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1.   Y Briff  
1.1. Y bwriad yw i godi proffil Mynyddedd Cambrian fel ffon fesur cenedlaethol ar gyfer 

arloesedd mentrau gwledig cynaliadwy. I gyrraedd y nôd hwn rhaid wrth agwedd 
rheoledig wrth ymdrîn â "chyfoeth naturiol" yr ardal. Mae hwn yn golygu gweithredu 
mewn ffyrdd cyfatebol ar draws y ffiniau gweinyddol sydd eisioes mewn bodolaeth. 

Allbwn  
1.2. Ceir dau adroddiad: 

 Adroddiad Technegol sy'n cyflwyno disgrifiad manwl o'r prosesau a ddilynir, y 
data a gesglir, ei ddadansoddiad ynghyd â'i ffynhonnell wybodaeth. 

 Cynnig ar gyfer trafodaeth (y ddogfen hon) sy'n cyflwyno model ar gyfer 
cydlynu a datblygu rheolaeth adfywiad a chynaliadwyedd yr ardal. Pwrpas y 
ddogfen hon yw i ysgogi trafodaeth, yn seiliedig ar yr Adroddiad Technegol. 
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2.  Mynyddoedd Cambrian yn eu cyd-destun  
(Crynodeb o'r ddadansoddiad manwl a geir yn yr Adroddiad Technegol) 

 

Prif nodweddion 

2.1. Rydym wedi edrych ar yr ardal sydd dan ofal y cynghorau cymuned oddi mewn ac yn 
ffinio â Mynyddoedd  Cambrian fel y mae'n cael ei diffinio'n "Ardal o Ddiddordeb" gan 
Fenter Mynyddoedd Cambrian (Ffigwr 1). Mae'r ardal hon yn cynnwys 1,968 o 
gilometrau sgwâr yn pontio tri awdurdod lleol (Powys, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin) a 
54 o gynghorau cymuned. Mae'n gartref i oddeutu 37,000 o drigolion. Rhydd hwn 
drwch poblogaeth o 0.2 person yr hectar, ymhlith yr isaf yng Nghymru (mae gan 
Gymru gyfartaledd o 1.49 person yr hectar). Mae'r economi leol yn ddibynnol ar 
amaethyddiaeth a thwristiaeth. Adlewyrcha hyn natur wledig iawn yr ardal. Gwelir 
ymfudo o'r ardal gan bobl ifanc ynghyd â mewnfudo i'r ardal gan weithwyr hŷn a'r 
sawl sy'n ymddeol i'r ardal. Fel un o'r ardaloedd mwyaf anghysbell yng Nghymru, 
mae'r ardal yn adlewyrchu'r problemau sy'n gwynebu'r ucheldiroedd. 

2.2. Ffurfia Mynyddoedd Cambrian asgwrn cefn ucheldir Cymru. Maent yn ymestyn o 
ffiniau Parc Cenedlaethol Eryri a Machynlleth yn y gogledd, hyd Fforest Brechfa a 
Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y de. Mae'n ardal o dirwedd uchel 
eithriadol sydd heb ei ddifetha. Llwyfandir uchel, eang gyda rychwantau dyfnion yn 
rhedeg i'r dwyrain a'r gollewin, rhai ohonynt yn cynnwys blaen-nentydd prif afonydd 
Cymru, sef Hafren, Tywi ac Afon Gwy, yn ogystal â bwydo Afon Dyfi. Mae'r ardal yn 
cynnal cynefinoedd prin rhywogaethau gwerthfawr, ynghyd â dulliau o amaethu sydd 
a'u gwreiddiau'n ymestyn yn ôl i'r Oesoedd Canol.Gorchuddir darnau helaeth o dir, 
gan gynnwys rhai dyffrynnoedd ond yn enwedig yr ucheldir, gan blanhigfeydd 
fforestydd masnachol. Gwelir olion o'r gorffennol o ddatblygu adnoddau mwynau 
mewn rhai lleoliadau. Prin yw'r priffyrdd sy'n croesi o'r dwyrain i'r gorllewin ac mae 
natur cymeriad diwylliant y ffiniau dwyreiniol a gorllewinol yn dra gwahanol i'w 
gilydd. 

 

CRYFDERAU  

 amgylchedd o ansawdd uchel; 

 ansawdd byw uchel; 

 traddodiadau diwylliannol cyfoethog sy'n dal i ffynnu; 

 mae'r iaith Gymraeg yn gryf; 

 darpariaeth o wasanaethau a nwyddau naturiol pwysig; 

 ymdeimlad o dirwedd gwyllt ynghyd â lefel uchel o lonyddwch; 

 wybren dywyll; 

 ardaloedd pwysicaf Cymru ar gyfer cadwraeth natur yr ucheldiroedd; 

 nifer sylweddol o nodweddion o ddiddordeb hanesyddol a diwylliannol; 

 cyfleon eang ar gyfer hamdden a thwristiaeth; 
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 mae twristiaeth yn creu oddeutu £40,000,000 y flwyddyn yn ardal Mynyddoedd 
Cambrian; 

 ffynhonnell eithriadol ar gyfer ynni adnewyddol 

 ffynhonnell eithriadol o ddarpariaeth dŵr at ddefnydd cenedlaethol; 

 

Gwendidau: 

 diffyg cydsyniad ynghylch sut i ddifinio a gweinyddu'r ardal; 

 diffyg cydweithrediad ac integreiddio; 

 yr ardal yn ddibynnol ar gyllido tymor byr o'r tu allan; 

 mae Rhanbarth y Cymoedd a Gorllewin Cymru yn un o'r tlotaf yn Ewrop; 

 mae'r boblogaeth yn dangyflogedig neu'n gyflogedig mewn mwy nag un 
alwedigaeth â thâl isel; 

 canran uwch na'r cyfartaledd Cymreig o fasnachwyr "ar eu liwt eu hunain"; 

 gweithlu sy'n heneiddio; 

 nid yw'r gweithlu'n un o gymwyster uchel; 

 mae yna gynhyrchedd isel; 

 gostyngiad cyflogau amaethyddol; 

 dibyniaeth ar ddaliadau cymorthdal amaethyddol er mwyn cynnal ffermydd; 

 diffyg buddsoddiant; 

 rhwydwaith gwan o ran isadeiledd; 

 prinder darpariaeth rhwydweithiau ffonau symudol; 

 mynediad at farchnadoedd a gwasanaethau yn anodd; ynghyd â 

 diffyg isadeiledd hamdden  

 

Bygythiadau: 

 ansicrwydd ynghylch y dyfodol ynghyd â buddioldeb isel; 

 newidiadau i bolisïau rheolaeth tir; 

 poblogaeth ffermydd yn lleihau;  

 lleihad araf yn y ganran o siaradwyr Cymraeg; 

 lleihad yn niferoedd pobl ifanc gan ostwng y gallu, y weledigaeth a'r 
brwdfrydedd i ymgymryd â phrosiectau newydd; 

 lleihad a cholli sgiliau traddodiadol; 

 newid hinsawdd; a 

 dyfodiad clefydau a phathogenau newydd. 
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Cyfleon: 

 cyfnerthu gweithgarwch i gyflawni'r blaenoriaethau a gytunir; 

 cryfhau cydweithio rhwng y dair Sir; 

 y Cynllun Ffermio Cynaliadwy Cymreig; 

 galwad cynyddol Partneriaeth Canolbarth Cymru am gydnabyddiaeth i 
Fynyddoedd Cambrian; a 

 galwad cynyddol Partneriaeth Canolbarth Cymru am brif atyniad dan-dô ar 
gyfer twristiaeth ym Mynyddoedd Cambrian. 

Dymuniadau’r bobl 

2.3. Holwyd llawer o bobl, un ai'n unigol neu mewn grwpiau bychain, gan ddefnyddio 
cwestiynau penodol fel strwythyr sylfaenol i'r trafodeithau. Bu Dyfodol Cambrian 
Futures yn ymwneud yn lleol ac yn cyflawni arolwg fel rhan o gynllun ehangach o 
sesiynau "taro heibio" ar gyfer y sector gymunedol a  thwristiaeth. 

2.4. Daethom i'r casgliad bod yna wyth thema sy'n gallu hysbysu a chyfarwyddo y math o 
fudiad y mae pobl yn chwilio amdano. Dyma nhw, yn nhrefn yr wyddor: 

 Biwrocrataidd - cred rhai bod gormodedd o reoleiddio yn llyffetheirio menter 
lleol. Ond mae angen cymorth allanol ar yr economi leol. Sut mae mynd ati i 
rymuso pobl lleol i gyflawni uchelgais genedlaethol? 

 Cyfathrebu - mae yna ddryswch ynghylch pwy sy'n neud beth a phaham ym 
Mynyddoedd Cambrian. Teimla rhai nad yw eu llais i'w glywed. Beth yw'r dull 
gorau o gydlynu a thaenu gwybodaeth? 

 Cydlynu - yn yr un modd a'r cyfathrebu, mae yna beth ofid bod y fframwaith 
polisi ar draws Mynyddoedd Cambrian yn anghyson ei gynllun a'i gymhwysiad; 
bod prosiectau yn cychwyn ac yn gorffen heb adael unrhyw etifeddiaeth o 
adnoddau neu wybodaeth; bod yna gyfleon coll ynghyd â dyblygu ymdrechion. 
Beth yw'r ffordd orau i gyflwyno agwedd integreiddiedig ar draws yr ardal? 

 Diffiniad - ceir cytundeb bod Mynyddoedd Cambrian yn endyd ynddo'i hun ond 
mae yna hefyd ansicrwydd ynghylch dynodi maint ac ehangder yr ardal. Ble 
dylai'r ffîn syrthio? 

 Dynodiad - mae yna amheuaeth gyffredin o ddynodiadau ffurfiol, yn enwedig 
'Parc cenedlaethol", ond llai o wrthwynebiad felly i "Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol". Gall ddynodiadau fod yn amwys ysgafn, gan greu gwerth 
am arian? 

 Hyblygrwydd - a ydw'r rheolaeth a'r dulliau o weithio yn benodedig bendant 
neu a oes modd eu haddasu at anghenion lleol? 

 Hunaniaeth - cytunir bod gan Fynyddoedd Cambrian dirwedd amaethyddol 
gwerthfawr ynghyd ag ehangder o anialdir tawel. Sut mae mynd ati i godi 
proffil yr ardal heb ddinistrio ei nodweddion arbennig? 
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 Cynrychiolaeth - mae yna rai sy'n gweld dyfodiad rhai a ddaw "oddi allan", neu 
"arbenigwyr" sy'n credu eu bod yn gwybod be sydd orau (coloneiddio 
amgylcheddol), fel bygythiad. Pwy sy'n wir lefaru dros Fynyddoedd Cambrian, 
a gyda pha awdurdod? Sut mae creu corff cynhwysol sy'n effeithlon ac 
effeithiol? 

2.5. Daw pedwar pwnc penodol i'r golwg fel rhai sy'n galw am gysoni gweinyddol: 

 hawliau tramwy a hygyrchedd, yn enwedig wrth gysoni arwyddion 
gwybodaeth, gwaith llwybrau troed, ac wrth fynnu rheolaeth erydiant; 

 gwydnwch cymunedol, yn enwedig gwella iechyd a lles poblogaeth yr ardal. 
Mae yna anhawsterau mynediad, lefel isel o ddarpariaeth gwasanaethau, 
unigedd, costau uwch ynghyd â phrinder dewis neu ansawdd. 

 cynllunio datblygiadau, yn enwedig wrth gysoni rheoleiddio ar draws yr ardal; 
a 

 rheolaeth tir, yn enwedig ym maes cymorth i ffermwyr trwy daliadau amaeth-
amgylchedd ynghyd â thaliadau am wasanaethau ecosystemau. 

 

Ein casgliadau 

2.6. Mae Mynyddoedd Cambrian yn un o gadarnleoedd y diwylliant a'r iaith Gymraeg; 
mae'r cymunedau a'r ffordd o fyw yn rhai sydd ynghlwm wrth ddefnydd a rheolaeth y 
tir. Ond: 

 does dim rheolaeth o Fynyddoedd Cambrian fel ardal ddaearyddol unigol ac 
unedig; 

 mae ffiniau gweinyddol yn rhannu'r ardal; ac 

 hyd yn hyn, mae'r agenda wedi ei gosod gan y ffynnonellau cyllido. 

 

2.7. Mae trigolion Mynyddoedd Cambrian yn gytun ynghylch yr angen o gydlynu y lliaws 
brosiectau, gweithgareddau a'r grwpiau sy'n weithredol yn yr ardal, ac maent: 

 yn derbyn bod angen mudiad uchel ei barch i wneud hwn; 

 yn ymwybodol bod sicrhau adnoddau i'r fath gorff yn heriol; a'u 

 bod yn awyddus i'r ardal gosod ei hagenda clir ei hun cyn ceisio sicrhau'r 
cyllido i'w gyflawni. 
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2.8. Cyflwynwn Gynnig ar gyfer Trafodaeth.  Mae'r Adroddiad Technegol yn cynnwys 
Cynllun Gwaith er mwyn cyflawni hyn. Ceir braslun o'r cynllun yn Nhabl 1. 

Tabl 1: BRASLUN CYNLLUN GWAITH 

Cadarnhau’r bwriad 

  

 Cytundeb ffurfiol ar fwriad Menter Mynyddoedd Cambrian 

 Amlinelliad o’r weledigaeth ar gyfer yr ardal 

 Datganiadau ar agweddau ar swyddogaeth a bwriad Menter Mynyddoedd Cambrian 

Cyflogi a Chysylltu 

  

 Strategaeth ar gyfer cyflogi 

 Dau aelod staff ar gyfer gweithgarwch cymunedol 

 Llwyfan gyfarthrebu effeithiol 

 Tystiolaeth o gytundeb ar y cynnig 

 Cofnod o’r casgliadau 

Ymgynghori 

  

 Cytuno ar ragleno ymgynghori 

 Tystiolaeth o gefnogaeth eang i’r cynnig/cynigior 

 Adolygiad o’r adroddiad dichonoladwyedd 

 Cynhadledd lwyddiannus 

 Cefnogaeth eang i’r cynnig 

 Cytuno ar gorff i arwain 

 Adroddiad o’r gynhadledd 

Gweithrediad 

  

 Siarter / Cyhoeddi Strategaeth Reolaeth 

 Bwriad. Gweithgareddau a chytuno ar y cyfansoddiad newydd 

 Gosod cyllideb 

 Creu corff Newydd gyda staff craidd 

 Sefydlu pwyllgor ar y cyd rhwng y tri Cyngor Sir 

 Trefniadau protocol mewn lle gyda Llywodraeth Cymru, NRW a chyrff cyhoeddus 
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3. Cynnig ar gyfer trafodaeth  
Rhagarweiniad 

3.1. Yn dilyn adolygiad o'r modelau rheolaeth a'u strwythurau sydd ar waith yn y DU ac yn 
Ewrop, cynigiwn fod y cymunedau lleol yn creu eu diffiniad eu hunain o Fynyddoedd 
Cambrian a'r cylch o gymunedau cyfagos. Bydd hwn yn statws heb iddi oblygiadau 
statudol. (gweler Land Use Consultants, Cole et al. 2012) 

 Bydd hwn yn ddiffiniad cymdeithasol gyda phwyslais ar alluogi cymunedau a 
mentrau yn hytrach na'u cyfyngu. 

 Y bwriad fydd cyflwyno datblygiad gwledig cynaliadwy integreiddiedig ynghyd 
â chyfalaf naturiol cysylltiol trwy gynnal amgylchedd o safon uchel. 

 Mae enw'r diffiniad yn agored i'w drafod ond awgrymwn fod y cymunedau yn 
dewis geiriad sy'n adlewyrchu'n glir uchelgais eu hardal. Fel teitl gweithredol, 
rydym yn defnyddio'r geiriad "Mynyddoedd Cambrian, ardal ac iddi 
arwyddocâd cenedlaethol" hyd y cytunir ar enw gan y cymunedau. 

 Awgrymwn agwedd ddeuaidd tuag at y ffiniau a'r llywodraethiant. 

 

Ffiniau 

3.2. Rydym yn ymwybodol y bydd unrhyw gynigion ar gyfer rheolaeth yr ardal yn y 
dyfodol, o bosib, yn galw am ffiniau sy'n gwahaniaethu oddi wrth yr un a ddefnyddir 
ar gyfer yr astudiaeth hon. Bydd pennu'r ffiniau hynny yn haws pan y daw'n eglur pa 
weithrediant a fydd mewn lle ar gyfer rheolaeth hir dymor yr ardal. Serch hynny, 
oddi mewn i ardal yr astudiaeth fe fydd yn bosib dynodi ardal o ucheldir anial, tir 
pori neu'n goetir, sydd wedi'i leoli oddi mewn i ardal o iseldir ac ynddi aneddiadau 
gwasgaredig. Nid ydym yn diffinio'r "ardal graidd" hon ond credwn bod yna heriau yn 
yr ucheldir sydd o natur wahanol i rai yr ardal ehangach.1 
 

3.3. Oddi mewn i ardal yr astudiaeth ceir cyfleuon i: 

 Hybu'r cylch cyfagos o drefi fel pyrth i'r ardal 

 Cynnal datblygiad mentrau diwylliannol a chynnyrch lleol 

 Hyrwyddo gweithgarwch diwylliannol traddodiadol 

 Tynnu'r cymunedau at ei gilydd - ennyn ymdeimlad lleol 

 Annog ymroi i'r gymuned / gweithgarwch cyngorau trefol 

 Creu partneriaethau rhwng cynghorau gyda'r nod o greu corff cynrychiolaidd i'r 
ardal. 

 

 
1   Yn y dyfodol, fe all yr ardal graidd hon feddu ar ddynodiad tirwedd ffurfiol, tebyg i Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol, petai Cyfoeth Naturiol Cymru yn dewis dilyn y trywydd hwnnw. Fe all ein model gymhwyso 
at ddynodiad o'r math ond nid yw'n ddibynnol arno. 
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 Gweithredu fel canolbwynt ar lefel leol ar gyfer ymwybyddiaeth o newid 
hinsawdd a'r ymatebion iddo. 

 

3.4. Mae'r ardal graidd yn cynnig cyfleon ychwanegol: 

 Cadw a gwella cyfalaf naturiol 

 Lliniaru effeithiau newid hinsawdd ar yr aneddiadau cyfagos 

 Datblygu strategaeth ar gyfer cynllunio rheolaeth tir 

 Datblygu polisïau cyson ar gyfer defnydd tir 

 Cyflwyno tirlun ansawdd uchel i ymwelwyr 

 Rheoli twristiaeth / hamdden ar gyfer budd uchel ag effaith negyddol isel 

  

Llywodraethiant 

3.5. Rydym yn dymuno grymuso cyfeiriad cymunedau trwy bartneriaeth arwyddocâol o 
ddiddordebau yn gweithredu fel Ymddiriedolaeth Elusennol sy'n derbyn cefnogaeth 
gweithgarwch penodol y sector gyhoeddus. Mae hwn yn gwyrdroi y modelau mwyaf 
cyfarwydd, lle mae'r sector gyhoeddus yn gwahodd y rhai sydd â diddordebau 
gwahanol i gefnogi ei hymdrechion. Ond fe fydd arweiniad gan y sector gyhoeddus yn 
angenrheidiol ar gyfer rheoli gweithgarwch statudol. Rhaid bod gweithgarwch yr 
Ymddiriedolaeth yn gydnaws â gweithgarwch y sector gyhoeddus. 

3.6. At bwrpas yr ymgynghoriad, dyma ddeiagram sy'n dangos ein pwyntiau (Ffigwr 2). Ni 
ddylid ystyried  hwn fel y model terfynol. Ein bwriad yw i gynorthwyo pobl i grisialu 
eu meddyliau. 

 

Ffigwr 2 : Ystrwythyr arwyddol 
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Adeiladu'r diffiniad 

3.7. Mae Llywodraeh Cymru, trwy Ein Cymoedd, ynghyd â Menter Mynyddoedd Cambrian, 
o'r farn mai model y Parc Rhanbarthol Naturiol Ffrengig yw'r mwya effeithiol ac 
addysgiadol. Serch hynny, mae'r model hwn yn ddibynnol ar agwedd ddiwylliannol a 
gwleidyddol sy'n unigryw Ffrengig, ni all fod yn berthnasol yng Nghymru heb ddeddfu 
o'r newydd. Ond mae'n bosib i ni ddethol yr elfennau sydd wrth ein bodd a'u 
cymhwyso at fodel ein Hymddiriedolaeth. Mae'r elfennau fel a ganlyn: 

 Wrth arfer yr agwedd 'o'r gwaelod i fyny', wrth i'r Cynghorau Cymuned gytuno 
ar ffin yr ardal. 

 Y Cynghorau Cymuned unigol yn penderfynu a ydynt yn dymuno arddel y 
model ai peidio (mae'r model Ffrengig yn caniatáu 'gwendidau' oddi mewn 
iddo). 

 Cynghorau Cymuned ynghyd â chyfranddalwyr eraill, yn datgan, trwy siarter a 
lofnodir gan bawb sy'n cyfranogi, er mwyn sefydlogi amcanion a bwriadau y 
'diffiniad' (mae'r Ffrancwyr yn defnyddio "ymrwymiad' i bawb i'w lofnodi) 

 Gan ganiatáu ar gyfer adolygiad cyson o'r Siarter (pob 15 mlynedd dyweder) er 
mwyn adlewyrchu newid sefyllfaoedd a chyfranddeiliad newydd, gyda'r opsiwn 
o newid y ffin neu derfynu'r cytundeb. 

3.8. I Fynyddoedd Cambrian, ni fydd yn ddynodiad statudol a osodir gan y Llywodraeth 
ond, yn hytrach, yn ddatganiad gan y cymunedau o'u balchder yn yr ardal y maent yn 
byw, gweithio ac yn hamddena ynddi. Serch hynny, mae'n orfodol bod y diffiniad yn 
meddu ar Siarter. 

3.9. Mae gan y Parciau Rhanbarthol Naturiol Ffrengig swyddogaeth ffurfiol yn y system 
gynllunio. Mae ein model ni yn gosod pwerau cynllunio yn nwylo Llywodraeth Cymru 
a'r tri cyngor sir. Yr ydym , serch hynny, yn awgrymu bod yna reolaeth ar y cyd i 
ddatblygu cynllunio ar gyfer yr ardal graidd: 

 Un ffordd o gyrraedd y nod hwn yw i'r tri awdurdod lleol gytuno ar bolisïau 
cynllunio cyffredin. Mae hyn yn ddibynnol ar amserlen adolygu y tri Cynllun ar 
gyfer Datblygu Lleol. 

 Dull arall fyddai i'r tri awdurdod greu un Pwyllgor ar y cyd i ystyried polisïau 
datblygu a phenderfyniadau oddi mewn i'r ardal graidd. 

 Dylid bod ymgynghori â'r Ymddiriedolaeth ar faterion cynllunio sy'n effeithio'r 
ardal, yn y lle cyntaf trwy gytundeb lleol, ond, gydag amser, fel 
ymgynghorydd statudol (bydd hwn yn ddarostyngedig i gydsyniad Llywodraeth 
Cymru). 

 

Llunio Siarter 

3.10. Cytundeb yw Siarter, gyda'r bwriad o wireddu'r dyfodol a ddymunir. Oddi mewn i'r 
Siarter rhaid bod strategaeth rheolaeth ar gyfer yr ardal benodedig ynghyd ag 
ymroddiad  i gyflawni'r strategaeth. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru ynghyd â'r Undeb 
Ryngwladol dros Gadwraeth Natur (IUCN) yn darparu yfarwyddyd gwych ar sut i lunio 
strategaeth rheolaeth (gweler Cyngor Cefn Gwlad Cymru 2007 & 2009 a Phillips A. 
2020) 
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Cynhwysa Strategaeth Rheolaeth: 
 Ddatganiad o weledigaeth 

 Diffiniad o nodweddion arbennig yr ardal 

 Datganiad o gyflwr cymunedau'r ardal, yr economi a'r amgylchedd 

 Datganiad ynghylch y cyflyrau dros newid ynghyd â phynciau perthynol 

 Cyfres o strategaethau a pholisïau ar gyfer cyfnod penodol (15 mlynedd?) 

 Fframwaith monitro gyda dangosyddion 

Yr ymrwymiad i gyflawni, gan gynnwys: 
 Addewid i gyflawni'r strategaeth reolaeth (gweler Ffigwr 3) 

 Rhestr o'r llofnodwyr 

 Cynllun ariannu 

 Cynllun gwaith yn dynodi pwy sy'n gweud beth 

 

Ffigwr 3: ‘Addewid’ (draft) ar gyfer Mynyddoedd Cambrian 

 
 

Pwrpas y Diffiniad 

3.11. Pwrpas Parc Naturiol Rhanbarthol yw i ddiogeli a hyrwyddo adnoddau naturiol, 
adnoddau dynol a threftadaeth ddiwylliannol trwy weithredu polisi arloesol ac 
amgylcheddol gyfeillgar o gynllunio defnydd tir, ar y cyd â datblygiad economaidd, 
cymdeithasol a diwylliannol. Yng nghyd-destun Mynyddoedd Cambrian, fe all hwn 
olygu'r canlynol:  

 I warchod a gwella treftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal trwy ddulliau 
arloesol i reolir cefn gwlad a'i asedau mewn modd gynaliadwy; 

 I sicrhau cynllunio gofodol cyson a chynaliadwy dros yr ardal; 
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 I gefnogi datblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol er mwyn gwella 
safon byw, lles ac iechyd yr holl drigolion a'r cymunedau; 

 I godi ymwybyddiaeth o Fynyddoedd Cambrian fel rhanbarth arbennig o Gymru 
ac i hyrwyddo mwynhad o'r ardal gan y cyhoedd; 

 I hyrwyddo prosiectau arloesol a rhaglenni ymchwil; 

 I gefnogi a hyrwyddo integreiddio'r prosiectau, rhaglenni a'r digwyddiadau sy'n 
cael eu cynnal gan bartneriaid o fewn yr ardal. 

Rheoli'r diffiniad  

3.12. Rydym yn awgrymu mai ymddiriedolaeth elusennol a ddylai arwain y diffiniad. 
Disgwyliwn iddi: 

 Arwain wrth ddynodi blaenoriaethau a chyfleon; 

 Canfod a hyrwyddo cyfleon cyllido; 

 Darparu swyddogaeth integreiddiedig gan alluogi gweithredu trawsffiniol dros 
yr hir dymor a'r tymor canolig; 

 Hyrwyddo treftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal; 

 Hyrwyddo datblygiad economaidd mewn ffyrdd sy'n cefnogi amcanion o 
Fynyddoedd Cambrian fel ardal o arwyddocâd cenedlaethol; 

 Darparu hyb ar-lein i rannu gwybodaeth ar brosiectau a mentrau sy'n cael eu 
harwain gan gymunedau; 

 Arwain ar ganllawiau "brand", marchnata dros Fynyddoedd Cambrian fel ardal 
o awyddocâd cenedlaethol; 

 Arwain ar reoli cyfeiriad cynllunio; ac i 

 Ddarparu cyngor ac arweiniad i dirfeddianwyr a rheolwyr. 

3.13. Mae rhai ymddiredolaethau elusennol yn gallu bod yn gymhleth i'w sefydlu ond ceir 
ffurf newydd, pur syml o gorff corfforiaethol, sef Mudiad Elusennol Corfforedig 
(CIO).  

 Mae cyngor cyfreithiol rhag blaen yn hanfodol wrth lunio amodau gorchwyl. 

 Mae'n ofynnol i chi gofrestru'r Mudiad Elusennol Corfforedig gyda'r Comisiwn 
Elusennau, ac i adrodd ati. 

 Does dim angen cofrestru gyda Thŷ'r Cwmnïoedd. Golyga hyn bod y gofynion 
ynghylch adrodd yn ôl yn symlach ar gyfer Mudiad Elusennol Corfforedig na'r 
rhai ar gyfer cwmnïoedd elusennol. 

 Gall Fudiad Elusennol Corfforedig sefydlu cytundebau, prynu neu logi eiddo, 
ynghyd â chyflogi pobl. 

 Bydd unrhyw ddyledion neu ofyniadau yn berthynol i'r mudiad yn hytrach na'r 
unigolion sy'n ei weithredu. 
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 Gall gofrestru Mudiad Elusennol Corfforedig gymryd hyd at 40 niwrnod. Rhaid 
defnyddio un o'r ddau fodel gyfansoddiadol a gymeradwyir gan y Comisiwn 
Elusennau2, gan ymgeisio ar-lein ar ei wefan er mwyn cofrestru eich mudiad3. 

Ceir dau fath o Fudiad Elusennol Corfforedig: 
 Model Cymdeithas (mudiadau ag aelodaeth ac etholiadau) 

 Model Sylfaen (yn cael ei rhedeg gan grŵp bychain o ymddiriedolwyr 
apwyntiedig) 

Gweledigaeth y diffiniad  

3.14. Mae angen i'r cymunedau lleol gytuno ar y weledigaeth ar gyfer y diffiniad hwn: 

 Mae datganiad o weledigaeth yn ganolog i unrhyw gynllunio strategol. 

 Mae'n ddisgrifiad o ddyhead yr hyn yr hoffai mudiad ei gyflawni yn yr hir 
dymor. 

 Dylai fod yn fyr ac i'r pwynt, yn benodol i'ch gweithgareddau, heb unrhyw 
amwysedd, ac fe ddylai adlewyrchu uchelgais. 

3.15. Mae amryw fudiadau eisioes yn hyrwyddo gweledigaeth ar gyfer yr ardal (yn rhannol 
neu'n gyfan). Ceir rhai  enghreifftiau yn Atodiad 1. 

Y Buddiannau a ddaw  

3.16. Mae Mynyddoedd Cambrian yn le a werthfawrogir a, thrwy'r diffiniad, y mae'n bosib 
ymestyn y tu hwnt i'r cynulleidfaoedd traddodiadol gan ymwneud â thrawsdoriad 
ehangach o'r gymdeithas yng Nghymru. Gall y diffiniad wireddu'r cyfleon a nodwyd 
ym mharagraffau 3.3 a 3.4. 

3.17. Peth pwysig yw bod y diffiniad yn gallu creu cyfleon: 

 Bydd y diffiniad yn creu amgylcheddau gwydn trwy wella ansawdd natur ac 
arafu'r dirywiad mewn bio-amrywiaeth. 

 Wrth gael ei arwain gan y gymuned, fe fydd yn cynnal gwytnwch cymunedau 
trwy greu cyfleon cymdeithasol ac economaidd. 

 Mae partneriaeth gref yn gatalydd ar gyfer gweithgarwch a chyllido - bydd 
cydweithio yn rhyddhau'r buddiannau mwyaf posib ac yn mynd i'r afael â'r 
heriau sy'n gwynebu un o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

3.18. At hynny, gall ddarparu ffocws: 

 Mae creu'r diffiniad yn sicrhau arolwg strategol o anghenion yr ardal ar draws 
ffiniau diddordebau gweinyddol a sectorau eraill. 

 Bydd creu'r bartneriaeth yn canolbwyntio gweithgarwch ac yn darparu 
dilyniant a chysondeb. 

 Gall hyrwyddo'r diffiniad ddenu buddsoddiad a busnes; mae'n sicrhau bod y lle 
yn ddeniadol i fyw ac i weithio. 

 

 
2 gov.uk/government/publications/setting-up-a-charity-model-governing-documents 
3 gov.uk/how-to-register-your-charity-cc21b#how-to-apply-to-register-a-charity 
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 Mae ffurfioli'r cytundeb yn galw am ymrwymiad y grwpiau; mae'n galluogi 
arweinydd/cyd-drefnydd i ganolbwyntio ar anghenion yr ardal. 

3.19. Er hynny, dyw llunio diffiniad ddim o reidrwydd yn arwain yn unionsyth at rychwant o 
fuddiannau economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol. Dibynna ar barodrwydd y 
grwpiau i ymwneud, ar ymroddiad ac egni y partneriaid, ynghyd â chyllid digonol. 

Gwireddu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

3.20. Mae gan Lywodraeth Cymru nifer o flaenoriaethau cenedlaethol y bydd y diffiniad yn 
abl i'w hateb. Mae'r rhain yn cynnwys  saith nod Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 
2015, y pedwar prif pennawd ar gyfer cyfleon   adnoddau naturiol a gysylltir â Pholisi 
Cyfoeth Naturiol 2017 gan Lywodraeth Cymru 2017. 

3.21. Mae Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn sefydlu saith nod ar gyfer llesiant; i'w 
cyrraedd, bydd y diffiniad: 

Cymru ffyniannus 

Cynyddu'r gallu i ddatblygu mentrau bychain arloesol. 
Helaethu'r cyfleon i gynhyrchu taliadau yn sgil darparu adnoddau cyhoeddus; gan 
gynyddu diddordeb ymwelwyr yn yr ardal. 
Gweithio ar y cyd er mwyn gwella'r economi leol; 
Hyrwyddo cynhyrchion o safon sy'n gysylltiedig â'r ardal er mwyn gwella enillion 
cynhyrchwyr. 

Cymru hydwyth 

Hyrwyddo adnoddau naturiol yr ardal ynghyd â'u cadwraeth. 
Hyrwyddo partneriaethau er mwyn cryfhau amddiffynfeydd a diogelu coridorau 
ecolegol. 
Cydlynu ac integreiddio ymdrechion i ddiogelu bioamrywiaeth ac i elwa o'i rheoli'n 
gynaliadwy. 

Cymru iach 

Gweithio mewn partneriaeth er mwyn hybu'r ardal ar gyfer mathau priodol o 
ymarfer corff a hamddena. 
Tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng llleoliad atyniadol, hygyrchedd at natur, ynghyd 
â lles corfforol a meddyliol. 

Cymru cyfarta 

Hybu cyfranogi er mwyn gwireddu'r weledigaeth. 
Darparu cyfleon i ieuenctid i weithio'n lleol ac i fanteisio ar y cyfleon sy'n agored 

Cymru o gymunedau cydlynol 

Creu sicrwydd economaidd trwy gwneud y mwyaf o'r cyfleon ar gyfer chwyddo 
cyllid. 
Hyrwyddo rhan, llais a swyddogaeth y cymunedau wrth gyfrannu at reolaeth yr 
ardal. 
Atgyfnerthu ymdeimlad o leoliad a hunaniaeth. 

Cymru o ddiwylliant byw ynghyd a’r iath Gymraeg 

Cynnal diwylliant gref yr ardal, sy'n seiliedig ar amaeth, drwy addysgu, esbonio a 
hyrwyddo traddodiadau lleol. 
Tynnu sylw at gyferbyniad diwylliannau ar draws yr ardal, gan gynnwys traddodiad 
ieithyddol ochr orllewinol Mynyddoedd Cambrian. 
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Hyrwyddo aneddiadau pyrth yr ardal fel canolfannau ar gyfer y celfyddydau a 
digwyddiadau diwylliannol. 

Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang 

Hyrwyddo'r ardal fel model ar gyfer rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol. 
Rheoli tir mewn modd sy'n lleihau ei ôl ecolegol ac allanolion nwyon tŷ gwydr. 
 

3.22. Mae Polisi Cyfoeth Naturiol Llywodraeth Cymru yn nodi pedwar prif gyfle sy'n 
gysylltiedig â'r adnoddau naturiol; i'w gwireddu, bydd y diffiniad yn : 

1 Cefnogi cymunedau cynllawiadwy llwyddiannus 

Datblygu swyddi lleol ar gyfer pobl lleol 
Cynorthwyo'r sectorau amaeth a choedwigaeth 
Hybu twristiaeth gynaliadwy. 

2 Hyrwyddo datblygiad ac arloesi gwyrdd er mwyn creu swyddi cynaliadwy 

Ymchilio i atebion sydd wedi'u seilio ar natur 
Annog mentrau ynni adnewyddol 
Marchnata cynnyrch lleol 

3 Cefnogi economi sy’n gwneud defnydd effeithiol o adnoddau 

Sicrhau ymdriniaeth integreiddiedig a rhanbarthol 
Ymchwilio defnydd newydd a chynaliadwy o adnoddau lleol 
Hyrwyddo ymchwil a menter 

4 Cynnal cymunedau iach, gweitghgar, cysylltiedig 

 Datblygu hygyrchedd ynghyd â chyfleusterau hamdden 
 Annog gweithgarwch cymunedol a gwirfoddoli 
 

Rhesymau dros gefnogi'r cais 

3.23. Mae Mynyddoedd Cambrian yn ardal o arwyddocâd cenedlaethol; cadarnle diwylliant 
Cymreig; adnodd pwysig o gyfalaf economaidd, cymdeithasol ; hefyd, yn adnodd 
nodedig ar gyfer ymateb i newid hinsawdd a datblygiad cynaliadwy. 

Welsh Government  
 I ddatbygu potensial yr ardal er mwyn cyflawni blaenoriaethau cenedlaethol  

 I ddatblygu model "Gwnaethpwyd yng Nghymru" ar gyfer datblygiad 
cynaliadwy / hydwyth 

 I gyrraedd targedau lleihau carbon 

 I gyrraedd targedau bio-amrywiaeth / natur 

 I sicrhau datblygiad economaidd ardaloedd cefn gwlad 

Cyfoeth Naturiol Cymru  
 I hyrwyddo model ar gyfer Rheoli Adnoddau Naturiol 

 I greu enillion net ar gyfer bio-amrywiaeth ac ansawdd tirwedd 

 I gynnal a datblygu cyfalaf naturiol ynghyd â blaenoriaethau rheolaeth tir 

 I ddatblygu'r Ystâd NRW Cymru o fewn yr ardal er budd y cyhoedd 
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Awdurdodau Lleol  
 I feithrin lles pobl lleol a'r cymunedau 

 I godi proffil yr ardal ynghyd â'i phwysigrwydd i Lywodraeth Cymru 

 I ddenu buddsoddi mewnol ynghyd â datblygiad busnes lleol 

 I hyrwyddo'r ardal fel cyrchfan dwristiaeth arwyddocaol 

 I sefydlu fframwaith cynllunio cyson 

 I gyflwyno rhaglenni hawliau tramwy hygyrch ar draws yr ardal 

 I geisio arbediadau ac effeithlonrwydd trwy bartneriaethau ac integreiddio 

Cynghorau Trefol a Chymunedol  
 I gryfhau treftadaeth Gymreig yr ardal 

 I feithrin gweithgareddau cymunedol 

 I atgyfnerthu gweithgarwch cymunedol 

 I sicrhau adnoddau ar gyfer blaenoriaethau lleol 

 

Sut i sicrhau'r cynnig  

Llywodraeth Cymru  

 Cydnabod y potensial y gall y diffiniad ei ddarparu 

 Ymateb i'r cyfle 

  Ystyried y cyd-destun statudol 

 Darparu cymorth a chyngor i'r ymddiriedolaeth 

 Cefnogi'r cysyniad a thrafod ei gymhwysiad i ardaloedd eraill 

 Cefnogi polisïau'r tri awdudod lleol er mwyn tynnu'r ardal at ei gilydd 

 Arolygu yng ngoleuni cynnig Parc Rhanbarthol Cymoedd Cymru 

 Darparu cyllid er mwyn hyrwyddo'r broses 

Cyfoeth Naturiol Cymru 

 Cydnabod y cyfle i wireddu datganiad Ardal Canolbarth Cymru 

 Sefydlu Mynyddoedd Cambrian fel ardal flaengar ar gyfer Rheolaeth Adnoddau 
Naturiol 

 Cynnig cyngor a chyllido'r corff newydd 

 Cymeradwyo'r cynnig fel maen prawf i Lywodraeth Cymru 

 Ystyried priodoldeb dynodiad Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNH) ar 
gyfer yr ardal graidd 

Awdurdodau Lleol 

 Cydlynu polisi cynllunio, blaenoriaethau rheoli tir ynghyd â hamdden 
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Awdurdodau Lleol 

 Cydlynu polisi cynllunio, blaenoriaethau rheoli tir ynghyd â hamdden 

 Gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru ac Cyfoeth Naturiol Cymru (NRW) er 
mwyn meithrin y dulliau gorau 

 Dod â phwyllgorau gwaith thematig yr awdurdodau at ei gilydd 

Cynghorau Trefol a Chymuned  

 Cydweithio ac eraill er mwyn cyflawni ymdrechion y diffiniad 

 Cydnabod a chynnal prif flaenoriaethau ardal Mynyddoedd Cambrian tirwedd o 
arwyddocâd cenedlaethol 

Menter Mynyddoedd Cambrian  

 Arnodi a chadarnhau'r adroddiad hwn 

 Lobïo Llywodraeth Cymru ac Cyfoeth Naturiol Cymru am ymateb cadarnhaol 

 Ceisio ffynonellau ariannol er mwyn datblygu'r cynnig ymhellach drwy 
enghangu ymgynghoriad ac ymgysylltu 

 Ar yr adeg addas, dod â'r cynrychiolwyr priodol at ei gilydd mewn cyfres o 
weithdai / cyfarfodydd briffio er mwyn gweithredu'r  cynigion 

 Ennyn cefnogaeth gwleidyddol 

 Creu cynghreiriau rhwng cynghorau cymuned, cyrff anllywodraethol (NGO's) a 
chyrff cynrychiolaidd 

 Ceisio cyngor cyfreithiol wrth greu Mudiad Elusennol Corfforaethol 

 Ceisio cyngor oddi wrth fentau eraill e.e. Pennine Prospects a phartneriaethau 
tirwedd. 
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Appendix 1: Examples of vision statements 

I Fynyddoedd Cambrian 

Menter Mynyddoedd Cambrian 
Busnesau a chymunedau hunan-gynhaliol, hydwyth ac amgylcheddol gynaliadwy yn 
mwynhau safon byw uchel ac yn falch o'u lle o fewn Mynyddoedd Cambrian. Gydag 
amgylchedd safon uchel wedi ei addasu at effeithiau newid hinsawdd, yn darparu 
gwasanaethau ecosystem hanfodol gwerthfawr i'r genedl. At hynny, rhanbarth a 
gydnabyddir yn genedlaethol ac yn rhyngwladol fel cyrchfan arbennig i dwristiaeth, a 
chynhyrchydd bwydydd a chynnyrch eraill o ansawdd uchel sy'n adlewyrchu eu tarddiad 
mynyddig. 
 

Cymdeithas Mynyddoedd Cambrian 
Cydnabyddir y tirlun fel un arbennig o werthfawr, ac y mae'n cael ei ddiogelu gan 
ddynodiadau cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol.  
Ceir strategaeth gymunedol gynhwysol wrth ymdrin â datblygiad ar draws yr holl ardal. 
Bwriedir cynnal y tirlun unigryw, yr amgylchedd, y dreftadaeth, y cymunedau a'r 
diwylliant. 
Mae nodweddion a rhinweddau arbennig yr ardal yn cael eu rheoli'n dda er mwyn sicrhau 
cynnal cymeriad unigryw yr ardal, a'i wella lle mae hynny'n bosibl. Mae cymeriad agored, 
eang ac anghysbell ardal graidd Mynyddoedd Cambrian wedi ei ddiogelu. Gweithredwyd 
er mwyn atal neu adfer difrod y gorffennol ac i hybu bioamrywiaeth. 
Mae cymunedau Mynyddoedd Cambrian yn ffyniannus yn economaidd ac yn hyderus; gwêl 
pobl ifanc bod yna yrfaoedd gwerth chweil iddynt yn lleol, ac maent yn awyddus i aros a 
gweithio wedi iddynt orffen ysgol. Ceir tai fforddadwy, ac mae'r gwasanaethau a 
chyfleusterau lleol yn rhagorol. Ceir defnydd helaeth o'r iaith Gymraeg. 
Gwerthfawrogir amaethu a gweithgareddau ar y tir yn sgil eu cyfraniad at gynnal 
nodweddion arbennig yr ardal, ac at ls economaidd yr ardal. 
Mae'r trigolion yn falch o'u hardal frodorol, ac o allu cynorthwyo eraill i fwynhau a 
gwerthfawrogi nodweddion arbennig yr ardal. Maent yn frwd dros fesurau sy'n cynnal y 
tirlun, yr amgylchedd ynghyd ac archeoleg Mynyddoedd Cambrian; mae llawer yn ennill 
eu bywoliaeth trwy fentrau megis twristiaeth, sy'n seiliedig ar yr enw da sydd gan yr 
ardal am ei thirlun a'i hamgylchedd.  
Mae "Mynyddoedd Cambrian" yn frand marchnata effeithiol a hynod  ar gyfer hybu 
cynnyrch o safon, sydd i'w gael oddi mewn ac oddi allan i'r ardal. 
 

Biosffer Dyfi 
Fe fydd Biosffer Dyfi yn cael ei chydnabod a'i pharchu'n rhyngwladol, yn genedlaethol ac 
yn lleol o ganlyniad i amrywiaeth ei phrydferthwch naturiol, ei threftadaeth a'i bywyd 
gwyllt, yn ogystal ag ymdrechion ei phobl i wneud cyfraniad cadarnhaol i fyd sy'n fwy 
cynaliadwy. Fe fydd yn gymuned hunan hyderus, iach, gofalgar a dwyieithog, ac fe'i 
cefnogir gan economi lleol gref. 
 

Gweledigaeth Pentir Pumlumon - Adfywio'r Ucheldir 
Mae'r weledigaeth gymunedol ar gyfer ardal yr Ucheldir yn canolbwyntio ar dirlun 
naturiol er mwyn denu ymwelwyr i'r  
ardal, gan wneud yn fawr o'r lleoliadau gweithgareddau awyr agored a lleoliadau 
treftadaeth. 
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Cwm Elan 
I warchod treftadaeth unigryw ac amrywiol Elan tra'n gwella'n sylweddol y canlyniadau i 
bobl, cymunedau a threftadaeth yn yr hir dymor. 
 

I’r Cynghorau Sir 

Cyngor Sir Ceredigion 
O Fynyddoedd Cambrian at Fae Aberteifi, bydd Ceredigion yn aros yn sir o fioamrywiaeth 
ac iddi olygfeydd prydferth; wedi ei hymrwymo at gynnal, gwarchod ac elwa o'i harfordir 
hardd, ei hucheldiroedd ynghyd â dyffrynnoedd ei hafonydd. 
Fe fydd yn gartref i rwydwaith bywiog o gymunedau cysylltiedig a dwyiethog, yn drefol 
ac yn wledig, gyda'i thrigolion yn mwynhau lles ac iechyd da. Fe fydd y cymunedau hyn 
yn dathlu eu hetifeddiaeth diwylliannol, gan gofleidio newidiadau a dylanwadu arnynt er 
mwyn cwrdd â heriau'r 21 ganrif, gan gynnwys newid hinsawdd. Wrth gynnal a gwella 
canolfannau gwasanaethau trefol a gwledig y Sir, fe gryfheir eu hymwneud â'i gilydd, 
gostyngir yr angen i deithio gan wella a gwarchod hygyrchedd at wasanaethau 
cynaliadwy. 
Trwy ddatblygiad cynaliadwy a gwarchodaeth o'i hadnoddau, fe gydnabyddir Ceredigion 
am iddi wella ei hamgylchedd ac fe fydd yn darparu tai addas o ansawdd uchel ynghyd ag 
economi gref, amrywiol a blaengar. 
 

Cyngor Sir Caerfyrddin 

Fe fydd Sir Gaerfyrddin yn Sir ffyniannus, cynaliadwy ac yn un o wrthgyferbyniadau. 
Bydd iddi gymunedau gwledig, trefol, ac arfordirol, ac iddi ddiwylliant unigryw, 
amgylchedd ansawdd uchel ac economi amrywiol. 

Bydd y Sir yn cynnig safon byw uchel oddi mewn i gymunedau cynhwysol, hygyrch a 
diogel. Bydd gan bawb fynediad at waith o ansawdd da, cymysgedd addas o dai ynghyd â 
chyfleusterau cymunedol a hamdden - y cyfan, oddi mewn i amgylchedd glân a gwyrdd. 

Yn nhermau gofod nodweddir y Sir gan: 

 Gymunedau cynaliadwy sy'n gymdeithasol gynhwysol gydag economi lleol wedi ei 
ganoli ar drefi marchnad a phentrefi mwya'r Sir. 

 Cymunedau gwledig bywiog fel llefydd i fyw a gweithio. 

 Cefn gwlad a fydd yn cael ei gwerthfawrogi a'i fwynhau gan drigolion ac ymwelwyr 
fel ei gilydd. 

Cyngor Sir Powys 
Mae Powys yn Sir o wir amrywiaeth, yn ymestyn o Gymoedd Deheudir Cymru hyd 
Fynyddoedd Berwyn yn y gogledd, ac o Fynyddoedd Cambrian yn y gorllewin hyd y ffin â 
Lloegr yn y dwyrain. 
Fel 'calon gwyrdd Cymru',  fe fydd gan Bowys gymunedau bywiog a hydwyth yn darparu 
datblygiad cynaliadwy a chyfleon economaidd oddi mewn i amgylchedd diogel, iach; tra, 
ar yr un pryd, yn dathlu, gwarchod, gwella a rheoli'n gynaliadwy ei hadnoddau naturiol, 
ei bywyd gwyllt cynhenid ynghyd â'u cynefinoedd, treftadaeth, tirluniau godidog a 
nodweddion arbennig. 
Bydd trefi a phentrefi mwyaf Powys yn ganolfannau bywiog ar gyfer gwasanaethau 
hygyrch. Byddant yn ganolfannau ar gyfer integreiddio tai, datblygiad gwasanaethau a 
datblygiad economaidd  er mwyn cwrdd â'u hangenion eu hunain yn ogystal â rhai'r 
cymunedau cyfagos. 
Bydd ardaloedd gwledig Powys yn gefn gwlad gweithgar ac iddi gymunedau cynaliadwy 
yn cael eu cynorthwyo gan economi amrywiol a bywiog o fusnesau bychain. 
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Parc Rhanbarthol y Cymoedd 
Mae gweledigaeth Barc Rhanbarthol y Cymoedd yn un o rwydwaith gynaliadwy ansawdd 
uchel o lain las yn cynnig cyfleon hamdden heb eu hail a fydd yn newid delwedd a 
disgwyliadau pobl am y Cymoedd am byth; yn gwella safon byw, iechyd a lles y bobl leol, 
yn magu balchder yn eu hardal, yn creu amgylchedd a fydd yn ysgogi buddsoddiad 
mewnol wrth iddi ddatblygu'n gyrchfan deniadol i ymwelwyr. 
 

 


