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1.	Cyflwyniad
Yn y Cynllun Corfforaethol hwn, nodir blaenoriaethau a gweithgareddau’r Awdurdod 
ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Wrth wneud hynny, dengys sut bydd yr Awdurdod 
yn sicrhau’r uchelgeisiau tymor hwy yng Nghynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol yng 
nghyd-destun rhaglen “Symud Cymru Ymlaen” ar gyfer llywodraethu, Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar yr Awdurdod 
i nodi ei amcanion Llesiant ac arddangos sut mae cyflenwi’r rhain yn cyfrannu at 
Nodau Llesiant Llywodraeth Cymru.              

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i sicrhau 
gwelliant parhaus wrth ddarparu ei wasanaethau. Effeithia ein gwaith yn uniongyrchol 
ar y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn nhirwedd warchodedig y Parc Cenedlaethol, 
a’r bobl sy’n ei mwynhau, ac rydym am fod yn agored am ein blaenoriaethau ac am 
ein perfformiad.          

2. Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Dynodwyd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ym 1957. Mae’n un o bymtheg 
Parc Cenedlaethol yn y DU ac un o dri yng Nghymru. Rhychwanta’r Parc 1,347 
o gilometrau sgwâr (520 milltir sgwâr) rhwng cefn gwlad Canolbarth Cymru a 
Chymoedd diwydiannol De Cymru. Mae yno dirwedd amrywiol, ac uwchdiroedd 
ysgubol yn cyferbynnu â dyffrynnoedd gwyrdd, rhaeadrau dramatig, coetir hynafol, 
safleoedd archeolegol, ogofâu, coedwigoedd, cronfeydd dwr a chymunedau bywiog.

Mae’r Parc wedi’i gategoreiddio gan yr Undeb Ryngwladol Cadwraeth Natur (IUCN) yn 
dirwedd warchodedig Categori V [5] sy’n golygu ei fod: 

“Yn ardal warchodedig lle mae’r rhyngweithio rhwng pobl a natur dros amser wedi cynhyrchu ardal 
o gymeriad arbennig sydd o werth ecolegol, biolegol, diwylliannol a golygfaol sylweddol: a lle mae 
diogelu cyfanrwydd y rhyngweithio hwn yn hanfodol i ddiogelu a chynnal yr ardal a’i chadwraeth natur 
gysylltiedig a’i gwerthoedd eraill.” www.iucn.org

Mae IUCN wedi llunio llawer o ganllawiau ‘arfer gorau’ ar gyfer tirweddau 
gwarchodedig ac mae cynlluniau strategol y Parc Cenedlaethol yn ystyried y rhain 
pan fyddant yn berthnasol. 
Ceir rhagor o wybodaeth am y Parc ar wefan yr Awdurdod: www.beacons-npa.gov.
uk, ar wefan y cyrchfan: www.breconbeacons.org/ ac yng Nghynllun Rheoli’r Parc 
Cenedlaethol (2015-2020).
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3.	Awdurdod	Parc	Cenedlaethol	Bannau	Brycheiniog	
Sefydlwyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (yr Awdurdod) 
gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995 sy’n nodi dau ddiben y Par:
 
 1.1. ‘diogelu a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth   
 ddiwylliannol Parciau Cenedlaethol’          
 2.‘hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau’r rhinweddau arbennig’

Ar drywydd y ddau ddiben statudol, mae gan yr Awdurdod ddyletswydd i: 

 ‘geisio meithrin llesiant economaidd a chymdeithasol cymunedau   
 lleol yn y Parc Cenedlaethol drwy weithio’n agos gyda’r asiantaethau 
 ac awdurdodau lleol sy’n gyfrifol am y materion hyn’

Cyfranna’r Awdurdod at lawer o nodau ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer 
yr economi, iechyd, addysg, cynaliadwyedd a chynhwysiant cymdeithasol fel y’u 
nodir yn ‘Symud Cymru Ymlaen 2016-2021’. Rhoddwyd cyfarwyddyd diweddar ar 
gyfer tirweddau gwarchodedig Cymru yn y datganiad ysgrifenedig ‘Gwerthfawr a 
Chydnerth: Blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer Ardaloedd o Harddwch 
Naturiol Eithriadol a Pharciau Cenedlaethol’ a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2018. 
Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo hefyd i’r uchelgeisiau ar gyfer gwell gwasanaethau 
cyhoeddus a nodir mewn cyhoeddiadau polisi gan gynnwys ‘Cymru’n Un: Cenedl Un 
Blaned’ a ‘Rhaglen Cymru Fyw’.                                                    

4.	Cynllun	Rheoli	Parc	Cenedlaethol	Bannau	Brycheiniog
Mae Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  yn nodi’r weledigaeth 
ac yn darparu’r fframwaith ar gyfer gwneud penderfyniadau a datblygu blaenoriaethau 
yn yr Awdurdod. Cynllun penodedig yw’r Cynllun Rheoli i bawb sy’n rhannu 
cyfrifoldeb am reoli’r ardal – cyrff cyhoeddus, y trydydd sector a thirfeddianwyr 
preifat fel ei gilydd. Roedd y broses ymgynghori’n bellgyrhaeddol, yn drwyadl ac 
yn ddwys, ac adlewyrchir ehangder y cyfraniadau yng nghymhlethdod  a chwmpas 
y Cynllun.                                     

Yn y tabl canlynol nodir hierarchaeth y derminoleg allweddol yn y Cynllun Rheoli a’r 
Cynllun Corfforaethol.

Cynllun	Rheoli’r	Parc	
Cenedlaethol 2015-20

Ein sbardunau strategol am 
20 mlynedd 

Nodau Corfforaethol 
(ynghlwm wrth Themâu’r 
Cynllun	Rheoli)	 

Yn deillio o’r Cynllun, i’w cyflawni dros 
gyfnod o 3 – 5 mlynedd. 

Camau gweithredu tîm ac unigol Wedi’u sefydlu i drefnu’r gwaith tuag 
at y nodau corfforaethol dros gyfnod o 
1 – 3 blynedd.        

Camau gweithredu tîm ac unigol Sut byddwn yn cyflawni blaenoriaethau 
blynyddol

Dangosyddion perfformiad Sut byddwn yn mesur yr hyn a wnaethom 
ac yn asesu a ydym wedi cyflawni’r 
amcanion a osodwyd gennym.

1. http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/



Mae’r Cynllun Rheoli wedi’i gategoreiddio yn ôl chwe thema, a chamau gweithredu 
penodol yn perthyn iddynt. Defnyddir y chwe thema i gytuno ac adrodd ar feysydd 
gwaith allweddol yn y Cynllun Corfforaethol. Felly, mae’r adolygiad blynyddol o nodau 
a blaenoriaethau yn rhan bwysig o broses adolygu’r Cynllun Rheoli. Adolygwyd y 
Cynllun yn 2014/2015 a mabwysiadwyd fersiwn wedi’i diweddaru yn 2015, yn ymdrin 
â chyfnod o bum mlynedd tan 2020. Mae Cynllun Datblygu newydd ar gyfer 
2020-2025 ar y gweill erbyn hyn. Mae Nodau Corfforaethol yr Awdurdod yr un 
fath â chwe thema’r Cynllun Rheoli a gellir eu gweld yn y tabl isod.

Yr Awdurdod yw’r awdurdod cynllunio statudol i ardal y Parc Cenedlaethol ac mae’n 
gyfrifol am baratoi Cynllun Datblygu Lleol 2013 . Dechreuodd adolygiad o’r Cynllun 
Datblygu Lleol ym mis Rhagfyr 2017 a disgwylir mabwysiadu’r cynllun newydd ym mis 
Mai 2022. Rhoir gwybod am gynnydd mewn perthynas â’r Cynllun Corfforaethol yn yr 
Adroddiad Blynyddol bob blwyddyn. Rhoir gwybod am berfformiad yr Awdurdod fel 
Awdurdod Cynllunio yn yr Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Cynllunio.                                      

5. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) yn gosod 
‘egwyddor datblygu cynaliadwy’ y mae gofyn i gyrff cyhoeddus ei hystyried wrth 
wneud penderfyniadau:

Themâu’r	Cynllun	Rheoli/Nodau	Corfforaethol

Thema 1: Rheoli Tirweddau’r Parc i Sicrhau’r Budd Mwyaf Posibl i’r Cyhoedd a Chadwraeth 

Thema 2: Diogelu a Gwella Bioamrywiaeth      

Thema	3: Rhoi Cyfleoedd ar gyfer Hamdden a Mynediad i’r Awyr Agored

Thema	4: Hybu Ymwybyddiaeth a Dealltwriaeth am y Parc 

Thema 5: Adeiladu a Chreu Cymunedau, Trefi a Phentrefi Cynaliadwy         

Thema 6: Datblygu Economaidd Cynaliadwy  

 Y pum ffordd o weithio – Yr egwyddor datblygu cynaliadwy

Tymor hir Atal Integreiddio Cydweithio Cynnwys

2. http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/brecon-beacons-national-park-local-development-plan/ 5



Disgrifir y pum ffordd o weithio yn fanylach yma http://futuregenerations.wales/about-
us/future-generations-act/. Caiff gwaith yr Awdurdod ei gynllunio a’i gyflenwi yn unol â’r 
pum ffordd o weithio fel y’u nodir drwy’r ddogfen gyfan hon ac fel y’u crybwyllir 
yn benodol isod:

Tymor Hir - Mae’r Cynllun Rheoli’n nodi gweledigaeth tymor canolig i dymor hir 
i’r Parc hyd at 2030 a’r tu hwnt, gan hefyd osod y cyd-destun ar gyfer meysydd gwaith 
allweddol yng Nghynllun Corfforaethol yr Awdurdod. Fe’i hadolygir bob pum mlynedd. 
Mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi polisïau cynllunio defnydd tir dros dymor canolig 
o bymtheg mlynedd ac fe’i hadolygir bob pedair blynedd. Datblygwyd y ddau gynllun 
hyn drwy ymgynghori ag amrywiaeth helaethach o bobl a sefydliadau a nodi polisïau 
a chamau gweithredu i alluogi penderfyniadau pendant a chyson. Cynlluniau ar sail 
tystiolaeth ydynt, sy’n anelu at ragweld tueddiadau’r dyfodol, ac fe’u datblygwyd yng 
nghyd-destun dyletswydd a dibenion statudol y Parc, a chanllawiau IUCN ar gyfer 
tirweddau gwarchodedig. Maent yn gosod amcanion gyda’r bwriad o gyflawni Cymru 
iachach, hapusach, fwy ffyniannus a chydnerth.

Atal - Mae’r Cynllun Rheoli a’r Cynllun Datblygu Lleol yn nodi polisïau a chamau 
gweithredu tymor byr a thymor canolig i fodloni’r weledigaeth gyffredin i’r Parc. 
Dylai’r holl gamau gweithredu a chynlluniau a weithredir gan yr Awdurdod (a’i 
bartneriaid) gael eu gweithredu yng nghyd-destun y weledigaeth hon, sy’n anelu’n 
rhannol at fod yn gydnerth, yn ymatebol, yn agored i newid (yn enwedig newid 
hinsawdd) ac yn rhagweithiol o ran lliniaru effeithiau camau annymunol ac addasu 
iddynt ynghylch, ymhlith pethau eraill, bioamrywiaeth, newid hinsawdd a thwristiaeth. 
Hefyd, mae’r Parc yn amgylchedd sy’n gallu chwarae rhan bwysig mewn atal cyflyrau 
meddygol tymor hir drwy ystod eang o weithgareddau a all arwain at iechyd corfforol 
a meddyliol da.

Integreiddio - Dengys y ddogfen hon sut mae amcanion yr Awdurdod yn 
effeithio ar y nodau llesiant. Nodir amcanion eraill yr Awdurdod yn y Cynllun Rheoli 
(2015-2020) a byddant yn parhau i gael eu dilyn mewn modd sy’n cyflenwi’r nodau 
llesiant. Mae’r Awdurdod yn bartner a wahoddwyd ar y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus, gan gyfrannu at ystod eang o amcanion llesiant drwy ein gwaith ein 
hunain a gwaith gyda phartneriaid.

Cydweithio - Bu’r Awdurdod yn cydweithio’n helaeth dros y pum mlynedd 
ddiwethaf i sicrhau canlyniadau a nodwyd yn y Cynllun Rheoli. O’r 111 o gamau 
gweithredu a nodwyd yn y Cynllun, mae 107 yn mynnu rhyw fath o gydweithio (96%). 
Mae’r Awdurdod hefyd wedi ymrwymo i gydweithio’n fewnol ar draws meysydd gwaith 
allweddol a thimau gwasanaeth ac adlewyrchir hyn yn y cynlluniau gweithredu a nodir 
isod. Fel sefydliad sy’n culhau, mae cydweithio’n allweddol er mwyn i’r Awdurdod 
gyrraedd ei nodau.

Cynnwys - Mae’r Cynllun Rheoli a’r Cynllun Datblygu Lleol yn destun ymgynghori 
ac adolygu rheolaidd, gan gynnwys cymunedau, grwpiau ac asiantaethau lleol. Hefyd, 
mae’r Awdurdod yn cynnal nifer o ymgynghoriadau ac ymrwymiadau bob blwyddyn.
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6. Meysydd Gwaith Allweddol
Yn y flwyddyn ariannol 2018/19, adolygodd yr Awdurdod ei ddull o gyflenwi ei 
Ddibenion a’i Ddyletswydd drwy nodi pedwar Maes Gwaith Allweddol, y byddai’n 
cyflenwi prosiectau’n gysylltiedig â hwy. Y rhain yw:

Aeth yr Awdurdod ati hefyd i adolygu ei strwythur rheoli i hwyluso modd symlach 
o wneud ei waith, gan ganolbwyntio ar brosiectau. Yn unol â’r adolygiad craffu ar 
bartneriaethau effeithiol, bydd cyfrifoldeb am ddatblygu partneriaethau yn perthyn 
i’r Tîm Rheoli.                                    

Blwyddyn ariannol 2019/20 yw blwyddyn olaf yr iteriad cyfredol o Gynllun Rheoli’r 
Parc Cenedlaethol (2015-2020). Ar hyn o bryd, mae’r ddogfen yn destun adolygiad ac 
mae Cynllun Rheoli newydd ar y gweill ar gyfer 2020-2025. Am fod yr amserlenni’n 
cyd-daro, mae’r gwaith i ddatblygu’r Cynllun Rheoli newydd yn cael ei gysoni â’r 
gwaith ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol newydd gymaint ag sy’n bosibl. Mae’r Cynllun 
Corfforaethol hwn yn pontio rhwng amcanion y Cynllun Rheoli cyfredol a chyfeiriad 
newydd y Cynllun Rheoli a’r Cynllun Datblygu Lleol sydd ar ddod. O gofio hyn, 
datblygwyd amcanion diwygiedig gyda’r Tîm Rheoli.                                               

Nodau Llesiant  
Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn canolbwyntio ar wella llesiant 
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy gyflwyno Saith 
Nod i ddangos y math o Gymru yr hoffem ei gweld. Gyda’i gilydd, maent yn creu 
gweledigaeth gyffredin i gyrff cyhoeddus weithio tuag ati.

Nod Disgrifiad	o’r	nod							

Cymru 
lewyrchus 

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd 
ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau 
mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi 
sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl 
fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.

Cymru 
gydnerth    

Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag 
ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, 
economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid 
(er enghraifft newid hinsawdd).      

Cymru iachach       Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle 
deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol.              

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u 
cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir ac amgylchiadau 
economaidd-gymdeithasol).

Cymru o 
gymunedau 
cydlynol       

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.

Cymru â diwylliant 
bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu  

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r 
Gymraeg, ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a 
gweithgareddau hamdden.

Cymru sy’n gyfrifol 
ar lefel fyd-eang

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud 
peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.

Treftadaeth Tirweddau a 
Bioamrywiaeth  

Cymunedau 
Cydnerth 

Datblygu 
Economaidd 
Cynaliadwy 
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7. Amcanion Llesiant    
Mae’r Awdurdod yn adolygu ei amcanion bob blwyddyn ond yn ymarferol maent 
yn aml yn rhychwantu 3-5 mlynedd gan ddibynnu ar natur y gwaith a sbardunau 
allanol. Pan oedd y ddogfen hon yn cael ei galw’n ‘Gynllun Gwella Busnes’ labelwyd yr 
amcanion yn ‘flaenoriaethau gwella’ a chafodd yr amcanion cyfredol eu dwyn ymlaen a’u 
mireinio o’r rheini a sefydlwyd ar gyfer 2017/18. Fe’u nodir o dan bedwar Maes Gwaith 
Allweddol yr Awdurdod, sy’n cysylltu wedyn â Saith Nod Llesiant Llywodraeth Cymru.                             

Maes Gwaith Allweddol Amcanion Llesiant APCBB    

1. Treftadaeth
Mae gan Barc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog dreftadaeth hanesyddol a 
diwylliannol gref. Drwy ganolbwyntio 
ar dreftadaeth, bydd yr Awdurdod yn 
cyfrannu’n uniongyrchol at sicrhau 
‘Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r 
Gymraeg yn ffynnu’.

1.1 Diogelu a gwella treftadaeth    
ddiwylliannol cymunedau’r Parc gan 
gynnwys Treftadaeth Adeiledig, yr 
Amgylchedd Hanesyddol a defnyddio’r 
Gymraeg.                   

2. Tirwedd a Bioamrywiaeth 
Mae diogelu a gwella harddwch naturiol 
a bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol 
wedi’u hymgorffori yn Niben 1af 
yr Awdurdod ac yn cyfrannu’n 
uniongyrchol at sicrhau 
‘Cymru fwy cydnerth’.

2.1 Cynnwys partneriaid a’r cyhoedd 
i ddiffinio’r blaenoriaethau, canfod 
y dystiolaeth a chymryd camau 
gweithredu’r Cynllun Gweithredu 
Adfer Natur - ‘Dyfodol a Natur 
wrth ei Wraidd’. 

3.	Cymunedau	Cydnerth	
Gall creu cymunedau cydnerth 
wella teimladau o lesiant, lleihau 
straen, ac ysbrydoli. Drwy hyrwyddo 
gweithgarwch, annog gwirfoddolwyr a 
chefnogi’r rheini sydd â chyfyngiadau 
corfforol, economaidd neu eraill, mae’r 
amcan hwn yn cyfrannu’n uniongyrchol 
at sicrhau ‘Cymru o Gymunedau 
Cydlynol’, ‘Cymru Iachach’ a hefyd 
‘Cymru sy’n Fwy Cyfartal’.

3.1 Galluogi croestoriad amrywiol o 
gymdeithas i ennill buddion iechyd a 
llesiant o’r Parc Cenedlaethol.           
3.2 Nodi heriau allweddol ac atebion 
arloesol o ran byw’n gynaliadwy yn y 
Parc Cenedlaethol.         
3.3 Annog cyfleoedd cynaliadwy i 
wneud gweithgareddau hamdden a 
chael at yr awyr agored, darparu ar 
eu cyfer, a’u rheoli, er budd iechyd, 
addysg a llesiant, a’r economi.       

4.	Datblygu	Economaidd	
Cynaliadwy   
Mae creu datblygiad economaidd 
cynaliadwy yn cysylltu’n uniongyrchol 
â ‘Chymru Lewyrchus’ a ‘Chymru 
Gydnerth’. Bydd mwy o gyflogaeth yn 
cefnogi ‘Cymru sy’n Fwy Cyfartal’ a 
‘Chymru Iachach’.

4.1 Cydweithio â phartneriaid 
i ddatblygu budd economaidd 
o nodweddion arbennig y PC a 
chefnogi twf busnesau cynaliadwy o 
fewn cynhwysedd amgylcheddol a 
chymdeithasol yr ardal.                
4.2 Tyfu cyfleoedd hamdden awyr 
agored a thwristiaeth gynaliadwy.

Mae’r tabl yn Atodiad 1 yn cysylltu’r camau gweithredu ar gyfer 2019/20 â’r Saith Nod 
Llesiant.  

Mae Amcanion Llesiant Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cyd-
redeg â’r Cynlluniau Llesiant mewn tri Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y Parc 
Cenedlaethol, yn cyfrannu at eu cyflenwi.                  
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8. Cysoni Meysydd Gwaith Allweddol â’r Adnoddau sydd ar Gael 
Mae’r setliad cyllid a ddygodd ymlaen y dyraniad o 2017/18 i 2018/19 a 2019/20 yn 
cyflwyno her a chyfle i Aelodau a’r Tîm Rheoli wrth ffurfio ymatebion mwy pwyllog 
at yr amgylchedd cyllido sy’n newid ac archwilio rhai newidiadau strwythurol 
sylfaenol i sefydliad mwy ystwyth, cydweithredol, sy’n canolbwyntio ar brosiectau. 
Bydd newidiadau sefydliadol ychwanegol yn ofynnol i ddatblygu dulliau newydd, 
cydweithredol, amlddisgyblaethol o weithio gyda llai o gyllid craidd.                     

Yn 2018/19 datblygodd yr Awdurdod fodel gweithredol newydd i gyflenwi ei 
ddibenion yn effeithiol gan wneud gostyngiadau cynaliadwy angenrheidiol i gostau 
craidd. Bydd hyn yn sicrhau buddion gwasanaeth yn 2019/20 a’r tu hwnt. Cynhaliwyd 
adolygiad llawn o flaenoriaethau a strwythur gweithredol yn 2018 – ac mae hyn wedi 
arwain at ddiwygio’r strwythur rheoli, y model llywodraethu a’r cynllun cyflenwi 
gwasanaeth, gan gytuno ar broses i gyflawni’r newidiadau sy’n ofynnol gan gyllideb 
2019/20.

Dros y tair blynedd nesaf, bydd cynlluniau ariannol tymor canolig yr Awdurdod 
yn ystyried pwysau ar y gyllideb o ddyfarniadau cyflog, chwyddiant heblaw cyflog, 
cyfraniadau pensiwn a’r adolygiad o’r Cynllun Datblygu Lleol.                

Mae’r penderfyniad i ailddiffinio’r blaenoriaethau gwella mewn meysydd gwaith 
allweddol, mabwysiadu dull rheoli prosiect o gyflenwi gwasanaeth, a symleiddio’r 
strwythur rheoli, yn adlewyrchu bwriad yr Awdurdod i gyflenwi mewn perthynas 
â’i Nodau Llesiant a hynny gan ganiatáu amser i ganolbwyntio ar wneud cynnydd go 
iawn mewn meysydd a nodwyd. Mae hefyd yn unol â natur y prosiectau a gyflawnir 
o fewn dibenion arbennig Awdurdodau Parc Cenedlaethol, sy’n cael eu cyflenwi’n 
nodweddiadol yn ystod y tymor canolig i’r tymor hir.   

Yn y siart cylch canlynol, nodir sut mae’r Awdurdod wedi dyrannu gwariant 2019/2020 

mewn perthynas â’r Meysydd Gwaith Allweddol.       

Siart: Gwariant yr Awdurdod mewn perthynas â’r 
Meysydd Gwaith Allweddol

Gwariant	Refeniw	Crynswth	a	Fwriedir	2019/20

Rheoli Corfforaethol a Democratig

Tirwedd a Bioamrywiaeth

Datblygu Economaidd Cynaliadwy

Treftadaeth

Cymunedau Cydnerth
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9. Gweithio gyda Phartneriaid
Paratoir y Cynllun Rheoli gyda chyfranogiad gweithgar rhanddeiliaid allweddol a’r 
gymuned ehangach i feithrin cydberchenogaeth ar y weledigaeth, y nodau, yr amcanion, 
y polisïau a’r camau gweithredu. Mae hyn yn fwyfwy pwysig am fod rhannu adnoddau a 
gwybodaeth yn gallu goresgyn rhai o’r rhwystrau a gyflwynir gan yr hinsawdd ariannol 
gyfredol. Mae gwaith partneriaeth hefyd yn helpu i ddangos ein bod yn sefyll ynghyd, 
a gall ennyn cefnogaeth y cyhoedd. Cynhaliwyd adolygiad interim o’r 111 o gamau 
gweithredu i gyd yn y Cynllun Rheoli yn 2016 a bydd adolygiad pellach yn cael ei 
gynnal yn ystod 2019/20.

10. Craffu
Yn ogystal ag archwiliadau allanol, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal ei 
broses archwilio ei hun drwy gyfres o adolygiadau craffu sy’n gysylltiedig â meysydd 
gwaith allweddol.

Y diweddaraf oedd ymarfer craffu ‘Partneriaethau’ ar raddfa fawr a gynhaliwyd drwy 
2017/18 ac a gyflwynwyd i’r Awdurdod yn ystod 2018.  Ystyrir argymhellion terfynol 
o’r astudiaeth hon gan yr Awdurdod ym mis Ebrill. Mae dyfodol craffu’n cael ei adolygu 
gan y Gweithgor Datblygu Aelodau a Llywodraethu yn rhan o’r adolygiad cyffredinol o 
lywodraethu yn hydref 2019.

11. Camau Gweithredu 2019/2020
Mae gwneud gwelliannau parhaus wrth ddarparu ein gwasanaethau a gwrando ar 
anghenion y rheini sy’n defnyddio’r gwasanaethau hynny yn bwysig i ni, ac rydym yn 
sylweddoli y bydd yn heriol inni fodloni disgwyliadau, o ystyried y toriadau ariannol a’r 
arbedion yn y sector cyhoeddus. Rydym felly’n canolbwyntio o’r newydd ar ganlyniadau 
sy’n gwneud gwahaniaeth i bobl a lleoedd yn y Cynllun Corfforaethol eleni, sy’n 
cydredeg â’r amcanion a amlinellwyd uchod.

10



Cyd-destun:
Mae amgylchedd hanesyddol Cymru yn ased gwerthfawr sy’n chwarae rhan allweddol 

mewn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cymunedau yng 
Nghymru. Mae’n hanfodol mynd ati i ofalu am yr ased hwn a’i hyrwyddo; ar ôl colli 

neu anghofio elfennau, prin y gellir eu hadfer.

Maes Gwaith Allweddol 1  
Treftadaeth



12

Cefndir:
Gall treftadaeth gynnwys yr amgylchedd adeiledig a threftadaeth ddiwylliannol. Mae’n gysylltiad rhwng dau 

Ddiben a Dyletswydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac mae’n cyfrannu at bob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy. 

Mewn cynlluniau blaenorol, rydym wedi adrodd mewn perthynas ag archaeoleg a’r amgylchedd adeiledig.             

Mae archaeoleg ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn rhan allweddol o’i dreftadaeth. Heneb 

gofrestredig yw safle archeolegol o bwysigrwydd cenedlaethol ac yn y Parc mae 357 o’r rhain. Mae Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol wedi ymrwymo i ddiogelu a gwella’r rhain.                                                    

Mae treftadaeth adeiledig wrth wraidd treftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol ac mae ei gwella yn 

creu ymdeimlad unigryw o le. Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i ddiogelu a gwella treftadaeth adeiledig y 

Parc Cenedlaethol drwy ostwng nifer yr adeiladau rhestredig sydd mewn perygl.  Ar hyn o bryd, mae Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gartref i 1,955 o adeiladau rhestredig, a rhai ohonynt yn benodol o agored 

i niwed, ac angen gwaith trwsio a chynnal a chadw arnynt. Yr adeiladau rhestredig bregus hyn sydd ar y gofrestr 

‘Adeiladau mewn Perygl’.   

Beth fyddwn ni’n ei wneud a sut?  

Amcan:
Diogelu a gwella treftadaeth ddiwylliannol ac adeiledig y Parc Cenedlaethol a hyrwyddo’r 
Gymraeg a thraddodiadau ein cymunedau:       

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
• Diogelu a gwella treftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yr ardal.  

• Sicrhau bod yr Amgylchedd Hanesyddol yn cael ei ddeall a’i werthfawrogi’n helaethach.

• Mynd i’r afael â dirywiad y traddodiadau diwylliannol lleol a gwerthfawrogi eu rhan mewn cynnal   

 cymunedau bywiog a chydlynol.           

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
• Bydd gennym dystiolaeth ein bod wedi helpu ein cymunedau i barhau’n lleoedd bywiog â thraddodiadau  

 diwylliannol cryf lle mae’r Gymraeg yn ffynnu.                          

• Gallwn ddangos sut rydym wedi cynnal a gwella amgylchedd hanesyddol y Parc Cenedlaethol ar gyfer  

 cenedlaethau’r dyfodol.

3.	Gwerthfawrogi	Amgylchedd	Hanesyddol	Cymru’	–	yr	Ymddiriedolaeth	Genedlaethol	2010



Prosiect/	Rhaglen	 Cam Gweithredu Dangosydd

Cenhadon 1.1.1 Datblygu rhaglen Cenhadon 
ymhellach i hyrwyddo’r Gymraeg a 
diwylliant Cymru.                                        

Y ganran o fusnesau sy’n 
gweithredu yn y parc sy’n 
cymryd rhan yn y Cynllun 
Cenhadon.  

Y ganran o Genhadon sy’n 
dewis ymgymryd â’r modiwl 
Treftadaeth Ddiwylliannol.

Cenhadon 1.1.2 Datblygu rhaglen Cenhadon 
ymhellach i hyrwyddo treftadaeth 
ddiwylliannol.

Y ganran o Genhadon sy’n 
dewis ymgymryd â’r modiwl 
Treftadaeth Ddiwylliannol.

Cronfa Datblygu Cynaliadwy  1.1.3 Cefnogi prosiectau’r 
Parc Cenedlaethol a phrosiectau 
cymunedol sy’n hyrwyddo 
treftadaeth.

Y ganran o grantiau’r Gronfa a 
ddyfarnwyd i brosiectau â budd 
pendant i’r Dreftadaeth.

Gwirfoddoli 1.1.4 Datblygu rhaglen sy’n cynyddu 
cyfleoedd i wirfoddoli yn y sector 
Treftadaeth.        

Cynnydd canrannol mewn 
gwaith monitro cyflwr a 
gwblhawyd ar gyfer Henebion 
Cofrestredig sy’n eiddo i’r 
PC, fel y’i gwnaethpwyd gan 
wirfoddolwyr Treftadaeth.

Rhaglen addysg     1.1.5 Cyflenwi rhaglen yn 
Gymraeg a Saesneg sy’n 
defnyddio treftadaeth gyfoethog y 
PC i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Nifer y rhaglenni Addysg sy’n 
cyflenwi cydrannau Treftadaeth 
yn ganran o’r holl addysg a 
gyflenwir.        

Y ganran o’r rhaglenni 
addysg sy’n cyflenwi 
cydrannau Treftadaeth 
drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Treftadaeth Adeiledig 1.1.6 Datblygu rhaglen sy’n cynyddu 
ardaloedd cadwraeth yn y PC 
a sicrhau bod pob gwerthusiad 
cyfredol o ardal gadwraeth wedi’i 
ddiweddaru.

Cynnydd canrannol mewn 
ardaloedd cadwraeth. 
Y ganran o ardaloedd 
cadwraeth â gwerthusiadau 
wedi’u diweddaru. 

Treftadaeth Adeiledig/ Rhaglen 
Gwaith Wardeniaid

1.1.7 Prosiect ar y cyd rhwng 
treftadaeth a wardeniaid i gynnal a 
gwella’r dreftadaeth ddiwylliannol 
ac adeiledig sy’n eiddo i’r PC.

Prosiect a chynllun 
gweithredu wedi’u diffinio.

Cynlluniau Lle 1.1.8 Datblygu rhaglen i ddarparu 
cyllid grant i brosiectau treftadaeth 
sy’n seiliedig ar le.

Cyllid Treftadaeth mewn 
Lleoedd wedi’i sicrhau.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Cyd-destun:
Mae diogelu a gwella harddwch naturiol a bywyd gwyllt y Parc Cenedlaethol wedi’u 
hymgorffori yn Niben 1af Awdurdodau Parc Cenedlaethol ac mae hefyd yn gynhenid 

i’r 2il Ddiben a Dyletswydd. Mae’n ganolog i gyflawni gweledigaeth Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Maes Gwaith Allweddol 2
Tirwedd a 

Bioamrywiaeth 



Mae Deddf Amgylchedd Cymru 2016 (Adran 6) yn mynnu bod ‘rhaid i awdurdodau cyhoeddus geisio cynnal 

a gwella bioamrywiaeth i’r graddau sy’n gyson ag arfer eu swyddogaethau’n briodol’ ac mae’n mynnu bod 

awdurdodau cyhoeddus yn adrodd sut maent yn gwneud hyn, gyda’r adroddiad cyntaf i’w gyflwyno erbyn 

diwedd 2019. Mae diogelu a gwella bywyd gwyllt eisoes yn rhan o ddiben cyntaf Parciau Cenedlaethol y DU ac 

mae canllawiau Llywodraeth Cymru ar Adran 6 yn nodi: ‘byddai’n rhesymol i awdurdod cyhoeddus gysoni ei 

gynlluniau a’i adroddiadau ar gyfer dyletswydd Adran 6 â’i gylchoedd cynllunio corfforaethol, yn enwedig lle 

gall hyn arddangos ymgorffori’r ddyletswydd Adran 6.’           

Felly, bydd Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol a’r Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn ymdrin â’r gofyniad am 

‘gynllun Adran 6’ ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a bydd Adroddiad Cyflwr y Parc, monitro 

camau gweithredu yn y Cynllun Rheoli, a’r adrodd am berfformiad yn yr Adroddiad Blynyddol oll yn bodloni 

dyletswydd adrodd Adran 6.

Cefndir: 
Mae’r uwchdiroedd yn rhychwantu tua 60% o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog neu ryw 4% o Gymru yn 

ôl arwynebedd. Maent yn cynnwys rhai o’r ardaloedd mwyaf o dir comin cyffyrddol, di-dor yng Nghymru, gan 

gynnwys tri o bedwar tir comin cyffiniol Cymru sydd dros 4000 hectar yr un. Mae sicrhau eu diogelu a’u gwella 

wrth wraidd Dibenion Parciau Cenedlaethol. Cyfle yw Glastir i wella ardaloedd mawrion o’r uwchdiroedd a 

ffermdir cynhyrchiol mewn ardaloedd sensitif, gan hefyd fagu perthnasoedd ‘ar lawr gwlad’. Cyfranna’r Awdurdod 

hefyd at drafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allweddol ynghylch offerynnau cymorth y dyfodol 

ar gyfer amaethyddiaeth a Chymru wledig yn dilyn Brexit.                               

Mae amrywiaeth yr amodau yn yr amgylchedd naturiol yn dwyn cyfleoedd niferus i wahanol rywogaethau 

ddod o hyd i’r lle mwyaf addas i fyw – eu cynefinoedd. Oherwydd amrywiaeth y rhywogaethau, sicrheir bod 

ecosystemau’n iach a bod rhywogaethau’n gallu parhau i esblygu wrth i amodau newid. Mae’r amrywiaeth 

genetig rhwng unigolion o bob rhywogaeth yn helpu i wneud pob cenhedlaeth yn ddigon cryf i allu esblygu 

ac addasu. Dirywio y mae bioamrywiaeth o hyd yn rhyngwladol, a thuedd yw hon sy’n cynnwys tirweddau 

gwarchodedig, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dim ond 10% o Safleoedd o Ddiddordeb 

Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) yn y Parc sydd o dan reolaeth briodol ac mae 55% o SoDdGA mewn 

cyflwr anffafriol (mae 77% o SoDdGA ar dir sy’n eiddo i’r Awdurdod mewn cyflwr anffafriol).        

Bydd y Cynllun Gweithredu Adfer Natur yn meithrin gwell gwybodaeth am gyflwr cynefinoedd a 

rhywogaethau’r Parc, yn nodi pwysau ac atebion, ac yn cefnogi camau i wella’r ecosystemau sy’n seiliedig arnynt.                                       

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn berchen ar 14% o ardal y Parc Cenedlaethol ac yn 

rheoli cymaint â hynny. Blociau cyffyrddol mawr iawn o dir comin uwchdirol yw llawer o’r ardal hon, ond 

mae’n cynnwys llawer o ecosystemau, cynefinoedd a rhywogaethau eraill. 

Er mwyn rheoli’r tir hwn a’i adnoddau naturiol cysylltiedig, rhaid i’r Awdurdod ddeall cyflwr yr adnoddau hyn yn 

ogystal â’r atebolrwydd, cytundebau tenantiaeth, rhwymedigaethau, cyfyngiadau a buddsoddiadau sy’n ofynnol i 

adfer a chynnal yr adnoddau hyn mewn cyflwr da. I’r un graddau, dylai’r gwaith o gadw’r asedau hyn neu gaffael 

unrhyw asedau newydd yn y dyfodol fodloni cyfres bendant o feini prawf yn unol â dibenion a dyletswydd yr 

Awdurdod. Ar y cyd, mae’r wybodaeth hon yn perthyn i gymalau cynllun rheoli asedau strategol. 

Amcan:
Datblygu	a	chyflenwi	Cynllun	Gweithredu	Adfer	Natur	-	‘Dyfodol	a	Natur	wrth	ei	Wraidd’	
i	adfer	bywyd	gwyllt	a	chynefinoedd	ac	adeiladu	rhwydwaith	o	ecosystemau	cydnerth	
wedi’u cysylltu’n well yn y Parc Cenedlaethol:
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Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
• Gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth drwy adfer natur a gwella cyflwr cynefinoedd ac ecosystemau allweddol.           

• Adfer asedau tir yr Awdurdod a’u cadw mewn cyflwr da yn esiamplau o reoli cynaliadwy.                         

• Sicrhau bod y rhan hanfodol y mae gwasanaethau ecosystem ac adfer natur yn ei chwarae mewn    

 datblygiad cymdeithasol ac economaidd yn cael ei deall a’i gwerthfawrogi’n ehangach.

Sut byddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
• Bydd gennym dystiolaeth i ddangos ein bod wedi dechrau gwrthdroi dirywiad bioamrywiaeth, 

 yn enwedig rhywogaethau allweddol.

• Byddwn yn gallu dangos sut rydym wedi gwella cyflwr amgylcheddol y tir sy’n eiddo inni a sut rydym   

 wedi gweithio gydag eraill i wella’r tir sy’n eiddo iddynt hwy.       

• Byddwn wedi casglu adborth gan ein rhanddeiliaid allweddol sy’n dangos gwell gwerthfawrogiad o’r    

 amgylchedd.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Prosiect/Rhaglen	 Cam Gweithredu Dangosydd

Adfer Natur     2.1.1 Gweithio gydag aelodau 
Partneriaeth Natur Leol i ddatblygu 
cynlluniau cyflenwi adfer natur. 

2.1.2 Cytuno ar yr ecosystemau 
â blaenoriaeth a chynefinoedd/
safleoedd cyfansoddol er mwyn 
cyflenwi Cynllun Gweithredu 
Adfer Natur.

2.1.3 Datblygu cynllun cyfathrebu 
ac ymgysylltu â’r cyhoedd i hybu 
ymwybyddiaeth am adfer natur, 
ennyn cefnogaeth a rhoi’r cyfan 
ar waith.                       

Wedi cytuno ar gynlluniau 
cyflenwi, eu cyflenwi, a dechrau 
eu rhoi ar waith.

Wedi cytuno ar ecosystemau/
cynefinoedd/safleoedd â 
blaenoriaeth, eu nodi, a dechrau 
gweithredu Cynllun Gweithredu 
Adfer Natur.                                   

Wedi paratoi a chymeradwyo 
cynllun cyfathrebu ac ymgysylltu 
â’r cyhoedd, ac wedi dechrau ei 
roi ar waith.

Prosiect ‘Vital Signs’  2.1.4 Gweithio gyda phartneriaid i 
gadw llygad ar y gwaith o gwblhau cais 
prosiect, a monitro’r rhaglen i Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Os cafodd ei gymeradwyo i fwrw 
ymlaen ag ef, mae’r cais prosiect 
wedi’i gwblhau a’i gytuno gan 
bartneriaid prosiect.                      

Adroddiad Cyflwr Natur 2.1.5 Cytuno ar y blaenoriaethau 
a’r gofynion tystiolaeth ar gyfer yr 
Adroddiad Cyflwr Natur a’r mapiau 
rhwydwaith ecolegol.

Wedi cytuno ar flaenoriaethau; 
wedi cytuno ar raglen fapio a 
sefydliad arwain; wedi asesu sail 
dystiolaeth; wedi nodi bylchau 
a ffynonellau i’w llenwi; wedi 
paratoi/cychwyn prosiectau 
ymchwil cymhwysol.

Cynllun Rheoli Asedau 2.1.6 Cwblhau cofrestr asedau ac 
asesiad cyflwr ledled y tir sy’n eiddo 
i’r Awdurdod.   

2.1.7 Llunio Cynllun Rheoli Asedau 
wedi’i ddiweddaru.

Wedi cwblhau cofrestr asedau ac 
asesiad cyflwr.  

Wedi datblygu cynllun rheoli 
asedau, wedi’i gymeradwyo gan 
Awdurdod y PC, a chamau rheoli 
wedi’u dechrau.

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Cyd-destun:
Mae helpu i greu a chynnal cymunedau cydnerth yn gynhenid i ddyletswydd y 

Parc i geisio meithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd cymunedau lleol yn y 
parc cenedlaethol. Maes gwaith pellgyrhaeddol yw hwn sydd â chysylltiadau 

â dibenion a dyletswydd y parc. 

Maes Gwaith Allweddol 3 
Cymunedau Cydnerth 



Ceir cysylltiad agos rhwng y gwaith hwn a Maes Gwaith Allweddol Datblygu Economaidd Cynaliadwy am nad 

all cymunedau fod yn gydnerth heb sail economaidd gadarn. O ganlyniad, bydd y rhaglenni gwaith yn cael eu 

croesgyfeirio er mwyn creu cyfleoedd i sicrhau mwy o fuddion drwy gydredeg gweithgarwch.

Cynigia’r Parc Cenedlaethol gyfleoedd am ystod eang o weithgareddau cymunedol a hamdden ac i hyrwyddo 

ffyrdd iachus o fyw i bobl o fewn a’r tu hwnt i ffin y Parc Cenedlaethol. Yr her i bawb dan sylw yw galluogi pob 

sector o gymdeithas i fwynhau’r Parc mewn ffyrdd priodol a chynaliadwy, heb wrthdaro â diben cyntaf y Parc na 

bychanu ei rinweddau arbennig.

Cefndir:
Cynigia’r Parc Cenedlaethol gyfleoedd amrywiol o fudd i lesiant pobl ledled Cymru. Er mwyn sicrhau’r budd hwn 

i bob sector yn y dyfodol, mae angen rheoli gwrthdaro posibl drwy Reoli Ymwelwyr. Gall Awdurdod y PC gefnogi 

dulliau confensiynol ac arloesol o fyw yn y Parc Cenedlaethol ac elwa arno. Yn rhan o hyn, mae’r Awdurdod, ar 

y cyd ag eraill, yn ymgysylltu ag ystod eang o grwpiau o’r tu mewn a’r tu hwnt i ffiniau’r parc, drwy raglenni a 

phrosiectau cynnwys, allgymorth, addysgu a dehongli.                                                                          

Amcan 1 i Gymunedau Cydnerth:               

Galluogi croestoriad amrywiol o gymdeithas i ennill buddion iechyd a llesiant o’r 
Parc Cenedlaethol:    

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
• Bod ystod ehangach o bobl o’r tu mewn a’r tu hwnt i’r ffin yn ennill buddion iechyd a llesiant o’r 

 Parc Cenedlaethol.         

• Bydd ein gwaith yn cyfrannu at leihau anghydraddoldeb rhwng plant a rhieni plant mewn tlodi o ran  

 cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diwylliannol, addysgol, chwaraeon a hamdden.     

• Bod ymwelwyr yn mwynhau profiadau awyr agored cyfoethog heb amharu ar y rhai sy’n byw a 

 gweithio yn y Parc Cenedlaethol a heb effeithio ar yr amgylchedd.

 

Sut fyddwn yn gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?: 
• Bydd gennym dystiolaeth i ddangos bod gan bobl ffyrdd o fyw mwy gweithgar, iachach.           

• Bydd gennym enghreifftiau o’n gwaith yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd.

• Byddwn yn gallu dangos sut mae ein gwaith rheoli ymwelwyr wedi datrys gwrthdaro hamdden. 
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Prosiect/Rhaglen		 Cam Gweithredu Dangosydd

Monitro Cynllun Cynhwysiant 
Cymdeithasol 

3.1.1 Datganiad sefyllfa a pholisi 
Cynhwysiant Cymdeithasol a 
Thlodi Plant, a chymryd camau 
gweithredu gan gynnwys y rheini 
ym mhrosiectau Amgylchedd 
Ysbrydoledig a Chamau Bach.

Camau Gweithredu wedi’u 
cymryd, Nifer y Cyfranogwyr. 
Newidiadau mesuradwy mewn 
iechyd a llesiant.                 

Camau gweithredu Iechyd a 
Llesiant

3.1.2 Polisi Iechyd a Llesiant a 
chymryd camau gweithredu gan 
gynnwys y rheini yn y prosiectau 
Heneiddio’n Egnïol a 
Chamau Bach. 

Camau Gweithredu wedi’u 
cymryd, Nifer y Cyfranogwyr. 
Newidiadau mesuradwy mewn 
iechyd a llesiant.                  

Hyrwyddo Cludiant Cyhoeddus 3.1.3 Rhoi gwybodaeth am 
opsiynau cludiant heblaw ceir 
i alluogi mynediad ehangach. 

Tudalennau gwe yn eu lle ac 
wedi’u hyrwyddo. 

Gweithgarwch cynnwys ysgolion 3.1.4 Cyflenwi’r rhaglen addysg, 
gan gynnwys cymhorthdal 
cludiant Chwarae Teg ar gyfer 
ysgolion â % uchel o Brydau 
Ysgol am Ddim.

5000+ o gyfranogwyr. 
Dros 400 yn elwa ar 
Chwarae Teg.

Prosiect Cerdded Cymdeithasol 3.1.5 Comisiynu astudiaeth ar 
yr anghenion a chyfleoedd i 
gerdded cymdeithasol i gynyddu’r 
rhwydwaith o lwybrau sydd 
ar gael.

Wedi cwblhau’r astudiaeth 
yn unol â manyleb y tendr.    

Atgyweirio Llwybrau Ucheldirol 3.1.6 Cyflenwi gwaith prosiect y 
flwyddyn ar y llwybr ucheldirol 
yn y Mynyddoedd Duon a Chanol 
y Bannau; parhau i ddatblygu’r 
timau o Wirfoddolwyr Ucheldir.

Metrau neu gilometrau o 
lwybrau ucheldirol wedi’u 
cwblhau ac amcangyfrif o’r 
arwynebedd o gynefin 
sy’n elwa.                     

Gwefan Cyrchfan        3.1.7 Lansio Gwefan Cyrchfan 
a’i gwerthuso drwy gydol y 
flwyddyn.  

Gwefan wedi’i chyflenwi.

Camau Gweithredu Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd

3.1.8 Addysg a Dehongli 
– y cymunedau y gweithiwyd 
gyda nhw a’r hanesion a 
adroddwyd – gan gynnwys: y 
gwaith powdwr gwn, Partneriaeth 
Defnydd Tir y Mynydd Du, Ffordd 
Cymru, Gwefan Cyrchfan ac 
Awdurdod y PC.

Nifer y cyfranogwyr. 
Nifer y prosiectau a 
gyflenwyd. 

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Amcan 2 ar gyfer Cymunedau Cydnerth:            

Cydweithio i nodi heriau allweddol a datblygu atebion arloesol i fyw’n gynaliadwy yn y 
Parc Cenedlaethol:             

Pa ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
• Bod y Parc Cenedlaethol yn dod yn fwy cydnerth i genedlaethau heddiw ac yfory sy’n byw yn yr 

 ardal a’r cylch.

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
• Byddwn wedi sicrhau cytundeb cyfunol ar sail tystiolaeth, a dealltwriaeth o’r heriau sy’n wynebu 

 ein cymunedau.       

• Drwy gydweithio, byddwn wedi datblygu atebion drwy ein gwaith gyda chymunedau a 

 phartneriaid eraill.

Prosiect/Rhaglen	 Cam Gweithredu Dangosydd

Cynlluniau Lle 3.2.1 Hwyluso Cyd-gynhyrchu 
Cynlluniau Lle gyda chymunedau 
unigol.           

Nifer y Cynlluniau Newydd a 
ddatblygwyd. Wedi cymryd camau 
gweithredu mewn cynlluniau 
cytunedig.

Rheoli Ymwelwyr â Bro’r 
Sgydau

3.2.2 Datblygu ymyriadau a 
negeseuon partneriaeth i ymateb 
yn effeithiol i bwysau ymwelwyr. 
Archwilio ar y cyd fecanweithiau 
ar gyfer perchenogaeth a budd 
cymunedol uniongyrchol o nifer 
yr ymwelwyr. Nodi potensial a 
datblygu cais am gyllid graddfa 
dirwedd i ddarparu cyfleusterau 
a lle ar gyfer niferoedd ymwelwyr 
presennol.          

Ymyriadau wedi’u cynllunio a’u 
cyflenwi. Buddion wedi’u cyflawni. 
Cyllid wedi’i archwilio. Cynnig 
wedi’i gyflwyno.

Cronfa Datblygu Cynaliadwy   3.2.3 Cefnogi prosiectau 
cydnerthedd cymunedol gyda 
chyngor datblygu a chyllid a 
rhannu arfer gorau.            

Nifer y prosiectau ar gyfer byw 
cynaliadwy. Cyllid wedi’i ddenu i 
ardaloedd ar gyfer y rhain. 

Get Into the Brecon Beacons 3.2.4 Rhaglen sgiliau i bobl 
ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant, gyda 
The Prince’s Trust - Cymru.

12 o bobl ifanc ar raglen 
pythefnos. 4+ o hyfforddeion ar 
hyfforddeiaeth am dâl.    

Ceisio cyllid am brosiectau sgiliau 
pellach

3.2.5 Bodloni’r angen a nodwyd a 
chyflenwi gallu sicr APC i lenwi’r 
bwlch hwn.                

Ceisiadau wedi’u cyflwyno. 
Cyllid wedi’i sicrhau.

Archwilio atebion tai 
arloesol           

3.2.6 I enillwyr is nad ydynt yn 
gymwys am dai cymdeithasol – 
i gadw pobl mewn cymunedau.

Cynigion prosiect 
wedi’u datblygu.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.
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Cyd-destun:
Mae ein dyletswydd statudol yn mynnu ein bod yn meithrin llesiant economaidd y 

cymunedau sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol. Ceir cysylltiad agos rhwng y gwaith hwn 
a Maes Gwaith Allweddol Cymunedau Cydnerth am nad all cymunedau fod yn 

gydnerth heb sail economaidd gadarn.                 

Maes Gwaith Allweddol 4 
Datblygu Economaidd 

Cynaliadwy 



Cefndir:
Mae rhinweddau arbennig yr ardal yn cynnig gwerth ychwanegol i fusnesau o dwristiaeth a sectorau eraill. Mae 

APCBB yn cydweithio â phartneriaid o wahanol sectorau i helpu i wireddu hyn yn gynaliadwy. Gweithia APCBB 

gyda chymunedau drwy Gynllunio Lleoedd i fynegi materion allweddol mewn meysydd gan gynnwys datblygu’r 

economi a helpu i nodi a chynllunio camau gweithredu i fynd i’r afael â hwy.

Ceir tensiwn rhwng y manteision economaidd a geir o annog ymwelwyr i ymweld â’r ardal a’r effaith negyddol o 

ran pwysau lleol ar gymunedau fel lleoedd parcio ceir, a thagfeydd traffig, yr ôl troed carbon a llygredd o gerbydau 

sy’n dod i’r Parc oherwydd prinder seilwaith cludiant cyhoeddus. Mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol wedi 

cyflwyno nifer o atebion creadigol ac arloesol ac yn eu datblygu, er enghraifft drwy Genhadon Parc Cenedlaethol, 

Hyfforddiant Busnes ac ymgysylltu â busnesau drwy’r Bartneriaeth Cyrchfan Cynaliadwy a’r Gronfa Datblygu 

Cynaliadwy.                                                       

Mae diddordeb cyhoeddus cynyddol mewn twristiaeth brofiad a bywyd gwyllt, ac mae dynodiad y Parc 

Cenedlaethol yn cyflwyno cyfleoedd economaidd i gymunedau lleol y bydd yr Awdurdod yn eu helpu i elwa arnynt.

Amcan ar gyfer Datblygu Economaidd Cynaliadwy:

Gweithio	gyda	sefydliadau	partner	allweddol	i	hyrwyddo	a	chefnogi	cyfleoedd	i	gynhyrchu	
incwm cynaliadwy yn y Parc Cenedlaethol gan ddiogelu rhinweddau naturiol a diwylliannol 
arbennig y PC:         

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
• Bod cymunedau’n ymateb yn gadarnhaol i newid i helpu i sicrhau economi fywiog a chynaliadwy yn unol   

 â’r canllawiau rheoli ar gyfer Ardal Warchodedig Categori V gyda’r nod o gynnal bywoliaethau dynol.

• Bod y cyswllt rhwng yr economi leol a rhinweddau arbennig y Parc yn parhau i greu effaith luosydd 

 i fusnesau twristiaeth lleol.              

• Cefnogi’r farchnad gyflogaeth leol.

• Bod negeseuon y Parc Cenedlaethol yn cael eu cyfleu i ymwelwyr gan wella ymddygiad ymwelwyr.       

• Cynnwys busnesau yng ngwaith a blaenoriaethau’r Parc. 

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
• Bydd y dystiolaeth yn dangos bod poblogaeth ein cymunedau yn sefydlog a bod swyddi i’r rheini sy’n   

 byw yn y Parc Cenedlaethol.           

• Byddwn yn gallu arddangos enghreifftiau o fusnesau gwledig newydd llwyddiannus.

• Bydd gennym dystiolaeth fod ymwelwyr yn deall ac yn gwerthfawrogi ein heconomi wledig.
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Prosiect/	Rhaglen	 Cam Gweithredu Dangosydd

Polisi economaidd cynaliadwy 4.1.1 Llunio polisi i gefnogi 
datblygiad economaidd cynaliadwy 
yn rhan o brosesau Cynllun Rheoli’r 
Parc Cenedlaethol a’r Cynllun 
Datblygu Lleol ac wedi’i gysylltu â 
chamau gweithredu a gwerthusiad 
gwaelodlin.  

Polisi wedi’i gytuno.

Ardal Gwella Busnes Aberhonddu 4.1.2 Cefnogi datblygiad Cynllun 
Gwella Busnes Ardal Gwella Busnes 
Aberhonddu gan sicrhau bod 
busnesau’n parchu cyfyngiadau 
amgylcheddol.                                

Cynnig Ardal Gwella 
Busnes wedi’i ddatblygu’n 
llwyddiannus.

Cynlluniau Lle 4.1.3 Hwyluso cyd-gynhyrchu 
Cynlluniau Lle gyda chymunedau 
unigol i gytuno ar gamau gweithredu 
datblygu economaidd cynaliadwy a 
datblygu’r camau hynny. 

Nifer y Cynlluniau wedi’u 
datblygu. Camau gweithredu 
wedi’u datblygu mewn 
cynlluniau cytunedig.

Rhaglen Cronfa Datblygu 
Cynaliadwy   

4.1.4 Defnyddio’r Gronfa Datblygu 
Cynaliadwy i gefnogi prosiectau 
cydnerthedd economaidd 
cymunedol gyda chyngor datblygu 
a chyllid a rhannu arfer gorau gan 
gynnwys Ynni Adnewyddadwy .                                                  

Nifer y prosiectau i’r economi 
a thwf gwyrdd. Cyllid wedi’i 
ddenu ar gyfer y rhain.

Economi fwyd leol gynaliadwy    4.1.5 Gweithio gyda ffermwyr a 
chynhyrchwyr i wella ansawdd 
a maint argaeledd bwyd lleol 
drwy brosiect ABC os caiff ei 
gymeradwyo.            

Prosiect wedi’i ddechrau.

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20
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Prosiect/	Rhaglen Cam Gweithredu Dangosydd

Partneriaeth Cyrchfan 
Cynaliadwy  

4.1.6 Cynnal a datblygu gwaith 
Partneriaeth yn enwedig gyda’r 
sector busnes drwy gyfarfodydd 
Bwrdd a Grwp Cyflenwi 
rheolaidd yn ogystal â grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen.

Nifer y busnesau yr ymgysylltwyd 
â hwy (cofnodion Swyddog).
Nifer y cenhadon 
(cofnodion Swyddog).  
Geoparc: Cyfraddau twf 
economi Parc Cenedlaethol 
(ffigurau gan STEAM).
Cymhareb ymwelydd dydd i 
ymwelydd aros dros nos 
(ffigurau gan STEAM).
Incwm cyrchfan 
(ffigurau gan STEAM).
Cyflogaeth cyrchfan 
(ffigurau gan STEAM).
Lefelau boddhad profiad 
ymwelwyr (arolwg Ymwelwyr 
bob 5 mlynedd (i ddod 2020).
Nifer y cymunedau y gweithiwyd 
gyda nhw ar brosiectau dehongli 
(Ffynnon).

Geoparc Byd-eang UNESCO 
Fforest Fawr

4.1.7 Cynnal a datblygu rhaglen 
Geoparc gan ei defnyddio i 
sylweddoli buddion o’r gwahanol 
gynnig yn adeilad y gorllewin 
ar ei dreftadaeth naturiol a 
diwylliannol. 

Gwaith Partneriaeth Croeso 
Cymru

4.1.8 Dod â budd lleol o raglenni 
Croeso Cymru: Blwyddyn 
Darganfod Cymru a Ffordd 
Cymru. 

Gwaith marchnata Parc 
Cenedlaethol 

4.1.9 Datblygu gwaith 
partneriaeth marchnata: Gweithio 
gyda phartneriaid yn y sector 
cyhoeddus a’r sector preifat 
i gyflenwi gwefan, cyfryngau 
cymdeithasol, print a chysylltiadau 
cyhoeddus er budd y cyrchfan. 

Camau Gweithredu Ymgysylltu â 
Busnes

4.1.10 Datblygu ymgysylltiad â 
busnes drwy raglen Cenhadon 
a Hyfforddiant Busnes a 
digwyddiadau untro.       

Profiad yr Ymwelydd 4.1.11 Gwella Profiad yr 
Ymwelydd drwy ddehongli 
a gwybodaeth o ansawdd. 
Cefnogi gwyliau cerdded lleol a 
chyfleoedd mewn canolfannau.                  

Prosiectau Twristiaeth 4.1.12 Cyflenwi prosiectau 
wedi’u hariannu’n allanol ar ôl 
eu cymeradwyo: Geoparciau 
Iwerydd Interreg, Canolfan 
Geoparc Craig y Nos a phrosiect 
cyfalaf Ffordd Cymru.

Mae’r tabl yn Atodiad 1yn nodi sut mae’r camau gweithredu yn y Maes Gwaith Allweddol hwn yn cysylltu â Nodau 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20	(parhad)
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Cyd-destun:
Mae’r Awdurdod yn destun newidiadau sylweddol yn y ffordd y caiff ei drefnu 
a’i strwythuro i’w wneud yn ddigon ystwyth i fodloni gofynion amgylchiadau 

gwleidyddol ac amgylcheddol heriol.

Trefniadaeth 
a Llywodraethu            



Cefndir:
Yn 2018/19 ailwampiodd yr Awdurdod ei drefniadau llywodraethu mewnol a’i uwch dîm gweithredol. Wrth i’r 

newidiadau hyn barhau i fwrw gwreiddiau, ac yng ngoleuni’r cyd-destun gwleidyddol ac amgylcheddol ehangach, 

mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn cyflwyno rhai amcanion, camau gweithredu a dangosyddion mewnol o dan y 

pennawd ‘Trefniadaeth a Llywodraethu’ er mwyn sicrhau bod y trefniadau newydd yn gweithio a bod yr Awdurdod 

mewn cyflwr addas i fodloni’r heriau a’r cyfleoedd o’i flaen. Yn yr adran hon ceir hefyd amcanion am waith sy’n 

cyfrannu ar draws nifer o feysydd gwaith allweddol.                

Amcan 1 ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu:

Bod yr Awdurdod yn cael ei gydnabod am ansawdd ei benderfyniadau a’i lywodraethu:              

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
Bod yr Awdurdod yn gwneud penderfyniadau cadarn i’r Parc, sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ac sy’n ddealladwy i bawb. 

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
Gallwn arddangos bod penderfyniadau wedi’u gwneud yn dryloyw ac yn agored ar sail ymgynghori a 

thystiolaeth dda.

Prosiect/Rhaglen		 Cam Gweithredu Dangosydd

Meysydd Gwaith Allweddol 5.1.1 Annog pob aelod i gyfrannu 
at fusnes y Fforwm Polisi.                      

Cofnodion presenoldeb a 
Chyfraniad aelod-hyrwyddwyr.      

Meysydd Gwaith Allweddol 5.1.2 Grymuso ac ymgorffori’r 
Grwpiau Maes Gwaith Allweddol.

Cyfraniad y Grwpiau Maes 
Gwaith Allweddol at y Fforwm 
Polisi, a phroses adolygu’r 
CDLl a Chynllun Rheoli’r 
Parc Cenedlaethol.

Casglu Tystiolaeth 5.1.3 Adeiladu’r sail dystiolaeth 
i gefnogi datblygiad polisi a 
phenderfyniadau.

Adroddiad Cyflwr y Parc 
cywir a pherthnasol   
Arolwg a rhaglen fonitro 
wedi’u cynhyrchu a’u dechrau.

Adolygiad Trefniadaeth a 
Llywodraethu

5.1.4 Adolygu strwythurau 
mewnol a’r strwythur 
llywodraethu i sicrhau eu bod yn 
addas at ddiben.   

Adolygiad LlC Datblygu Aelodau 
a Llywodraethu o strwythurau 
llywodraethu yn Hydref 2019.

Datblygu Aelodau  5.1.6 Gwneud y defnydd gorau o 
sgiliau Aelodau.

Adolygu drwy broses Cyfweliad 
Datblygiad Personol.  

Cynllunio Busnes 5.1.7 Symleiddio trefniadau 
busnes a llywodraethu drwy 
adolygu agendâu ac adroddiadau. 

Adroddiadau a chyfarfodydd yn 
fyrrach, gyda mwy o ffocws.

5.1.8 Cyflwyno cynigion am 
newidiadau strwythurol pellach, 
model ariannol diwygiedig a 
chynlluniau gwaith cysylltiedig.

Cynigion a chynlluniau gwaith 
yn eu lle.

Beth	fyddwn	yn	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Nid yw camau gweithredu ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu yn cael eu croesgyfeirio â’r nodau Llesiant yn Atodiad 
1 am eu bod yn sail i gyflenwi’r holl gamau gweithredu eraill.
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Amcan 2 ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu:

Gwella’r ffordd y byddwn yn cyfathrebu ein gwaith:

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
Bod aelodau o’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn deall ac yn gwerthfawrogi ein gwaith yn ehangach. 

 

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
Bydd gennym dystiolaeth o gefnogaeth gynyddol i ddibenion a dyletswydd y Parc Cenedlaethol fel y’u cyflenwir 

drwy waith yr Awdurdod a’i bartneriaid.

Beth	fyddwn	yn	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Prosiect/Rhaglen		 Cam Gweithredu Dangosydd

Cynllun Cyfathrebu 5.2.1 Llunio a dechrau cyflenwi 
strategaeth ymgysylltu glir 
a chynllun(iau) cyfathrebu 
ategol sy’n cysylltu cyflenwi ac 
eiriolaeth, gan baratoi a nodi 
ein cynnig.

Awdurdod wedi cymeradwyo’r 
strategaeth gyda chyfrifoldeb clir 
am gyflenwi camau gweithredu.

Gwaith eiriolaeth 5.2.2 Defnyddio llwyddiant i 
ennyn cefnogaeth wleidyddol ac 
adnoddau.

Cyllid ychwanegol, 
cydnabyddiaeth wleidyddol.

Nid yw camau gweithredu ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu yn cael eu croesgyfeirio â’r nodau Llesiant yn Atodiad 1 
am eu bod yn sail i gyflenwi’r holl gamau gweithredu eraill.

Amcan	3	ar	gyfer	Trefniadaeth	a	Llywodraethu:

Gwella’r ffordd y byddwn yn dewis, cynllunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau:

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
Creu sefydliad sy’n gallu ymateb yn gyflym i amgylchiadau a blaenoriaethau sy’n newid, a chyflenwi’n effeithiol 

mewn perthynas â’r dibenion a’r ddyletswydd mewn amgylchedd ansicr.

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
Byddwn yn gallu arddangos yr hyn y mae gwaith prosiect wedi’i gyflenwi a hefyd mynegi’r gwersi a ddysgwyd o 

brosiectau llwyddiannus ac aflwyddiannus.                  

Blaenoriaeth/	Rhaglen Cam Gweithredu Dangosydd

Rheoli Prosiectau a Rhaglenni    5.3.1 Cynllunio proses i 
gymeradwyo prosiectau.

Proses ar waith. 

5.3.2 Sefydlu methodoleg ar gyfer 
gwerthuso llwyddiant prosiectau.

Dull wedi’i ddogfennu. 

Nid yw camau gweithredu ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu yn cael eu croesgyfeirio â’r nodau Llesiant yn Atodiad 1 
am eu bod yn sail i gyflenwi’r holl gamau gweithredu eraill.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20
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Amcan	4	ar	gyfer	Trefniadaeth	a	Llywodraethu:

Diffinio	rhaglen	ar	gyfer	datblygu	asedau	eiddo	cyhoeddus	yr	Awdurdod	i	helpu’r	
Awdurdod i adrodd hanesion y Parc Cenedlaethol mewn ffyrdd ysbrydoledig:         

Pa Ganlyniadau ydyn ni’n ceisio eu sicrhau?:
Bod gan yr Awdurdod strategaeth a gweledigaeth glir o ran y ffordd yr hoffai ddefnyddio ei brif asedau sy’n 

wynebu’r ymwelwyr. Bod ei safleoedd yn cael eu cydnabod gan ymwelwyr yn gyrchfannau allweddol yn y Parc 

Cenedlaethol.

Sut fyddwn ni’n gwybod ein bod wedi gwneud gwahaniaeth ymhen deng mlynedd?:
Mae prif safleoedd yr Awdurdod yn atyniadau poblogaidd i ymwelwyr lle gall yr Awdurdod adrodd hanes ei 

waith ac ysbrydoli pobl am y Parc Cenedlaethol, a lle gall yr Awdurdod arddangos arfer gorau ac arloesedd o ran 

cynllunio adeiladau, ymgysylltu a rheoli tir.                                           

Nid yw camau gweithredu ar gyfer Trefniadaeth a Llywodraethu yn cael eu croesgyfeirio â’r nodau Llesiant yn Atodiad 1 
am eu bod yn sail i gyflenwi’r holl gamau gweithredu eraill.

Beth	fyddwn	ni’n	ei	gyflenwi	yn	2019/20

Blaenoriaeth	/	Rhaglen	 Cam Gweithredu Dangosydd

Adrodd ein Hanes 5.4.1 Gosod sgrin ddehongli 
ryngweithiol newydd yng 
Nghanolfan Groeso’r 
Parc Cenedlaethol. 

Dehongliad wedi’i osod ac ar 
waith. Adborth wedi’i gael gan 
ymwelwyr.

Cynllun Datblygu i’n safleoedd 
Ymwelwyr

5.4.2 Llunio cynllun strategol 
i brif asedau’r Awdurdod sy’n 
wynebu ymwelwyr.

Cynllun strategol wedi’i lunio.

5.4.3 Llunio cynllun penodol i 
safle i Ganolfan Groeso’r Parc 
Cenedlaethol.

Cynllun datblygu’r Ganolfan 
Groeso wedi’i lunio a chamau 
gweithredu wedi’u blaenoriaethu.
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12. Monitro Perfformiad: 
Cofnodir y manylion hyn yn ein System Rheoli Perfformiad, yn sail i adrodd am ein perfformiad yn chwarterol 

i’r Pwyllgor Archwilio a Chraffu, a gynhelir yn gyhoeddus ac sy’n cael ei we-ddarlledu ar-lein. Mae’r wybodaeth 

sy’n cael ei lanlwytho i Ffynnon yn cynnwys data craidd ar ddangosyddion perfformiad statudol a dangosyddion 

perfformiad lleol sy’n dangos cyflenwi pob Maes Gwaith Allweddol yn ei gyd-destun gan gofnodi metrigau, 

mesurau, camau gweithredu, risgiau a thystiolaeth ategol.

Bydd yr Awdurdod yn parhau i feincnodi ei berfformiad gyda Pharciau Cenedlaethol eraill Cymru a chyflwynir y 

manylion hyn hefyd i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol pan fyddant ar gael.  

Profir gwelliannau mewn amrywiol ffyrdd gan gynnwys:            

• Dangosyddion perfformiad (cenedlaethol, statudol, a lleol).

• Ymgynghori â rhanddeiliaid a defnyddwyr gwasanaeth drwy arolygon a moddau eraill.

• Asesu mewnol drwy adolygiadau perfformiad tîm ac unigol.       

• Adroddiadau a gyhoeddir gan Archwilio Mewnol a Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae gan yr Awdurdod drefniadau craffu a llywodraethu corfforaethol cadarn fel y’u nodir yn ei Ddatganiad 

Llywodraethu Blynyddol ar sail cod ymddygiad enghreifftiol a nodir yn y canllawiau gan Ombwdsmon 

Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru. Mae’r cod yn seiliedig ar saith egwyddor bywyd cyhoeddus, a nodwyd 

gyntaf yn y Pwyllgor ar Safonau mewn Bywyd Cyhoeddus (Pwyllgor Nolan) ac a ddiffiniwyd yn ddiweddaraf yng 

Nghymru mewn Offeryn Statudol fel a ganlyn:   

1.  Anhunanoldeb 

2.  Gonestrwydd

3.  Unplygrwydd a Phriodoldeb 

4.  Dyletswydd i Gynnal y Gyfraith

5.  Stiwardiaeth

6.  Gwrthrychedd wrth Wneud Penderfyniadau

7.  Cydraddoldeb a Pharch 

8.  Didwylledd

9.  Atebolrwydd 

10.  Arweinyddiaeth

Mabwysiadwyd amrywiaeth o bolisïau yn yr Awdurdod i gyflawni’r egwyddorion hyn. Fe’u cefnogir gan yr 

Aelodau, Swyddogion, y Pwyllgor Archwilio a Chraffu, y Pwyllgor Safonau, y Swyddog Monitro, cynghorwyr 

cyfreithiol yr Awdurdod, y Weithdrefn Gwyno, y Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol, y Ddeddf Diogelu Data 

a’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth. Byddwn yn sicrhau ein bod yn cymhwyso’r egwyddorion hyn ac yn cadw at yr 

holl ddeddfwriaeth berthnasol yn ein holl benderfyniadau ac yn ein hymrwymiad i wella ein gwasanaethau. 

Mae’r Cynllun Corfforaethol hwn yn perthyn i fframwaith cynllunio uchelgeisiol, sef Cynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol, sy’n mapio datblygiadau yn y Parc hyd at 2030. Bydd ein profiadau’n parhau i lywio a dylanwadu ar 

raglenni gwaith, cyllidebau a chynigion cyllid wrth inni ymdrechu i ragori ar ein targedau.                               

Os hoffech unrhyw wybodaeth ychwanegol am y Cynllun Corfforaethol neu os hoffech awgrymu meysydd 

gwaith lle mae gofyn inni wella, ysgrifennwch at Mr Julian Atkins, Prif Weithredwr,  Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Cambrian Way,  Aberhonddu LD3 7HP, Powys neu e-bostiwch 

improvements@beacons-npa.gov.uk

https://www.ombudsman-wales.org.uk/~/media/Files/CodeofConductguidance_E/Code%20of%20
Conduct%20Community%20Councils%20%20reissued%20March%202015%20English.ashx
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Cyhoeddwyd: Ebrill 2019

Datganiad o Gyfrifoldeb 
Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn gyfrifol am baratoi’r Cynllun Corfforaethol hwn, 

yr wybodaeth a’r asesiadau a eglurir ynddo a’r amcangyfrifon sy’n sail iddynt.               

Mae’r Awdurdod hefyd yn gyfrifol am reoli ei welliannau perfformiad a’r mesurau rheoli mewnol 

sydd wedi cynhyrchu’r wybodaeth a’r asesiad yn y Cynllun hwn.

Mae’r Awdurdod yn fodlon bod cynnwys y Cynllun, ym mhob ystyr berthnasol, yn gywir a chyflawn, 

yn realistig ac yn gyraeddadwy o fewn yr adnoddau sydd ar gael.
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Treftadaeth Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

Cenhadon

1.1.1 Datblygu rhaglen 
Cenhadon ymhellach i 
hyrwyddo’r Gymraeg a 
diwylliant Cymru.

Cenhadon

1.1.2 Datblygu rhaglen 
Cenhadon ymhellach i 
hyrwyddo treftadaeth 
ddiwylliannol.

Cronfa 
Datblygu 
Cynaliadwy   

1.1.3 Cefnogi prosiectau’r 
Parc Cenedlaethol a 
phrosiectau cymunedol sy’n 
hyrwyddo treftadaeth.

Gwirfoddoli 

1.1.4 Datblygu rhaglen 
sy’n cynyddu cyfleoedd 
i wirfoddoli yn y sector 
Treftadaeth.         

Rhaglen	Addysg							

1.1.5 Cyflenwi rhaglen yn 
Gymraeg a Saesneg sy’n 
defnyddio treftadaeth 
gyfoethog y PC i ysbrydoli’r 
genhedlaeth nesaf.

Treftadaeth 
Adeiledig 

1.1.6 Datblygu rhaglen sy’n 
cynyddu ardaloedd cadwraeth 
yn y PC a sicrhau bod pob 
gwerthusiad cyfredol o ardal 
gadwraeth wedi’i ddiweddaru.

Treftadaeth 
Adeiledig / 
Rhaglen	Gwaith	
Wardeniaid

1.1.7 Prosiect ar y cyd rhwng 
treftadaeth a wardeniaid i 
gynnal a gwella treftadaeth 
ddiwylliannol ac adeiledig 
sy’n eiddo i’r PC.

Cynlluniau Lle 

1.1.8 Datblygu rhaglen i 
ddarparu cyllid grant i 
brosiectau treftadaeth sy’n 
seiliedig ar le.
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Atodiad 1 – Sut mae’r camau gweithredu’n bodloni’r Saith Nod Llesiant 
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Tirwedd a Bioamrywiaeth   Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

2.1.1Gweithio gydag aelodau 
Partneriaeth Natur Leol i 
ddatblygu cynlluniau cyflenwi 
adfer natur. 

Adfer Natur    

2.1.2 Cytuno ar yr 
ecosystemau â blaenoriaeth 
a chynefinoedd/safleoedd 
cyfansoddol er mwyn cyflenwi 
Cynllun Gweithredu 
Adfer Natur.

2.1.3 Datblygu cynllun 
cyfathrebu ac ymgysylltu 
â’r cyhoedd i hybu 
ymwybyddiaeth am adfer 
natur, ennyn cefnogaeth 
a rhoi’r cyfan ar waith.

Prosiect Vital 
Signs

2.1.4 Gweithio gyda 
phartneriaid i gadw llygad 
ar y gwaith o gwblhau cais 
prosiect, a monitro’r rhaglen 
i Barc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.

Adroddiad 
Cyflwr	Natur	

2.1.5 Cytuno ar y 
blaenoriaethau a’r gofynion 
tystiolaeth ar gyfer yr 
Adroddiad Cyflwr Natur a’r 
mapiau rhwydwaith ecolegol.

Cynllun	Rheoli	
Asedau 

2.1.6 Cwblhau cofrestr asedau 
ac asesiad cyflwr ledled y tir 
sy’n eiddo i’r Awdurdod.   

2.1.7 Llunio Cynllun Rheoli 
Asedau wedi’i ddiweddaru.
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Cymunedau Cydnerth   Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

Monitro 
Cynllun 
Cynhwysiant 
Cymdeithasol

3.1.1 Datganiad sefyllfa 
a pholisi Cynhwysiant 
Cymdeithasol a Thlodi Plant, 
a chymryd camau gweithredu 
gan gynnwys y rheini ym 
mhrosiectau Amgylchedd 
Ysbrydoledig a Chamau Bach.

Camau 
gweithredu 
Iechyd a 
Llesiant

3.1.2 Polisi Iechyd a Llesiant 
a chymryd camau gweithredu 
gan gynnwys y rheini yn y 
prosiectau Heneiddio’n Egnïol 
a Chamau Bach. 

Hyrwyddo 
Cludiant 
Cyhoeddus

3.1.3 Rhoi gwybodaeth am 
opsiynau cludiant heblaw ceir 
i alluogi mynediad ehangach. 

Gweithgarwch 
cynnwys 
ysgolion

3.1.4 Cyflenwi’r rhaglen 
addysg, gan gynnwys 
cymhorthdal cludiant 
Chwarae Teg ar gyfer ysgolion 
â % uchel o Brydau Ysgol 
am Ddim.

Prosiect 
Cerdded 
Cymdeithasol 

3.1.5 Comisiynu astudiaeth 
ar yr anghenion a chyfleoedd 
i gerdded cymdeithasol i 
gynyddu’r rhwydwaith o 
lwybrau sydd ar gael.

Trwsio Llwybr 
Ucheldirol

3.1.6 Cyflenwi gwaith prosiect 
y flwyddyn ar y llwybr 
ucheldirol yn y Mynyddoedd 
Duon a Chanol y Bannau; 
parhau i ddatblygu’r timau o 
Wirfoddolwyr Ucheldir.

Gwefan 
Cyrchfan     

3.1.7 Lansio Gwefan Cyrchfan 
a’i gwerthuso drwy gydol y 
flwyddyn.  

Camau 
Gweithredu 
Ymgysylltu â’r 
Cyhoedd

3.1.8 Addysg a Dehongli – y 
cymunedau y gweithiwyd gyda 
nhw a’r hanesion a adroddwyd 
– gan gynnwys: y gwaith 
powdwr gwn, Partneriaeth 
Defnydd Tir y Mynydd Du, 
Ffordd Cymru, Gwefan 
Cyrchfan ac Awdurdod y PC.
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Cymunedau Cydnerth (parhad) Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

Cynlluniau Lle
3.2.1 Hwyluso 
Cyd-gynhyrchu Cynlluniau 
Lle gyda chymunedau unigol.           

Rheoli	
Ymwelwyr â 
Bro’r Sgydau

3.2.2 Datblygu ymyriadau 
a negeseuon partneriaeth i 
ymateb yn effeithiol i bwysau 
ymwelwyr. Archwilio ar y 
cyd fecanweithiau ar gyfer 
perchenogaeth a budd 
cymunedol uniongyrchol 
o nifer yr ymwelwyr. Nodi 
potensial a datblygu cais 
am gyllid graddfa dirwedd i 
ddarparu cyfleusterau a lle 
ar gyfer niferoedd ymwelwyr 
presennol.          

Cronfa 
Datblygu 
Cynaliadwy  

3.2.3 Cefnogi prosiectau 
cydnerthedd cymunedol gyda 
chyngor datblygu a chyllid 
a rhannu arfer gorau.            

Get Into the 
Brecon Beacons

3.2.4 Rhaglen sgiliau i bobl 
ifanc nad ydynt mewn addysg, 
cyflogaeth na hyfforddiant, 
gyda The Prince’s 
Trust - Cymru.

Ceisio cyllid am 
brosiectau 
sgiliau pellach

3.2.5 Bodloni’r angen a 
nodwyd a chyflenwi gallu sicr 
APC i lenwi’r bwlch hwn.                

Archwilio 
atebion tai 
arloesol       

3.2.6 I enillwyr is nad ydynt 
yn gymwys am dai 
cymdeithasol – i gadw pobl 
mewn cymunedau.
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Datblygu Economaidd Cynaliadwy  Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

Polisi 
economaidd 
cynaliadwy 

4.1.1 Llunio polisi i gefnogi 
datblygiad economaidd 
cynaliadwy yn rhan o 
brosesau Cynllun Rheoli’r 
Parc Cenedlaethol a’r Cynllun 
Datblygu Lleol ac wedi’i 
gysylltu â chamau gweithredu a 
gwerthusiad gwaelodlin.  

Ardal Gwella 
Busnes 
Aberhonddu

4.1.2 Cefnogi datblygiad 
Cynllun Gwella Busnes Ardal 
Gwella Busnes Aberhonddu gan 
sicrhau bod busnesau’n parchu 
cyfyngiadau amgylcheddol.

Cynlluniau Lle

4.1.3 Hwyluso cyd-gynhyrchu 
Cynlluniau Lle gyda chymunedau 
unigol i gytuno ar gamau 
gweithredu datblygu economaidd 
cynaliadwy a datblygu’r 
camau hynny. 

Rhaglen	
Cronfa 
Datblygu 
Cynaliadwy        

4.1.4 Defnyddio’r Gronfa 
Datblygu Cynaliadwy i gefnogi 
prosiectau cydnerthedd 
economaidd cymunedol gyda 
chyngor datblygu a chyllid a 
rhannu arfer gorau gan gynnwys 
Ynni Adnewyddadwy.                                                   

Economi fwyd 
leol gynaliadwy    

4.1.5 Gweithio gyda ffermwyr 
a chynhyrchwyr i wella ansawdd 
a maint argaeledd bwyd lleol 
drwy brosiect ABC os caiff ei 
gymeradwyo.            

Partneriaeth 
Cyrchfan 
Cynaliadwy   

4.1.6 Cynnal a datblygu gwaith 
Partneriaeth yn enwedig gyda’r 
sector busnes drwy gyfarfodydd 
Bwrdd a Grwp Cyflenwi 
rheolaidd yn ogystal â grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen.

Geoparc 
Byd-eang 
UNESCO
Fforest	Fawr

4.1.7 Cynnal a datblygu rhaglen 
Geoparc gan ei defnyddio i 
sylweddoli buddion o’r gwahanol 
gynnig yn adeilad y gorllewin 
ar ei dreftadaeth naturiol a 
diwylliannol.
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Datblygu Economaidd Cynaliadwy  Nodau Llesiant  

Prosiect/ 
Rhaglen	

Cam Gweithredu

Gwaith 
partneriaeth 
Croeso 
Cymru

4.1.8 Dod â budd lleol o 
raglenni Croeso Cymru: 
Blwyddyn Darganfod Cymru 
a Ffordd Cymru. 

Gwaith 
marchnata 
Parc 
Cenedlaethol

4.1.9 Datblygu gwaith 
partneriaeth marchnata: 
Gweithio gyda phartneriaid yn 
y sector cyhoeddus a’r sector 
preifat i gyflenwi gwefan, 
cyfryngau cymdeithasol, print 
a chysylltiadau cyhoeddus er 
budd y cyrchfan.  

Camau 
Gweithredu 
Ymgysylltu â 
Busnes

4.1.10 Datblygu ymgysylltiad 
â busnes drwy raglen 
Cenhadon a Hyfforddiant 
Busnes a digwyddiadau untro.             

Profiad	yr	
Ymwelydd

4.1.11 Gwella Profiad yr 
Ymwelydd drwy ddehongli 
a gwybodaeth o ansawdd. 
Cefnogi gwyliau cerdded 
lleol a chyfleoedd mewn 
canolfannau.                  

Prosiectau 
Twristiaeth 

4.1.12 Cyflenwi prosiectau 
wedi’u hariannu’n allanol ar ôl 
eu cymeradwyo: Geoparciau 
Iwerydd Interreg, Canolfan 
Geoparc Craig y Nos a 
phrosiect cyfalaf 
Ffordd Cymru.
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