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Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) 
Cymorth Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth (TAIS) 

 
Cronfa gyfalaf yw hon a gefnogir drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau 
Gwledig Llywodraeth Cymru 2014-2020, a noddir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar 
gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru. 
 
 
Crynodebau o’r Prosiectau sydd wedi’u Cymeradwyo 2017-2018 
 
GOGLEDD CYMRU 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Arwyddion a Mapiau i Dwristiaid 

Mae’r prosiect yn cynnwys arwyddion yng Nghonwy ar ffurf arwyddbyst cyfeiriol am 
gost o £30k, a mapiau rhyngweithiol ar y ffordd i'r Carneddau, am gost o £20k.   
Y brif ran o’r prosiect ydy gosod o leiaf 10 arwyddbost cyfeiriol yn nhrefi a phentrefi 
gwledig Conwy er mwyn cyfeirio ymwelwyr at atyniadau treftadaeth, mannau o 
ddiddordeb a mentrau atyniadau, oll o bwynt canolog. Bydd yr arwyddion yn 
ddwyieithog ac yn cydymffurfio â chynllun lliw arwyddion Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy, sef du ac aur. 
Y rhan arall o’r prosiect ydy creu o leiaf 5 map rhyngweithiol a fydd yn cael eu gosod 
yn y dirwedd sy’n arwain at y Carneddau.  
 
Cyngor Sir y Fflint – Ailddatblygu Parc Bailey Hill 

Pwrpas y prosiect ydy gwella’r llwybrau cerdded a’r promenadau yn y parc i'w 
gwneud yn hawdd eu cyrraedd, yn ddiogel ac yn ddeniadol, a dehongli’r nodweddion 
hanesyddol ar y safle, yn enwedig y Mwnt a’r Orsedd. Bydd y llwybrau cerdded 
newydd yn gwella’r mynediad i ymwelwyr er mwyn iddynt allu gweld yr holl henebion 
hanesyddol ar y safle, a bydd y llefydd eistedd newydd yn annog ymwelwyr i dreulio 
mwy o amser ar y safle.  
Bydd cymysgedd o nodweddion dehongli cyfryngau digidol newydd a thraddodiadol 
yn cael ei ddefnyddio i dynnu sylw at hanes y safle, a hynny drwy ddefnyddio storïau 
a phrofiadau pobl. Bydd arwyddion croeso a chyfeirio newydd yn cael eu defnyddio 
ger y brif fynedfa i arwain ymwelwyr at y safleoedd allweddol ac at nodweddion o 
amgylch y parc. Bydd nifer o baneli dehongli’n cael eu gosod ym Mwthyn y Ceidwad 
a fydd yn cael ei ailddatblygu. Bydd yr holl arwyddion dehongli newydd yn 
ddwyieithog. 
 
Cyfoeth Naturiol Cymru – Canolfan Ymwelwyr Coed y Brenin 
Pwrpas y prosiect ydy ymestyn y llwybr MinorTaur ym Mharc Coedwig Coed y 
Brenin. Llwybr beicio mynydd dosbarth glas ydy'r MinorTaur. Mae’n 9km o hyd ac 
mae ganddo 3 dolen. Bydd y prosiect yn ychwanegu pedwaredd ddolen a 2km arall 
o drac sengl at y llwybr. Mae’r llwybr dosbarth glas wedi’i ddylunio ar gyfer beicwyr 
sydd newydd ddechrau a beicwyr canolradd, yn ogystal â theuluoedd, plant ifanc, a 
rhai beicwyr ag anableddau.  
Mae Parc Coedwig Coed y Brenin ymhlith canolfannau llwybrau beicio mynydd 
gorau’r DU, a nod y prosiect ydy tyfu'r farchnad bresennol a marchnadoedd newydd, 
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fel mamau ifanc, gweithwyr proffesiynol ffyniannus, dinasyddion addysgedig, 
cymunedau canol dinas, grwpiau lleiafrifol, grwpiau ieuenctid, ac oedolion ifanc ag 
anawsterau dysgu ac anableddau corfforol.  
Mae disgwyl i’r estyniad 2km arwain at gynnydd o 5k yn nifer yr ymwelwyr bob 
blwyddyn. Mae disgwyl hefyd y bydd y prosiect yn creu rôl cynorthwyydd arlwyo 
amser llawn, yn talu tua £18k y flwyddyn, yn ogystal â Swyddog Cefnogi Busnes 
rhan-amser.  
 
Cymdeithas Twristiaeth Harlech – Chwedlau Harlech 

Mae Cymdeithas Twristiaeth Harlech yn gymdeithas hirsefydlog sy’n bod ers tua 40 
o flynyddoedd. Mae ganddi gyfansoddiad, swyddogion etholedig a datganiadau 
ariannol. Mae ei hincwm yn cynyddu mewn blynyddoedd penodol lle mae cymorth 
grant yn cael ei ddarparu i gefnogi prosiectau penodol. Felly mae gan y Gymdeithas 
rywfaint o brofiad o reoli prosiectau cyfalaf ar raddfa fach, ac mae’n rheoli prosiect 
TPIF (Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth) ar hyn o bryd (cymorth £50k).  
Gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae Cyngor Gwynedd yn arwain y gwaith o 
lunio cynllun ar gyfer Harlech (drwy ymgynghorwyr allanol – Chris Jones 
Regeneration), sydd yn y cam drafft olaf ar hyn o bryd. Yn wir, mae’r Gymdeithas 
wedi cyfeirio at y cynllun hwn yn ei chais. Felly bydd rhanddeiliaid eraill, megis y 
Gymdeithas, yn chwarae rhan bwysig yn helpu i gyflawni elfennau o'r cynllun. Dyma 
fanylion y prosiect: Arwyddion porth (i Harlech), Arwyddion Llwybrau Troed a 
Marcwyr, Llwybr Canol y Dref, Llwybr Llenyddol / Celf, Elfennau cyfalaf yn cefnogi'r 
prosiect seilwaith TPIF Chwedlau a’r Môr.  
 
Cyngor Gwynedd – Buddsoddi mewn Toiledau Cyhoeddus 

Pwrpas y prosiect ydy gwella toiledau cyhoeddus tair o brif drefi Gwynedd sy’n 
dibynnu’n helaeth ar dwristiaeth.  
Mae'r tair tref yn gyrchfannau twristiaeth allweddol, ac mae atyniadau arwyddocaol i 
dwristiaid gerllaw. Tref fach ar gefnffordd yr A5 ar gyrion Eryri ydy Bethesda, lle mae 
cymysgedd o lwybrau cerdded a’r atyniad Zip World ar gyrion y dref. Dim ond 1 
toiled cyhoeddus sydd ym Methesda, ac mae ar y stryd fawr, yn agos i’r ddau brif 
faes parcio ac ar lwybr y Bws Sherpa, sy’n cynnig dewis trafnidiaeth gynaliadwy i 
ymwelwyr ag Eryri.  
Mae gan Feddgelert chwedl bedd Gelert, atyniad Gwaith Copr Sygun a gorsaf 
reilffordd ar linell Rheilffordd Eryri. Toiled cyhoeddus Beddgelert ydy un o’r prysuraf 
yn Eryri, ac mae wedi’i leoli ar y ffordd tuag at y llwybr cyhoeddus ar hyd Afon 
Colwyn, tua bedd Gelert a safle Tŷ Isaf yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 
Tref borth fach i Barc Cenedlaethol Eryri ydy Bala. Yno mae prif ganolfan chwaraeon 
dŵr y Parc. Gyda'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru (Llyn Tegid) ac Afon Tryweryn, 
mae Bala’n boblogaidd ymysg caiacwyr, canŵ-wyr, hwylfyrddwyr, rafftwyr a heicwyr. 
Mae’r stryd fawr yn denu siopau awyr agored a chwaraeon antur, ac mae dan ei 
sang yn ystod yr haf. Mae toiled cyhoeddus Bala wrth ymyl maes parcio'r dref. 
 
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Gwella cabanau croeso i ymwelwyr a 
meysydd parcio (Porthdinllaen a Phorthor) 

Pwrpas y prosiect ydy ychwanegu dau Borth Profiad Cwsmeriaid mewn dau leoliad 
traeth ‘pot mêl’ allweddol ar hyd Penrhyn Llŷn. Porthdinllaen a Phorthor ydy’r 
safleoedd, sef y safleoedd mwyaf eiconig a phoblogaidd yn y rhanbarth. Mae’r ddau 
yn cael dros 100k o ymwelwyr bob blwyddyn.  
Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gyfrifol am feysydd parcio yn y ddau safle, 
ac mae’r meysydd hyn yn gartref i gabanau croeso i ymwelwyr, sydd wedi gweld 
dyddiau gwell. Pwrpas y prosiect ydy newid yr hen gyfleusterau am byrth profiad 
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cwsmeriaid sy’n addas i’r diben, a fydd yn cynnig cyfoeth o wybodaeth i ymwelwyr 
drwy ddulliau digidol a thraddodiadol, ac yn llenwi’r bwlch a adawyd yn sgil cau 
Canolfannau Croeso yn yr ardal.  
Bydd dyluniad y ddau adeilad yn ystyried yr hyn a ddysgwyd yn sgil datblygiad Porth 
y Swnt, yn ogystal ag ystyried y ‘naws am le’ sy’n perthyn i’r safleoedd. Bydd y 
dyluniad yn plethu hanes a diwylliant y safleoedd. Fel rhan o’r prosiect, mae’r 
Ymddiriedolaeth yn bwriadu sefydlu darpariaeth ar gyfer trydydd gweithgaredd ym 
Mhorthor, i ategu'r ddarpariaeth caiacio a bwrdd padlo bresennol sydd wedi cael 
llwyddiant yn Aberdaron a Phorthdinllaen. Bydd y pyrth yn gweithredu fel safle 
hyrwyddo ac fel safle ar gyfer archebu’r gweithgareddau hyn. Bydd gan yr adeilad 
newydd ym Mhorthor doiledau a chyfleusterau cawod newydd. 
 
Cyngor Gwynedd – Uwchraddio mynediad a chyfleusterau mewn traethau 
baner las 
Pwrpas y prosiect hwn ydy gwella’r mynediad a’r cyfleusterau mewn traethau baner 
las: 

 Abersoch – Gwella’r ffordd fynediad i’r traeth i gerbydau a’r cyhoedd  

 Pwllheli – Uwchraddio ac ymestyn y mynediad ar lwybrau pren i’r traeth  

 Aberdaron – Uwchraddio’r mynediad lansio cychod a’r toiledau cyhoeddus ar 
y traeth  

 Pob Lleoliad – Darparu arwyddion gwybodaeth a diogelwch cyson ym mhob 
traeth  

 Pob Lleoliad – Gwella’r arwyddion dehongli a chyfeiriol ym mhob traeth  
Mae arolygon diweddar wedi cadarnhau bod 54k o bobl wedi defnyddio Llwybr 
Arfordir Cymru ger Abersoch yn ystod 2016/17, 80k wedi defnyddio’r prif faes parcio 
yn Aberdaron, a 15k wedi defnyddio toiledau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn 
Aberdaron. Mae’r ffigurau ymwelwyr hyn yn pwysleisio pwysigrwydd gwella'r 
cyfleusterau a’r mynediad i draethau yn yr ardal. 
 
Cyngor Gwynedd – Uwchraddio’r Maes Parcio i Fysiau ac uwchraddio 
cyfleusterau 
Dros y blynyddoedd diweddar mae tua £6m wedi cael ei fuddsoddi yng Nghastell 
Harlech a’r ardal o’i gwmpas. Mae hynny wedi arwain at gynnydd o 35% yn nifer yr 
ymwelwyr ers 2014/15, i 102k. Serch hynny, nid yw’r toiledau a'r cyfleusterau parcio 
yn y dref yn ddigon da. Mae hynny nid yn unig yn effeithio ar foddhad cwsmeriaid, 
ond mae’r diffyg cyfleusterau parcio pwrpasol i fysiau wedi atal nifer o gwmnïau 
teithio rhag eu cynnwys mewn teithlyfrau.  
Felly, mae’r angen am gyfleusterau parcio i fysiau ym maes parcio Bron y Graig 
Uchaf, ac am gyfleusterau toiledau gwell ym maes parcio Bron y Graig Isaf, wedi 
cael ei nodi fel blaenoriaeth, nid yn unig yn y cynllun Rheoli Cyrchfan ond hefyd 
ymysg yr holl randdeiliaid sector cyhoeddus a sector preifat allweddol eraill, gan 
gynnwys y Parc Cenedlaethol, Sefydliadau Twristiaeth, Castell Harlech a phob 
perchennog busnes yn y dref.  
Mae’r prosiect felly’n bwriadu mynd i’r afael â’r materion hyn, ac yn gobeithio 
sbarduno rhagor o dwf yn y dref yn y dyfodol. Drwy ddenu rhagor o deithiau bysiau a 
chwmnïau teithio i’r dref, ynghyd â gwella eu profiad o'r dref yn sylweddol, dylai’r 
prosiect hwn gael effaith sylweddol ar nifer yr ymwelwyr, gwariant yn y dref a’r amser 
sy’n cael ei dreulio yn y dref. Y castell fydd y prif atyniad bob amser, ond dylai’r 
buddsoddiad hwn hefyd gael effaith ganlyniadol ar siopau, llety, caffis a bwytai eraill.  
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Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd – Creu maes parcio newydd i 
ymwelwyr (Traphont ddŵr a Chamlas Pontcysyllte) 
Ers i Draphont ddŵr a Chamlas Pontcysyllte ennill statws Safle Treftadaeth y Byd yn 
2009, mae nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu hyd at 70% mewn rhai lleoliadau. Mae 
Basn Trefor, sydd nesaf at Draphont ddŵr Pontcysyllte, yn ganolfan bwysig i bobl 
sy’n ymweld â’r Safle Treftadaeth y Byd, ac mae bellach yn cael dros 250k o 
ymwelwyr bob blwyddyn.  
Nid yw'r cyfleusterau a’r seilwaith cyffredinol ar y safle yn ddigon da, yn enwedig yn y 
tymor prysur. O ganlyniad i’r llefydd parcio cyfyngedig i geir a bysiau, nid yw’r safle 
yn gallu ymdopi yn ystod y cyfnodau prysuraf, sy’n achosi tagfeydd traffig rheolaidd, 
ac mae ceir yn parcio ar leiniau gwyrdd ac ar strydoedd cyfagos. Er mwyn mynd i’r 
afael â’r mater, bydd yr Ymddiriedolaeth yn rhentu tir cyfagos ar brydles i greu maes 
parcio talu ac arddangos newydd i ymwelwyr, er mwyn gwneud lle i tua 158 o geir a 
man gollwng i fysiau.  
Un o brif nodau’r prosiect ydy creu naws am le ac ymdeimlad cryf o gyrraedd i 
groesawu ymwelwyr i’r Safle Treftadaeth y Byd. Yn y maes parcio newydd bydd 
arwyddion croeso, arwyddion marcio’r ffordd, tirluniau o’r llwybrau a gwaith celf i 
adlewyrchu'r Safle Treftadaeth y Byd. Bydd yr holl arwyddion yn ddwyieithog ac yn 
cynnwys arwyddnodau Safle Treftadaeth y Byd. Mae’r Ymddiriedolaeth yn bwriadu 
gweithio ochr yn ochr â nifer o fusnesau bach sy’n gweithredu ar safle Basn Trefor i 
osod arwyddion dwyieithog newydd ag arwyddnodau Safle Treftadaeth y Byd. Bydd 
map newydd yn cael ei osod i arddangos y safle a’r coridor Safle Treftadaeth y Byd 
ehangach. 
 
RSPB Cymru – Gwella’r amwynderau i ymwelwyr (Ynys Lawd) 

Bydd y prosiect hwn yn darparu toiledau newydd sbon o ansawdd uchel i ymwelwyr, 
gyda chapasiti uwch er mwyn delio â nifer yr ymwelwyr yn ystod y cyfnodau prysuraf, 
gwella profiadau ymwelwyr, gwella hygyrchedd a chynyddu'r amser sy’n cael ei 
dreulio yng nghyrchfan Ynys Lawd.  
Nifer bach o doiledau i ymwelwyr sydd ar gael yn safle'r RSPB ar Ynys Lawd ar hyn 
o bryd; nid ydynt yn addas i’r diben, ac ers i nifer yr ymwelwyr gynyddu, maent yn 
annigonol. Nid oes toiledau eraill i wasanaethu’r gyrchfan. Nid yw’r cyfleusterau’n 
cyrraedd y safon y byddai rhywun yn ei ddisgwyl mewn atyniad pwysig i ymwelwyr, 
ac mae hynny’n effeithio ar brofiad yr ymwelwyr.  
 
Cyngor Sir Ynys Môn – Gwelliannau yn Llangefni 
Pwrpas y prosiect ydy gwella 3 phrif leoliad – Oriel Môn, Gwarchodfa Natur Nant y 
Pandy a llwybr 566 Lôn Las – pob un wedi’i leoli o gwmpas tref farchnad Llangefni. 
Cafodd Oriel Môn ei hadeiladu yn 1991 fel oriel bwrpasol ar gyfer treftadaeth a 
diwylliant Ynys Môn, ac fel rhywle i gadw casgliad y Cyngor o waith celf Charles 
Tunnicliffe, yr arlunydd bywyd gwyllt. Ymwelodd 83,331 o bobl â’r oriel yn 2016/17.  
Bydd flwyddyn nesaf (2018) yn nodi 100 mlynedd ers geni Kyffin Williams, un o 
arlunwyr enwocaf Cymru o’r 20fed ganrif. Mae arddangosfa barhaol o’i waith yn Oriel 
Môn, ac mae’r oriel yn bwriadu dadorchuddio cerflun efydd maint go iawn o Kyffin 
Williams wrth ei waith, sydd wedi cael ei roi i Oriel Môn.  
Mae’r prosiect wedi’i rannu fel a ganlyn:  
Mae’r gwelliannau i Oriel Môn yn cynnwys:  

 Creu mannau eistedd allanol o fewn tir Oriel Môn  

 Gosod plinth a gosod cerflun Kyffin Williams ar hwnnw  

 Gwella’r tirlunio  

 Arwyddion a gwelliannau o fewn tir Oriel Môn, gan gynnwys bocsys rhodd a 
chyfleusterau ailgylchu  
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CANOLBARTH CYMRU 
 
Cyfoeth Naturiol Cymru – Gwaith celf mewn cysylltiad â’r Llwybr Arfordir ar 
gyfer Blwyddyn y Môr 
I ddathlu Llwybr Arfordir Cymru yn ystod Blwyddyn y Môr, mae Cyfoeth Naturiol 
Cymru yn cynnig comisiynu gwaith celf a fydd yn tanio dychymyg y cyhoedd, gan 
fframio ein tirlun eiconig a chyfleu statws y llwybr fel prif lwybr cerdded Cymru. Rhan 
hanfodol o'r comisiwn hwn ydy’r rôl mae’r llwybr yn ei chwarae yn cysylltu 
cymunedau a denu ymwelwyr, gan arwain at ragor o wytnwch cymdeithasol ac 
economaidd.    
Awgrym Cyfoeth Naturiol Cymru ydy bod y gwaith celf yn cael ei greu ar gyfer pwynt 
canolog y llwybr, a’i roi yno. Ym mhentref Ceinewydd yng Ngheredigion mae'r pwynt 
hwnnw. Mae hwn yn bwynt arwyddocaol, gan ei fod yn rhoi cyd-destun i hyd a lled 
Llwybr Arfordir Cymru. Rydym yn gallu gweld naratif yn datblygu ynghylch ein 
perthynas â’r arfordir a’r llwybrau a’r ffyrdd sy’n croesi ar ei hyd, gan gysylltu pobl a 
chymunedau.  
 
Aberystwyth ar y Blaen – Brand Digidol a Chynnyrch Digidol 
Pedwar prif nod ac amcan y sefydliad ydy gwella mynediad i'r dref a’r cysylltiadau o’i 
chwmpas, hyrwyddo ac ehangu’r hyn sydd gan y dref i'w gynnig, meithrin cymuned 
fusnes gryfach gyda chefnogaeth werthfawr, a chryfhau’r berthynas a’r cyfathrebu 
rhwng y sector preifat a’r sector cyhoeddus. I sicrhau bod y prosiectau gorau posibl 
yn cael eu datblygu, mae grwpiau thema arbenigol wedi cael eu ffurfio, sy’n cynnwys 
amrywiaeth o randdeiliaid.  
Bydd y cynnig ‘Aberystwyth Digidol’ yn darparu clwstwr cysylltiedig o gynnyrch 
digidol arloesol a fydd yn cynnwys datblygu brand cyrchfan newydd ar gyfer 
Aberystwyth. Bydd hwn yn cyd-fynd â Brand Cymru o ran logos, llythrennau, 
diagramau a lliwiau, ac yn ychwanegu gwerth at brofiad ymwelwyr ynghyd â 
sbarduno twf economaidd. Dyma'r tair rhan o’r prosiect:  
1. Arwyddion Digidol Rhyngweithiol – 4 arwydd wedi’u gosod mewn mannau 
strategol ar draws y dref, gan ddarparu gwybodaeth ddwyieithog am atyniadau i 
dwristiaid, digwyddiadau, canllawiau ‘beth sydd ymlaen’, cyfeiriadur busnes, system 
fapio, cynigion, gostyngiadau a chodau QR.  
2. Gwefan ac Ap Symudol y Dref – 100 ‘ibeacon’ wedi’u gosod o gwmpas y dref ac 
mewn atyniadau a busnesau, i alluogi datblygu llwybrau hanesyddol a phensaernïol, 
helfeydd trysor rhithiol, teithiau sain/fideo/panorama 360, yn ogystal â mannau eraill 
o ddiddordeb a deunydd hyrwyddo/cyfarwyddol.  
3. Wi-Fi Tref â Dadansoddeg Parod – 18 pwynt mynediad wedi’u gosod o gwmpas y 
dref a fydd yn darparu band eang am ddim (wedi’i gysylltu â gwefan) ac yn casglu 
data dadansoddol am haniad, niferoedd, amseroedd a lleoliadau ymwelwyr, a fydd 
yn gallu cael eu defnyddio hefyd ar gyfer ymgyrchoedd e-farchnata dilynol yn 
targedu grwpiau penodol gyda manylion am ddigwyddiadau a chynigion.  
Bydd gwariant refeniw cysylltiedig, gan gynnwys datblygu’r brand, datblygu’r wefan, 
cynnwys yr ap, tudalen groeso’r wi-fi a gweithgarwch marchnata. Byddant hefyd yn 
darparu rhaglen hyfforddi ‘naws am le’ i bob busnes er mwyn cyflwyno’r negeseuon 
allweddol, ond mae’r costau hyn wedi’u heithrio o'r cais.   
 
Cyfoeth Naturiol Cymru – Bwlch Nant yr Arian 
Pwrpas y prosiect ydy creu llwybr beicio mynydd dosbarth canolradd, a fydd yn 
cychwyn yng Nghanolfan Ymwelwyr Nant yr Arian. Mae’r llwybr newydd hwn wedi 
cael ei ddylunio a’i brisio’n barod. Llwybr Melindwr fydd ei enw, er mwyn ennyn naws 
am le.  
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Byddai'r prosiect yn cynnwys pedwar hyd o lwybr dosbarth canolradd wedi’i gysylltu 
â lôn goedwig. Tua 9km fydd hyd y llwybr dosbarth canolradd adeiledig gyda’i gilydd, 
gan y byddai’n defnyddio rhywfaint o lonydd coedwig hefyd.  
Mae’r llwybr wedi cael ei ddylunio’n bennaf i gyflwyno beicwyr mynydd newydd i 
feicio oddi ar y ffordd ac i lwybrau trac sengl. Bydd y llwybr newydd yn ategu’r 
llwybrau beicio mynydd dosbarth medrus a dosbarth profiadol presennol yn Nant yr 
Arian, yn ogystal â’r parc sgiliau newydd.  
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog – Datblygu Pwyntiau 
Croeso  
Y cysyniad ydy prosiect porth ac arwyddion integredig a fydd yn croesawu ymwelwyr 
sy’n cyrraedd mewn ceir a bysiau i’r Parc Cenedlaethol ar ffin ddeheuol y gyrchfan, 
yna’n eu tywys drwy goridor yr A470 (Ffordd Cambrian) i Bwyntiau Croeso allweddol.  
Mae modd i deithwyr bws gael mynediad i bob Pwynt Croeso heblaw Canolfan 
Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol (agos iawn ar droed) a Llyn Syfaddan. Bydd 
cynnwys yr arwyddion cyfeirio/gwybodaeth yn cael ei ddatblygu fel rhan o’r prosiect. 
Bydd yn canolbwyntio ar farchnadoedd targed allweddol Croeso Cymru a’r gyrchfan, 
ac yn cynnwys gwybodaeth am y canlynol: Ffordd Cymru; gwybodaeth sy’n benodol 
i’r lleoliad; cyfeirio ymwelwyr i lefydd sy’n cynnig profiadau o safon i ymwelwyr, o 
fewn cyrraedd hawdd i'r A470, gan ledaenu budd y llwybr yn ehangach na’r coridor 
uniongyrchol.  
 
Ymddiriedolaeth Cwm Elan – Llwybrau ac Arwyddion 

Yn 2015, cymeradwyodd Cronfa Dreftadaeth y Loteri £1.8m (i’r Ymddiriedolaeth) 
tuag at brosiect sy’n cynnwys cadwraeth treftadaeth, adfer cynefinoedd, a mynediad 
i’r cyhoedd ac ymgysylltu â’r cyhoedd. Gan ychwanegu £1.5m yr Ymddiriedolaeth, 
cyfanswm cost y prosiect oedd £3.3m. Mae’r prosiect TAIS (prosiect ar wahân) yn 
canolbwyntio ar nifer o welliannau ychwanegu gwerth i’r gyrchfan, yn ymwneud yn 
arbennig ag elfennau mynediad a hamdden – nid oedd rhai ohonynt yn gymwys o 
dan y cynnig Cronfa Dreftadaeth y Loteri.  
Ar y canlynol mae’r prosiect yn canolbwyntio:  
Prosiect 1:  

- Argae Dol y Mynach: mynediad, dehongli, arwyddion, giatiau a llwybrau;  
- Safle’r Dambusters yn Nant y Gro: dehongli, arwyddion;  
- Caerau Tanddaearol yr Ail Ryfel Byd: mynediad, dehongli;  
- Mwynglawdd Cwm Elan: mynediad, arwyddion a dehongli;  
- Awyr Dywyll Cwm Elan: maes parcio, dehongli a llwyfan gwylio;  

Prosiect 2:  - Datblygu canolfannau addas i'r teulu yn Nantgwyllt, Claerwen a 
Phenbont.  
Prosiect 3: - Datblygu Llwybr Beicio newydd yng Nghoetir Elan (Llwybr Glas).  
Prosiect 4: - Arwyddion cyrchfan a byrddau gwybodaeth Awyr Dywyll.  
 
Partneriaeth Eco Dyffryn Dyfi – Arwyddion priffordd wedi’u brandio 

Nod y prosiect ydy codi chwe arwydd priffordd wedi’u brandio a fydd yn dweud wrth 
ymwelwyr sy’n defnyddio priffyrdd eu bod yn dod i mewn i ardal UNESCO Biosffer 
Dyfi. Mae astudiaeth ddichonoldeb a dylunio wedi cael ei gwneud drwy gysylltu â 
Llywodraeth Cymru ynghylch cydsyniadau, lleoliadau penodol cymeradwy ar gyfer 
arwyddion o’r fath, costau bras ac amlinell o'r camau gofynnol. Pwrpas y cais hwn 
ydy galluogi codi arwyddion dwyieithog pwrpasol yn chwech o’r wyth safle a nodwyd.  
Bydd yr arwyddion hyn yn codi proffil y Biosffer ymysg pobl leol ac ymwelwyr, gan 
ennyn diddordeb y gellir ei fodloni drwy baneli dehongli, gwybodaeth ar y we a staff 
busnesau twristiaeth. Nid yw’r cais hwn yn cynnwys cyllid i dalu am y gwaith dilynol 
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hwn, ond mae'r cyllid hwnnw’n cael ei geisio gan Gynllun Lle Arbennig Cronfa 
Dreftadaeth y Loteri. Mae’r proffil uwch yn debygol o arwain at ymwelwyr yn aros am 
gyfnodau hirach, yn gwario mwy, yn dod yn ôl eto, yn ogystal â chyfleoedd 
cyflogaeth cysylltiedig, felly mae hwn yn brosiect datblygu economaidd sy’n seiliedig 
ar naws am le. 
 
 
 
 
 
DE DDWYRAIN CYMRU 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Llwybr Cerdded a Beicio 

Mae Coedwig Cwmcarn yn llwybr hardd saith milltir drwy 1400 hectar, sy’n edrych 
dros Aber Afon Hafren ac yn cynnig nifer o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys 
llwybrau beicio mynydd ardderchog (pedwar); llwybrau cerdded; llety ar ffurf podiau 
glampio a safle i garafannau a phebyll; llyn; a Chanolfan Ymwelwyr sy’n darparu 
gwybodaeth, bwyd a diod ysgafn, a rhoddion.  
Fodd bynnag, mae nifer yr ymwelwyr wedi dioddef yn sgil cau’r Lôn Goed o 
ganlyniad i waith cwympo coed llarwydd heintiedig (a fydd yn parhau tan 2019) a 
gorfod cau nifer o’r llwybrau cerdded a beicio yn y goedwig oherwydd y gwaith. 
Serch hynny, mae’r gwaith cwympo coed hefyd yn gyfle i ailasesu’r profiad i 
ymwelwyr, ac ystyried posibiliadau ar gyfer gweithgareddau gwahanol ac 
uwchraddio cyfleusterau. Felly dyma fanylion y prosiect:  

 Ehangu llwybrau beicio - gan ddarparu 3km ychwanegol o lwybrau newydd;  

 Gwella’r llwybrau cerdded presennol - uwchraddio llwybrau troed ag 
arwyddion newydd ar hyd y llwybrau cyfan, gan gynnwys marcio’r ffordd a 
gwaith dehongli mewn lleoliadau allweddol/mannau o ddiddordeb;  

 Mannau cyrraedd/croeso newydd yn y prif faes parcio - gan greu naws am le 
wrth gyrraedd, gan gynnwys nodwedd wal gerrig sych; arwyddion; gwaith 
dehongli a gwaith celf; tirlunio ysgafn 

 
Cyngor Sir Fynwy – Maes Parcio ac Arwyddion (Cwm Clydach) 

 Ar hyn o bryd, mae’r gwaith haearn wedi’i guddio y tu ôl i’r safle Cemex, ac mae’n 
rhaid i ymwelwyr ddilyn llwybr anuniongyrchol i gyrraedd y safle, ac yna mae'r olygfa 
gyntaf o’r gwaith yng nghysgod peilon y National Grid. Yn sgil trosglwyddo 
perchnogaeth i Gyngor Trefynwy, a’r cyfleoedd sydd wedi codi drwy gwblhau’r 
gwaith ar yr A465, mae’r awdurdod lleol yn gobeithio creu cyrchfan o safon uchel i 
ymwelwyr er mwyn gwireddu potensial y Cwm fel adnodd twristiaeth ddiwylliannol, 
gan greu Porth i ymwelwyr a thrigolion lleol allu cael mynediad i ochr ddwyreiniol y 
Cwm. Felly mae’r awdurdod lleol yn ceisio cyllid tuag at y gwaith canlynol:  

 atgyfnerthu ac ehangu’r maes parcio presennol, gydag ardal bicnic 
newydd a gwaith tirweddu, sef plannu coetir brodorol;  

 tirlunio hen nodweddion diwydiannol safle Cemex, ac ailbroffilio’r ardal o 
flaen y gwaith haearn presennol gan ddarparu lleoliad tirwedd gwell a 
pharhaus i'r gwaith haearn, cyfuno’r mynediad newydd i ymwelwyr, creu 
ardal berfformio, ardal bicnic newydd ac ardal ar gyfer defnyddio cerbyd / 
parcio ychwanegol o dro i dro.  

 ailffurfweddu arwyddion presennol ac ychwanegu arwyddion newydd, ac 
ailffurfweddu ac ychwanegu gwaith dehongli i ymwelwyr.  
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Profiad Rhith-wirionedd (Blaenafon) 

Mae’r buddsoddiad hwn yn rhan o brosiect ehangach i ddatblygu cyfres o brofiadau 
Rhith-wirionedd i bobl sy’n ymweld â Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon, gan 
ddarparu elfennau cyfalaf prosiect refeniw RTEF lle, gan ddefnyddio dangosyddion 
Google Cardboard, bydd modd i ymwelwyr gael profiad rhith-wirionedd ar eu ffonau 
clyfar. Cafodd cyllid gwerth £50k ei gynnig yn ffurfiol dan RTEF ym mis Gorffennaf 
2017, a hynny tuag at gostau datblygu gan ddefnyddio technoleg rhith-wirionedd 
costeffeithiol arloesol Google. Fel rhan o’r profiad, bydd ymwelwyr yn teithio’n ôl i’r 
19eg ganrif lle, gan ddefnyddio animeiddiad wedi’i ddatblygu, byddant yn gallu gweld 
sut byddai tri o’r prif safleoedd yn y Safle Treftadaeth y Byd wedi edrych a swnio. Y 
safleoedd hynny ydy; Amgueddfa Lofaol Cymru Big Pit, Canolfan Treftadaeth y Byd 
Blaenafon, a Thref Treftadaeth Blaenafon.  
Mae’r cais TAIS hwn ar gyfer tair mainc Teithio'n ôl mewn Amser yn y tri phrif safle. 
Bydd ymwelwyr yn rhoi'r dangosydd Google Cardboard ymlaen a, gan ddefnyddio eu 
ffôn eu hunain (ffonau clyfar Android ac iOS), yn llwytho'r ap i lawr am ddim a chael 
eu rhith-gludo’n ôl. Bydd animeiddiadau yn dangos y gweithwyr/cymuned yn mynd o 
gwmpas eu bywyd bob dydd fel y byddant wedi yn y 19eg ganrif, gan ddangos y 
caledi a’r amodau yr oedd y gweithwyr, y teuluoedd a’r cymunedau yn eu dioddef, 
ond bydd elfen o ddigrifwch wrth ddangos y cyfeillgarwch rhwng y gweithwyr. Bydd y 
tair mainc yn adlewyrchu'r diwydiant o ran eu dyluniad a’r deunydd a ddefnyddir. 
 
Cyngor Bro Morgannwg – adnewyddu’r maes parcio a’r toiledau ym Mae Dwn-
rhefn 

Mae amcanion Cynllun Cyrchfan y Fro yn cynnwys datblygu economi ymwelwyr 
ffyniannus, a gan fod prif faes parcio’r traeth a’r maes parcio ar gyfer y Ganolfan 
Arfordir Treftadaeth mewn cyflwr gwael, mae’r awdurdod lleol yn cydnabod bod 
angen uwchraddio seilwaith sylfaenol yr ardal er mwyn helpu i gynyddu’r apêl i 
ymwelwyr. Felly dyma’r gwaith sy’n cael ei gynnig:  

 ailwynebu prif faes parcio caled y traeth, wynebu’r maes parcio bach wrth 
ymyl y Ganolfan Dreftadaeth, ac ailwynebu’r cwrt blaen cyhoeddus o flaen y 
Ganolfan Arfordir Treftadaeth. Bydd y gwaith yn sicrhau bod digon o lefydd ar 
gyfer parcio/mynediad anabl; bod y llefydd parcio wedi’u marcio’n glir, yn 
gwella llif y traffig ar y safle ac yn cynyddu’r llefydd parcio.  

 mannau cerdded diogel i gerddwyr, gan sicrhau y bydd ymwelwyr â'r safle yn 
elwa ar fynediad haws a llwybr uniongyrchol at Lwybr Arfordir Cymru.  

 adnewyddu’r bloc toiledau allanol yn y Ganolfan Arfordir Treftadaeth yn llwyr; 
gosod peiriannau sychu dwylo ynni-effeithlon a systemau golau ynni-effeithlon 
ym mhob toiled.  

 gwella’r ystafell wlyb/cawod i wneud yn siŵr ei bod yn cyd-fynd â rheoliadau’r 
Ddeddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd, a’i bod yn addas i’w defnyddio gan 
bawb, gan gynnwys mynediad ramp i’r cyfleuster. Bydd yr ardal newid wlyb 
newydd hon yn rhoi cyfle i grwpiau cymunedol a sefydliadau masnachol 
trydydd parti ddatblygu’r cynnyrch sydd ar gael ganddynt, ac yn helpu i 
ddatblygu’r safle fel pwynt canolog ar gyfer gweithgareddau dŵr awyr agored.  

 dulliau newydd ar gyfer storio a chasglu sbwriel i alluogi’r safle i gyrraedd 
statws Baner Las.  

 Gwella’r prif arwyddion yn y ganolfan ymwelwyr.  
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DE ORLLEWIN CYMRU 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Gwlad y Sgydau, 
Pontneddfechan 
Trefniadau anffurfiol ar gyfer parcio ceir sydd ym Mhontneddfechan ar hyn o bryd. 
Mae pobl yn parcio ar hyd y brif ffordd i’r pentref. Heb ddarpariaeth parcio ceir arall 
yn agos i fynedfa llwybrau cerdded y Rhaeadrau, mae ymwelwyr yn parcio’n 
anghyfrifol gan wneud y ffordd yn beryglus, gan arwain at bryderon a chwynion 
rheolaidd gan y gymuned. Mae lleihau’r pwysau o ran parcio ceir ym 
Mhontneddfechan wedi cael ei nodi fel cam blaenoriaeth penodol yng Nghynllun 
Rheoli Cyrchfan Castell-nedd Port Talbot, a hefyd fel rhan o Gynllun Rheoli Cyrchfan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sy’n nodi bwriad clir i ddod o hyd 
i ateb. Mae hefyd yn achosi profiad gwael i ymwelwyr. 
Pwrpas y prosiect felly ydy creu tua 43 o lefydd parcio oddi ar y ffordd yn y Ganolfan 
Ymwelwyr ym Mhontneddfechan, gan gynyddu capasiti’r ddarpariaeth parcio 
bresennol, sicrhau cyfleusterau parcio mwy diogel a gwella'r profiad i ymwelwyr, a 
chynyddu’r amser maent yn ei dreulio yma, yn sylweddol. 
 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Parc Gwledig Margam 

Mae diffyg llefydd parcio dibynadwy ar hyn o bryd, yn enwedig pan fydd y tir yn wlyb; 
dim ond 180 o lefydd parcio pob tywydd sydd ar gael. Ar ben hynny, mae’r Orendy 
yn lleoliad mawr ar gyfer priodasau a chynadleddau, ac yn ystod y ddwy flynedd 
ddiwethaf mae amrywiaeth y digwyddiadau sydd ar gael wedi cynyddu; gan gynnal 
dros 40 o ddigwyddiadau mawr a bach bob blwyddyn. 
Er mwyn gwella’r profiad i ymwelwyr a gwireddu ei botensial ar gyfer digwyddiadau 
mwy o ran maint a phroffil, mae angen buddsoddi i greu mwy o lefydd parcio 
dibynadwy. Pwrpas y prosiect felly ydy gosod system atgyfnerthu gwair ar draws 
7,300 metr sgwâr o feysydd parcio gwair presennol, gan ddarparu ar gyfer 300 o 
lefydd parcio pob tywydd ychwanegol. Byddai hyn nid yn unig yn darparu mwy o 
lefydd parcio pob tywydd, ond hefyd yn creu arwyneb sy’n addas ar gyfer cerbydau 
trymach a rhai sy’n dod yn amlach, yn darparu llefydd parcio dibynadwy y gellir eu 
defnyddio gan weithredwyr bysiau moethus, ac yn caniatáu i’r parc gynnig pob math 
o ddigwyddiadau yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf, fel gwyliau bwyd o safon 
uchel, digwyddiadau cerddoriaeth a chwaraeon, a digwyddiadau Nadoligaidd. 
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro – Yr Ardd Gaerog, Castell Caeriw  
Pwrpas y prosiect ydy datblygu’r Ardd Gaerog yng Nghastell Caeriw, gan greu 
rhagor o fannau dyheadol i ymlacio ynddynt a’u harchwilio, eu mwynhau ac 
ymwneud â nhw, a hynny fel rhan o’r cynnig sydd eisoes ar gael. Bydd yn dyrchafu'r 
safle i atyniad o’r radd flaenaf i ymwelwyr, gan gystadlu â chestyll mwy eraill, ac yn 
sicrhau bod Caeriw ymysg y llefydd mae’n rhaid eu gweld yng Nghymru. Bydd yr 
Ardd Gaerog wedi’i hadfer yn cynnwys; 
Man i natur - bydd yr ardal llawr caled a digroeso bresennol yn cael ei hadnewyddu i 
ardd o ansawdd uchel gan gyfuno gwaith tirweddu a phlannu brodorol i ddenu bywyd 
gwyllt, gwenyn/pryfed a phoblogaeth breswyl o ystlumod; ffrwythau a llysiau sy’n 
berthnasol i gyfnod y Tuduriaid, gan hyrwyddo cynaliadwyedd; mannau y gellir eu 
defnyddio ar gyfer ymwelwyr, ysgolion, cymunedau a digwyddiadau diwylliannol.  
 Man i antur - creu lle chwarae antur gyda blociau adeiladu ‘castell’ mawr i ymwelwyr 
adeiladu eu castell eu hunain ynghyd ag adeiladau pren hwyliog i’w harchwilio a’u 
mwynhau, gan gynnwys cerflun chwarae Cawr yn seiliedig ar chwedl ‘Skomar Oddy’, 
cawr cysglyd sy’n byw mewn ogof ac sydd ond yn deffro unwaith bob can mlynedd.  
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Man i ysbrydoli - mynedfa ‘gardd gyfrinachol’ ar wahân, yn arbennig i grwpiau o blant 
sy’n ymweld, hy gwersylloedd haf ysgolion, a fydd yn teithio’n ôl mewn amser i 
gyfnod pan mai Henry Tudor oedd ar yr orsedd.  
Man i fwynhau - ardal babellog barhaol yn darparu lleoliad ar gyfer amrywiaeth o 
ddigwyddiadau diwylliannol, gan gynnwys ffeiriau crefft a bwyd, cerddoriaeth 
acwstig, theatr, pypedau, sesiynau crefft a gweithdai.  


