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Lluniwyd Strategaeth Adfywio Powys gan gwmni Powell Dobson, ymgynghorwyr, yn 2010. Mae’r Strategaeth yn fframwaith er mwyn i’r Cyngor Sir a’i 
bartneriaid sicrhau fod adfywio’n cael ei wreiddio i arferion dyddiol y Cyngor, i gyflenwi deilliannau fydd yn cael effaith gadarnhaol ar nodweddion corfforol, 
cymdeithasol ac amgylcheddol y sir, yn ogystal â’r nodweddion economaidd a diwylliannol. Seilir y strategaeth ar y weledigaeth ganlynol:

Ym Mhowys bydd Adfywio’n meithrin ac yn hyrwyddo asedau a chryfderau’r Sir fel cyfrwng i 
fynd i’r afael â’i wendidau trwy sefydlu economi cryf a chynaliadwy sy’n seiliedig ar gymunedau 

bywiog, ac sy’n mwyhau ac yn diogelu amgylchedd corfforol, cymdeithasol a diwylliannol 
Powys.

Amcan 1: Powys Werdd

Amcan 2: Powys Fedrus

Amcan 3: Cymunedau Cryf

Amcan 4: Datblygu Economaidd

Amcan 5: Mynediad at Wasanaethau

Mae’r strategaeth yn glir ynghylch sut y caiff yr amcanion hyn eu bodloni, ac yn wir, sut i fesur cynnydd. Yn dilyn yr adolygiad, daeth yn amlwg hefyd fod pob 
un o’r un ar ddeg o nodau a blaenoriaethau gwreiddiol y Strategaeth dal yn berthnasol, ond bod angen unioni gweithgareddau prosiect i Feysydd Effaith, 
oherwydd nid yw unrhyw beth yn digwydd wrth ei ben ei hun. Wedyn bydd yn haws dychmygu’r cysylltiadau a’r buddion. Ymateb yw hwn i sylwadau 
rhanddeiliaid, oedd yn dangos yn glir eu bod yn gallu gweld parhad a chysylltiadau rhwng blaenoriaethau gwahanol. Mae’r diagram ar y dudalen nesaf yn 
dangos sut mae’r prosiectau yn greiddiol i’r holl weithgareddau, ac yn tanategu un neu fwy o’r amcanion Adfywio Strategol.

Yn dilyn yr ymgynghoriad yn gynnar yn 2014, y teimlad oedd bod y Strategaeth dal yn berthnasol, ac y dylid glynu wrth y naw amcan allweddol, 
sy’n adlewyrchu anghenion strategol y sir.

Amcan 6: Ynni Adnewyddadwy

Amcan 7: Powys Ddiwylliannol

Amcan 8: Twristiaeth

Amcan 9: Lleoliad o Ddewis
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Mae’r Cynllun Gweithredu sy’n dilyn yn amlinellu meysydd gweithgareddau a gytunwyd, fydd yn cael eu datblygu gan Gyngor Sir Powys a’i bartneriaid, 
gan ddangos cysylltiadau ag 11 blaenoriaeth y Strategaeth Adfywio. Er y lluniwyd y Strategaeth ar gyfer y cyfnod 2010 - 2025, mae’r Cynllun Gweithredu 
hwn yn ymwneud â blynyddoedd ariannol 2014 - 2017.
Bydd y Cynllun Gweithredu newydd yn rhan o ail-lansio’r Strategaeth Adfywio, fydd hefyd yn cynnwys brandio’r Strategaeth a datblygu’r Meysydd Effaith a 
nodir isod:

TYFU POWYS – ymrymuso a gwella iechyd economaidd Powys
Ymysg y Blaenoriaethau Adfywio mae: 
� 4 – Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu fel catalydd adfywio. 
� 6  – Hyrwyddo Powys. 
� 7 – Cefnogi economi Powys. 
� 11 – Addysg, sgiliau a hyfforddiant. 

Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Annog rhwydweithio a mentora ymysg 
busnesau.

Cefnogi rhwydweithiau presennol i hwyluso datblygu 
cysylltiadau rhwng busnesau

Dealltwriaeth ehangach o fusnesau o fewn cymunedau a 
rhannu gwybodaeth a phrofiad. 

Adeiladu ar Gynllun Mentora Busnes Cymru, gweithio 
tuag at gynllun mentora penodol ar gyfer Powys. 

• Cyngor Sir Powys 

• GGLl Powys yn Un (Grŵp Gweithredu Lleol)

• Partneriaeth Celfyddydau Powys

• Antur Teifi 

• Busnes Cymru 

• APCBB (Awdurdod Parc Cenedlaethol 

  Bannau Brycheiniog) 

  Cynghreiriau gwledig Twristiaeth APCBB 

• Twristiaeth Bannau Brycheiniog 

Datblygu panel “Llais Powys.” Panel ymgynghori a mynegi barn i gefnogi datblygu 
busnesau ym Mhowys

• Cyngor Sir Powys 

• GGLl Powys yn Un 

• Antur Teifi 

• Un Llais Cymru 

• Busnes Cymru



Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Gwella cysylltedd:
Galluogi mudiadau Powys i wneud y 
defnydd gorau o’r band llydan uwchgyflym  
sydd yn dod i’r ardal

Cefnogi’r broses o sicrhau fod band llydan uwchgyflym a 
band llydan symudol ar gael ar draws Powys.
Lobïo i wella signal ar gyfer ffonau symudol ar draws y sir 
gyfan gan gynnwys 3G a 4G
Hyfforddiant sy’n canolbwyntio ar fusnes a rhoi ar waith 
cymorth i ddatblygu ymwybyddiaeth a meithrin defnydd 
ohono
Codi ymwybyddiaeth y gweithlu, eu sgiliau a’u 
hymgysylltiad gyda chyfleoedd newydd a datblygol e.e. 
mewn dylunio a chreu prototeipiau.

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Antur Teifi
• Busnes Cymru
• Llywodraeth Cymru
• Hyfforddiant Twristiaeth APCBB

Datblygu a meithrin mentergarwch o fewn 
mentrau presennol a rhai newydd. 
Cynyddu proffidioldeb a GYG 
(Gwerth Ychwanegol Gross) Powys

Parhau i roi cefnogaeth ragweithiol a hyrwyddo buddion 
cychwyn busnes ym Mhowys.
Hyrwyddo sgiliau rheoli ac arwain busnesau i ddiwallu’r 
angen presennol ac i fynd i’r afael â’r cynnydd yn y nifer o 
fusnesau sydd wedi cau dros y blynyddoedd diweddar.
Sicrhau mynediad at amrediad o gymorth ariannol a 
nwyddau i fusnesau presennol a photensial ym Mhowys.
Annog a chefnogi mwy o fuddsoddi gan y sector preifat.

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Gwasanaethau Adfywio 
• Safonau Masnach 
• Iechyd yr Amgylchedd
• Gwasanaethau Cynllunio
• Gwasanaethau Rheoli Adeiladu
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi
• Busnes Cymru
• Llywodraeth Cymru

Uwchsgilio’r gweithlu presennol Cymorth i annog buddsoddi mewn datblygu’r gweithlu 
ymhlith busnesau.
Adnabod a mabwysiadu dulliau hyblyg o ran cyflenwi 
addysg (dysgu ar-lein/o bell) er mwyn goresgyn 
problemau gwledigrwydd a rhwystrau o ran cael 
mynediad at addysg a hyfforddiant yn y gweithle.
Manteisio ar gyfleoedd i sicrhau gweithlu lleol medrus i 
ddiwallu anghenion holl drigolion a busnesau’r sir.

• GGLl Powys yn Un
• Y Bartneriaeth Ddysgu Ranbarthol
• Darparwyr Hyfforddiant yn y Gweithle 
  e.e. Hyfforddiant Powys, Cwmni Hyfforddi    
  Cambrian
• Sefydliadau Addysg Bellach 
• Sefydliadau Addysg Uwch
• Cynghorau Sgiliau Sector
• Agored Cymru
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Hyfforddiant Twristiaeth APCBB



Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Cynyddu darpariaeth o gyfleoedd 
hyfforddi galwedigaethol a 
phrentisiaethau ym Mhowys

Cyngor Powys I arwain trwy esiampl mewn recriwtio 
prentisiaid a hyrwyddo prentisiaethau . 
Asesu’r angen ac adnabod partneriaid i alluogi 
hyfforddiant mewn sgiliau traddodiadol gwledig a rhai’n 
benodol i dreftadaeth, gan gynnwys dulliau adeiladu 
traddodiadol a thirweddu a thechnegau adnewyddu’r 
dreftadaeth adeiledig.
Chwilio cyfleoedd i ddefnyddio ystâd ffermydd yr 
Awdurdod I annog a datblygu cyfleoedd arallgyfeirio 
ar ffermydd trwy Amaethyddiaeth a dulliau eraill megis 
Twristiaeth.

• Cyngor Sir Powys
• Bwrdd Fframwaith Ymgysylltu a Datblygu  
  Ieuenctid
• Y Bartneriaeth Addysgu Ranbarthol
• Gyrfa Cymru
• Canolfan Byd Gwaith 
• MBaCheM (Mentrau Bach a Chanolig eu  
  Maint) 
• Darparwyr Hyfforddiant yn y Gweithle 
  e.e. Hyfforddiant Powys, Cwmni Hyfforddi  
  Cambrian
• Sefydliadau Addysg Bellach
• Bwrdd Iechyd addysgu Lleol Powys
• Lantra
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi
• Hyfforddeiaethau Sgiliau ar Waith APCBB
• Llywodraeth Cymru

Annog mewnfuddsoddiad priodol Ymarfer i fapio safleoedd datblygu ac wedyn hyrwyddo’r 
safleoedd hynny sy’n addas ar gyfer mewnfuddsoddiad 
gan ganolbwyntio ar yr asedau sydd ar gael o fewn y Sir

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Llywodraeth Cymru

Cynllun peilot dan arweiniad busnesau i 
gefnogi swyddi ac economi Powys fel rhan 
o fenter Llywodraeth Cymru

Sefydlu model Sirolli ar gyfer datblygiad economaidd 
sy’n seiliedig yn y gymuned o fewn ac yn ardal y 
Drenewydd I gefnogi cychwyn busnesau newydd trwy 
feithrin pobl leol trwy hwyluso cyfleoedd mentora a 
mentro

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Antur Teifi
• Busnes Cymru



POWYS GYDNERTH: Yn annog arloesedd, cryfhau gwasanaethau, cymunedau a phartneriaethau lleol.  
Ymhlith y Blaenoriaethau Adfywio mae:
�     1 - Harneisio cryfderau cymunedau.
� 66 – Hyrwyddo  Powys. 
� 9 – Hwyluso adfywiad a chydnerthedd canol trefi a phentrefi Powys

Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran Cyflenwi
Cynorthwyo busnesau i ddefnyddio’r 
cyfleoedd ac i fanteisio ar y budd 
economaidd sydd ar gael oherwydd y 
diwylliant a threftadaeth leol

Sicrhau fod busnesau’n ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar 
gael oherwydd y diwylliant lleol a threftadaeth yr ardal. 
Ymgysylltu â gweithgareddau i gefnogi busnesau 
sy’n canolbwyntio ar y cyfleoedd sydd ar gael o ran y 
diwylliant lleol a threftadaeth y sir

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi 
• Busnes Cymru 
• Cymorth CDC (Cronfa Datblygu Cynaliadwy) 
  APCBB 
• Twristiaeth Gynaliadwy APCBB 
• Adran Twristiaeth Powys 

Digwyddiadau Mawr ym Mhowys Cynlluniau datblygu i sicrhau’r budd mwyaf posib 
digwyddiadau ym Mhowys - gan gynnwys estyn croeso, 
sylw o ran marchnata a’r cyfryngau a chodi proffil

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Grŵp Cydlynu Marchnata Bannau 
  Brycheiniog
• CDC APCBB 
• Cynghorau Tref 

Canolbwyntio ar hyrwyddo sectorau 
economaidd pwysig ym Mhowys

Adnabod y meysydd allweddol o ran strwythur 
economaidd Powys lle mae angen cefnogaeth i 
hyrwyddo gweithgareddau

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi 
• Busnes Cymru 
• Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy 
  Bannau Brycheiniog



Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Marchnata yn y Wasg a Chyfryngau 
Cymdeithasol

Cynnal sylw yn y wasg ac ar gyfryngau cymdeithasol o 
ran brand twristiaeth Powys

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Cysylltiadau Cyhoeddus APCBB
• Grŵp Cydlynu Marchnata Bannau 
  Brycheiniog

Buddsoddi yn seilwaith twristiaeth canol y 
dref

Cynnal archwiliad o’r arwyddion presennol ar gyfer 
ymwelwyr ym mhrif drefi Powys a datblygu rhaglen i 
adnewyddu’r arwyddion

• Llywodraeth Cymru
• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Tîm Twristiaeth APCBB

Cyflwyno’r prosiect Canolbwynt 
Cymunedol

Gwella seilwaith corfforol a chymdeithasol o fewn 
cymunedau

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• CDC APCBB
• Cynghorau Tref
• Grwpiau Cymunedol Lleol

Trefi Bywiog a Hyfyw Prosiect peilot i ganolbwyntio ar ddwy dref ym 
Mhowys - sef Y Drenewydd a Rhaeadr Gwy

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Grwpiau Busnes
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Y Siambr Fasnach



YMRYMUSO POWYS: Cefnogi Cymunedau i fynd i’r afael â phroblemau lleol pwysig
Ymhlith y Blaenoriaethau Adfywio mae:
�     2 – Asedau’r Cyngor fel catalydd adfywio.
� 3 – Caffael dan arweiniad adfywio.
� 8 – Ymrymuso swyddogion y Cyngor
� 10 – Gwella tai fel catalydd adfywio

Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Sefydlu Rhaglen y CDG (Cynllun Datblygu 
Gwledig) newydd a’r SDLl 
(Strategaeth Datblygu Lleol)

Sicrhau fod y CDG a phartneriaethau lleol priodol yn 
parhau i gydymffurfio â gofynion rhaglenni Ewropeaidd

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Antur Teifi 
• APCBB 

Ymgysylltu â’r Tîm Ewropeaidd Arbenigol 
(Cynllun Estyn allan TEA Powys)

Trwy fanteisio ar gymorth technegol CGE a ERDF i gefnogi 
gwaith estyn allan arbenigol Ewropeaidd ym Mhowys

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 

Powys – Addas i’w Ariannu! Datblygu 4 o grwpiau adfywio lleol mewn trefi/
ardaloedd - cynlluniau gweithredu lleol a dulliau 
cyflenwi i’w gwneud yn barod ar gyfer cyllid cymunedol 
potensial

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• APCBB – Cyngor Tref y Gelli Gandryll

Cynnwys adfywio a thwf economaidd 
Powys fel eitem barhaol ar yr agenda o ran 
trafodaethau strategol gyda LlC a sefydliadau 
perthnasol eraill

Sicrhau fod gan Bowys lais ar lefel strategol • Cyngor Sir Powys 
• Busnes Cymru 
• Tîm Twristiaeth APCBB

Hyrwyddo cynnyrch Powys o fewn 
marchnadoedd lleol a chenedlaethol

Cynnwys cynnyrch o Bowys mewn unrhyw 
weithgareddau hyrwyddo sydd â chysylltiad â Phowys

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• APCBB 
• Twristiaeth Cymru
• Twristiaeth CSP 
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi 

Buddion cymunedol safleoedd Ynni 
Adnewyddadwy h.y. Ffermydd Gwynt

Sicrhau fod cymunedau Powys yn derbyn cefnogaeth 
i addasu i unrhyw newidiadau a manteisio ar unrhyw 
ddatblygiadau

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• CBC Y Cymoedd Gwyrdd (Cwmni  
  Buddiannau Cymunedol) 
• APCBB 
• Grŵp Cydlynu Marchnata Bannau 
  Brycheiniog

Parhau i fonitro cyfleoedd cyllido potensial 
ar lefel leol, genedlaethol ac Ewropeaidd

Sicrhau fod gan bartneriaid Powys bob cyfle posib i 
gael hyd i gyllid ychwanegol yn y sir trwy ddosbarthu 
diweddariadau cyllido rheolaidd

• Cyngor Sir Powys 
• GGLl Powys yn Un 
• Tîm Adfywio Powys



POWYS WERDD: Yn annog lleoliaeth, technoleg werdd, gwasanaethau ecosystemau ac ynni cymunedol.
Ymhlith y Blaenoriaethau Adfywio mae:
�     5 – Harneisio asedau naturiol Powys.
�     9 – Hwyluso adfywiad a chydnerthedd canol trefi a phentrefi Powys

Meysydd Gweithgaredd Deilliant Partneriaid Allweddol o ran cyflenwi
Seilwaith Gwyrdd - cwblhau Astudiaeth 
Seilwaith Gwyrdd ar ynni adnewyddadwy 
ym Mhowys (i gynnwys biomas, solar, 
hydro a chadwyni cyflenwi ar gyfer 
safleoedd cymunedol ac unigol).

Dewis deallus ar opsiynau ar gyfer prosiectau ynni 
adnewyddadwy er mwyn manteisio i’r eithaf ar fuddion 
y Seilwaith Gwyrdd o safbwynt trefi, pentrefi a safleoedd 
gwaith Powys

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Antur Teifi
• Busnes Cymru
• CBC y  Cymoedd Gwyrdd

Rhaglen Cymorth ar gyfer Ynni 
Adnewyddadwy

Sefydlu rhaglen i gysylltu hyrwyddo prosiectau ynni 
adnewyddadwy, i gynnig cyngor, cefnogi ymgysylltiad 
y gymuned ac i adnabod cronfeydd buddsoddi ar sail 
Powys gyfan

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• APCBB 
• CBC Y Cymoedd Gwyrdd 
• Ynni Talybont ar Wysg

Tîm Adfywio Powys i ymgysylltu â mentrau 
mudiadau partner i gyflawni buddion a 
wireddwyd i Gymunedau Powys

Ymgysylltu â gweithgareddau megis gwasanaethau 
ecosystemau Mynyddoedd y Cambrian a Phartneriaeth 
Camlas Sir Drefaldwyn, twristiaeth a threftadaeth, a 
phrosiectau hydrodrydanol

• Tîm Adfywio Powys
• Partneriaeth Camlas Sir Drefaldwyn
• Menter Mynyddoedd y Cambrian
• Partneriaeth Elunedd
• Biosffer Dyfi
• Partneriaeth Celfyddydau Powys
• Ardal Weithredu Byd Natur Bannau Brycheiniog 
• Cyflenwi Cynllun Glastir – Tir Comin
• Cynllun Creu Coetiroedd Glastir
• Partneriaeth Cyrchfannau Cynaliadwy Bannau   
  Brycheiniog

Datblygu cadwyni cyflenwi trwy 
fewnfuddsoddiad

Annog twf o fewn sectorau economaidd allweddol 
Powys

• Cyngor Sir Powys
• GGLl Powys yn Un
• Coed Cymru
• Cynghorau Tref
• Grwpiau Busnes

Cefnogi busnesau lleol i fioamrywio trwy 
ddulliau rheoli tir

Sefydlu cysylltiadau gyda ffermydd ym Mhowys i 
hyrwyddo gweithrediadau bioamrywiaeth ar hyd a lled 
Powys

• Coed Cymru
• Cod peilot Mawndir yr Undeb Rhyngwladol  
  dros Gadwraeth Natur 
• Talu am Wasanaethau Ecosystemau
• Cod Carbon Coetiroedd


