
Mae'r Cymoedd yn ardal gyfoethog mewn asedau naturiol ac ysbryd

cymunedol, ond mae’r nodwedd hon wedi cael ei chuddio’n gyson gan

ei threftadaeth ddiwydiannol a'r amddifadedd a ddaeth yn ei sgil. Mae

menter Parc Rhanbarthol y Cymoedd, a sefydlwyd gan Dasglu'r

Cymoedd, yn dathlu tirwedd helaeth a hardd y Cymoedd trwy gyfuno

natur ag ysbryd cymunedol a datblygiad economaidd. Gan ddefnyddio’r

dirwedd naturiol i addysgu pobl am faterion hinsawdd, tra’n sicrhau bod

bywoliaethau’n cael eu cynnal a bod sgiliau’n cael eu haddysgu ledled yr

ardal, mae’r prosiect wedi helpu’r rhai hynny ar lawr gwlad yng Nghymru

i feddwl yn yr hirdymor, cydweithredu â rhanddeiliaid ac ennyn

ymgyfraniad cymunedau i fanteisio i’r eithaf ar y dirwedd Gymreig

unigryw a gwerthfawr.

Ailddarganfod

ein cymoedd



Yn cyfrannu at:

Drwy annog ffordd o fyw mwy

egnïol drwy deithio llesol

Drwy wella llesiant corfforol a

meddyliol drwy natur

Gymru Iachach:

Nodau Parc

Rhanbarthol y

Cymoedd

yn ogystal

â lle ar gyfer

Y Cymoedd fel

lle ar gyfer ymarfer

Drwy fuddsoddi mewn

ardaloedd Cymreig a busnesau

Drwy fuddsoddi mewn seilwaith

ynni adnewyddadwy

Gymru Lewyrchus: 

Drwy warchod ac

adfer cynefinoedd,

bywyd gwyllt a

bioamrywiaeth

Addysgu cymunedau

am y niwed i

fioamrywiaeth leol a

byd-eang

Gymru Gydnerth: 

Drwy fynediad cyffredinol

am ddim i fannau gwyrdd

Drwy ardaloedd a pharciau

chwarae hygyrch i bawb,

waeth beth fo’u galluoedd

corfforol neu synhwyraidd.

Gymru Fwy Cyfartal:  

Drwy aelodau’r gymuned yn cyfrannu at

wneud penderfyniadau

Drwy ennyn ymgyfraniad cymunedau mewn

gweithgareddau

Drwy gyfleoedd gwirfoddoli, gan ganiatáu i

aelodau’r gymuned i roi yn ôl

Gymru o Gymunedau Cydlynus: 

diwylliant, y 

Drwy bobl yn cysylltu â

safleoedd treftadaeth a

thirweddau lleol

Gymru â Diwylliant Bywiog

lle mae’r Gymraeg yn

ffynnu: 

corff, gweithio,

ac

ymlacio, 

addysg

celfyddydau,

treftadaeth ac

Mae tirwedd

y Cymoedd yn

sylfaen i 

economi 

lleol cydnerth,

yn cynorthwyo

busnesau,

mentrau

cymunedol, a

datblygaid

sgiliau a dysgu



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

Mae’r gwaith hwn yn cyd-fynd yn dda â llawer o’r camau yn y Daith tuag at

Gymru Gydnerth a’r Daith tuag at Gymru o Gymunedau Cydlynus

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 yn argymell bod cyrff

cyhoeddus a sefydliadau:

Yn gwneud cysylltiadau rhwng cynorthwyo economïau lleol a ffyniant,

gan weld sut mae hyn hefyd yn cysylltu â chynorthwyo caffael teg a lleol,

sgiliau, deunyddiau lleol ac effeithlonrwydd adnoddau.

Yn dangos sut mae gwneud penderfyniadau cynllunio a seilwaith ar y cyd

yn fanteisiol i bobl a natur.

Yn grymuso cymunedau i reoli tir (yn cynnwys tir mewn perchnogaeth

gyhoeddus) ar gyfer prosiectau sy’n defnyddio datrysiadau seiliedig ar

natur i adfer bioamrywiaeth leol a chydnerthedd ecosystemau.

https://www.futuregenerations.wales/a-resilient-wales/
https://www.futuregenerations.wales/a-wales-of-cohesive-communities/


Pyrth Darganfod

Derbyniodd 12 safle gyllid oddi wrth

Lywodraeth Cymru i facsimeiddio asedau

naturiol a diwylliannol

Asedau gwerthfawr yn ystod COVID-19,

gan fod 96% o bobl yn teimlo bod mannau

gwyrdd wedi helpu eu hiechyd meddyliol a

chorfforol yn ystod y cyfyngiadau symud

Mae cynnig Parc Gwlad Bryngarw yn

cynnwys cynlluniau ar gyfer paneli solar PV

ar adeiladau

Tîm aml-ddisgyblaethol o 4 gyda chefndir

mewn polisi, gwaith creadigol a

diwylliannol, ecoleg ac iechyd wedi

disodli’r Tasglu i sicrhau datblygiad Parc

Rhanbarthol y Cymoedd

Enghreifftiau



Yn anelu at gysylltu pobl â thirwedd

7 Gwarcheidwad amser llawn wedi eu

darparu gan Groundwork gydag ystod o

arbenigedd mewn meysydd megis cadwraeth

ymarferol, cynaliadwyedd, ac iechyd

Yn cynnig llawer o ffyrdd o ymgysylltu ag

amgylchedd naturiol:

Gwirfoddoli amgylcheddol, gwaith

cadwraeth ymarferol a chreu gerddi

cymunedol i hybu bioamrywiaeth a helpu

i greu Cymru Gydnerth

Teithiau cerdded llesol i sicrhau Cymru

Iachach lle rhoddir blaenoriaeth i lesiant

corfforol gan atal pwysau ar wasanaethau

cyhoeddus

Chwilio am gyllid i ehangu’r cynllun

Gwarcheidwaid am ddwy flynedd arall

Gwarcheidwaid

Enghreifftiau



Ymagwedd

Cysylltu pobl yn y Cymoedd â

thirwedd naturiol.

Her

Am ragor o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/

Addysgu pobl ifanc ac oedolion am

beryglon y newid yn yr hinsawdd a rhoi’r

sgiliau iddynt gynhyrchu datrysiadau

hirdymor

Creu cymunedau cryf ac eco-lythrennog

sy’n gofalu am ei gilydd a natur

Cymru Gydnerth Fwy Cyfartal o

Gymunedau Cydlynus

Cymru Lewyrchus, Gydnerth, Fwy

Cyfartal

Cymru Gydnerth, Lewyrchus o

Gymunedau Cydlynus

Gwrando ymwybodol drwy gyfrwng

grwpiau cyfranogi i denantiaid

Sgyrsiau parhaus drwy gyfrwng Swyddog

Cyfranogi Tenantiaid ac aelodau o dîm

Tai’r cyngor.

Cynyddu defnydd o’r cyfryngau

cymdeithasol i gysylltu â’r cyhoedd.

Integreiddio datgarboneiddio,

llythrennedd carbon, llesiant a’r economi

Defnyddio datrysiadau seiliedig ar natur i

fynd i’r afael â phroblemau cymdeithasol

gydag 82% o bobl yn dweud bod mannau

gwyrdd lleol wedi eu helpu i barhau

gyda’u hymarfer corfforol yn ystod

cyfyngiadau symud a 54% yn dweud bod

mannau gwyrdd wedi caniatáu iddynt

gychwyn arferion corfforol newydd

Addysg a sgiliau amgylcheddol i

atal dirywiad ecolegol

Cysylltiadau teithio llesol a

mynediad i fannau gwyrdd i atal

salwch meddwl a salwch corfforol

Cymru Iachach a Mwy Cyfartal

Cydweithrediad rhwng Parc

Rhanbarthol y Cymoedd â 13

Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru 

Tîm aml-ddisgyblaethol o 4 gyda

chefndiroedd mewn polisi, gwaith

creadigol a diwylliannol, ecoleg ac

iechyd

Cymru Gydnerth Fwy Cyfartal o

Gymunedau Cydlynus

Beth nesa?

Rhaglen Gwarcheidwaid yn mynd rhagddi a chyfle go

iawn iddi barhau yn y dyfodol

Ystyried darparu canolfannau gweithio o bell yn ystod

a thu hwnt i’r pandemig

Ystyried cysylltu pobl â natur yn eu bywyd bob dydd

wrth i ddulliau newydd o weithio barhau i ymddangos.


