o deulu 

o bymtheg o Barciau Cenedlaethol eraill yn y DU. Ein tasg 

ar y cyd yw rheoli’r tirweddau arbennig hyn er budd y 

cyhoedd ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

 

Mae’r Parciau Cenedlaethol yn wirioneddol genedlaethol 

yng ngwir ystyr y gair. Nid yw hyn yn golygu fod 

diddordebau lleol yn cael eu diystyru; mae llesiant y rheini 

sy’n byw a gweithio yn y Parc Cenedlaethol yn flaenoriaeth 

bob tro. Ym 1945, gwnaeth pensaer eu creadigaeth, John 

Dower, ddatgan eu gwerth fel a ganlyn: 

 

 

 

 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r corff cyfreithiol sy’n 

gofalu ar ôl tirweddau cyfoethog ac arbennig y Parc 

Cenedlaethol. Mae gennym ddau ddiben arbennig:- 

 

Mae’r ethos sylfaenol hwn yn parhau’n ganolog i waith yr 

Awdurdod ac mae’n fframio datblygiad polisi ar gyfer 

rheolaeth y Parc yn y dyfodol. 

 

Dynodwyd Bannau Brycheiniog yn ffurfiol fel Parc 

Cenedlaethol ym 1957. 

 

O fewn ein ffiniau ceir ryw 520 milltir sgwâr o gefn gwlad 

prydferth. Mae’r ffiniau’n estyn o berfeddwlad wledig 

Canolbarth Cymru yn y gogledd i gymunedau ôl-

ddiwydiannol, cyn-lofaol Cymoedd De Cymru. Rydym yn 

cwmpasu’r Mers yn y dwyrain hyd at ymylon Llandeilo yn y 

gorllewin. Rydym yn gartref i tua 33,000 o bobl ar hyn o 

bryd.

 

 

Cadw a gwella prydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a 

threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol 

 

Hyrwyddo cyfleoedd am ddealltwriaeth a mwynhad 

cyhoeddus o rinweddau arbennig y Parc 

Cenedlaethol 

 

Wrth gyflawni ein dibenion yn gyfreithlon rhaid i ni hefyd

Ymdrechu i feithrin llesiant economaidd a 

chymdeithasol cymunedau lleol yn y Parc 

Cenedlaethol. 

Mae’r Awdurdod yn cyflogi 104 o bobl. Caiff 

penderfyniadau eu gwneud gan y Bwrdd sy’n cynnwys 18 

aelod, gyda 12 ohonynt yn Gynghorwyr yr Awdurdod 

Lleol, a 6 ohonynt wedi eu hapwyntio gan Lywodraeth 

Cymru.
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Heriau’r Dyfodol 

Nid oedd 2020 fel unrhyw flwyddyn arall. Hon oedd y 

flwyddyn ble y gwelwyd symudiad seismig y cyd-destun 

gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd. Wrth i’r byd 

ddechrau ar gyfres o gyfnodau clo gwelwyd bod mynegiant 

clir i flaenoriaethau adnewyddedig. Dechreuodd pobl alw am 

fath newydd o ddyfodol, un a oedd yn mynd i’r afael ag 

ystyriaethau dirfodol newid hinsawdd, colli bioamrywiaeth a’r 

hawl sylfaenol am gydraddoldeb.  

 

2020 hefyd oedd y flwyddyn y gwnaethom gyhoeddi 

Adroddiad ar Gyflwr y Parc nad oedd yn bleserus i’w ddarllen 

mewn mannau.

 

Canfu’r adroddiad fod dros hanner Ardaloedd Cadwraeth 

Arbennig y Parc mewn cyflwr anffafriol (56%); mai dim ond 

10% SoDdGAau sy’n cael eu rheoli’n briodol; bod dirywiad o 

20-30% mewn adar tir ffermio yn ystod y cyfnod monitro; 

dim ond 50% o afonydd y Parc oedd mewn statws ecolegol 

da pan mai’r targed yw100% a bod dirywiad o 50% yn y 

niferoedd o rywogaethau ar y rhestr goch o 1995-2018. 

Roedd adroddiadau cydymffurfio ffosffad a gyhoeddwyd gan 

Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar ddechrau 2021 yn dangos 

helaethrwydd dinistriol llygredd ffosffad mewn afonydd 

gwarchodedig, sef arwydd bod ein defnydd o adnoddau 

naturiol yn fwy na’r hyn all yr amgylchedd ymdopi ag e. 

 

Roedd 2020 hefyd yn flwyddyn Storm Dennis sef digwyddiad 

tywydd dinistriol dros ben. Rydym yn parhau i ddelio â’i 

ddifrod dros 12 mis yn ddiweddarach. Mae gwyddonwyr 

hinsawdd yn dweud wrthym y bydd digwyddiadau o’r fath yn 

digwydd yn amlach ac yn fwy dwys os na benderfynwn ni 

weithredu nawr ar newid hinsawdd. Mae gorfodaeth 

gyfreithiol arnom i gyrraedd net sero erbyn 2050 ond mae’n 

rhaid i’r gweithredu ddigwydd nawr. 

 

Ac yn olaf, 2020 hefyd oedd y flwyddyn pan gynhyrchodd y 

Parc ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol i’r Awdurdod, gan 

ddynodi ystyriaethau sylweddol o ran ecwiti sy’n wynebu’r 

Awdurdod a’r Parc, gan gynnwys diffyg amrywiaeth yn ein 

gweithlu, diffyg amrywiaeth ymhlith ein hymwelwyr, effaith 

anhwylder diffyg natur ar y sawl heb fynediad corfforol i fan 

gwyrdd, a’r heriau rhwng y cenedlaethau sy’n wynebu’r ardal 

o ganlyniad i Brexit a Newid Hinsawdd.  

 

Cafodd y cynllun corfforaethol hwn ei ddrafftio o safbwynt 

sydd wedi ei wreiddio’n ddwfn yn ein tarddiad ond mae hefyd 

yn ymwybodol o’r heriau cyfredol hyn, gan feddu ar 

ymwybyddiaeth o’r argyfwng a’r angen i weithredu’n fwriadol 

nawr er mwyn y dyfodol. 
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Gweithredu ein gweledigaeth  

Mae’r cynllun corfforaethol hwn yn diffinio meysydd 

allweddol gwaith ar gyfer ein tair blaenoriaeth strategol 

ac i’n sefydliad ar gyfer y flwyddyn sy’n dod. 

 

Mae ein ffocws yn fwriadol strategol fan hyn, a dim ond 

diffinio’r rhaglenni gwaith allweddol a’r elfennau o waith 

craidd hynny a fydd yn ffurfio’r ffrâm y gallwn adeiladu 

manylion ein gwaith o ddydd i ddydd o’i gwmpas, a wna.

  

Fel arfer, byddem yn dilyn arweiniad ar gyfer 

blaenoriaethau strategol o’r fath o’n Cynllun Rheoli. 

Fodd bynnag, mae Cynllun Rheoli cyfredol y Parc dros 

10 oed, ac mae Cynllun Rheoli newydd (CRhPC21) 

wrthi’n cael ei gynhyrchu. Mae ein Cynllun 

Corfforaethol eleni felly’n canolbwyntio ar gyfryngu’r 

pontio rhwng dau gam y Cynlluniau Rheoli. O ganlyniad 

mae ein dyheadau’n canolbwyntio’n gadarn ar osod y 

sylfaeni ar gyfer gweithredu’r cynllun newydd dros 

gylchred o bum mlynedd nesaf CRhPC21. O ganlyniad 

i’r rhesymau uchod rydym yn ystyried y Cynllun 

Corfforaethol hwn i fod yn gyfeiriad strategol ar gyfer y 

flwyddyn sero yn y cylchred hwnnw.  

 

Yn ogystal â bod yn gyfnod pontio o ran polisi, mae’r 

cynllun hwn hefyd yn ceisio trawsnewid ein sefydliad i 

weithio mewn ffordd newydd o dan arweiniad 

strwythur rheoli newydd. Rydym yn cydnabod fod ein 

corff o staff wedi cael deuddeg mis heriol, ac eleni cawn 

y cyfle i ganolbwyntio ar ail-adeiladu cryfder ac 

ymddiriedaeth oddi fewn i’n sefydliad. 

 

 

Ein fframwaith cynllunio busnes ac adrodd

Y FLWYDDYN SERO 

Ni saif y Cynllun Corfforaethol fel dogfen ar ei phen ei 

hun. Caiff pob ardal ffocal ei chefnogi gan gynllun 

gweithredu manwl sy’n gosod allan rhaglenni gwaith 

manwl dros y flwyddyn sy’n dod. Mae ein fframwaith 

Monitro (gan gynnwys ein fframwaith sicrwydd risg 

integredig) yn diffinio ein targedau a dangosyddion 

llwyddiant ar gyfer pob ffrwd gwaith. Bob blwyddyn 

rydym yn adrodd ar ein perfformiad yn erbyn ein 

cynllun corfforaethol yn ein Hadroddiad Blynyddol. 

Bydd canfyddiadau hwnnw, yn eu tro, yn dylanwadu 

ar ein Cynllun Corfforaethol y flwyddyn nesaf. 

Credyd Llun: Peter Fry ARPS

Cynllun Rheoli 

Cynllun 

Corfforaethol 

Cynlluniau 

Gweithredu  

Fframwaith 

Monitro

Adolygiad rheoli 

perfformiad staff  

Adroddiad Blynyddol  
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Blaenoriaethau Strategol 

Tirwedd ac Adfer Natur 

Ailsefydlu rhwydwaith cysylltiedig 

o rywogaethau cyfoethog a 

thirwedd gydnerth ledled Bannau 

Brycheiniog.

Blaenoriaethau

Allweddol

Byddwn yn

Adfer natur

Cyenwi adfer natur drwy ddiogelu a gwella amrywiaeth 

rhywogaethau yn holl waith yr Awdurdod.

Adfer Uwchdiroedd a 

Choetiroedd

Byddwn yn gweithio drwy ein partneriaethau i gynyddu gorchudd 

coetir a gwella ansawdd ecolegol ein huwchdiroedd gan felly wella 

cynenoedd ar raddfa ddirweddol.

Gwella amgylcheddau 

iseldiroedd a dŵr 

croyw

Gweithio â phartneriaid i gydlynu’r weithred o wella ansawdd dŵr 

yn nalgylchoedd Wysg a Gwy.

Prosiectau Byddwn yn

Rhywogaethau Estron 

Goresgynnol (RhEG)

Adeiladu ein prosiect Rhywogaethau Estron Goresgynnol a’i 

gwneud yn rhaglen hir dymor.

Coetiroedd

Gweithio gyda Choed Cadw, Coed Cymru, Cyfoeth Naturiol 

Cymru (CNC) ac eraill i ddatblygu cyenwad coetiroedd y Parc.

Rhwydweithiau Parhau gyda’n gwaith mapio rhwydweithiau ecolegol.

PDTMD

Cefnogi Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon wrth 

ddatblygu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y Bartneriaeth.

Uwchdiroedd

Gweithio gyda CNC ac eraill wrth gyfrannu at Raglen Weithredu 

Genedlaethol ar Fawndir a datblygu cynnig Peilot Ecosystemau 

Uwchdiroedd.  

 

Cyfranogi yn Rhwydwaith Ymchwil Mawndir Cymru os fydd yr 

arian yn cael ei sicrhau.

Iseldiroedd a dŵr 

croyw

Cefnogi Grŵp Dŵr y Bannau i ddatblygu syniadau prosiect.  

 

Gweithio gyda CNC, Cynghorau Sir Powys a Swydd Henffordd, 

Sefydliad Gwy a Wysg ac eraill i ddatblygu atebion i faterion dŵr o 

ansawdd yn nalgylchoedd Gwy a Wysg.

Monitro

Buddsoddi yn y prosiect Arwyddion Hanfodol a cheisio cael nawdd 

pellach ar ei gyfer.

Gwaith Craidd Byddwn yn

Partneriaeth Natur 

Lleol (PNLl)

Parhau i ddatblygu, cefnogi a bod yn bartneriaid gweithgar yn y 

Bartneriaeth Natur Lleol.

Cynllun Gweithredu 

Adfer Natur (CGAN)

Gweithredu rhaglen waith y CGAN.

Monitro cynenoedd a 

rhywogaethau

Parhau i fonitro dangosyddion allweddol rhywogaethau yn y Parc i 

lywio creu polisïau’r dyfodol.

Ein Dyheadau ar gyfer y flwyddyn

 

Byddwn wedi diffinio 

strategaeth i gynyddu gorchudd 

coetir a chael targed polisi 

gwybodus ar gyfer CRhPC21.

 

Bydd cynllun gweithredu wedi 

ei flaenoriaethu gennym ar gyfer 

gweithio gyda phartneriaid i 

wella nodweddion allweddol yn 

SAC y Parc gan gynnwys SACau 

afonol a chael targed polisi 

gwybodus ar gyfer CRhPC21.

 

Bydd gennym gynllun 

gweithredu wedi ei 

flaenoriaethu i adfer mawndir y 

Parc a tharged polisi gwybodus 

ar gyfer CRhPC21.

 

Byddwn yn gweithredu Rhaglen 

Waith Cynllun Adfer Natur.

 

Byddwn yn gweithredu Rhaglen 

Waith Cynlluniau Gwella 

Hawliau Tramwy (CGHT) ar 

gyfer y flwyddyn. 

.
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Canolbwynt gofodol a 

chyfrannedd cyllideb 

Cynllun Rheoli 

Maetholion Afon 

Gwy  

Prosiect Rhywogaethau 

Estron Goresgynnol yn 

canolbwyntio ar 

Ddyffryn Gwy 

Partneriaeth 

Defnydd Tir y 

Mynyddoedd 

Duon 

Cyfrannedd cyfanswm y gyllideb sy’n ymroddedig i dirwedd ac adfer natur

24.9%

75.1%

Tirwedd ac Adfer Natur Holl wariant arall yr awdurdod

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020

Arolwg Ordnans 100019322. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu 

na gwerthu unrhyw ran o'r data hwn i drydydd partïon ar unrhyw ffurf.
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Balenoriaethau Stragegol 

Menter gymunedol a gwledig 

Byddwn wedi datblygu 

diweddariad o’r Canllaw 

Cynllun Lle i’w ddefnyddio 

gyda’r CRhPC21 a’r CDLl2.

 

Byddwn wedi datblygu 

strategaeth addysg a lleihau 

carbon a meddu ar darged 

gwybodus ar gyfer Polisi 

CRhPC21.

 

Byddwn wedi datblygu polisi a 

gweithredu i gefnogi pontio 

cyfiawn ar gyfer ffermio. 

 

Byddwn wedi datblygu 

rhaglen lleoliad gwaith i 

gefnogi pobl ifanc yn yr ardal. 

 

 

 

Helpu pobl sy’n byw ac yn gweithio ym 

Mannau Brycheiniog i elwa o fywoliaeth 

ac isadeiledd gwyrdd 

Blaenoriaethau

allweddol

Byddwn yn

Datgarboneiddio

Sefydlu rhaglen datgarboneiddio i ostwng ôl-troed carbon yr 

Awdurdod a chefnogi mentrau datgarboneiddio cymunedol.

Ffermio Cynaliadwy Cefnogi datblygiad cynhyrchu bwyd lleol a’r pontio i net sero ffermio.

Cynllunio Lle Parhau i weithio gyda chymunedau a datblygu Cynllunio Lle.

Sgiliau a Hyfforddi

Cefnogi cyeoedd hyfforddi cenedlaethol a lleol fel rhan o Raglen 

Adferiad Gwyrdd Cymru.

Economi Cynaliadwy

Darparu rhaglen weithredu i gefnogi Twristiaeth Gynaliadwy yn unol 

â’n polisi Economi Gynaliadwy a gweithio gyda’r Bartneriaeth 

Cyrchfan.

Prosiectau Byddwn yn

Llythrennedd Carbon

Dylunio a chyenwi rhaglen Llythrennedd Carbon dan arweiniad yr 

Awdurdod i gymunedau, ysgolion a sefydliadu ledled y Parc 

Cenedlaethol.

Cynllun Kickstart

Datblygu rhaglen lleoliad gwaith gyda’r Awdurdod i 6 pherson ifanc 

(18-24) i gefnogi cynllun Kickstart.

Prosiect Bwyd Bannau 

Brycheiniog

Ymgysylltu â’r sectorau’r bwyd, ffermio a thwristiaid i gyenwi prosiect 

bwyd lleol os gaiff ariannu ei gymeradwyo.

Maga-ddalgylch 

Bannau Brycheiniog

Cefnogi gweithredu Prosiect Tirwedd a Chymunedol Taf Fechan.

Gwaith Craidd Byddwn yn

Cronfa Datblygu 

Cynaliadwy (CDC)

Helpu cymunedau i ddatblygu a gweithredu prosiectau lleihau carbon. 

Yn cynnwys cymorth ariannol a sicrhawyd gyda chyllid twf gwyrdd oddi 

wrth Lywodraeth Cymru.

Polisi CDLl

Datblygu polisi galluogi perthnasol i ddatgarboneiddio, cydnerthedd 

cymunedol ac arallgyfeirio fferm.

Datblygu Cymunedol

Galluogi cymunedau i wella eu hamgylchedd drwy Gynllunio Lle, gan 

gynnwys adfer natur, iechyd a llesiant, tai fforddiadwy a mentrau 

trafnidiaeth cynaliadwy.

Ein Dyheadau ar gyfer y 

Flwyddyn
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Canolbwynt gofodol a 

chyfrannedd cyllideb 

Partneriaeth 

Cymunedol a 

thirwedd Taf Fechan 

Cyfran o gyfanswm y gyllideb a neilltuwyd i Fenter Gymunedol a Gwledig

13.6%

86.4%

Menter Gymunedol a Gwledig Holl wariant arall yr awdurdod

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020

Arolwg Ordnans 100019322. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu 

na gwerthu unrhyw ran o'r data hwn i drydydd partïon ar unrhyw ffurf.
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Blaenoriaethau Strategol 

Ysbrydoli Pobl a Lleoedd

Helpu grwpiau amrywiol o bobl i 

gael mynediad, mwynhau a deall 

treftadaeth, lleoedd a rhinweddau 

arbennig y Parc Cenedlaethol.

Blaenoriaethau

allweddol

Byddwn yn

Mynediad i’r parc ar 

gyfer iechyd a llesiant

Gweithio gyda sefydliadau i alluogi pobl i elwa o’r amgylchedd 

naturiol a gwneud cyfraniadau cadarnhaol i adfer natur.

Proadau o ansawdd i 

ymwelwyr

Gweithio gyda Chroeso Cymru i adeiladu ar ymgyrch Blwyddyn 

Awyr Agored 2020 a Ffordd Cymru i wella proadau ymwelwyr 

drwy ddarparu dehongli a gwybodaeth o ansawdd uchel.

Gwella Amgylchedd 

Hanesyddol

Gweithio gyda phartneriaid allweddol i sicrhau fod cywr a 

dealltwriaeth ein Hamgylchedd Hanesyddol yn cael ei wella.

Ymwybyddiaeth o’r 

Iaith Gymraeg a’i 

Diwylliant

Datblygu’r rhaglen Llysgennad i hybu’r iaith Gymraeg a’i diwylliant 

a chwblhau prosiect CultureScape yr Iwerydd.

Prosiectau Byddwn yn

Gwlad y Sgydau

Mynd i’r afael â’r pwysau niferus sydd gan y lle poblogaidd hwn i 

ymwelwyr, i wella deilliannau proad ymwelwyr, natur a llesiant 

cymunedol.

Camlesi, Cymunedau 

a Llesiant

Cyenwi gwelliannau mynediad, gwella bioamrywiaeth ac 

ymgysylltu cymunedol ar Gamlas Sir Fynwy a Brycheiniog ar gyfer 

partneriaeth prosiect Galluogi Adnoddau Naturiol a Lles yng 

Nghymru gyda Chyngor Sir Powys a’r Ymddiriedolaeth Afonydd.

Coridor yr A470

Cwblhau cam cyntaf gwaith dichonolrwydd i’r gwasanaeth Parcio 

a Theithio ar gyfer coridor yr A470.

CGAH

Datblygu ymagwedd partneriaeth tuag at reoli’r Amgylchedd 

Hanesyddol gan arwain at gynllun gweithredu cytunedig ar gyfer y 

Parc Cenedlaethol.

Gwaith Craidd Byddwn yn

Covid-19 

Sicrhau adnoddau ychwanegol i reoli ac amsugno pwysau 

ymwelwyr yn ein cyrchfannau poblogaidd i ymwelwyr.

Proadau Ymwelwyr

Cyenwi negeseuon amgylcheddol, carbon a rheoli ymwelwyr 

drwy’r cyfryngau cymdeithasol, y wefan, print a Chysylltiadau 

Cyhoeddus. 

Gwella proadau ymwelwyr drwy leoli offer a gynhyrchir drwy 

Geoparc Byd-eang UNESCO Fforest Fawr, CultureScape yr 

Iwerydd a phrosiectau Dod ac Aros.

CDC

Defnyddio ein cronfa CDC i gyenwi grant Treftadaeth mewn 

Lleoedd ynghyd â chynhwysiant cymdeithasol arall a phrosiectau 

iechyd a llesiant.

Ein dyheadau am y flwyddyn  

Byddwn yn deall dichonolrwydd 

datblygu Parcio a Theithio ar gyfer 

Coridor yr A470 gan osod cynllun 

mewn lle i symud argymhellion yn eu 

blaen. 

 

Bydd ein Partneriaeth Amgylchedd 

Hanesyddol (PAH) yn cael ei sefydlu gan 

ddatblygu blaenoriaethau allweddol ar 

gyfer y CRhPC21. Caiff y Cynllun 

Gweithredu Amgylcheddol Hanesyddol 

(CGAH) ei gyhoeddi ar gyfer 

ymgynghoriadau. 

 

Byddwn yn ymgysylltu â Phartneriaeth 

Gwlad y Sgydau i gyflenwi prosiectau 

blaenoriaeth sy’n berthnasol i wella 

rheoli ymwelwyr, rhagor o fudd 

gymunedol a chefnogaeth tuag at fodelau 

trafnidiaeth cynaliadwy. 

 

Byddwn wedi gwneud cynnydd mewn 

rhaglen waith i wneud y Parc 

Cenedlaethol yn fwy hygyrch i ragor o 

bobl. 
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Canolbwynt gofodol a 

chyfrannedd cyllideb  

Prosiect Pwysau’r 

A470 

Cyfrannedd cyfanswm y gyllideb sydd wedi’i ymroi i Ysbrydoli Pobl a Lleoedd

15.5%

84.5%

Ysbrydoli Pobl a Lleoedd Holl wariant arall yr awdurdod

Prosiect Galluogi 

Adnoddau Naturiol a Lles 

yng Nghymru camlas 

Aberhonddu a Sir Fynwy

Gwlad y Sgydau 

Parc Geo Byd-eang 

UNESCO 

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2020

Arolwg Ordnans 100019322. Ni chaniateir i chi gopïo, is-drwyddedu, dosbarthu 

na gwerthu unrhyw ran o'r data hwn i drydydd partïon ar unrhyw ffurf.
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Blaenoriaethau Strategol 

Sefydliad Cydnerth

Datblygu sefydliad hyderus, sicr 

sy’n cael ei pharchu a chofleidio 

heriau newydd. 

Blaenoriaethau

allweddol

Byddwn yn

Effeithiolrwydd 

Trefniadol

Defnyddio’r deilliannau o’r Arolwg Effeithiolrwydd y Bwrdd ac 

Adroddiad Archwilio Cymru i wneud gwelliannau i’n 

llywodraethu.

Rhaglen Newid

Recriwtio Prif Swyddog Gweithredol newydd ac Uwch Dîm 

Arwain i symud yr Awdurdod yn ei aen.

Ymgysylltiad 

Rhanddeiliaid

Adeiladu perthnasoedd cryfach â rhanddeiliaid i gyawni ein 

huchelgeisiau

Prosiectau Byddwn yn

Effeithiolrwydd y 

Bwrdd

Cwblhau a gweithredu canfyddiadau allweddol adolygiad o 

Effeithiolrwydd y Bwrdd.

Byrddau Prosiect

Treialu strwythurau newydd Prosiect y Bwrdd ac adolygu sut 

maen nhw’n gweithio ar ôl 6 mis.

Gwaith Craidd Byddwn yn

CDLl Cyenwi CDLl amnewid cadarn erbyn Rhagfyr 2022.

CRhPC

Cydweithio gyda phartneriaid ar Gynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol ar gyfer y cyfnod 2021-2026.

Cynllun

Cyenwi gwasanaeth cynllunio proffesiynol, sy’n cyenwi 

amcanion ein polisi mewn modd amserol ac effeithiol.

Gwasanaeth 

Gwirfoddolwyr

Cynyddu ein capasiti i gefnogi cyeoedd gwirfoddoli a chydlynu’r 

gwaith maen nhw’n ei wneud.

Tracio perfformiad

Cywyno fframwaith newydd a symlach o ran Adrodd yn Ôl ar 

berfformiad.

Cyfathrebiadau Byddwn yn adolygu ac alinio ein holl waith brandio a chyfathrebu.

Addysg

Byddwn yn cyenwi gwasanaeth sy’n cefnogi gwaith prif raglenni 

gwaith/cynllunio’r Awdurdod.

Amrywiaeth a 

Chynhwysiant

Gweithio gyda phartneriaid a sefydliadau i sicrhau cydraddoldeb 

mynediad i’r Parc Cenedlaethol.

Ein dyheadau ar gyfer eleni 

 

Byddwn yn wedi gwneud 

cynnydd clir o ran cyflenwi 

amcanion y Rhaglen Newid.

 

Bydd strwythurau 

prosiectau’r Bwrdd ar gyfer 

ein prosiectau allweddol yn 

sefydledig ac yn weithredol. 

 

Byddwn wedi gweithredu 

cynllun gweithredu i fynd i’r 

afael ag unrhyw ystyriaethau 

sy’n codi o Arolwg 

Effeithiolrwydd y Bwrdd ac 

adolygiad Archwilio Cymru.

  

Byddwn wedi datblygu ein 

system adrodd yn ôl newydd 

i dracio perfformiad. 

 

Bydd CRhPC21 a CDLL2 yn 

gwneud cynnydd yn unol ag 

amserlenni cytunedig. 

 

Byddwn wedi gwella ein sgil 

a’n capasiti mewn perthynas 

â gweithio mewn 

partneriaeth. 

Cyfran o gyfanswm y gyllideb wedi'i neilltuo ar gyfer

sefydliad gwydn

26.1%

73.9%

Sefydliad Gwydn Holl wariant arall yr awdurdod 14



 
 

Buddsoddi i’r Dyfodol 

Mae gweithredu’r Cynllun Corfforaethol hwn yn gofyn bod yr Awdurdod yn buddsoddi mewn rhagor o 

adnoddau i’w alluogi i symud at y ffordd newydd o weithio a ddarlunnir gan y Rhaglen Newid. 

 
 

Photo credit: Peter Fry ARPS

Mae gosodiad y Cynllun isod yn tybio ymgodiad o 10% i’r gyllideb 

graidd ar gyfer 2021-22 a chaiff ei seilio ar ariannu o’r ffynonellau 

canlynol: 

£445k arian ychwanegol oddi wrth Lywodraeth Cymru i 

gefnogi gwaith i fyny at ddiwedd 2021-22

£377k cynnydd i Grant y Parc Cenedlaethol ac Ardoll ar 

Awdurdodau Lleol cyfansoddol.  

Mae’r Cynllun yn darparu adnoddau ychwanegol i gefnogi gwaith 

yr Awdurdod yn y meysydd canlynol yn ystod 2021/22:

 

 

 

 

 

 

Gweithredoedd adfer natur ac adfer mawndir 

Gweithio i reoli Rhywogaethau Estron Ymestynnol 

Adolygiadau i Gynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol a’r 

Cynllun Datblygu Lleol 

Ein gwaith cynllunio wrth ymateb i faterion ansawdd dŵr 

yn nalgylch afon Gwy ac afon Wysg  

Monitro amgylcheddol 

Rheoli’r nifer uchel o ymwelwyr a ragwelir yn 2021/22 

Gwella Hawliau Tramwy a Mynediad

Cynyddu cefnogaeth i’n gwirfoddolwyr

Gwell rheolaeth o’n heiddo a’n hasedau tir 

 
 
 

2021-22 2022-23 2023-24

Tirlun ac Adfer Natur £/K £/K £/K

Cynnydd o ran capasiti prosiect staff 107 135 135

Ariannu Prosiect 166 217 162

Monitro 50 50 50

Menter Gymunedol a Gwledig

   

Cynnydd o ran capasiti prosiect staff – cydlynu gwirfoddolwr 30 30 30

Ysbrydoli Pobl a Lleoedd

   

Cynnydd o ran capasiti staff prosiect 46 112 112

Pwysau ôl-Covid 92   

Prosiectau Hawliau Tramwy a Mynediad 152 180 180

Gweithredu Cynllun Gweithredu Amgylcheddol Hanesyddol  50 50

Sefydliad Gydnerth

   

Technoleg Gwybodaeth a Thrawsffurad Digidol 27 27 27

Cyfathrebiadau ôl-Covid-19 26   

Capasiti o ran cynllunio staff 56 56 56

Rheoli eiddo 49 49 49

CYFANSYMIAU 801 906 851
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Risg i weithredu Cynllun Corfforaethol 21/22

Gostyngiad mewn adnoddau staff o 

ganlyniad i bwysau pellach ar y gyllideb.

 

Diffyg prynu mewn oddi wrth 

bartneriaid. 

 

Effaith Newid Hinsawdd ar raglenni 

gwaith a gynlluniwyd.

 

Nid yw ein cyllideb ar gyfer 2021-

22 wedi ei chwblhau eto.

 

Newid polisi o ganlyniad i 

Etholiadau Llywodraeth Cymru ym 

mis Mai 2021. 

 

Colli swyddogaeth Cynllunio 

Strategol os gaiff Cyd-bwyllgorau 

Corfforaethol eu ffurfio o dan y 

ddeddfwriaeth newydd. 

 

 

COVID-19 yn 

ailgyfodi a’r 

ansicrwydd yn 

parhau.  

 
 

Risg sylweddol

Gellir ei 

reoli risg

17



Atodiad 1

 

Dangosyddion 

Perfformiad 

Allweddol (DPA)
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Tirlun ac Adfer Natur 

Dyhead Gweithredu erbyn pryd Pwy sy’n atebol

Byddwn wedi diffinio strategaeth i 

gynyddu gorchudd coetir a chael 

targed polisi gwybodus ar gyfer 

CRhPC21.

Ch2 Sefydlu grwpio arbenigol fel corff ymgynghorol i ddatblygu 

polisi coetir  

Ch3 Ymchwilio i bolisi targedau coetir a’i ddiffinio gyda’r holl 

bartneriaid perthnasol  

Ch4 Cynhyrchu Strategaeth Ddrafft

Grŵp  Swyddogion Polisi; 

Adfer natur a thirwedd

Bydd gennym gynllun gweithredu 

blaenoriaeth ar gyfer gweithio 

gyda phartneriaid i wella 

nodweddion allweddol oddi fewn 

i SAC y Parc gan gynnwys SAC 

afonol a meddu ar darged polisi 

gwybodus ar gyfer y CRhPC21

Ch1Ymgymryd â dynodi meysydd blaenoriaeth a dichonolrwydd 

partneriaeth  

Ch2 Ymchwilio ac adolygu targedau polisi gyda’r holl bartneriaid 

perthnasol  

Ch3 Cam cynllunio gweithredu i bartneriaethau  

Ch4 Cynhyrchu cynlluniau gweithredu drafft

Adfer natur a thirwedd; 

Grwp Swyddogion Polisi; 

Gwasanaethau cynllunio

Bydd gennym gynllun gweithredu 

blaenoriaeth i adfer mewndir y 

Parc a meddu ar darged polisi 

gwybodus ar gyfer y CRhPC21.

Ch2 Gweithio gyda Grŵp Gweithredu ar Fawndir a Phrosiect 

Mawndiroedd Cymru i gytuno ar aenoriaethau 

Ch3 Dibynnol ar gyllid sydd ar gael, gwaith comisiynu  

Ch4 Dibynnol ar gyllid sydd ar gael, gwaith comisiynu

Adfer natur a thirwedd

Byddwn yn gweithredu Rhaglen 

Waith CGHT

Ch3 Byddwn wedi dechrau gwaith i adfer 1500 metr o lwybrau 

uwchdiroedd i’r safon briodol  

Ch4 Byddwn wedi cwblhau adfer 1500 metr o lwybrau uwchdir 

i’r safon briodol

Tîm hawliau tramwy yn 

gweithio gyda Fforwm 

Mynediad at Ardal Leol

Byddwn yn gweithredu’r Rhaglen 

Waith Adfer Natur

Ch1 Cynllun sicrhau cyllid i Brosiect Arwyddion Hanfodol a 

rheoli cwblhau’r prosiect mapio ecolegol.  

Ch3 Ceisiadau cyllid vs wedi cywyno 

Cywyno wrth i’r cye ymddangos.  

Byddwn yn arddangos yr offer mapio ecolegol a rhannu gwersi a 

ddysgwyd gyda rhwydwaith Partneriaeth Natur Lleol yng 

Nghymru.

Tîm Ecoleg yn gweithio 

gyda’r Bartneriaeth Natur 

Leol
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Menter Gymunedol a Gwledig 

Dyhead Gweithredu yn ôl y Chwarter (Ch) Pwy sy’n atebol

Byddwn wedi datblygu 

diweddariad i’r Canllaw Cynllunio 

Lle i’w ddefnyddio gyda’r 

CRhPC21 a’r  CDLl2.

Ch1- Cwblhau ymgynghoriad ar egwyddorion o gymunedau 20 

munud  

Ch3 Cywyno canllaw drafft i’r Fforwm polisi  

Ch4 Canllaw i APC ar gyfer cytundeb fel rhan o ymgynghoriad 

CDLl2.

Grŵp Swyddogion Polisi 

yn adrodd i Fwrdd 

Prosiect CGAN

Byddwn wedi datblygu strategaeth 

lleihau carbon ac addysg a chael 

targed gwybodus ar gyfer Polisi 

CRhPC21.

Ch1 – Datblygu Rhaglen Llythrennedd Carbon  

Ch2 – Cynnal digwyddiad technolegau gwyrdd  

Ch3 – Diffinio cyllideb a pholisi carbon  

Ch4 – Cyenwi 10 digwyddiad hyfforddi llythrennedd gyda 

chymunedau ac ysgolion

Tîm Pobl a Chymunedau a 

Grŵp Swyddogion Polisi

Byddwn wedi datblygu rhaglen 

lleoliad gwaith i gefnogi pobl ifanc 

yn yr ardal.

Ch1 – Sefydlu darparwr Porth ar gyfer cynllun Kickstart a 

chychwyn recriwtio  

Ch2  - Recriwtio a hyfforddi cyfranogwyr  

Ch3 - 6 chyfranogwr kick start wedi eu hyfforddi a’u cyogi  

Ch4 – Dynodi a cheisio cael nawdd am raglenni hyfforddi / 

lleoliad pellach

Tîm Pobl a Chymunedau

Byddwn wedi datblygu polisi a 

gweithredu sy’n cefnogi pontio 

cyawn ar gyfer ffermio.

Ch1 – Drafftio a mabwysiadu datganiad sae am bontio ffermio.  

Rhan PCBB o le bwyd cynaliadwy  

Ch2 – Dechrau ABC ar gyfer Prosiect Defaid a Thwristiaeth  

Ch3 – Sefydlu Partneriaeth Defaid a Thwristiaeth drwy gylch 

gorchwyl 

Ch4 – Ymgymryd â 2 Astudiaeth Dichonolrwydd am fwyd, 

ffermio a thwristiaeth

Tîm Pobl a Chymunedau
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Ysbrydoli pobl a lleoedd 

Dyhead Gweithredu yn ôl y Chwarter (Ch) Pwy sy’n atebol

Byddwn yn deall pa mor 

ddichonadwy yw datblygu Parcio 

a Theithio i Goridor yr A470 a 

chael cynllun mewn lle i symud 

argymhellion ymlaen.

Ch1 Cwblhau’r Astudiaeth Dichonolrwydd   

Ch3 Cynhyrchu gweithredu fel ymateb i’r canfyddiadau

Sian Shakespear

Bydd ein Partneriaeth 

Amgylchedd Hanesyddol (PAH) 

yn cael ei sefydlu a bydd 

blaenoriaethau allweddol yn cael 

eu datblygu ar gyfer y CRhPC21.  

Caiff y cynllun gweithredu 

amgylchedd hanesyddol (CGAH) 

ei gyhoeddi ar gyfer 

ymgynghoriad.

Ch1 Caiff y grŵp craidd ar gyfer HEP ei ddiffinio a bydd yn 

weithredol  

Ch2 Gweledigaeth ac amcanion i’r CGAH a ddiffiniwyd gan y 

grŵp craidd   

Ch3 Ymgynghoriad ar weledigaeth ac amcanion CGAH gyda 

phartneriaeth ehangach 

Ch4 Cyhoeddi cynllun gweithredu drafft ar gyfer ymgynghoriad.

Grŵp Swyddogion Polisi

Byddwn yn ymgysylltu gyda 

phartneriaeth Gwlad y Sgydau i 

ddarparu prosiectau blaenoriaeth 

sy’n berthnasol i reoli ymwelwyr 

yn well, mwy o fudd cymunedol 

ac i annog y symudiad tuag at 

fodelau trafnidiaeth gynaliadwy.

Ch4 Lleihau pwysau ymwelwyr mewn lleoliadau poblogaidd, 

gwasanaeth bws gwennol dros dro – ei dreialu, cefnogi cyenwi 

prosiectau’r Prif Swyddog Gwybodaeth sy’n ymddangos.

Partneriaeth y Sgydau

Byddwn wedi gwneud cynnydd i 

raglen waith i wneud y Parc 

Cenedlaethol yn fwy hygyrch i 

ragor o bobl.

Ch4 Ymgymryd â 6 chwrs gyda busnesau twristiaeth dros y 

wyddyn.  

Cyenwi  Hyfforddi Llysgennad ‘Lleol’ i gymunedau ledled yr 

ymylon deheuol. 

Estyn yr ap 'Geotour' i saeoedd newydd (gweler hefyd ddyhead 

CGHT)

Tîm Pobl a Chymunedau
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Sefydliad Gydnerth 

Dyheadau Gweithredu erbyn pryd Pwy sy’n atebol

Byddwn wedi gwneud cynnydd 

clir wrth gyenwi amcanion y 

Rhaglen Newid.

Ch2 Tîm arwain yn cynnwys Prif Swyddog Gweithredol newydd 

mewn lle. 

Ch4 Ymarfer rhanddeiliaid i adolygu gwasanaethau cynllunio.

Panel recriwtio a 

Phennaeth Gwasanaethau 

cynllunio.

Caiff strwythurau Byrddau 

Prosiect ar gyfer ein prosiectau 

allweddol eu sefydlu a byddant yn 

weithredol.

Ch3 Adolygu effeithiolrwydd Byrddau Prosiect dros dro a diffinio 

model y dyfodol.

Tîm arwain a Grŵp  

Swyddogion Polisi

Byddwn wedi gweithredu cynllun 

gweithredu i fynd i’r afael ag 

unrhyw faterion sy’n codi o 

Arolwg Effeithiolrwydd y Bwrdd 

ac adolygiad Archwilio Cymru.

Ch1-4 Gweithredu cynllun gweithredu i fynd i’r afael ag 

argymhellion a gweithredu rhaglen fonitro.

Tîm arwain yn adrodd i 

Bwyllgor Archwilio a 

Chraffu

Byddwn wedi datblygu ein system 

adrodd newydd i dracio 

perfformiad.

Ch1 System rheoli perfformiad newydd mewn lle.  

Ch2 Gweithredu rhaglen fonitro.

Tîm arwain i benodi 

swyddog cyfrifol

Bydd y CRhPC21 wedi cael ei 

fabwysiadu a bydd y  

CDLL2 wedi cael ei ddatblygu yn 

unol ag amserlenni diffiniedig.

Ch1 Cytuno ar Gyenwi Cytundeb CDLl2 ac Ymgynghoriad am 

Weledigaeth ac Amcanion CRhPC2   

Ch2 Ymgynghoriad ar Adolygiad o’r Strategaeth a Ffefrir ac 

Ymgynghoriad ar y Drafft CRhPC21 

Ch3 Mabwysiadu’r CRhPC21 

Ch4 Ymgynghoriad ar CDLl2 Adnau.

Gwasanaethau cynllunio yn 

adrodd i Brosiect Bwrdd 

CRhPC

Cynnydd o ran capasiti i gefnogi 

cyeoedd gwirfoddoli.

Ch1 - Recriwtio Swyddog Datblygu Gwirfoddolwr  

Ch2  - Recriwtio gwirfoddolwyr ar gyfer prosiect rhywogaethau 

estron goresgynnol, prosiectau treftadaeth cymdeithasol Mawn a 

Pharc  

Ch3 – ymgymryd â hyfforddi *20 gwirfoddolwr  

Ch4 – Datblygu rhaglen wirfoddoli ieuenctid

Pobl a Chymunedau

We will have improved our skill 

and capacity in relation to 

partnership working

Q1 - support exsiting partnerships (including BMLUP transition) 

undertake lesssons learnt exercise  

Q2 - Cross departmental project to determine protocol for 

future partnership working including establishment and 

resourcing 

Q3 - Identication of current and future partnerships essential to 

NPMP (and sub plan) implementation 

Q4 - Partnership reporting to NPA

All departments - lead via 

Policy Officers Group
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Aros am y mynyddoedd

 

 

Allan fan yna

Rwyf am fod allan yna

Allan gyda'r mynyddoedd,

gyda'r afonydd,

gyda'r golygfeydd.

 

Rwyf am ddringo nes bod fy ysgyfaint a'm coesau'n llosgi

Hyd nes fy mod ar ben y byd

Ond ni allaf fod yno nawr.

 

Mae'r byd wedi newid,

ond mae'r mynyddoedd yn gyson

Bydd y mynyddoedd yno am byth

 

Rwy'n caru natur a'i rhyddid

Yn eistedd ar y gwair,

teimlo'r haul a'r gwynt,

Edrych ar y trefi o le arall, gwell.

Cyn i'r byd newid, euthum i'r Bannau,

Ond nid oedd un ymweliad yn ddigon i ddal fy nychymyg

Rhaid imi ddychwelyd. 

 

 

 Rachel Bedwin 
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