
CRYNODEB GWEITHREDOL 

Yr argraffiadau cyntaf a gaiff rhai pobl o Wastadeddau Gwent yw tirwedd amaethyddol ddi-nod a 
chymharol wag, gwastad ac agored yn agos at aber afon Hafren; gyda’r nifer fach o bentrefi gwledig 
gwasgaredig a ffermydd anghysbell o fewn y Gwastadeddau yn eistedd yng nghysgod ardaloedd trefol 
helaeth (Casnewydd, Caerdydd, ac 'anheddau glannau afon Hafren' yn Sir Fynwy) yn cyferbynnu â 
seilwaith ynni mawr (gorsaf bŵer Wysg, llinellau pŵer foltedd uchel a Gwaith Dur Llanwern) a llwybrau 
cludiant prysur (prif reilffordd, traffyrdd a chroesfannau pont Hafren) yn ffyrdd o’u pasio. O dreiddio’n 
ddyfnach, fodd bynnag, datgelir bod Gwastadeddau Gwent yn dirwedd arfordirol atyniadol ac anhygoel 
gydag awyr uchel, gorwelion isel a rhwydwaith geometrig o ffosydd cul wedi eu llenwi â dŵr a llwybrau 
gwledig cul sy'n torri ar draws rhannau o'r tir amaethyddol mwyaf cynhyrchiol yng Nghymru. Mae hyd yn 
oed cip arwynebol ar dreftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal yn cynnig cyfres o seigiau bach diddorol - 
effeithiau Llifogydd Mawr 1607 wedi'u nodi ar waliau eglwysi canoloesol, Rheilffordd Great Western 
Brunel a thwnnel Hafren, olion traed cynhanesyddol a llwybrau sy'n troi tuag at Wlad yr Haf, esgyrn 
bualod a garanod mawr sydd wedi diflannu ers peth amser, cyfoeth ystâd teulu Morgan Tredegar, 
sianelau draenio Rhufeinig, porthladdoedd canoloesol, geirfa unigryw gweithwyr y dŵr, silwét anhygoel y 
Bont Gludo, a heidiau ysblennydd o ddrudwennod. Mae'n dirwedd ynysig, ond yn meddu ar dreftadaeth 
ddiddorol, unigryw a chyfoethog. 

Mae'r tair ardal ar wahân sydd wedi'u cwmpasu o fewn Gwastadeddau Gwent wedi eu llunio gan newid 
yn yr hinsawdd a lefel y môr, ac wedi cael eu haddasu, ers cyfnod y Rhufeiniaid, gan ymyrraeth ddynol - 
yn bennaf drwy adennill tir o'r môr.Roedd draenio'r tir yn golygu ymdrech ddynol enfawr: adeiladu 
morglawdd a chodi rhwydwaith cymhleth o ffosydd draenio ac ati er mwyn caniatáu i'r tir gael ei 
ddefnyddio'n gynhyrchiol. Dros gyfnod o ddwy fil o flynyddoedd, mae olyniaeth o dirfeddianwyr, ffermwyr, 
peirianwyr a chyrff swyddogol - gan gynnwys y Comisiynwyr Carthffosydd a Byrddau Draenio Mewnol 
uchel eu parch - wedi cynnal y tir, gan gydnabod ei werth, ar gyfer amaethyddiaeth yn y lle cyntaf ac yn 
fwy diweddar ar gyfer tai, trafnidiaeth a masnach. Mae'r fframwaith cyfreithiol a dyfodd i sicrhau bod y 
rhwydwaith hwn yn cael ei gynnal a’i gadw yn rhan ddiddorol o stori’r Gwastadeddau ynddo’i hunan. Dros 
flynyddoedd lawer, mae'r system ddraenio wedi hwyluso datblygu aneddiadau, diwydiannau lleol, bywyd 
gwyllt unigryw a bioamrywiaeth a system amaethyddol sy'n parhau hyd heddiw, gan wneud 
Gwastadeddau Gwent yn un o'r tirweddau mwyaf parhaol a gafodd ei gynnal a’i gadw yn hanesyddol yn y 
Deyrnas Unedig, os nad Ewrop gyfan.   

Mae cymhlethdod a chyfrwystra’r system oesol hon yn ysbrydoledig. Mae glaw a llif y dŵr o'r 
ucheldiroedd wedi ysgogi creu a rheoli'r system ddraenio hynafol sy'n cynnal y dirwedd wlyb hon. Mae 
system gymhleth o sianelau sy'n gweithio bron yn gyfan gwbl dan ddylanwad disgyrchiant yn cario dŵr 
wyneb oddi ar y caeau drwy strwythurau a elwir yn ‘grips’ yn Saesneg (ffosydd bas ar yr wyneb yn y cae), 
i ffosydd caeau ac yna i'r ffosydd draenio (‘reens’) rhyng-gysylltiedig sy'n amgylchynu pob cae a’r prif 
afonydd. Yna caiff y dŵr hwn ei ryddhau’n gyfnodol i aber afon Hafren, drwy gorsydd llanw a elwir yn 
'pilau' yn gyntaf ac yna allan drwy fflapiau llanw a elwir yn 'gouts’ yn Saesneg. O edrych ar y tir o'r awyr, 
gyda ffosydd draenio yn creu ffiniau parhaol i'r caeau, ychydig iawn sydd wedi newid ers canrifoedd, ac 
mae’r dirwedd yn cael effaith weledol drawiadol. Mae geirfa a therminoleg unigryw’r Gwastadeddau sy’n 
dal i gael eu defnyddio heddiw yn dyst i'r pwysigrwydd a roddir yn lleol ar y strwythurau hyn, wedi eu 
cynnal gan genedlaethau o dirfeddianwyr lleol ers dros 1,000 o flynyddoedd.  

Cydnabyddir pwysigrwydd cenedlaethol Gwastadeddau Gwent fel esiampl eithriadol o dirwedd a luniwyd 
gan bobl, gan gadw tystiolaeth glir o batrymau nodedig anheddiad, caeau a systemau draenio, drwy ei 
gynnwys ym 1998 ar y Gofrestr o Dirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng 
Nghymru fel Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol. 

Ffigur 1 

Mae'r Gofrestr yn disgrifio'r Gwastadeddau fel tirwedd o botensial amgylcheddol ac archaeolegol hynod 
amrywiol. Er eu bod yn adnodd gwlyptiroedd pwysig ar eu pennau eu hunain, o safbwynt archaeolegol 
mae'r ardal yn cynnwys amrywiaeth o dirweddau o wahanol ddyddiadau, ac nid oes unrhyw le arall lle 



gellir gwahaniaethu rhwng y cyfnodau mor hawdd. Mae gweithgarwch pobl yn yr ardal yn y gorffennol 
wedi cael ei lywodraethu gan yr amrediad llanw helaeth o fewn aber afon Hafren (15m rhwng llanw uchel 
a thrai), sydd wedi gweld amrywiadau mawr a mân o ran uchderau ac amrediad y llanw ers y rhewlifiad 
diwethaf, wedi ei achosi gan amrywiadau yn lefel y tir a lefel y môr. Mae aber afon Hafren wedi ei 
dynodi'n Ardal Gwarchodaeth Arbennig (ar gyfer adar prin a bregus) ac Ardal Cadwraeth Arbennig (ar 
gyfer cynefinoedd dan fygythiad a rhywogaethau eraill). Mae cymeriad unigryw'r cymunedau lleol sy'n 
byw ar y Gwastadeddau hyn yn adlewyrchu cysylltiad hynafol â Môr Hafren. Gwelir hyn drwy'r system 
ddraenio ac amddiffyniad y môr, a hefyd drwy dystiolaeth gynyddol o bysgodfeydd hanesyddol yn yr 
ardal, fel rhengoedd o gewyll ychydig y tu hwnt i'r morglawdd, ac yn Black Rock, lle mae pysgotwyr yn dal 
i bysgota gyda rhwydi traddodiadol, gan ddefnyddio techneg a drosglwyddwyd o un genhedlaeth i'r llall.  

Yn union oherwydd y newidiadau graddol hyn a chanrifoedd o gynnal a chadw'r cyrsiau dŵr yn sefydlog, 
mae gan Wastadeddau Gwent un o'r casgliadau gorau o anifeiliaid di-asgwrn-cefn dyfrol yn y wlad erbyn 
hyn. Mae'r ffosydd amrywiol a’r prif afonydd yn cynnig nifer o gyfleoedd i wahanol rywogaethau, o 
blanhigion fasgwlar blodeuol lleiaf y byd wolffia arrizha, i'r ysglyfaethwyr uchaf yn y gadwyn fel neidr y 
gwair, y crëyr bach a dyfrgwn. Mae planhigion fel llyriad y dŵr â'u blodau gwyn a’u blaenau saethau cain 
yn ffynnu yn y dyfroedd clir. Mae planhigion dan y dŵr fel dyfllys a phlanhigion deiliog sy'n arnofio fel 
brigwlydd y dŵr a'r alaw lleiaf, hefyd yn gyffredin ar hyd y system ddraenio. Mae'r casgliad o chwilod dŵr 
yn unigryw yng Nghymru ac yn gartref i fridiau anghyffredin, fel y chwilen ddŵr fawr arian, nad yw i’w 
chael yn unrhyw le arall yng Nghymru ac sydd wedi ei chyfyngu i ychydig o safleoedd eraill yn ne Lloegr. 
Mae Gwastadeddau Gwent hefyd yn un o’r ychydig o gadarnleoedd sy'n weddill ar gyfer y gardwenynen 
fain bombus sylvarum - rhywogaeth sy'n cael blaenoriaeth yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Gwastadeddau 
hefyd yn cynnal llygod y dŵr ac amrywiaeth eang o adar, yn enwedig rhydwyr ac adar dŵr. Mae'r system 
ddraenio o ffosydd yn ymestyn i 1,629km. O fewn y bloc hwn, mae wyth gwlyptir sy'n SoDdGA, yn 
cwmpasu 5,700ha. Mae Gwastadeddau Gwent hefyd yn un o'r blociau mwyaf (10,500ha) o gors pori 
arfordirol a gorlifdir (cynefin blaenoriaeth BAP) sydd ar ôl yn y Deyrnas Unedig.  

Mae'r Gwastadeddau yn adlewyrchu’r berthynas sy'n datblygu ac sy’n aml yn afreolus rhwng pobl a'r 
amgylchiadau hyn dros y deng mil mlynedd diwethaf. Mae'r cyfuniad o bobl leol yn rheoli tirwedd 
ddeinamig, drwy systemau a ddatblygwyd dros 2,000 o flynyddoedd gyda'i hanes, geirfa, bywyd gwyllt 
unigryw a phlanhigion cysylltiedig yn golygu bod yr adnodd treftadaeth yn brin ac yn arbennig, ac yn 
adnodd cyfoethog i'w warchod a'i gadw er mwyn i genedlaethau'r dyfodol eu mwynhau. O broses 
ymgysylltu â'r gymuned project y Lefelau Byw, mae'n amlwg bod ugeiniau o bobl leol yn hynod o falch o'u 
hardal ac yn ei gwerthfawrogi.  

Fodd bynnag, dyma dirwedd o wrthgyferbyniadau sy'n wynebu dyfodol heriol.  Mae prosesau a gyrwyr 
newid yn parhau i effeithio ar yr ardal ac mae cymeriad ac arferion defnyddwyr y tir dan fygythiad yn sgil 
ansicrwydd ynghylch economeg ffermio, datblygiadau diwydiannol parhaus ac effeithiau newid yn yr 
hinsawdd. Yn gynyddol, collwyd ardaloedd o dirwedd hanesyddol Gwastadeddau Gwent i ddatblygiadau 
dros yr 175 mlynedd diwethaf. Mae seilwaith newydd fel y rheilffordd, ffordd fynediad y gwaith dur, a'r M4 
wedi darparu mynediad at y Gwastadeddau ac wedi cynnig ffiniau newydd ar gyfer datblygiadau 
diwydiannol. Mae'r cynigion ar gyfer Ffordd Liniaru'r M4 ac unrhyw isadeiledd ar y tir ar gyfer morlyn llanw 
Caerdydd yn nodi cam nesaf y posibilrwydd o golli'r dirwedd hanesyddol a'r dreftadaeth naturiol ac 
adeiledig sy’n rhan ohoni. 

Mae'r dirwedd hon yn cynnwys rhan fwyaf poblog a datblygedig Cymru. I'r dwyrain mae Caerdydd, 
prifddinas Cymru, ac un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig. I'r gogledd, bron yn union 
yng nghanol y stribed arfordirol, ceir dinas Casnewydd, ac i'r dwyrain, ceir anheddau ar lannau afon 
Hafren yn Sir Fynwy. Mae gan ardal fetropolitan Caerdydd-Casnewydd boblogaeth o 1,097,000 ac o fewn 
awr mewn cerbyd o bwynt canolog yn y dirwedd mae poblogaeth o dros 2 filiwn o bobl yn byw. Mae 
demograffeg ardaloedd yr Awdurdodau Lleol yn gymhleth - yn gymysgedd o wardiau trefol wedi eu 
hamgylchynu gan wardiau gwledig ar eu cyrion ac o'u hamgylch. Mae'r wardiau gwledig yn gymysgedd o 
wardiau mwy cyfoethog lle mae galw mawr am dai, sydd â ffigyrau diweithdra islaw cyfartaledd Cymru, a 
chymunedau difreintiedig dan anfantais oherwydd eu lleoliad.   

Wrth i ddiwydiant leihau a chilio o'r Gwastadeddau, mae safleoedd tir llwyd fel gwaith dur Llanwern yn 
cynnig cyfleoedd i ddatblygiadau tai mawr ffurfio cymunedau newydd ar y Gwastadeddau. I ganlyn y 



cymunedau newydd hyn daw pwysau newydd a chyfleoedd newydd y mae angen eu hystyried, os yw 
pobl sy'n dod i mewn am elwa ar y dirwedd hon a chyfrannu tuag ati. Mae ymgysylltu helaeth â'r gymuned 
dros y cyfnod datblygu wedi datgelu nad oes gan gymunedau o'r fath gysylltiad o gwbl, neu ychydig o 
gysylltiad ar y gorau, â'u tirlun na’r dreftadaeth sydd ar eu stepen drws ar hyn o bryd. Yn ychwaneg at 
hyn, nid yw mynediad o'r dinasoedd at Wastadeddau Gwent yn hawdd ar feic na chludiant cyhoeddus ar 
hyn o bryd; mae gwahaniaethau a darnio o ran hyrwyddo'r ardal ac mae rhai o'r ardaloedd sydd agosaf at 
y dinasoedd yn dioddef o broblemau gwrthgymdeithasol fel tipio anghyfreithlon a sbwriel.  

Mewn cyferbyniad, mae perygl y bydd gwybodaeth llawer o drigolion hŷn Gwastadeddau Gwent yn cael 
ei cholli, sef y rhai a oedd yn gwybod am gyfnod gwahanol iawn ar y Gwastadeddau ac y mae’n hanfodol 
cofnodi eu hatgofion. Mae llawer o agweddau eraill ar dreftadaeth leol hefyd mewn perygl, gan gynnwys, 
er enghraifft, berllannau a oedd yn arfer bod yn gyffredin ochr yn ochr â'r rhan fwyaf o ffermydd ar 
Wastadeddau Gwent. Mae Gwastadeddau Gwent yn un o'r mannau olaf lle mae hen fathau lleol o afalau 
a gellyg yn tyfu o hyd, gan gynnwys Early St Brides a Little Cross Huffcap. Heb eu rheoli, maen nhw 
mewn perygl o ddiflannu’n llwyr. 

Mae llawer o'r rhywogaethau a'r cynefinoedd ar y Gwastadeddau yn flaenoriaethau BAP ac angen 
rheolaeth weithredol ac ymyriadau. Nododd yr Adroddiad Sefyllfa Byd Natur 2016 mai  rheolaeth ddwys o 
dir amaethyddol oedd prif yrrwr tueddiadau negyddol mewn bywyd gwyllt ar dir fferm. Fel y rhan fwyaf o 
iseldiroedd Prydain, yn ystod y 50 mlynedd diwethaf bu cynnydd cyson o ran gwella gwerth amaethyddol 
glaswelltiroedd drwy is-ddraenio, aredig, ail-hadu'n rheolaidd a defnyddio gwrtaith artiffisial. Mae 
ardaloedd eang hefyd wedi cael eu trosi i gynhyrchu tir âr a thir ffermio llaeth dwys. Mae nodweddion 
dynodedig SoDdGA tirwedd y Gwastadeddau, yn enwedig ffosydd y caeau, wedi cael eu gadael i 
ddirywio drwy ddiffyg rheolaeth gan arwain at ddirywiad yng ngwerth bioamrywiaeth, ac felly'n cael effaith 
negyddol ar werth posibl y dirwedd o ran adloniant a thwristiaeth. Mae gan y dirywiad mewn rheoli 
ffosydd oblygiadau hefyd o ran ansawdd dŵr, yn enwedig mewn ardal lle ceir ffermio llaeth dwys. Mae 
Gwastadeddau Gwent heddiw yn dal i fod yn lle ardderchog ar gyfer bywyd gwyllt, ond yr unig ffordd y 
bydd yn parhau felly yw os bydd yn cael ei reoli'n ofalus, ac mae’n agored i newid ac esgeuluso.  

Mae creu a chynnal a chadw patrwm nodedig a defnydd Gwastadeddau Gwent wedi bod yn ganlyniad 
gweithgarwch cydlynol gan y bobl a fu’n byw yno dros filoedd o flynyddoedd. Oherwydd cyfuniad o'r 
pwysau modern hyn, mewn ychydig dros 100 mlynedd, mae dwy fil o flynyddoedd o ymyrraeth ddynol a 
greodd ac yna a gynhaliodd dirwedd hanesyddol y Gwastadeddau wedi dechrau diflannu ac erydu.    

Mae hwn yn gyfnod heriol, ac mae'r dirwedd yn wynebu nifer o fygythiadau, ond mae hefyd yn gyfnod i 
fanteisio ar gyfleoedd newydd. Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) gyda’i gilydd yn creu fframwaith galluogi ar gyfer rheoli adnoddau naturiol Cymru yn fwy 
cynaliadwy, cydweithredol ac ar raddfa fawr. Gyda’r ymagwedd Dinas-rhanbarth a chytuno ar fecanwaith 
cyllido'r Fargen Ddinesig, mae ardal y Gwastadeddau Byw wedi ei lleoli ar goridor trafnidiaeth a datblygu 
sy’n cael ei weld fel un hanfodol i ddyheadau twf Cymru. Mae buddsoddiadau mawr drwy lwybrau Llwybr 
Arfordir Cymru a’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol wedi codi potensial yr ardal i wasanaethu nifer 
cynyddol o drigolion ac ymwelwyr sy'n chwilio am gyfleoedd hamdden o’r Ddinas-ranbarth a thu hwnt.  

Mae angen yn awr i Wastadeddau Gwent gael eu rheoli'n weithredol i warchod eu treftadaeth brin ac 
arbennig a’u profiadau i ymwelwyr, gan helpu i ddenu mewnfuddsoddiad, cefnogi busnesau lleol a'r 
economi fel rhan o’r Cynllun Buddsoddi Twristiaeth ehangach ar gyfer de ddwyrain Cymru. Mae gan y 
Gwastadeddau lawer i'w gynnig - ond oherwydd nad yw'n gyrchfan gonfensiynol ac oherwydd bod hanes 
y dirwedd yn gynnil ac yn bell o fod yn amlwg - ar hyn o bryd nid yw’n cael ei hyrwyddo'n ddigonol, ac 
mae stori unigryw ei threftadaeth a'i rheolaeth yn absennol i bob pwrpas mewn cyrchfannau ymwelwyr ac 
amgueddfeydd lleol. I apelio at ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd, mae angen dehongliad creadigol sy'n 
gymhellol ac yn ddeniadol, gyda dimensiwn dynol cryf, er mwyn hwyluso mwy o ymdeimlad o 
ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth unigryw'r ardal. Mae'r Gwastadeddau yn cynrychioli 
Tirwedd 'Byw', wedi ei ffurfio gan weithgarwch dynol, gyda phoblogaeth breswyl a phwysau cynyddol dwy 
ddinas sy'n ehangu. Gyda'r cydbwysedd cywir o arweinyddiaeth, buddsoddiad a chyfleoedd, gallai 
Gwastadeddau Gwent ddarparu mynediad at fannau gwyrdd o ansawdd uchel a dod yn 'Ysgyfaint 
Gwyrdd' i drigolion Caerdydd a Chasnewydd a'r “Ddinas-ranbarth" ehangach.    



Mae'r prosiect felly'n amserol ac yn hanfodol o ran profi rhagor o werth ychwanegol yr ardal ar gyfer yr 
economi ymwelwyr, bioamrywiaeth, hamdden a llesiant. Gyda'r bygythiadau a'r cyfleoedd hyn mewn 
golwg, mae llawer o bobl a sefydliadau wedi dod at ei gilydd i ffurfio Partneriaeth Tirweddau y Lefelau 
Byw (LLLP), gan obeithio cefnogi'r bywyd gwyllt, y bobl a’r dirwedd hanesyddol ar draws y lle arbennig 
hwn.  

Mae’r LLLP yn dwyn ynghyd arbenigedd gan amrywiaeth eang o bobl ac yn codi proffil Gwastadeddau 
Gwent. Yn ddeuddeg o bartneriaid â diddordeb ar y cyd yng Ngwastadeddau Gwent ac yn gweithio ar 
draws ffiniau sefydliadol, gweinyddol a ffiniau eraill, mae'r Partneriaid Lefelau Byw wedi datblygu'r Cynllun 
Gweithredu Gwarchod Tirwedd (LCAP) hwn. Mae'r cynllun wedi cael ei addasu a'i fireinio o'r cysyniadau 
gwreiddiol drwy fewnbwn gan gymunedau a sefydliadau lleol. Mae'n darparu'r wybodaeth gefndirol 
sylfaenol, y data a'r dadansoddiad i gefnogi'r prosiectau a fydd yn cyflawni naw canlyniad treftadaeth, 
amgylchedd a chymunedau Cronfa Dreftadaeth y Loteri, yn ogystal â sut bydd pobl leol, y rhai mewn 
ardaloedd trefol cyfagos ac ymwelwyr o ymhellach i ffwrdd yn hyrwyddo ac yn dathlu treftadaeth y 
Gwastadeddau Byw. 

Trwy adferiad gweithredol, cefnogaeth i weithgareddau cynaliadwy cyfredol, a hefyd drwy ddatblygu, 
hyrwyddo, annog a chefnogi gwahanol ddefnyddiau o'r Gwastadeddau, nod LLLP yw diogelu'r dirwedd a'r 
dreftadaeth, ond hefyd sicrhau dyfodol pobl leol drwy ddarparu cyfleoedd amgen ar gyfer cynhyrchu 
incwm a'r seilwaith a'r sgiliau i'w gwireddu. 

Mae ffin y cynllun yn gyfochrog i raddau helaeth â ffin Ardal Cymeriad Tirwedd Cenedlaethol 
Gwastadeddau Gwent - fel y dywedir yn yr Asesiad Cymeriad Tirwedd, mae rhesymeg i'r ardal hon sy'n 
atal pennu ardal fwy diffiniedig.  Gan y bwriedir i'r cyllid gynnwys ardal mor fawr, bydd y cynllun yn 
blaenoriaethu buddsoddiad lle gellir cyflawni'r gwerth ychwanegol mwyaf drwy gyfuniad o ganolfannau a 
phyrth allweddol a thrwy adfer treftadaeth naturiol wedi ei thargedu.   

Nod craidd cynllun Partneriaeth Tirwedd y Lefelau Byw yw ailgysylltu pobl a chymunedau â’u 
tirwedd i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r ardal hanesyddol ac unigryw hon. 

Gwnawn hyn drwy’r camau a ganlyn: 

1. Meithrin partneriaeth gref, gyda’r gymuned sy’n ganolog iddi 
2. Adennill a chyfoethogi’r dreftadaeth naturiol a hanesyddol 
3. Dathlu ei storïau 
4. Creu cyfleoedd newydd ar gyfer dysgu, sgiliau, cyfranogi a buddsoddi 
5. Annog a sicrhau mynediad i bawb 
6. Meithrin gallu a chydnerthedd ar gyfer y tymor hir 

O ganlyniad i’r cynllun hwn: 

1. Bydd Gwastadeddau Gwent yn cael eu deall yn well gan bawb sy'n byw neu’n gweithio yn yr 
ardal ac sy’n dewis ei mwynhau 

2. Bydd Gwastadeddau Byw yn cael eu rheoli’n well; byddant mewn cyflwr gwell ac yn cael eu 
cofnodi’n well 

3. Bydd pobl wedi datblygu sgiliau; ac wedi dysgu am y dirwedd a’i threftadaeth 
4. Bydd amrywiaeth fwy a niferoedd mwy o bobl yn cymryd rhan 
5. Bydd yr ardal leol yn lle gwell i fyw, gweithio neu ymweld â hi 

 

Mae pedwar darn mawr o waith a gomisiynwyd yn allanol wedi cyfrannu at danategu'r LCAP hwn a 
datblygiad y prosiectau a gynigir, gan gynnwys: Asesiad Cymeriad Tirwedd (atodiad 1), Astudiaeth 
Seilwaith Gwyrdd Rhanbarthol (atodiad 2), Cynllun Rheoli Cyrchfan Profiad Ymwelwyr (atodiad 3) a'r 
Fframwaith Monitro a Gwerthuso (atodiad 4). Defnyddiwyd cyllid datblygu hefyd i ddatblygu brand a 
gwefan y Lefelau Byw i hwyluso cyfathrebu â chynulleidfaoedd a chymunedau allanol (mae canllawiau 
brand wedi eu cynnwys yn atodiad 5). 



Cyflwynir cynigion ar gyfer prosiectau i wireddu'r nodau hyn yn yr LCAP hwn mewn tri maes thematig 
craidd: 
 

• Rhaglen Un: Cadwraeth ac Adfer (LCAP pp-156-177) 

• Rhaglen Dau: Deall a Gwerthfawrogi (LCAP pp-178-206) 

• Rhaglen Tri: Dysgu ac Ymgysylltu (LCAP pp-206-226) 

Mae'r bartneriaeth wedi ymrwymo i barhau i gefnogi tirwedd, treftadaeth, bywyd gwyllt a phobl 
Gwastadeddau Gwent y tu hwnt i'r cyllid a ddarperir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, ac o fewn ac ar ôl 
cyflwyno cynlluniau etifeddiaeth gynaliadwy yn y prosiect.  

 


