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Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

ACDA1
Sicrhau bod adnoddau naturiol 
a rhinweddau arbennig yr 
AHNE yn cael eu cydnabod a'u 
gwerthfawrogi

PolRhA1

Cefnogi prosiectau Peilot Ynni Adnewyddadwy 
Cadwyn Clwyd a phrosiectau cymunedol eraill 
priodol sy'n ceisio lliniaru effaith newid yn yr 
hinsawdd a lleihau ôl troed carbon yr AHNE heb 
niweidio'r nodweddion arbennig yr ardal neu ei 
chymeriad a'i ymddangosiad.

Cadwyn / 
AHNE

Tirfeddianwyr 
CNC Bl 1

Cefnogi’r prosiect Ymateb Naturiol i Berygl Llifogydd 
yn Nalgylch Clwyd, yn enwedig mewn perthynas â 
gwaith rheoli o fewn Bryniau Clwyd

Cadwyn / 
AHNE

Tirfeddianwyr 
CNC Bl 1, Bl 2

ACDA2
Sicrhau bod effeithiau newid 
amgylcheddol ar yr AHNE yn cael 
eu deall a bod ymateb strategol yn 
cael ei datblygu a'i gweithredu

PolRhA1

PolRhA2

PolRhA3

Ymgysylltu â rhaglen  Darpariaeth  Effaith  
Weledol y Grid Cenedlaethol (VIP) i leihau effaith 
o drosglwyddo foltedd uchel yn yr AHNE a’i 
amgylchedd.

AHNE

Bl 2

Hyrwyddo rhannu mastiau i leihau annibendod ac 
effaith ar gymeriad tirwedd lleol yr AHNE. Bl 3

Gweithio gyda'r diwydiant i gymhwyso'r saith 'Rheol 
Holford' a datblygu canllawiau ar gyfer mesurau 
lliniaru.

Blynyddol

ACDA3
Lleihau effeithiau cronnol o newid 
ar raddfa fach a all erydu cymeriad 
arbennig yr AHNE.

PolRhA3

Paratoi canllawiau ar gyflwyno technolegau ynni 
adnewyddadwy i mewn i'r AHNE a'i leoliad, er mwyn 
lleihau'r effaith ar gymeriad y dirwedd leol

Bl 3

Annog a chefnogi mesurau cadwraeth ynni er 
mwyn helpu i gyrraedd targedau cenedlaethol a 
rhanbarthol ar gyfer defnydd o ynni.

Blynyddol

ACDA4
Amddiffyn llonyddwch yr AHNE 
a chymryd camau lle bo modd er 
mwyn lleihau sŵn a llygredd golau.

PolRhA1

PolRhA2
Adnabod nodweddion arbennig yr AHNE sy'n 
sensitif i newid a monitro eu cyflwr. Bl 2

Ansawdd a Chymeriad Tirwedd
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ACDA5
Lle bo modd lleihau ymyrraeth 
weledol trwy sgrinio neu gael 
gwared ar ddoluriau llygad.

PolRhA2

Cynnal gwaith monitro ffotograffiaeth pwynt 
penodol o olygfannau allweddol ar draws yr AHNE.

AHNE

AHNE

ALl

AHNE

ACGC

Bl 3

Sefydlu rhaglen fonitro o olygfannau allweddol ar 
draws yr AHNE Bl 3

Gweithio gyda’r 3 Awdurdod Priffyrdd ac Asiantaeth 
Cefnffyrdd i symleiddio arwyddion traffig ffyrdd a 
chytuno ar gyfres o ganllawiau ar gyfer arwyddion 
yn AHNE.

Bl 2

ACDA6
Ymchwilio a chynyddu ein 
dealltwriaeth o amrywiaeth 
ddiwylliannol y cymunedau yn yr 
AHNE.

PolRhA1

PolRhA4

Trefnu diwrnodau hel atgofion cymunedol i 
ymgysylltu â chymunedau a thynnu ar eu cyfoeth o 
wybodaeth am yr ardal. - 1 y flwyddyn

Blynyddol 

Cefnogi’r gwaith ymchwil  i hanes cymdeithasol yr 
ardal a’i gofnodi Blynyddol 

ACDA7
Datblygu partneriaethau a fydd 
yn helpu i ysgogi ymwybyddiaeth 
o, a diddordeb mewn amrywiaeth 
ddiwylliannol o fewn yr AHNE.

PolRhA1

PolRhA4

Cynnal Fforwm AHNE blynyddol i ysgogi trafodaeth 
ar nodweddion arbennig yr ardal a sicrhau 
cyfranogiad cymunedol

AHNE ALl Blynyddol 

Cynnal Partneriaeth AHNE fel rhan o strwythur 
llywodraethu ar gyfer yr AHNE AHNE ALl Blynyddol 

Gweithio gyda Grwpiau Gweithredu Lleol Cadwyn 
Clwyd i sicrhau bod amrywiaeth ddiwylliannol 
yn cael ei hadlewyrchu mewn rhaglenni RDP yn 
ymwneud â naws ar le.

AHNE ALl Blynyddol 

Gweithio gyda Menter Iaith i gefnogi a chodi 
ymwybyddiaeth o’r Gymraeg o fewn cymunedau’r 
AHNE

AHNE Cadwyn Clwyd Bl 2
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Rhostir Grug a Chribau Eang

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

GGA1
Gweithio gyda Grŵp Bionet 
Gogledd Cymru i gynnal neu 
ymestyn maint presennol y rhostir 
grug yn yr AHNE

PolBG1

PolBG2

Lle y bo’n bosibl, adfer ardaloedd o rostir blaenorol 
yn enwedig o amgylch Coed Moel Famau, Coed 
Nercwys, Moel Findeg a Moel Famau.

CNC / AHNE ALl Blynyddol

GGA2
Dod â meysydd o rostir grug 
i mewn i reolaeth gynhyrchiol 
gadarnhaol. 

PolBG1

PolBG2

PolBG3

Parhau i gefnogi porwyr ar Fryniau Clwyd, Mynydd 
Llantysilio a Gogledd y Berwyn yn y gwaith o reoli 
rhostir drwy dorri a llosgi, trwy gynllun Tiroedd 
Comin Glastir a dulliau eraill.

CNC

AHNE

Tirfeddianwyr
LlC Blynyddol

Parhau i weithio gyda Choleg  Cambria Llysfasi i 
ddarparu cyrsiau hyfforddiant mewn rheolaeth 
ucheldir fel rhan o’u cwrs Diploma Cenedlaethol - 2 
ddigwyddiad y flwyddyn.

AHNE

Coleg 
Cambria

GGA3
Parhau i fonitro’r rugiar ddu a 
rhywogaethau adar ucheldir eraill 
fel dangosydd o gyflwr cynefin

PolBG2
Monitro poblogaethau’r Grugiar Ddu ac adar  
ucheldir eraill bob blwyddyn mewn safleoedd paru 
allweddol ar draws yr AHNE er mwyn hysbysu a 
thargedu rheoli penodol.

RSPB
AHNE 

CNC
Blynyddol

GGA4 Cynhyrchu bwyd cysylltiol gyda 
rheolaeth ecosystem.

PolBG3

PolBG4

Gweithio gyda ffermwyr a phorwyr i gysylltu cig oen 
o’r ardaloedd ucheldir gyda thirweddau o ansawdd.

AHNE

Cadwyn  
Clwyd

Cadwyn Clwyd 

Porwyr

AHNE

Llwybr Bwyd

Bl 2, Bl 3

Ymgysylltu cynhyrchwyr a manwerthwyr gyda 
Phrosiect Llwybr Bwyd Bryniau Clwyd er mwyn 
hyrwyddo cynnyrch lleol ac yn rhoi gwerth 
ychwanegol i gynnyrch sy’n gysylltiedig â gwaith 
cadwraeth cadarnhaol.

Blynyddol

GGA5
Cefnogi ac annog rheolaeth 
gynaliadwy o’r rugiar lle mae 
ganddi effeithiau amgylcheddol ac 
economaidd cadarnhaol.

PolBG3

PolBG4
Cefnogi partneriaeth Rhosydd Gogledd Cymru ar Y 
Berwyn  RSPB

CNC

AHNE

GGA6
Darparu cefnogaeth i ffermwyr a 
pherchnogion tir mewn ardaloedd 
ucheldir i ddod â rhostiroedd 
mewn i gynlluniau rheoli.

PolBG3

PolBG4

Mynychu cyfarfod porwyr lle y bo’n briodol AHNE Blynyddol
Darparu cefnogaeth ymarferol o ran llosgi mewn 
ardaloedd ucheldir lle bynnag y bo modd AHNE Blynyddol
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Glaswelltiroedd Calchfaen,  
Clogwyni a Sgrïau

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

GCA1
Cynnal  ystent presennol o 
laswelltir calchaidd a phalmant 
calchfaen a sgri o fewn yr AHNE.

PolBG1

PolBG2

Sicrhau bod amcanion cadwraeth pob safle yn cael 
eu deall a'u hymgorffori mewn cynlluniau prosiect. CNC

AHNE, Bionet

Blynyddol
Plotio a chofnodi systemau ogofâu a phalmant 
calchfaen yn yr AHNE ac adnabod nodweddion 
mewn perygl. AHNE

CNC
Bl 4

Cefnogi a hyrwyddo prosiectau drwy Grŵp Bionet 
Gogledd Cymru

GCA2
Dod â phob ardal o  laswelltir  
calchfaen cyhoeddus/ a reolir,  
clogwyni a sgrïau i mewn i 
gynlluniau rheoli ffafriol.

PolBG1

PolBG2

Cynnal gwaith rheoli prysgwydd wedi’i dargedu i 
adfer ardaloedd o gyn gynefin glaswelltir calchaidd 
ar Fryn Prestatyn, Dyffryn Alun ac Eglwyseg fel rhan 
o Brosiect Etifeddiaeth Calchfaen.

AHNE CNC Bl 2,3,4,5

GCA3
Darparu cyfleoedd ar gyfer 
ardaloedd preifat o laswelltir 
calchfaen a phalmant i ddod i 
gynlluniau rheoli ffafriol.

PolBG3

PolBG4

Datblygu Prosiect Cynllun Partneriaeth Tirwedd 
ar gyfer CDL i fynd i’r afael â materion o effeithiau 
ymwelwyr ar ardaloedd o laswelltir calchfaen, 
clogwyni a sgrïau yn enwedig o gwmpas 
Loggerheads, Eglwyseg a’r Panorama. 

AHNE

CBSW

CNC

CSDd

Bl 2

Sicrhau bod y  rheolwyr tir yn deall pwysigrwydd 
cynefinoedd calchaidd a’u sensitifrwydd i lefelau 
pori a chyfoethogi pridd o wrteithiau, defnyddio 
chwynladdwyr, aredig ac ail-hadu.

Blynyddol

GCA4
Sicrhau bod defnydd hamdden 
yn cael ei leihau mewn ardaloedd 
sensitif

PolBG1

PolBG4

Lleihau effaith Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa 
ar sgri Eglwyseg trwy atgyweirio llwybrau ac 
atgyfnerthu.

AHNE CNC

Bl 2,3

Asesu’r newidiadau blodau mae defnydd hamdden 
sy’n gysylltiedig â chywasgu pridd yn ei ddod. Bl 3

Datblygu’r Cynllun Grant Cefn Gwlad i gynnwys 
ariannu holl nodweddion arbennig yr AHNE gan 
gynnwys prosiectau adfer glaswelltir calchfaen.

Blynyddol



Coetir Llydanddail a Choed Hynafol

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

CCHA1 Cynnal ystent presennol o goetir  
llydanddail a hen goed yn yr AHNE.

PolBG1

PolBG2

Cefnogi mesurau i leihau effeithiau plâu a 
chlefydau ar gymeriad y dirwedd leol (Phytopthora 
Ramorum - Llus a Llarwydd - Onnen wedi gwywo, a 
Phytophthora Alni - Gwernen

CNC AHNE  
Tirfeddianwyr

Blynyddol

Cefnogi rhaglenni plannu priodol sy'n cryfhau 
gwydnwch coetiroedd i newid amgylcheddol. Blynyddol

CCHA2 Diogelu Hen Goed o fewn y 
dirwedd ar draws yr AHNE

PolBG1

PolBG2

Cofnodi ystent presennol a chyflwr hen goed yn yr 
AHNE.

AHNE 

Tirfeddianwyr

CNC

Bl 3

Nodi arian i ddatblygu rhaglen Plannu Coed mewn 
Parcdiroedd ar draws rhannau addas o’r AHNE. Bl 3

CCHA3

Cynnal ac adfer coetir llydanddail 
tuag at gyflwr ffafriol trwy 
weithredu Cynlluniau Gweithredu 
Bioamrywiaeth ar gyfer Coetiroedd 
Ynn Cymysg yr Ucheldir, coetiroedd 
derw'r ucheldir a choetiroedd 
gwlyb.

PolBG1

PolBG2

PolBG3

Dod â phob ardal o goetir llydanddail cyhoeddus/ 
a reolir i mewn i gynlluniau rheoli ffafriol megis 
Glastir neu  Cytundebau  Adran 15 SoDdGA erbyn 
2013.

AHNE  / CNC ALl / NT Bl 3

Gweithredu camau gweithredu o fewn adran 15 
cytundebau rheoli presennol a chynlluniau Glastir. CNC

Tirfeddianwyr

Bl 2

Datblygu'r Cynllun Grant Cefn Gwlad i gynnwys 
ariannu holl nodweddion arbennig yr AHNE gan 
gynnwys coetiroedd bach dan 2 ha.

AHNE Blynyddol

CCHA4
Datblygu coetiroedd sy’n eiddo i’r 
cyhoedd  fel modelau o arfer gorau 
mewn rheoli coetir llydanddail.

PolBG1

PolBG2

PolBG4

Datblygu rhaglenni rheoli ar gyfer yr holl goetiroedd 
sy’n eiddo i’r Awdurdod Lleol yn  enwedig Bishops 
Wood, Coed Alex, Coedwigoedd Dyffryn Alun, Coed 
Glan yr Afon Llangollen, Rheilffordd Corwen Cynwyd 
a Choed Pen y Pigyn ac ar hyd coridor Afon Dyfrdwy 
yn Nhŷ Mawr, gan gynnwys Jeffry’s Wood.

AHNE CNC Bl 2
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Dyffrynnoedd Afonydd

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

CAA1
Parhau i fonitro graddau 
rhywogaethau  dangosol allweddol 
megis y dyfrgi a llygoden y dŵr er 
mwyn mesur cyflwr cynefin.

PolBG1

PolBG2
Bodloni gofynion y  Gyfarwyddeb  Fframwaith Dŵr  
a Chynlluniau Rheoli Dalgylch CNC AHNE/ Blynyddol

CAA2
Parhau i ddatblygu partneriaeth o 
asiantaethau a chyrff allweddol i 
sicrhau dull integredig a thirwedd 
i'r rheolwyr.

PolBG1

PolBG2

PolBG3

Cefnogi’r Prosiect Tirweddau Byw  Alun a Wheeler 
a’i waith ar gysylltedd torlannol a rhywogaethau 
ymledol.

NWWT

AHNE – CNC - 
YBGGC  

Bl 1,2,3

Datblygu’r Cynllun Grant Cefn Gwlad i gynnwys 
ariannu holl nodweddion arbennig yr AHNE yn 
cynnwys cyrsiau dŵr

AHNE Blynyddol

CAA3

Cefnogi a datblygu dull ar 
raddfa tirwedd i raglen o  reoli 
rhywogaethau ymledol yn enwedig 
mewn perthynas â ffromlys 
chwarennog.

PolBG1

PolBG2

PolBG3

Parhau i weithio mewn partneriaeth ag eraill i reoli 
rhywogaethau ymledol o fewn y Prosiect Tirweddau 
Byw  Alun a Wheeler.

YBGGC CNC, AHNE 
ALl Blynyddol

Cefnogi’r Bartneriaeth DINNS wrth fynd i’r afael 
â rhywogaethau ymledol ledled dalgylch afon 
Dyfrdwy. 

YBGGC CNC, AONB 
ALl

Blynyddol

Cefnogi Diwrnod Mawr y Ddyfrdwy i fynd i’r afael 
â  phlanhigion ac anifeiliaid anfrodorol ymledol, fel 
clymog Japan, ffromlys chwarennog. 

Blynyddol

CAA4
Codi ymwybyddiaeth ymysg y 
cyhoedd a thirfeddianwyr/rheolwyr 
o bwysigrwydd y dyffrynnoedd 
afonydd ar gyfer bioamrywiaeth.

PolBG1

PolBG2

PolBG4

Dyfeisio a chynnal prosiect arddangos enghreifftiol 
ar reoli dalgylch da

Cadwyn 
Clwyd CNC, AHNE Bl 3

Cynnal gweithdy blynyddol ar reoli llygredd a 
rheoli da ar gyfer tirfeddianwyr, cynghorwyr lleol a 
gweithwyr proffesiynol.  

CNC AHNE Bl 3,4,5



Setliad Hanesyddol ac Archaeoleg

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

AHA1

Gweithio tuag at sefyllfa lle mae 
cyflwr bob safle archeolegol o 
fewn yr AHNE yn hysbys ac mae 
gwaith rheoli priodol yn cael ei 
wneud. Defnyddio gwybodaeth 
CAH, prosiectau Traws-Gymru, 
cynlluniau amaeth-amgylcheddol 
Glastir a'r broses gynllunio i 
hwyluso hyn.

PolAH1

PolAH2

Cynhyrchu rhestr o welliannau safle hanesyddol i 
flaenoriaethu gwaith a hyrwyddo arfer da ar draws 
pob math ac oedran o asedau. Targedu Camau 
Gweithredu  Prosiectau drwy ddefnyddio cofrestr 
'Mewn perygl'.

AHNE
CBSW, CSDd

CSFf
Bl 3

Cynnal sesiynau DPP gyda chynllunwyr a 
swyddogion Priffyrdd i esbonio Archaeoleg a'r 
system Gynllunio a phwysigrwydd y nodweddion 
bach hyn o ran cynnal cymeriad aneddiadau

AHNE
Cadw, CBSW,

CSDd, CSFf
Bl 2, Bl 4

Gweithio gyda Stad Amaethyddol Sir Ddinbych yng 
Nghaer Drewyn i sefydlu cyfradd stocio priodol a 
pharhau i reoli prysgwydd o amgylch y fryngaer.

CSDd AHNE Bl 2

AHA2

Annog perchnogion parciau a 
Gerddi o fewn yr AHNE Hanesyddol 
i gynnal ac adfer nodweddion 
parcdir presennol fel y nodwyd yn 
y Gofrestr.

PolBG1

Gweithio gyda  pherchnogion tir a pharciau  a 
gerddi hanesyddol cofrestredig ac asiantaethau 
perthnasol eraill i ymgymryd â gwerthusiadau ac 
i baratoi a gweithredu cynlluniau rheoli i gadw a 
gwella safleoedd

AHNE ALl Blynyddol

AHA3
Cynyddu proffil yr Amgylchedd 
Hanesyddol trwy ddehongli a 
gwybodaeth effeithiol a chyson.

PolAH2

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safleoedd a 
nodweddion diwydiannol o fewn proses cynllunio 
a’r AHNE.

AHNE Cadw Blynyddol

Drwy’r  Prosiect Ein Tirwedd Darluniadwy, dyfeisio 
a rhedeg rhaglen ymgysylltu i breswylwyr (gan 
gynnwys ysgolion, Cynghorau Tref a Chymuned a 
Grwpiau Cymunedol) ac ymwelwyr, gan hyrwyddo 
ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Amgylchedd 
Hanesyddol yr AHNE a’r cysylltiadau hanesyddol 
rhwng safleoedd.

AHNE
Cadw

ALl

Bl 3, Bl 4, 

Bl 5

AHA4
Ymgorffori gwybodaeth a gasglwyd 
fel rhan o’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol i mewn i’r broses 
rheoli barhaus o fewn yr AHNE.

PolAH2

Sicrhau bod pob penderfyniad ynglŷn â’r 
Amgylchedd Hanesyddol yn seiliedig ar dystiolaeth ALl AHNE Blynyddol

Sicrhau bod data LANDMAP a’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol yn cael eu defnyddio i arwain 
penderfynu ar geisiadau cynllunio a hysbysu 
cynlluniau amaeth-amgylcheddol.

CNC

AHNE
ALl Blynyddol
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Nodweddion Diwydiannol a Safle 
Treftadaeth y Byd

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

STBA1
Sicrhau cywirdeb gwerthoedd 
cyffredinol eithriadol y Safle 
Treftadaeth y Byd.

PolAH1

PolAH3
Gweithio mewn partneriaeth i gyflawni dyheadau’r 
Cynllun Rheoli Tirwedd Safle Treftadaeth y Byd.

Grŵp Llywio 
WHS Blynyddol

STBA2
Cynnal a chadw golygfeydd 
allweddol i ac o'r STB a'r lleoliad 
gweledol a diwylliannol.

PolAH3
Sefydlu prosiect CDL gydag Ymddiriedolaeth y 
Camlesi ac Afonydd a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam i warchod y golygfeydd allweddol i ac o’r 
STB.

AHNE
CRT, CBSW

CSDd, NRW
Bl 2

STBA3

Cymryd camau i gyfyngu ar 
yr effaith mae ymweliadau 
ymwelwyr yn ei gael ar gyfanrwydd 
hanesyddol a lleoliad Safle 
Treftadaeth y Byd

PolAH1

PolAH3
Gweithio gyda Cadw a thirfeddianwyr lleol i 
ffurfioli’r mynediad at Raeadr y Bedol o Lantysilio. AHNE

CSDd

Cadw
Bl 1

STBA4
Sicrhau ymagwedd gyson tuag at 
ddehongli, arwyddion ac ansawdd 
y profiad ar draws awdurdodau 
partneriaeth.

PolAH2

PolAH3

Gweithio gyda phartneriaeth Safle Treftadaeth y 
Byd i ddatblygu dehongliad a strategaeth ar gyfer y 
coridor cyfan. 

CRT
AHNE

CRT
Bl 3

STBA5
Codi ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd safleoedd a 
nodweddion diwydiannol o fewn 
cynllunio a'r AHNE.

PolAH1

PolAH2

Drwy’r prosiect Ein Partneriaeth Tirwedd 
Darluniadol, asesu ac adfer nodweddion allweddol 
sy’n gysylltiedig â  chloddio chwareli calchfaen am 
blwm yn enwedig o gwmpas y Mwynglawdd ac 
Eglwyseg. 

AHNE
CBSW

Tirfeddianwyr 
Bl 3

Gweithio tuag at atgyfnerthu nodweddion 
diwydiannol ar Fryn Prestatyn. AHNE CT Prestatyn Bl 4

Drwy’r Prosiect Ein Tirwedd Darluniadol, darparu 
dehongliad o safon uchel ar gyfer safleoedd 
diwydiannol allweddol o fewn yr AHNE - yn 
arbennig y Lît yn Loggerheads, Ceunant y Cythraul a 
Phyllau Plwm y Mwynglawdd.

AHNE Grŵp Llywio 
WHS Bl 3

STBA6

Datblygu cofrestr "mewn perygl" 
ar gyfer safleoedd hanesyddol 
diwydiannol allweddol a gweithio 
tuag at raglenni a fydd yn ymateb 
lle mae angen gweithredu.

PolAH1

PolAH2
Sefydlu prosiect CDL i nodi ac ymateb i safleoedd 
mewn perygl. AHNE

ALl

Cadw
Bl 3
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Bryngaerau a Strwythurau Amddiffynnol

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

SAA1

Sicrhau parhad Prosiect y Grug a’r Caerau 
i gynnal lefel bresennol o waith yn y 4 
bryngaer - Penycloddiau, Moel Arthur, 
Moel y Gaer Llanbedr a Moel Fenlli a 
cheisio parhau â’r rhaglen i gynnwys Moel 
y Gaer Bodfari a Moel Hiraddug.

PolAH1

PolAH1

Monitro effaith Llwybr Cenedlaethol y Clawdd Offa 
ar Fryngaerau Bryniau Clwyd. AHNE CNC CSDd /

CSFf Bl 3

Blynyddol
Parhau i gefnogi dull partneriaeth i fynd i’r afael 
â thresmasu gan gerbydau oddi ar y ffordd a’i 
effeithiau ar y bryngaerau, yn enwedig ar Fynydd 
Llantysilio - gweithio gyda’r Heddlu, CNC ac 
Awdurdodau Lleol.

Hawliau 
Tramwy  

CSDd

AONB 
HGC 
CNC 

SAA2
Sicrhau’r nodweddion cyfanrwydd 
strwythurol a sicrhau bod effeithiau 
pwysau ymwelwyr yn cael ei leihau.

PolAH1

PolAH1

Cwblhau’r gwaith atgyfnerthu meini yng Nghastell 
Dinas Bran o amgylch y porthdy. CSDd AHNE 

Cadw Bl 2

Drwy’r prosiect Ein Tirwedd Darluniadol cymryd 
camau i leihau erydiad i Gastell Dinas Brân yn 
enwedig o’r pwynt mynediad dwyreiniol.

AHNE
Cadw 

CSDd
Bl 4



Nodweddion Hanesyddol Bach

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

NHBA1

Codi ymwybyddiaeth o 
bwysigrwydd nodweddion 
hanesyddol bach o fewn 
amgylcheddau cynllunio a 
phriffyrdd trwy ddarparu 
sesiynau hyfforddi i weithwyr 
proffesiynol.

PolAH1

PolAH2

Sicrhau bod data LANDMAP a’r Cofnod Amgylchedd 
Hanesyddol yn cael eu defnyddio i arwain ar 
benderfyniadau ar geisiadau cynllunio a hysbysu cynlluniau 
amaeth-amgylcheddol.

CNC AHNE Blynyddol

Cynnal sesiynau DPP gyda chynllunwyr a swyddogion 
Priffyrdd i esbonio Archaeoleg a’r system Gynllunio a 
phwysigrwydd y nodweddion bach hyn o ran cynnal 
cymeriad aneddiadau.

AHNE ALl Bl 3,4,5

NHBA2
Annog Cymunedau i nodi a 
mapio nodweddion o fewn eu 
cymunedau ar gronfa ddata 
safonol sy’n gydnaws â CAH.

PolAH2

PolAH2

Annog y defnydd o becyn gwaith nodweddu hanesyddol 
Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru yn aneddiadau’r AHNE. AHNE ALl Blynyddol

Ymweld â Chymunedau Lleol i drafod cofnodi nodweddion. AHNE Cadwyn Clwyd Bl 3,4,5

NHBA3

Annog Cymunedau i 
fabwysiadu’r nodweddion 
hyn a gweithredu fel eu 
hyrwyddwyr drwy godi 
ymwybyddiaeth o fewn 
cynghorau cymuned a 
grwpiau ieuenctid.

PolAH2
Yn unol ag Amgylchedd Hanesyddol Cymru: Dathliad 
(2009) Sefydlu cefnogwr Amgylchedd Hanesyddol o fewn y 
Bartneriaeth AHNE.

AHNE AHNE Bl 2
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Ffiniau

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

FfA1

Gan ddefnyddio’r CDC a chronfeydd eraill, 
datblygu cynlluniau Grant Cefn Gwlad i 
gefnogi prosiectau a fydd yn cynnal a gwella 
ffiniau mwyaf pwysig yn yr AHNE, yn ogystal â 
Nodweddion Arbennig eraill.

PolAH1 Parhau i gefnogi trwy gynllun grant CDC i 
hwyluso gwelliant ffiniol. AHNE Tirfeddianwyr Blynyddol

FfA2

Yn unol â dyheadau o fewn y Datganiad 
Strategol ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru 
(2009), codi sylfaen sgiliau ymysg y gweithlu 
lleol i gynyddu nifer y bobl sy’n gallu 
gwneud y gwaith cadwraeth ac atgyweirio 
angenrheidiol.

PolAH1

PolAH2

PolAH1

PolAH2

Parhau i weithio gyda myfyrwyr a staff yng 
Ngholeg Llysfasi i ddarparu cyrsiau hyfforddi 
mewn Sgiliau Cefn Gwlad.

AHNE Coleg Cambria Blynyddol

Parhau i gynnig dyddiau hyfforddi i 
Wirfoddolwyr Cefn Gwlad mewn codi cloddiau 
ac adeiladu wal gerrig sych.

AHNE

DVSC

AVOW

FLVC

CNC

Blynyddol

FfA3
Nodi’r ffiniau mwyaf pwysig yn yr AHNE o 
fewn  
cyd-destun hanesyddol. 

PolAH2 Casglu gwybodaeth am gyflwr presennol y 
ffiniau o fewn yr AHNE. AHNE AHNE Bl 3
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Atyniadau Ymwelwyr a Diwylliannol 
Eiconig

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

AEA1

Sicrhau bod ymwelwyr a’r 
diwydiant twristiaeth yn deall 
yr angen am gadw a gwella 
rhinweddau arbennig yr AHNE, ac 
yn eu cefnogi  fel asedau allweddol 
sy’n sail i dwristiaeth.

PolHTh1

PolHTh2

PolHTh1 

PolHTh1

Cynnal statws Siarter Twristiaeth Gynaliadwy ar gyfer yr AHNE. AHNE Cadwyn, CSFf  
/ CSDd, CBSW Bl 2

Cydlynu’r gwaith o ddatblygu a gweithredu Cynlluniau Rheoli 
Cyrchfannau sy’n effeithio ar yr AHNE.

CSDd, CSFf, 
CBSW AHNE, VW Blynyddol

Cynnal Fforwm Twristiaeth Blynyddol. AHNE ALl Blynyddol
Gweithio gyda Croeso Cymru a’r Tirweddau Gwarchodedig eraill 
i hyrwyddo twristiaeth gynaliadwy yng Nghymru. ALl Blynyddol

AEA2
Hyrwyddo a chynorthwyo 
mynediad cyfleus a chynaliadwy i 
mewn i’r AHNE a lleoedd arbennig 
ynddo.

PolHTh2 
PolHTh3

Defnyddio safleoedd cefn gwlad fel Parc Gwledig Tŷ Mawr a 
Loggerheads i weithredu fel pyrth i’r AHNE drwy ddarpariaeth 
paneli dehongli a gwybodaeth o ansawdd da.

AHNE ALl Blynyddol

AEA3

Parhau i ddatblygu cysylltiadau 
cludiant cyhoeddus a datblygu 
strategaeth i leihau tagfeydd 
rhwng atyniadau poblogaidd a 
gyda chanolfannau eraill sy’n denu 
pobl.

PolHTh3 Gweithio gyda’r staff a chwmnïau cludiant cyhoeddus i gydlynu 
cludiant cyhoeddus i ac o ganolfannau mynediad AHNE.

AHNE

Cadwyn

Cadwyn, CRT, 
CBSW, CSDd, 

FCC
Blynyddol

AEA4
Ymchwilio i ffyrdd o leihau 
tagfeydd o amgylch ardaloedd 
ymwelwyr allweddol.

PolHTh1

PolHTh4

Paratoi Cynllun Rheoli Ymwelwyr ar gyfer Safle Treftadaeth 
y Byd ac ystyried ffyrdd o leihau tagfeydd a fydd yn lleihau’r 
effaith ar drigolion a gwella profiad yr ymwelydd.

CRT AHNE, CBSW, 
CSDd Bl 3

Gweithredu’r cynllun ar gyfer datblygu maes parcio ychwanegol 
yn Loggerheads a gweithredu gwelliannau maes parcio yn Nhŷ 
Gwledig Tŷ Mawr.

AHNE Cadwyn, CSDd Bl 2

AEA5
Targedu gwybodaeth yn ymwneud 
â’r Cod Cefn Gwlad, ymddygiad 
ac effaith ymwelwyr ar statws 
cadwraeth safleoedd allweddol.

PolHTh1 Casglu a lledaenu data ar anghenion a dyheadau hamdden 
defnyddwyr gwirioneddol a darpar ddefnyddwyr. AHNE CNC, NFU, 

UAC Bl 3

AEA6
Cynorthwyo busnesau twristiaeth 
i fanteisio ar y cyfleoedd a 
chyfrifoldebau o fod mewn ardal a 
warchodir.

PolHTh1

PolHTh1 
PolHTh3

Datblygu cynllun Llysgennad Twristiaeth AHNE. AHNE CSDd, CSFf, 
CBSW Bl 2

Darparu cefnogaeth i grwpiau busnes ym Mryniau Clwyd a 
Dyffryn Dyfrdwy a pharhau i ddatblygu’r Fforwm Twristiaeth 
Gynaliadwy o fusnesau a swyddogion.

AHNE CSDd, CSFf, 
CBSW Blynyddol



Llwybr Clawdd Offa a Llwybrau a 
Hyrwyddir

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

LlCOA1

Parhau â rhaglen o welliannau Hawliau 
Tramwy ar draws yr AHNE drwy 
ddefnyddio’r Fenter Milltiroedd Cymunedol 
a gwaith gwella mynediad ardal eraill sy’n 
canolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd i gael 
mynediad i gefn gwlad. 

PolHTh1
Ceisio mynediad diogel a chyfleus ar gyfer ceffylau, 
beicwyr a cherddwyr wrth greu llwybrau newydd yn yr 
AHNE.

AHNE Hawliau 
Tramwy CSDd Bl 2

LlCOA2
Darparu mwy o gyfleoedd lle y bo’n briodol 
ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth yn 
yr AHNE a hyrwyddo’r cyfleoedd hyn.

PolHTh1 Creu ffeiliau digidol o’r holl lwybrau a hyrwyddir o fewn yr 
AHNE a’u gwneud yn hygyrch ar y we. AHNE CSDd, CSDd, 

CBSW Bl 2,3,4

LlCOA3
Gweithio gyda’r Fforymau Mynediad Lleol er 
mwyn sicrhau partneriaeth effeithiol gyda 
defnyddwyr mynediad a pherchnogion tir.

PolHTh3 Darparu cefnogaeth i ffermwyr a pherchnogion tir wrth 
ddelio â phwysau hamdden. AHNE UAC, CNC, 

NFU Blynyddol

LlCOA4

Codi ymwybyddiaeth o fanteision iechyd 
a lles cydnabyddedig a ddarperir gan yr 
AHNE a datblygu mentrau sy’n hyrwyddo 
gweithgarwch corfforol yn arbennig 
cerdded a beicio.

PolHTh3

Parhau i ddatblygu trwy bartneriaid weithgareddau 
gwirfoddoli a rhaglen ddigwyddiadau sy’n annog y 
defnydd o gefn gwlad a datblygu a hyrwyddo Teithiau 
Cerdded Iechyd a Campfeydd Gwyrdd yn agos at 
aneddiadau AHNE.

AHNE Blynyddol

LlCOA5

Deall a gweithio tuag at ddileu rhwystrau 
corfforol a seicolegol at fynediad i alluogi 
pob sector o’r gymdeithas i gymryd rhan 
mewn ac elwa o fynediad awyr agored a 
chyfleoedd hamdden.

PolHTh3

PolHTh3

Sicrhau y defnyddir y mynediad lleiaf cyfyngol ar bob 
llwybr a hyrwyddir yn yr AHNE. AHNE CSDd, CSFf, 

CBSW, CNC Blynyddol

Parhau i ddarparu cyfleoedd i grwpiau heb gynrychiolaeth 
ddigonol i gael profiad o nodweddion arbennig yr AHNE. AHNE CNC Blynyddol

LlCOA6
Ymchwilio i ffyrdd o hyrwyddo’r llwybr 
gyda busnesau twristiaeth lleol a datblygu 
mentrau a fydd yn cryfhau’r cysylltiadau 
busnes.

PolHTh5
Drwy’r prosiect Cerdded gydag Offa, rhoi cymorth i 
fusnesau twristiaeth er mwyn sicrhau eu bod yn gallu 
manteisio i’r eithaf ar botensial y Llwybr Cenedlaethol ar 
gyfer  economi’r ardal.

AHNE Cadwyn,CSDd, 
CRT, CBSW Blynyddol

LlCOA7
Cryfhau cysylltiadau rhwng y Llwybr ac 
aneddiadau a mannau o ddiddordeb gan 
ddefnyddio’r Rhwydwaith Hawliau Tramwy 
ehangach a Chludiant Cyhoeddus.

PolHTh5
Drwy’r prosiect cydweithredol trawsffiniol Cerdded 
gydag  Offa a Thirweddau Gwarchodedig eraill, gweithio 
gyda grwpiau busnes i gynyddu ymwybyddiaeth o Lwybr 
Clawdd Offa fel porth i’r AHNE.

AHNE Cadwyn,CSDd, 
CRT, CBSW Blynyddol

LlCOA8

Monitro erydiad mewn ardaloedd allweddol 
a datblygu rhaglen o fesurau a fydd yn 
lleihau effaith y llwybr ar y dirwedd drwy 
gyfyngu lled neu ddyfnder llwybr fel y bo’n 
briodol.

PolHTh3

Ymgymryd â mesurau rheoli erydiad ar Lwybr 
Cenedlaethol Clawdd Offa yng Nghyrn y Brain, Eglwyseg, 
Moel Famau a bryngaerau Bryniau Clwyd er mwyn lleihau 
effaith y llwybr ar y dirwedd a nodweddion cadwraeth yr 
ardal.

AHNE CNC Bl 2,3,4,5

LlCOA9 Nodi safleoedd ddangosydd allweddol i 
fonitro niferoedd yr ymwelwyr yn yr AHNE. PolHTh5

Cynhyrchu adroddiad monitro blynyddol ar gyfer 
safleoedd allweddol fel Parc Gwledig Tŷ Mawr, 
Loggerheads a data Cyfrif Pobl ar gyfer y llwybrau yn yr 
AHNE.

AHNE CSDd, CNC, 
CSDd Blynyddol
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Yr Amgylchedd Adeiledig

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

AAA1

Sicrhau bod datblygiad newydd 
yn yr AHNE ac o’i amgylch wedi’i 
leoli i gyd-fynd â’r  dirwedd, ac 
wedi ei gynllunio i gyd-fynd â 
chymeriad ac ymddangosiad 
yr ardal a’i lleoliad, yn enwedig 
o ran effaith weledol, graddfa, 
deunyddiau a thirlunio.

PolDP1 Paratoi canllawiau ar gyfer datblygiadau mewn safleoedd porth i 
gyd-fynd â’r AHNE a chryfhau cymeriad tirwedd lleol.

AHNE CSFf, CSDd, 
CBSW

Bl 3

PolDP1
Gweithio gyda’r awdurdodau cynllunio lleol i baratoi a mabwysiadu 
Canllawiau Cynllunio Atodol ffurfiol a chanllawiau dylunio ar gyfer 
datblygu yn yr AHNE.

Bl 4

PolDP1 
PolDP3

Hwyluso cyfarfod blynyddol gyda phartïon â diddordeb ar yr 
amgylchedd adeiledig. Blynyddol

PolDP1
Ymgymryd ag astudiaethau cymeriad o’r holl aneddiadau, gan 
ganolbwyntio i ddechrau ar yr aneddiadau mwy o faint a phwyntiau 
pwysau, er mwyn nodi materion sensitif a chyfleoedd ar gyfer newid.

Bl 3,4,5

PolDP1
Ystyried a rhoi sylwadau ar >100 o geisiadau cynllunio a chynigion 
datblygu eraill yn ac o gwmpas yr AHNE bob blwyddyn, ac i geisio  
mabwysiadu >85% o farn y JC.

Blynyddol

PolDP1
Cynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o faterion datblygu yn yr 
AHNE drwy gynorthwyo gyda  rhaglenni hyfforddiant  a datblygu 
aelodau pwyllgor cynllunio a datblygiad proffesiynol parhaus ar 
gyfer swyddogion.

Blynyddol

AAA2
Gwarchod a gwella cymeriad 
a hynodrwydd lleol pentrefi, 
adeiladau a gerddi hanesyddol o 
fewn yr AHNE.

PolDP
Gweithio gyda’r awdurdodau lleol i gynnal adolygiadau bob 5 
mlynedd  o’r  gofrestr Adeiladau mewn Perygl ac arolygon cyflwr yn 
yr AHNE a chymryd camau i leihau nifer yr adeiladau sydd mewn 
perygl.

AHNE

Bl 2

PolDP
Cynnal a/neu ddiweddaru Gwerthusiadau Ardaloedd Cadwraeth a 
Chynlluniau Rheoli ar gyfer yr holl Ardaloedd Cadwraeth yn yr AHNE, 
gan gynnwys adolygiadau ffiniau ac asesiad o gyflwr cyffredinol yr 
ardaloedd.

Blynyddol

PolDP

Hyrwyddo’r defnydd o Gyfarwyddiadau Erthygl 4 i reoli datblygu 
a ganiateir mewn Ardaloedd Cadwraeth sy’n niweidiol i gymeriad 
ac ymddangosiad yr ardal fel y nodwyd gan Werthusiadau Ardal 
Gadwraeth.

CSDd, CSFf, 
CBSW Blynyddol

Sicrhau bod Parciau a Gerddi Hanesyddol yn cael eu gwarchod 
rhag datblygiadau amhriodol a fyddai’n niweidio cymeriad neu  
nodweddion cydnabyddedig arbennig y safle a gofrestrwyd.

Cadw, ALl Blynyddol

AAA3
Hyrwyddo camau i leihau effaith 
weledol datblygiadau amlwg sy’n 
bodoli eisoes yn yr AHNE.

PolDP1 Datblygu canllawiau i leoli a dylunio adeiladau amaethyddol a 
choedwigaeth yn yr AHNE i wella cymeriad y tirlun lleol. AHNE ALl, CLA Bl 4

PolDP1 
PolSQ2

Gweithio gyda’r Grid Cenedlaethol i leihau effaith peilonau yn ardal 
Dyffryn Molwynion a Thremeirchion drwy eu Prosiect Gwelliant 
Gweledol.

AHNE Tirfeddianwyr Bl 3,4,5

PolSQ2 Gweithio gyda Scottish Power i osod ceblau tros ben o dan y ddaear 
lle bynnag y bo modd.

Scottish 
Power AHNE Blynyddol
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Cymunedau Cynaliadwy

Amcanion Cyf Polisi Camau Gweithredu Arwain Partneriaid Amserlen

PCA1

Helpu cymunedau lleol i 
gadw a gwella mynediad 
at wasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol 
hanfodol.

PolDP3
Cefnogi a hyrwyddo perchnogaeth gymdeithasol/ cymunedol priodol 
a  phrosiectau a mentrau megis ‘The Pub’s the Hub’ a fydd yn cynnal a 
gwella mynediad i gyfleusterau a gwasanaethau lleol.

Cadwyn Clwyd AHNE Blynyddol

PolDP2 Gwrthsefyll cynigion datblygu sy’n golygu colli cyfleusterau 
cymunedol megis siopau lleol a thafarndai.

AHNE CSFf,CSDd, 
CBSW AHNE Blynyddol

PolDP2
Adnabod y ddarpariaeth band eang cyfredol ar draws yr AHNE 
a gweithio gyda chymunedau ac asiantaethau eraill i sicrhau’r 
cyflymder gorau posibl o wasanaeth, delio ag ‘ardaloedd digyswllt’ 
band eang, a hyrwyddo Cynllun Cyflym Iawn LlC.

Cadwyn Clwyd AHNE Bl 3

PolDP3

Hyrwyddo economi prosesu bwyd lleol o ansawdd uchel  a 
phroffidiol, fel ffordd o adfywio incymau gwledig; ac i godi 
ymwybyddiaeth ymysg trigolion, busnesau ac ymwelwyr am y 
manteision i’r dirwedd, yr economi a’r gwead cymdeithasol o brynu 
nwyddau o ffynonellau lleol.

Cadwyn Clwyd, 
AHNE

Llwybr 
Bwyd Blynyddol

PolDP2 Cefnogi mentrau sy’n darparu gwasanaethau cymunedol hanfodol 
drwy’r Gymraeg. AHNE Menter Iaith Blynyddol

PCA2

Cefnogi datblygu tai 
fforddiadwy i bobl leol 
mewn lleoliadau priodol, 
wrth gynnal y safonau 
uchaf o ddylunio a 
thirlunio.

PolDP2
Cefnogi’r awdurdodau lleol wrth gyflawni  arolygon anghenion 
tai a fforddiadwyedd mewn ardaloedd lle mae galw mawr am dai 
fforddiadwy a nodir gan restrau aros ALl/AT.

ALl

AHNE

Blynyddol

PolDP2

Gweithio gydag awdurdodau cynllunio a thai lleol i hyrwyddo 
cynlluniau tai fforddiadwy i bobl leol, i sicrhau unedau fforddiadwy 
fel rhan o unrhyw ddatblygiad tai marchnad newydd, ac i annog y 
ddarpariaeth o dai fforddiadwy i bobl leol trwy addasiadau a datblygu 
anheddau newydd unigol mewn pentrefi a phentrefannau.

CSFf,CSDd, CBSW Blynyddol

PolDP3
Hyrwyddo cyfleoedd i annog busnesau lleol i fod yn fwy 
amgylcheddol ac yn economaidd gynaliadwy, yn enwedig mewn 
ffyrdd sy’n cadw rhinweddau arbennig yr AHNE.

AHNE, Cadwyn 
Clwyd Bl 3,4,5

PCA3
Meithrin ymdeimlad o le a 
balchder lleol i sicrhau lles 
cymdeithasol.

PolDP3 Cefnogi Cynllun Llysgennad Cymunedol i wella cyfathrebu gyda 
chymunedau. Cadwyn Clwyd

AHNE
Bl 2,3,4,5

PolDP3 Cynnal Fforwm blynyddol. AHNE Blynyddol

PCA4

Sicrhau bod llywodraethu’r 
AHNE yn hyrwyddo 
partneriaethau effeithiol, 
yn meithrin cyfleoedd i 
gymunedau gymryd rhan 
yn y gwaith o reoli’r AHNE.

PolDP3 Cynhyrchu rhaglen  ddigwyddiadau i wirfoddolwyr ddwywaith y 
flwyddyn. 

AHNE CSDd,CNC Blynyddol
PolDP3 Cysylltu gyda Chynghorau Tref a Chymuned yn flynyddol.

PolDP3 Cynnal a datblygu’r Bartneriaeth AHNE.

PolDP3 Datblygu Cynllun Parcmon Ifanc gyda rhaglen o weithgareddau ar 
draws yr AHNE.
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Nodau 
Llesiant Amcanion / Nodau’r Cynllun Rheoli

Cymru 
lewyrchus

ymdeithas 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.

ACDA1  Sicrhau bod adnoddau naturiol a rhinweddau arbennig yr AHNE yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi

GGA2 Dod â meysydd o rostir grug i mewn i reolaeth gynhyrchiol gadarnhaol.

GGA4 Cynhyrchu bwyd cysylltiol gyda rheolaeth ecosystem.

GGA5 Cefnogi ac annog rheolaeth gynaliadwy o’r grugiar lle mae ganddi effeithiau amgylcheddol ac economaidd 
cadarnhaol

FfA2 Yn unol â dyheadau o fewn y Datganiad Strategol ar Amgylchedd Hanesyddol Cymru (2009), codi sylfaen 
sgiliau ymysg y gweithlu lleol i gynyddu nifer y bobl sy’n gallu gwneud y gwaith cadwraeth ac atgyweirio 
angenrheidiol.

AEA06 Cynorthwyo busnesau twristiaeth i fanteisio ar y cyfleoedd a chyfrifoldebau o fod mewn ardal a warchodir

LlCOA6 Ymchwilio i ffyrdd o hyrwyddo’r llwybr gyda busnesau twristiaeth lleol a datblygu mentrau a fydd yn cryfhau’r 
cysylltiadau busnes.

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 yn yr hinsawdd).

ACDA3 Lleihau effeithiau cronnol o newid ar raddfa fach a all erydu cymeriad arbennig yr AHNE.

ACDA4 Amddiffyn llonyddwch yr AHNE a chymryd camau lle bo modd er mwyn lleihau sŵn a llygredd golau.

ACDA5 Lle bo modd lleihau ymyrraeth weledol trwy sgrinio neu gael gwared ar ddoluriau llygad.

GGA3 Parhau i fonitro’r grugiar ddu a rhywogaethau adar ucheldir eraill fel dangosydd o gyflwr cynefin

GGA6 Darparu cefnogaeth i ffermwyr a pherchnogion tir mewn ardaloedd ucheldir i ddod â rhostiroedd mewn i 
gynlluniau rheoli.

GCA1 Cynnal  ystent presennol o laswelltir calchaidd a phalmant calchfaen a sgri o fewn yr AHNE.

GCA2 Dod â phob ardal o  laswelltir  calchfaen cyhoeddus/ a reolir,  clogwyni a sgrïau i mewn i gynlluniau rheoli 
ffafriol..

GCA3 Darparu cyfleoedd ar gyfer ardaloedd preifat o laswelltir calchfaen a phalmant i ddod i gynlluniau rheoli 
ffafriol.

GCA4 Sicrhau bod defnydd hamdden yn cael ei leihau mewn ardaloedd sensitif.

Sut mae’r cynllun yn danfon ar gyfer 
Nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

yng Nghymru
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CCHA1 Cynnal ystent presennol o goetir llydanddail a hen goed yn yr AHNE.

CCHA2 Diogelu Hen Goed o fewn y dirwedd ar draws yr AHNE.

CCHA3 Cynnal ac adfer coetir llydanddail tuag at gyflwr ffafriol trwy weithredu Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth 
ar gyfer Coetiroedd Ynn Cymysg yr Ucheldir, coetiroedd derw’r ucheldir a choetiroedd gwlyb.

CCHA4 Datblygu coetiroedd sy’n eiddo i’r cyhoedd fel modelau o arfer gorau mewn rheoli coetir llydanddail.

CAA1 Parhau i fonitro graddau rhywogaethau  dangosol allweddol megis y dyfrgi a llygoden y dŵr er mwyn mesur 
cyflwr cynefin.

CAA2 Parhau i ddatblygu partneriaeth o asiantaethau a chyrff allweddol i sicrhau dull integredig a thirwedd i’r 
rheolwyr.

CAA3 Cefnogi a datblygu dull ar raddfa tirwedd i raglen o  reoli rhywogaethau ymledol yn enwedig mewn perthynas 
â ffromlys chwarennog

CAA4 Codi ymwybyddiaeth ymysg y cyhoedd a thirfeddianwyr/rheolwyr o bwysigrwydd y dyffrynnoedd afonydd ar 
gyfer bioamrywiaeth.

STBA3 Cymryd camau i gyfyngu ar yr effaith mae ymweliadau ymwelwyr yn ei gael ar gyfanrwydd hanesyddol a 
lleoliad Safle Treftadaeth y Byd

STBA5 Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd safleoedd a nodweddion diwydiannol o fewn cynllunio a’r AHNE.

SAA2 Sicrhau’r nodweddion cyfanrwydd strwythurol a sicrhau bod effeithiau pwysau ymwelwyr yn cael ei leihau

AEA4 Ymchwilio i ffyrdd o leihau tagfeydd o amgylch ardaloedd ymwelwyr allweddol.

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.

AEA2 Hyrwyddo a chynorthwyo mynediad cyfleus a chynaliadwy i mewn i’r AHNE a lleoedd arbennig ynddo.

LlCOA4 Codi ymwybyddiaeth o fanteision iechyd a lles cydnabyddedig a ddarperir gan yr AHNE a datblygu mentrau 
sy’n hyrwyddo gweithgarwch corfforol yn arbennig cerdded a beicio.

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 a’u hamgylchiadau 
cymdeithasol-economaidd).

AEA3 Parhau i ddatblygu cysylltiadau cludiant cyhoeddus a datblygu strategaeth i leihau tagfeydd rhwng atyniadau 
poblogaidd a gyda chanolfannau eraill sy’n denu pobl.

LlCOA1 Parhau â rhaglen o welliannau Hawliau Tramwy ar draws yr AHNE drwy ddefnyddio’r Fenter Milltiroedd 
Cymunedol a gwaith gwella mynediad ardal eraill sy’n canolbwyntio ar gynyddu cyfleoedd i gael mynediad i 
gefn gwlad.

LlCOA2 Darparu mwy o gyfleoedd lle y bo’n briodol ar gyfer cerdded, beicio a marchogaeth yn yr AHNE a hyrwyddo’r 
cyfleoedd hyn

LlCOA5 Deall a gweithio tuag at ddileu rhwystrau corfforol a seicolegol at fynediad i alluogi pob sector o’r gymdeithas 
i gymryd rhan mewn ac elwa o fynediad awyr agored a chyfleoedd hamdden.

LlCOA7 Cryfhau cysylltiadau rhwng y Llwybr ac aneddiadau a mannau o ddiddordeb gan ddefnyddio’r Rhwydwaith 
Hawliau Tramwy ehangach a Chludiant Cyhoeddus.
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Cymru o 
gymunedau 
cydlynus

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â 
chysylltiadau da.

ACDA6 Ymchwilio a chynyddu ein dealltwriaeth o amrywiaeth ddiwylliannol y cymunedau yn yr AHNE.

PCA1 Helpu cymunedau lleol i gadw a gwella mynediad at wasanaethau a chyfleusterau cymunedol hanfodol.

PCA2 Cefnogi datblygu tai fforddiadwy i bobl leol mewn lleoliadau priodol, tra’n cynnal y safonau uchaf o ddylunio 
a thirlunio.

PCA4 Sicrhau bod llywodraethu’r AHNE yn hyrwyddo partneriaethau effeithiol, yn meithrin cyfleoedd i gymunedau 
gymryd rhan yn y gwaith o reoli’r AHNE.

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.

ACDA7 Datblygu partneriaethau a fydd yn helpu i ysgogi ymwybyddiaeth o, a diddordeb mewn amrywiaeth 
ddiwylliannol o fewn yr AHNE.

AHA3 Cynyddu proffil yr Amgylchedd Hanesyddol trwy ddehongli a gwybodaeth effeithiol a chyson.

NHBA1 Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd nodweddion hanesyddol bach o fewn amgylcheddau cynllunio a 
phriffyrdd trwy ddarparu sesiynau hyfforddi i weithwyr proffesiynol.

NHBA2 Annog Cymunedau i nodi a mapio nodweddion o fewn eu cymunedau ar gronfa ddata safonol sy’n gydnaws 
â CAH.

NHBA3 Annog Cymunedau i fabwysiadu’r nodweddion hyn a gweithredu fel eu hyrwyddwyr drwy godi 
ymwybyddiaeth o fewn cynghorau cymuned a grwpiau ieuenctid.

PCA3 Meithrin ymdeimlad o le a balchder lleol i sicrhau lles cymdeithasol.

AAA2 Gwarchod a gwella cymeriad a hynodrwydd lleol pentrefi, adeiladau a gerddi hanesyddol o fewn yr AHNE.

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.

ACDA2 Sicrhau bod effeithiau newid amgylcheddol ar yr AHNE yn cael eu deall a bod ymateb strategol yn cael ei 
datblygu a’i gweithredu

STBA1 Sicrhau cywirdeb gwerthoedd cyffredinol eithriadol y Safle Treftadaeth y Byd.






