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 Y daith



Rhoi'r Cynllun 
Gweithredu ar waith 
2017-ymlaen

Gweithdy staff y Parc 
Cenedlaethol 
Mawrth 2015

Seminar
Digwyddiad agored i drafod 
syniadau a materion a godwyd 
yn ystod y sesiynau galw heibio
Tachwedd 2015

Gweithdy Gweithredu ar gyfer Grŵp 
Darparu Partneriaeth yr Wyddfa
Nodi’r cyfrifoldebau a’r 
blaenoriaethau sy’n gysylltiedig â 
gwahanol elfennau o’r gwaith 
Rhagfyr 2016

Cytuno ar ddrafft terfynol y Cynllun 
gyda’r Partneriaid
Golygu’n derfynol a’i gyflwyno i Weithgor 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cabinet 
Cyngor Gwynedd a Chyngor Bwrdeistref 
Sirol Conwy ac i gyfarwyddwyr aelodau 
eraill y Bartneriaeth
Hydref 2017

Fforwm Tirfeddiannwyr
I drafod syniadau a materion 
penodol ynghylch ffermio
Rhagfyr 2015

Ymgynghori ar y 
Cynllun Drafft
Gweithdy 
rhanddeiliaid 
allweddol

Fforwm Tirfeddianwyr
I drafod syniadau a materion 
penodol ynghylch ffermio 
Haf 2017

Cyflwyno’r Cynllun 
Terfynol i Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol a’i 
gyhoeddi Hydref 2017

Sesiynau Galw 
Heibio Cymunedol
yn Llanberis, Waunfawr 
a Beddgelert
Hydref 2015

Pum Grŵp Ffocws
Datblygu syniadau a gwaith 
ar bum thema allweddol 
Tachwedd 2016

Cyfnod Casglu Tystiolaeth    
Ymchwilio i a chasglu 
gwybodaeth ynghylch y 
syniadau a’r problemau a 
godwyd gan y gymuned / 
rhanddeiliaid 
Mawrth – Awst 2016

Gweithdy Creu Gweledigaeth 
ar gyfer Grŵp Darparu 
Partneriaeth Eryri
Gorffen creu’r weledigaeth ar 
gyfer Cynllun Partneriaeth yr 
Wyddfa 
Ionawr 2017

Ymgynghoriad cyhoed-
dus ar ddrafft Cynllun 
Partneriaeth yr Wyddfa
Ymgynghori ar-lein
Gwanwyn – Haf 2017

Cyfarfodydd 
Partneriaid Allweddol  
Yn dod â sefydliadau 
sydd â rhan mewn 
gweithredu at ei gilydd 
Ionawr – Gorffennaf 2015

Y Cynllun Proses 
Mae Proses y Cynllun yn amlinellu’r camau a gymerwyd wrth ddatblygu’r cynllun ac yn dangos y gwaith 

ymgysylltu ac ymgynghori a wnaed.  Mae’r cynllun hwn hefyd yn dangos y ffordd ymlaen a’n cynlluniau ni ar 
gyfer gwireddu’r weledigaeth.  Ceir rhagor o fanylion yn yr adran nesaf ynghylch y gwaith y bwriadwn ei wneud
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 Cynllun 
   gweithredu



43
Cynllun Partneriaeth yr Wyddfa

Mae'r cynllun gweithredu hwn yn cynnwys y prif flaenoriaethau a nodwyd gan 
y Bartneriaeth. Byddwn yn ymdrechu yn ein gwaith i wella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol yr Wyddfa a’r ardaloedd o’i chwmpas. 
Byddwn yn gwneud hyn drwy ddefnyddio dull hirdymor, integredig, cydlynol, ar 
y cyd ac ataliol yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  
Bydd rhagor o weithgareddau a nodau'n cael eu cynnwys yn y dogfennau darparu 
a fydd yn cael eu paratoi gan y Bartneriaeth.  Byddwn yn fwy na bodlon rhannu’r 
dogfennau hyn, mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech chi gael copi. 

Yr Economi Wledig a 
Chymunedau’r Ardal

Ble rydym ni nawr? 
  Amcangyfrifir bod twristiaeth yr 

Wyddfa yn cyfrannu £69 miliwn o 
fudd economaidd bob blwyddyn 

  Mae gwaith llawn amser yn brin a 
chyflogau’n fychan yn y Parc 

  Y cyflogwyr mwyaf yw iechyd a gwaith 
cymdeithasol, cyfanwerthu a manwerthu, 
addysg a gwasanaethau bwyd a llety 

  Yn yr ardal hon y mae un o'r canrannau 
uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru 

Ble rydym ni eisiau bod erbyn 2030?
  Swyddog Partneriaeth i helpu, i arwain 

ar brosiectau mawr ac i gyfathrebu a 
phobl yn yr ardal ar ran y Bartneriaeth

  Gwella cysylltiadau a rhwydweithio 
gyda thirfeddianwyr, rheolwyr tir, 
busnesau lleol a’r Bartneriaeth 

  Datblygu a hyrwyddo brand ar gyfer cynnyrch 
lleol, er enghraifft ‘Cig oen yr Wyddfa’.  

  Busnesau a siopau lleol yn defnyddio 
ac yn hyrwyddo cynnyrch lleol yn 
helaeth, cadwyni cyflenwi

Beth yw’r effaith? 

  Cyfuno gwasanaethau'n well a mwy 
o gyfranogiad gan bobl leol 

  Cynnydd yng ngwerth cynnyrch 
yr ardal a'r galw amdano 

  Economi’r ardal yn well er budd pawb

Yr hyn y byddwn ni'n ei wneud yn 
ystod y pum mlynedd nesaf
  Cyflogi Swyddog Partneriaeth 

  Y Swyddog Partneriaeth i ymestyn 
y gwaith gyda thirfeddianwyr, 
rheolwyr tir a busnesau’r ardal 

  Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu 
brand lleol ac i annog defnyddio 
a hyrwyddo cynnyrch lleol 

Rydym ni wedi cynnal sawl gweithdy gyda phartneriaid i:

   fapio’r gwaith presennol,  

   nodi’r bylchau, 

   dyrannu swyddogaethau i bartneriaid yn y gwaith, 

   datblygu nodau y tymor byr a'r tymor hir, 

   a blaenoriaethu'r nodau hynny.
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Ci wedi ei ddal yn ymosod ar ddafad - ardal Yr Wyddfa

Mae Ffion Davies a'i gwr yn rhedeg fferm fynydd, Hafod Lydan, wrth droed 
yr Wyddfa. Maen nhw wedi magu sawl brîd o ddefaid yn ystod y 30 mlynedd 
diwethaf ac, yn ogystal â rhedeg y fferm, maen nhw'n rhedeg maes gwersylla 
a bythynnod hunanddarpar.  Mae eu defaid wedi dioddef ymosodiadau gan 
gŵn; mae cŵn yn rhedeg ar ôl defaid yn bryder enfawr i ffermwyr o amgylch 
yr Wyddfa. Bu Fiona’n siarad â'r National Sheep Association am ei phrofiadau: 

“Mae milltiroedd o lwybrau troed i gopa’r Wyddfa yn rhedeg ar hyd ein tir isaf ond 
mae’r tir uchaf yn dir mynediad agored. Rydyn ni wedi gweld, nifer o weithiau, 
a heb allu gwneud dim yn ei gylch, cŵn yn rhedeg ar ôl defaid. Yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, ac yn fwy fyth yn ystod y misoedd diwethaf, rydyn ni yn ein 
gwaith yn ymgeleddu defaid wedi’u niweidio neu’n marw ar ôl i gi eu cnoi.

Mewn un digwyddiad, roedd yn rhaid i berchennog y ci ei gicio a thynnu’r ci oddi ar 
y ddafad cyn cerdded oddi yno a gadael y ddafad yn hanner marw. Roedd y ddafad 
yn dal yn fyw pan welais i hi ond roedd ei phen wedi’i wasgu’n ddarnau a’r gwaed 

yn rhedeg o’i llygaid a’i thrwyn. Roedd yn rhaid i ni ei difa. 

Mae’n anodd rhoi pris ar gŵn yn rhedeg ar ôl defaid. Oes, mae yna gostau 
milfeddyg, ond mae ein hamser ni’n costio hefyd. Mae gofalu am ddafad am awr y 
dydd, saith diwrnod yr wythnos, yn golygu colli hanner diwrnod o waith yn rhywle 
arall. Gallai defaid sy’n erthylu fod yn cario un neu ddau oen. Mae prisiau ŵyn 
masnachol yn amrywio ond maen nhw’n gallu bod yn werth tua £60-£80 yn barod 
ar gyfer y cigydd, felly gallai pob dafad sy’n erthylu olygu colled o £160. Mae’r 
costau’n llawer mwy gyda defaid llawr gwlad a hyd yn oed yn fwy byth wedyn gyda 
defaid pedigrî.

Rydyn ni’n caru cŵn, allen ni ddim bugeilio heb ein cŵn ni’n hunain. Os na allwch 
chi atal ci rhag rhedeg ar ôl defaid, ewch â’r ci at rywun sy’n gallu ei hyfforddi. Ac 
os byddwch chi’n mynd â’ch ci am dro yng nghefn gwlad, cofiwch ei gadw o dan 
reolaeth. Cŵn bodlon, defaid bodlon, ffermwyr bodlon!”

Cŵn bodlon - defaid bodlon - ffermwyr bodlon! 
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Seilwaith a Gwasanaethau 
Ymwelwyr

 

Ble rydym ni nawr?
  Mae Sherpa’r Wyddfa yn teithio o amgylch 

godre'r Wyddfa gan gysylltu â phob un o’r 
chwe phrif lwybr troed â’r pentrefi cyfagos  

  Mae’r Sherpa'n rhedeg bob hanner awr yn 
ystod misoedd yr haf ar ochr ogleddol y mynydd 
ond yn llawer llai aml ar yr ochr ddeheuol  

  Mae yna gryn bwysau ar barcio er gwaethaf 
buddsoddiad o £3.6 miliwn ar wella parcio, 
cludiant a llwybrau yn y tymor brig

Ble rydym ni eisiau bod erbyn 2030?
  Byddai gwasanaeth Bysiau 

Sherpa gwell yn cynnwys: 

  Dull partneriaeth o reoli'r problemau 
paricio o gwmpas yr Wyddfa, a fydd 
yn cynnwys gwasanaeth bws sydd 
wedi'i hysbysebu'n dda, sy'n cysylltu'n 
effeithiol gyda'r meysydd parcio o 
gwmpas yr Wyddfa, ac sy'n fforddiadwy 
gan wneud Parcio a Theithio yn ddewis 
deniadol. Bydd yr amserlenni yn well ac 
yn fwy hyblyg, a bydd yn gweithredu'n 
amlach gyda mwy o fysiau yn ystod 
oriau brig  (yn enwedig rhwng Betws-y- 
Coed, Beddgelert a Pen-y-Pass) 

  Yn fwy addas i anghenion 
hamddena a’r gymuned 

  Yn cyrraedd yr holl lwybrau 
o amgylch yr Wyddfa 

  Gwella adnoddau parcio a theithio 

  Meysydd parcio ar gyfer pawb, wedi’u 
cydlynu ac yn cael eu hysbysebu’n dda

  Adnoddau ymwelwyr yn bodloni ac yn rhagori 
ar ddisgwyliadau ac anghenion ymwelwyr

Beth yw’r effaith? 
  Gwell profiad i ymwelwyr 

  Mwy o bobl leol yn mwynhau’r Wyddfa 

  Talu sylw i broblemau diogelwch sy’n 
cael eu hachosi gan barcio ar y ffordd 

Yr hyn y byddwn ni'n ei wneud yn 
ystod y pum mlynedd nesaf
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri a Chyngor 

Gwynedd yn cydlynu arolwg o anghenion 
ymwelwyr gyda busnesau twristiaeth yn 
cyflwyno gwybodaeth ynghylch cludiant 
a pharcio. Defnyddio canlyniadau i 
adolygu a gwella’r gwasanaeth Sherpa

  Busnesau i annog ymwelwyr 
i ddefnyddio’r Sherpa 

  Gweithio’n agosach gyda chwmnïau 
tacsis i gyflwyno gwasanaeth sy’n 
cyd-fynd â gwasanaeth y Sherpa 

  Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chynghorau 
Gwynedd a Chonwy i gydweithio a 
sicrhau digon o fannau parcio sy'n cael 
eu cydlynu a’u hysbysebu'n dda 

  Astudiaeth i wella cyfleusterau 
ymwelwyr ym Mhen-y-Pass

  Cefnogi a hybu cyfleoedd ar gyfer swyddi 
o safon uchel yn y sector gwasanaethu.
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Gweithgareddau, Anturiaethau 
ac Addysg Awyr Agored

Ble rydym ni nawr 
  Cynnydd o 13% mewn gwariant ar 

hamdden o’r flwyddyn flaenorol
  Mae digwyddiadau mawr a drefnir yn 

cyfrannu'n gynyddol at yr economi leol 
ond gallant fod yn her o safbwynt diogelu'r 
amgylchedd ac i bobl sy'n byw yn yr ardal

  Mae angen mwy o addysg i sicrhau bod pawb yn 
ddiogel a bod pawb yn parchu’r cod cefn gwlad 

  50% o Gylchdaith Yr Wyddfa wedi'i chwblhau

Ble rydym ni eisiau bod erbyn 2030? 
  Mae Cylchdaith yr Wyddfa’n dygymod yn 

dda efo’r cynnydd yn y defnydd ohoni gan 
drigolion ac ymwelwyr, ac mae'n parhau i 
ddatblygu, gyda darnau Nant Peris i Ben y 
Pass a Lon Gwynant wedi eu cyflawni

  Mae llwybrau'r ucheldir wedi eu cynnal 
yn dda, ac yn gweddu i'r tirwedd, gyda'r 
gwaith wedi'i ariannu'n dda

  Mae cydnabyddiaeth ehangach o fanteision 
digwyddiadau a drefnir, gyda lleihad i'r 
tarfu lleol, cyfathrebu mwy effeithiol gyda 
chymunedau, ac arfer gorau ac arweiniad yn 
cael ei ddarparu i drefnwyr digwyddiadau

  Bod addysg ynghylch y mynydd a beth sy'n 
ei wneud mor arbennig ar gael i bawb

  Bod cyfoeth ac amrywiaeth o weithgareddau 
a gwybodaeth yn annog pobl i fwynhau’r 
Wyddfa i wella eu hiechyd a’u lles 

Beth yw’r effaith? 
  Profiad gwell o ddigwyddiadau ac antur 

i bawb, llai o effaith ar yr amgylchedd 
a buddion cynyddol i'r economi

Yr hyn y byddwn ni'n ei wneud yn ystod y 
pum mlynedd nesaf 

  Cynnwys y gymuned a rhanddeiliaid 
yn natblygu Cylchdaith yr Wyddfa a 
blaenoriaethu’r rhannau i’w datblygu 

  Gwella cyfathrebu a chydlynu gwybodaeth, 
a datblygu pecyn gan Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Eryri, Cyfoeth Naturiol Cymru, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy a Chyngor 
Gwynedd ar gyfer trefnwyr digwyddiadau 

  Datblygu Cynlluniau Wardeiniaid Gwirfoddol 
a Wardeiniaid Ifanc i annog wardeiniaid 
ifanc a gwirfoddolwyr i ddatblygu a 
rhannu eu gwybodaeth ynghylch y Cod 
Cefn Gwlad, sgiliau mynydda ac ati 

  Datblygu cyfleoedd iechyd a lles drwy’r 
grŵp “Cael Gogledd Cymru i Symud”

  Yn ôl y gofyn, trwsio a gwella llwybrau’r ucheldir 
i ansawdd da ac i safon tirwedd sensitif

  Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg sy'n 
gweithio yn y sector awyr agored.
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Gwybodaeth i Ymwelwyr a 
Thwristiaeth

Ble rydym ni nawr?
  582,000 o ymwelwyr â’r 

Wyddfa bob blwyddyn 

  Amcangyfrifir bod 1.54 miliwn o ddyddiau 
ymwelwyr yn cael eu treulio ar yr Wyddfa 
ac o'i chwmpas bob blwyddyn 

  Amcangyfrifir bod twristiaeth yn cyfrannu 
£69 y flwyddyn i economi’r ardal 

Ble rydym ni eisiau bod erbyn 2030? 
  Bydd ein tymor ymwelwyr wedi'i 

ymestyn gydag ymwelwyr yn cael eu 
hannog i ymweld yn ystod y tymor tawel 
yn hytrach nag ar yr adegau prysur

  Bydd gwybodaeth gyson ar gael ar bob llwyfan 

  Bydd gwell gwybodaeth ar gael ynghylch beth 
arall sydd i’w wneud a sut i wneud hynny

  Bydd iaith a diwylliant yn cael eu dathlu 
a busnesau'r ardal yn cael eu cefnogi 
ym mhob un o’n gweithgareddau 

  Busnesau lleol yn genhadon ar gyfer 
gwybodaeth a chyngor o ansawdd, cynnyrch 
lleol ac maent yn helpu i greu ymdeimlad o le

Beth yw’r effaith?  
  Mwy o swyddi trwy'r flwyddyn a 

gwell profiadau i ymwelwyr 

Sut y byddwn ni’n gwneud hynny? 
  Datblygu pecyn offer i gyfuno ein negeseuon 

ar draws gwefannau, gwybodaeth 
leol a chyfryngau cymdeithasol 

  Creu tudalen we yn benodol i'r Wyddfa, 
un adnodd gwybodaeth yn cael ei rannu'n 
gyson ym mhob man gan bob partner. Bydd 
y pwynt gwybodaeth canolog yn bwynt 
cyswllt i’r Canolfannau Croeso a pwyntiau 
gwybodaeth a bydd amrywiaeth eang o 
bobl yn cael eu hannog i’w ddefnyddio 

  Paratoi cynllun cyfathrebu ar 
gyfer Partneriaid yr Wyddfa 

  Gweithio gyda Grŵp Rheolaeth Cyrchfan 
Conwy ar strategaeth twristiaeth y 
gaeaf e.e. cyfeirio at ‘tymor yr haf a’r 
gaeaf’ yn hytrach nag at dymor tawel a 
hyrwyddo a chefnogi digwyddiadau sy'n 
cael eu cynnal yn y tymor estynedig 

  Cefnogi creu ‘canolfan cerdded y gaeaf', 
gwyliau bwyd, ffeiriau, marchnadoedd 
Nadolig, gwyliau cerdded 

  Gweithio gyda phartneriaid megis 
Cymdeithasau Ymwelwyr, Plas y Brenin, 
digwyddiadau Cymdeithas Eryri. 
Annog a chefnogi digwyddiadau a 
gweithgareddau i redeg yn ddwyiethog

  Datblygu cynllun cenhadon
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Gofalu am yr Wyddfa Ble rydym ni nawr?
  60% o'r Wyddfa yn cael ei 

gwarchod o dan statud 

  Yr Wyddfa oedd yr ail Warchodfa Natur 
Genedlaethol i gael ei dynodi yng Nghymru

  Mae'r Warchodfa Natur Genedlaethol 
yn cefnogi dros 20 o nodweddion 
cadwraeth a warchodir, gan gynnwys 
nifer o rywogaethau prin a chynefinoedd 
sy'n bwysig yn rhyngwladol

  40km2 o Ardal Cadwraeth Arbennig 
ac o Safleoedd o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig  

  16.7km2 o Warchodfa Natur Cenedlaethol  

Ble rydym ni eisiau bod erbyn 2030? 
  Ysbrydoli pob ymwelydd ynghylch 

gwerth naturiol arbennig yr Wyddfa 

  Mae'r Wyddfa yn rhan allweddol 
o gynllun llwyddianus Rhodd 
Eryri ac mae Partneriaid yn 
cydweithio yn agos â'r prosiect

  Bod y dehongliad a’r wybodaeth a 
gyflwynir drwy’r ardal yn gyson ynghylch 
rheoli tir ac ynghylch nodweddion 
naturiol unigryw’r Wyddfa 

  Rhywogaethau ymledol yn 
cael eu rheoli’n effeithiol 

  Mae'r holl nodweddion cadwraeth 
a warchodir yn cael eu cadw 
mewn cyflwr ffafriol, yn awr ac 
yn y dyfodol rhagweladwy

  Mae rheolwyr tir wedi eu cefnogi'n 
ddigonol yn eu swyddogaeth 
o rheoli'r amgylchedd

Beth yw’r effaith?  
  Amddiffyn amgylchedd naturiol 

hardd yr Wyddfa sy’n golygu bod ein 
gweledigaeth yn cael ei gwireddu.  

Sut y byddwn ni’n gwneud hynny? 
  Gweithredu Cynllun Rhodd Ymwelwyr 

a’i hyrwyddo ymhellach i gynnwys 
cysylltu â digwyddiadau awyr agored 

  Datblygu trefniadau i'r gymuned 
leol fod yn rhan o'r penderfyniad 
ynghylch sut i neilltuo arian a godir 
trwy roddion gan ymwelwyr

  Gosod gwell byrddau gwybodaeth 
(mewn mannau addas), sgriniau 
rhyngweithiol, datblygu gwefan a datblygu 
nwyddau a dulliau eraill o gyfathrebu, 
megis taflenni, llythyrau ac e-bost i 
wella'r wybodaeth am amgylchedd 
naturiol yr Wyddfa, yr ymgysylltiad â'r 
amgylchedd a'r ddealltwriaeth ohono

  Trafod, datblygu, cefnogi a hyrwyddo 
prosiectau cadwraeth arloesol ac 
effeithiol, a chyfleoedd ymchwil ar y cyd 
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