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Y CYNLLUN RHEOLAETH STATUDOL PARC CENEDLAETHOL ERYRI

CYNLLUN  PARTNERIAETH 
PARC CENEDLAETHOL ERYRI

Fersiwn 

hawdd i'w darllen



 > Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri
Mae gan Barc Cenedlaethol Eryri gymysgedd hyfryd o fynyddoedd, cymoedd, llynnoedd, afonydd, rhaeadrau 
a thraethau. Mae'n lle sy'n llawn treftadaeth, diwylliant, traddodiad a chymunedau cryf. 

Mae'n gartref i 25,000 o bobl ac mae dros 3 miliwn o bobl yn ymweld bob blwyddyn. 



Mae Parciau Cenedlaethol yn lleoedd arbennig sy’n cael eu diogelu gan y gyfraith oherwydd eu harddwch, eu bywyd gwyllt a'u treftadaeth. 
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CYFLWYNIAD

Ni yw Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE). Ein gwaith ni yw amddiffyn yr ardal gyfan hon i bobl ei 
mwynhau. Ond nid ydym ar ein pennau ein hunain. Mae yna lawer ohonom i gyd yn gweithio gyda'n gilydd 
mewn partneriaeth:

Gyda'n gilydd, rydyn ni'n gobeithio sicrhau y gellir mwynhau Eryri nawr ac yn y dyfodol. 
Mae hyn yn ymwneud â'n Cynllun Partneriaeth - Cynllun Eryri. 

 ö Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

 ö Cyngor Gwynedd

 ö Croeso Cymru 

 ö Cyfoeth Naturiol Cymru

 ö Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 ö Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 ö Cadw 

 ö Cymdeithas Eryri

 ö Un Llais Cymru 

 ö Y Bartneriaeth Awyr Agored 

 ö Eryri-Bywiol 

 ö FSB Cymru 

 ö Urdd Gobaith Cymru

 ö Prifysgol Bangor

 ö Grŵp Llandrillo Menai 

 ö CLA Cymru 

 ö Ffermwyr Ifanc

 ö NFU Cymru

 ö FUW

 ö Coed Cymru 
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Pam mae Eryri angen cynllun?
Mae gan Eryri le arbennig yng nghalonnau llawer o bobl. Mae ganddi dirweddau hardd a llawer o 
nodweddion prin. Mae ganddi hefyd lawer o wahanol gymunedau, busnesau a phobl sy'n byw ac yn gweithio 
yma, ac sy’n ymweld â’r ardal. Mae gan bob un ohonyn nhw anghenion gwahanol. Mae'n bwysig ein bod yn 
dod o hyd i gydbwysedd rhwng diwallu'r anghenion hyn ac amddiffyn yr ardal. Dyna pam ein bod ni angen y 
cynllun hwn.



7<CYNLLUN ERYRI
CYFLWYNIAD



> 8 CYNLLUN ERYRI
CYFLWYNIAD

 > Rhaid i ni hefyd sicrhau bod ein cynllun yn cyd-fynd â chynlluniau a 
deddfau eraill yng Nghymru:

Deddf yr Amgylchedd 1995
 
Mae’r gyfraith hon yn dweud bod yn rhaid i ni gael y cynlluniau a'r polisïau cywir ar waith i amddiffyn ardaloedd fel Eryri, gan gynnwys y Cynllun hwn. 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae'r gyfraith hon yn golygu bod yn rhaid i ni feddwl sut y bydd y penderfyniadau a wnawn nawr yn effeithio ar genedlaethau'r dyfodol. 

Cynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLl)
 
Mae hyn yn sicrhau ein bod yn defnyddio tir yn y ffyrdd cywir ac nad ydym yn niweidio'r ardal.
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 > Beth sy'n  
gwneud Eryri  
yn arbennig?
Mae gan bob Parc Cenedlaethol bethau sy'n eu gwneud yn unigryw, 
yn arbennig ac yn werth eu hamddiffyn. Rydym yn galw’r rhain 
yn ‘Rhinweddau Arbennig’. Mae gan Eryri naw rhinwedd arbennig.
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

             Tirweddau 
amrywiol

rha rhif.1
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

Snowdonia isn’t just mountains. There are coasts, 
valleys, uplands, rivers and lakes. There are 
farmlands, industries, communities, ancient ruins 
and castles. All these landscapes change with 
each season.

 Snowdonia is the 3rd largest National Park in the 
UK. It covers 823 square miles and has 23 miles 
of coastline.

 Snowdonia has 9 mountain ranges with 15 peaks 
above 3000 feet.

It’s also the wettest place in Wales. We get over 
3000mm of rainfall per year.

 > Nid mynyddoedd yn unig yw Eryri. Mae arfordiroedd, 
cymoedd, ucheldiroedd, afonydd a llynnoedd. 
Mae yna diroedd fferm, diwydiannau, cymunedau, 
adfeilion hynafol a chestyll. Mae'r holl 
dirweddau hyn yn newid gyda phob tymor.

 > Eryri yw'r 3ydd Parc Cenedlaethol mwyaf yn 
y DU. Mae'n ymestyn dros 823 milltir sgwâr 
ac mae ganddo 23 milltir o arfordir.

 > Mae gan Eryri 9 cadwyn o fynyddoedd gyda 
15 copa uwch na 3000 troedfedd.

 > Dyma hefyd y lle gwlypaf yng Nghymru. Rydyn 
ni'n cael dros 3000mm o law y flwyddyn.
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RHA RHIF.2
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 > Mae gan Eryri lawer o gymunedau yn byw ac 
yn gweithio gyda'i gilydd. Mae'n brydferth 
yma ond gall fod yn lle anodd i fyw ynddo.

 > Mae gan Barc Cenedlaethol 
Eryri 5 tref a 24 pentref. 

 > Mae'r bobl sy'n byw yma yn teimlo eu bod yn 
gysylltiedig â'r tir, ei dreftadaeth a'i hanes. 

 > Ymhlith y pethau sy'n dod â 
chymunedau ynghyd mae:

 > ein treftadaeth 
 > eisteddfodau lleol
 > cymdeithasau a grwpiau 

cymunedol
 > grwpiau llenyddiaeth Cymraeg 
 > cadw traddodiadau yn fyw
 > marchnadoedd, sioeau a ffeiriau
 > gwyliau a thraddodiadau
 > eglwysi a chapeli.  
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 BYWIOGRWYDD 
YR iaith  

gymrAeg
rha rhif.3
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 > Mae'r iaith Gymraeg ym mhobman yn Eryri. Mae'n llachar, yn gryf 
ac yn fyw. Mae yn ein henwau lleol, ein hanes a'n diwylliant. 

 > Mae'r Gymraeg yn rhan o fywyd teuluol bob dydd yn ein cymunedau gyda 
58% o'r bobl sy'n byw yma yn ei siarad. Os byddwch yn ymweld ag Eryri 
byddwch yn gweld, clywed a chael cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg.

 > Mae enwau Cymraeg yn dal ysbryd lleoedd, bywyd bob dydd, 
trafferthion, brwydrau a gogoniannau'r oesoedd:

 > Moel Cynghorion 

 > Castell y Gwynt 

 > Dinas Emrys 

 > Nid iaith yn unig mohoni, mae'n rhan o'r hyn sy'n gwneud Eryri yn arbennig. 

 > 'Welsh is of this soil, this island, the senior language of the 
men of Britain; Welsh is beautiful.’ JRR Tolkien  
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 > Mae Eryri yn lle creadigol, yn llawn 
cyfle a phosibilrwydd. Mae wedi 
ysbrydoli diwylliant, llên gwerin, 
celf, llenyddiaeth a cherddoriaeth. 
O'r dyddiau pan oedd beirdd yn 
diddanu'r Tywysogion, i ffilmiau 
modern fel Tomb Raider a James 
Bond, mae pobl yn cael eu hysbrydoli 
gan ein tirweddau syfrdanol.

 > Mae traddodiadau Cymraeg hynafol 
o ganu gwerin a barddoniaeth yn dal 
yn gryf yma. Mae eisteddfodau lleol 
a gwyliau eraill yn denu ymwelwyr 
o bob cwr o’r byd. Mae Eryri yn lle i 
feirdd, artistiaid, cerflunwyr a mwy.
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LLONYDDWCH  
AC UNIGEDD -  
ARDALOEDD  
HEDDYCHLON

rha rhif.5
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 > Mae gan Eryri lawer o ardaloedd heddychlon i bobl eu mwynhau. Mae'n rhan bwysig o 
iechyd meddwl a lles. Mae'r lle tawel yn gyfle i ddianc, i fod yn egnïol a chymryd amser i 
ffwrdd o fywydau prysur.  

 > Mae gan Eryri le i anadlu:  

 > Mae ganddo 2,132 km2 gyda phoblogaeth o tua 26,000 o bobl. 

 > Mae Llundain Fwyaf yn llai ar 1,572 km2 ond mae ganddi boblogaeth o 8,500,000 o bobl.

 > Mae Eryri yn lle perffaith i weld y sêr! Mae'n Warchodfa Awyr Dywyll y Byd ac ychydig 
iawn o lygredd golau sydd yma
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rha rhif.6

HAMDDENA  
DYSGU  
A HAMDDEN
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 > Mae Eryri yn wych ar gyfer 
anturiaethau ac archwilio. 
Mae ganddi gyfleoedd 
diddiwedd i fod yn egnïol 
a dysgu sgiliau newydd. 
Daw timau Everest yma i 
ymarfer eu sgiliau dringo. 
Digwyddodd y dringfeydd 
cyntaf a gofnodwyd yn y DU 
yn Eryri. Roedd botanegwyr 
Fictoraidd yn chwilio am 
flodau alpaidd yn uchel yn 
ein mynyddoedd. 

 > Mae Eryri yn lle gwych ar gyfer:

 > heicio 
 > mynydda
 > cerdded bryniau 
 > rhedeg rhosydd
 > beicio mynydd 
 > dringo iâ 
 > caiacio 
 > arforgampau 
 > rafftio dŵr gwyn
 > canŵio 
 > padl-fyrddio 
 > nofio 
 > pysgota

a llawer mwy
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rha rhif.7 Tirweddau        
  hanesyddol
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 > Mae Eryri wedi cael ei siapio gan rymoedd naturiol a gweithgarwch dynol sydd wedi 
sicrhau bod y tir wedi newid ac esblygu. Mae gennym dystiolaeth o hyn mewn: 

 > henebion cerrig 
 > cestyll ac abatai 
 > adeiladau, waliau a ffiniau fferm
 > amrywiaeth o bensaernïaeth 

 > Ac mae'n dal i ddigwydd. Mae'r bobl sy'n byw ac yn gweithio yma ym maes ffermio, 
coedwigaeth, twristiaeth a busnes yn parhau i newid a siapio Eryri. Mae'n creu ein stori, 
ein hanes a'n hymdeimlad o le.
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rh rhif.8
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 > Gwyddom fod yr Wyddfa yn edrych yn wahanol iawn 500 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Roedd 
ar wely'r môr. Dyna pam bod ffosiliau cregyn wedi cael eu darganfod ar gopa'r Wyddfa. 
Crëwyd Eryri trwy wrthdaro cyfandiroedd, llosgfynyddoedd, newid yn lefelau'r môr a 
rhewlifoedd.

 > Fe wnaeth Oes yr Iâ lywio'r dirwedd hefyd. 18,000 o flynyddoedd yn ôl, fe wnaeth 
rhewlifoedd achosi i ddyffrynnoedd ddiflannu, gan gynnwys Llanberis. Fe wnaethant 
hefyd siapio ein llynnoedd mynydd a'n rhaeadrau.

 > Mae gan Eryri lawer o fwynau - gwenithfaen a cherrig basalt, llechi, copr, plwm, sinc 
ac aur. Mae aur o Fwynglawdd Clogau yn cael ei ddefnyddio mewn modrwyau priodas 
Brenhinol.

Mae daeareg yn ymwneud â'r deunyddiau sy'n ffurfio'r ddaear.
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CYNEFINOEDD A  
RHYWOGAETHAU  

RHYNGWLADOL 
BWYSIG

rha rhif.9
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

 > Mae Eryri yn gartref i lawer o wahanol anifeiliaid, pryfed, 
planhigion a ffyngau. Mae gennym 17 o Warchodfeydd 
Natur Cenedlaethol. Mae hynny'n fwy nag unrhyw Barc 
Cenedlaethol arall yng Nghymru a Lloegr. Mae llawer o 
blanhigion ac anifeiliaid prin y mae angen i ni eu hamddiffyn. 

 > Un o'r planhigion mwyaf prin yw Lili’r Wyddfa. 
Dim ond ar ein copaon uchel mae i'w gael.   

 > Ymhlith yr anifeiliaid sy'n galw Eryri yn  
gartref iddynt mae'r canlynol:

 > Ystlum Pedol Lleiaf
 > Bele’r Coed
 > Brân Goesgoch
 > Llinos y Mynydd
 > Hebog Tramor
 > Cragen Las Berlog Dŵr Croyw
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  BE’ SY’N GWNEUD ERYRI’N ARBENNIG?

Mae pob un o'r naw Rhinwedd 
Arbennig hyn yn bwysig. Mae 
nhw'n ffurfio ein hunaniaeth 
a'n cymeriad. Mae'r cynllun 
hwn yn ein helpu i ofalu 
amdanynt a'u hamddiffyn.  
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Ynglŷn â'r cynllun  

Er mwyn ein helpu i ddatblygu'r cynllun hwn:
 š buom yn siarad â'n partneriaid

 š buom yn siarad â busnesau, cymunedau a sefydliadau lleol

 š fe wnaethom gynnal digwyddiadau a chael ymgynghoriadau

Fe wnaeth y sgyrsiau hyn ein helpu i ddarganfod beth oedd 
fwyaf pwysig i bobl. Fe wnaeth ein helpu i ddarganfod:

 š beth sydd angen i ni ei wneud

 š beth sydd angen i ni ei amddiffyn

 š y canlyniadau mae pobl eisiau eu gweld
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Ein gweledigaeth ar gyfer Eryri 
Dyma sut rydyn ni am i'n Parc 
Cenedlaethol edrych. Bydd Eryri:

 š yn ofalu am ei chymunedau 

 š yn gyfoethog o ran diwylliant 

 š yn meddu ar fusnesau sy'n datblygu'r economi werdd 

 š yn brofiad gwych i ymwelwyr

 š yn gwella lles Cymru 

Er mwyn cyflawni’r weledigaeth hon,  
mae gan y cynllun hwn dri phrif faes.
(gweler tudalennau nesaf) Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
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>Canlyniadau i Eryri



Amgylchedd Eryri 
Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd llwyddiant  
yn edrych fel a ganlyn: 

1.  Rydym yn sicrhau bod twristiaeth yn cael ei rheoli'n dda.

2.   Rydym yn amddiffyn bioamrywiaeth (bywyd planhigion ac 
anifeiliaid).

3.    Rydym yn barod ar gyfer effeithiau newid yn yr hinsawdd ac 
yn lleihau ein hôl troed carbon.

4.   Rydym yn delio â'r rhywogaethau, y plâu a'r afiechydon sy'n 
niweidio ein rhywogaethau brodorol.

5.   Mae cymunedau, busnesau ac ymwelwyr yn gweithio gyda ni 
ac yn gofalu am ein tirweddau, cynefinoedd, bywyd gwyllt a 
threftadaeth ddiwylliannol.   

6.   Rydym yn enghraifft flaenllaw o sut i ofalu am dreftadaeth 
ddiwylliannol a'r amgylchedd hanesyddol, a hyrwyddo’r rhain.

7.  Mae ein Rhinweddau Arbennig yn cael eu hamddiffyn.

Ein canlyniad tymor hir ar gyfer amgylchedd Eryri:

Rydym yn gofalu am ein nodweddion naturiol a  
hanesyddol a'n hamgylchedd syfrdanol.

Camau Gweithredu 
Rydyn ni'n mynd i wneud pethau fel: 

 š adfer ac ailgysylltu darnau o goetir ar draws y Parc 

 š lleihau sbwriel trwy ymchwilio i becynnu cynaliadwy 
yn ein siopau a’n caffis a chreu ‘parthau di-blastig’

 š dod o hyd i fwy o ffyrdd i leihau allyriadau 
carbon a chael cludiant mwy gwyrdd gan 
gynnwys pwyntiau gwefru cerbydau trydan

 š dweud wrth bobl ifanc ac eraill am yr holl 
gyfleoedd i wirfoddoli a helpu i ofalu am Eryri

 š a llawer o bethau eraill hefyd.

35<CYNLLUN ERYRI
LLE RYDYM AM GYRRAEDD?



Iechyd a lles Eryri
Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd llwyddiant 
yn edrych fel a ganlyn: 

1.  Mae Eryri yn cael effaith gadarnhaol ar les Cymru.

2.   Mae gan bawb lwybrau y gallant eu cyrchu 
fel y gallant fwynhau Eryri.

3.   Mae mwy o bobl yn gwybod am ein 
Rhinweddau Arbennig ac yn eu deall.

4.   Mae cysylltiadau trafnidiaeth a pharcio yn haws 
i'w defnyddio, yn gynaliadwy ac yn ddiogel. 

5.   Mae'r cyfleusterau sydd gennym ar gyfer ymwelwyr o 
ansawdd uchel, yn gweithio'n dda ac yn cyd-fynd â'r dirwedd.   

Ein canlyniad tymor hir ar gyfer iechyd a lles Eryri:

Rydym yn darparu llawer o gyfleoedd i bobl ddysgu 
a darganfod wrth iddynt wella eu hiechyd a'u lles. 

Camau Gweithredu 
Rydyn ni'n mynd i wneud pethau fel: 

 š cefnogi pob math o weithgareddau sy'n gwella iechyd a 
lles pobl

 š darparu mwy o gyfleoedd a chefnogaeth i bobl anabl 
wirfoddoli

 š gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddarganfod pa 
bethau sy'n atal pobl leol rhag mwynhau'r parc

 š gadael i bawb wybod y gallant fwynhau Eryri trwy gydol 
y flwyddyn gan gynnwys tymor yr hydref a'r gaeaf, i 
ledaenu'r llwyth 

 š a llawer o bethau eraill hefyd.
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Cymunedau ac economi Eryri
Dros y 5 mlynedd nesaf, bydd llwyddiant  
yn edrych fel a ganlyn:

1.   Mae iaith, diwylliant a threftadaeth Eryri yn 
cael eu dathlu, eu cefnogi a'u cryfhau.

2.   Gall pobl leol aros yma, ac mae pobl yn symud 
yma oherwydd bod swyddi a chyfleoedd da. 

3.  Mae yna fwy o dai fforddiadwy i'w prynu a'u rhentu.  

4.   Mae cymunedau lleol yn cael cefnogaeth 
i dyfu ym mhob maes lles.

Ein canlyniad tymor hir ar gyfer cymunedau  
ac economi Eryri:

Mae Eryri yn lle gwych i fyw, gweithio a thyfu. 

Camau Gweithredu 
Rydyn ni'n mynd i wneud pethau fel: 

 š creu cyfleoedd i bobl ifanc i'n helpu i annog 
dealltwriaeth, mwynhad a diogelwch o'r iaith Gymraeg a 
diwylliant Cymreig 

 š cael band eang, data symudol a rhyngrwyd gwell ar 
gyfer cymunedau a busnesau heb niweidio harddwch y 
dirwedd  

 š cefnogi a hyrwyddo hyfforddiant, cyflogaeth a 
chyfleoedd busnes sy'n cysylltu â'n Rhinweddau 
Arbennig gan gynnwys twristiaeth a chynhyrchu bwyd 

 š cael sefydliadau cymunedol i chwarae mwy o ran yn ein 
gwaith, fel y gallant ddweud eu dweud mewn cynlluniau 
a phenderfyniadau 

 š a llawer o bethau eraill hefyd.
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Er mwyn cyflawni'r holl nodau hyn, rydym wedi cytuno ar Gynllun Gweithredu manwl gyda'n partneriaid. 
Mae'n nodi'n union beth rydyn ni'n mynd i'w wneud, pwy sy'n mynd i'w wneud, pryd y bydd yn cael ei 
wneud a sut y byddwn ni'n mesur p’un a yw wedi cael ei wneud yn dda. Er mwyn ei weld, bydd angen 
i chi edrych ar y prif Gynllun yma: www.eryri.llyw.cymru/cynlluneryri



 > Y camau nesaf 
Dros y 5 mlynedd nesaf byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid a'r gymuned i gyrraedd y canlyniadau hyn. 
Byddwn yn gwirio ein camau gweithredu ac yn mesur ein llwyddiant bob blwyddyn. Yn 2025 byddwn yn 
diweddaru'r cynllun hwn. 
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Cymryd rhan 
Mae eich help yn bwysig oherwydd ni allwn fod ym mhobman 
a gwneud popeth.

 š Os oes gennych chi brosiect yr hoffech ei hyrwyddo - dywedwch 
wrthym.

 š Os oes gennych adborth - rhannwch ef.

 š Os ydych chi wedi mwynhau darllen y Cynllun hwn - dywedwch wrth 
eraill.

Diolch am ddarllen y crynodeb 
byr hwn. Gallwch ddarllen y 
cynllun llawn yma: www.eryri.
llyw.cymru/cynlluneryri
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Llyfryddiaeth
Am llyfryddiaeth, gwiriwch y fersiwn lawn o'r
Cynllun ar: www.eryri.llyw.cymru/cynlluneryri

lluniau
Tudalen Teitl Hawlfraint
2-3 Llyn y Dywarchen Jan Davies photography 
5 Llwyngwril Jan Davies photography 
6-7 Nant Ffrancon Jan Davies photography
9 Corlannau defaid a waliau cerrig traddodiadol   Jan Davies photography 
12 Nant Gwynant Jan Davies photography 
13 Defaid Cymru   Jose Llamas - unsplash.com 
14 Person lleol Shaw - unsplash.com 
16 Cennin Pedr cynhenid   Jan Davies photography 
19 Llyn Nantlle Lake Lisa Eurgain Taylor 
20 Eglwys St Tanwg, Llandanwg Jan Davies photography 
22 Dinas-Mawddwy, Machynlleth, Cymru, Yr Deyrnas Unedig William Hook - unsplash.com 
24 Bwlch Llanberis Pass Jan Davies photography 
26 - 27 Llyn Ogwen Mitchell Orr - unsplash.com 
28 Lili’r Wyddfa   Jan Davies photography 
29 Rhostir Mynydd   Jan Davies photography 
30 - 31 Golygfa o Crib Goch   v20sk - unsplash.com 
32 Tryfan Jan Davies photography 
34 Dyffryn a Llynnau Mymbyr   Jan Davies photography 
37 Golygfa'r traeth, Cymru   Ian Cylkowski - unsplash.com 
40 Llyn Padarn Neil Thomas - unsplash.com 



43<CYNLLUN ERYRI
LLYFRYDDIAETH



eryri.llyw.cymru


