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DULL GWEITHREDU  

Os nad oes adnoddau'n bodoli ar hyn 

o bryd, bydd datblygu cynllun yn 

cynorthwyo i flaenoriaethu ein gwaith 

a thargedu ymdrechion cyllido yn y 

dyfodol neu rannu adnoddau gyda 

phartneriaid i wella gallu, cyfresi 

sgiliau a thechnoleg i sicrhau bod BIS 

yn gadarn ac yn gallu gwrthsefyll y 

newidiadau sy'n digwydd.  

Bydd y cynllun hwn yn edrych ar y 

cryfderau, y gwendidau, y cyfleoedd 

a'r heriau (SWOC) sy'n wynebu BIS 

nawr ac yn y dyfodol rhagweladwy 

fel ein bod yn gallu rhoi sylw i'r rhain 

a neilltuo adnoddau. 

Byddwn yn gwneud hyn drwy gyfres 

o gamau yn dilyn trafodaethau gyda 

staff, cyfarwyddwyr, cofnodwyr, 

partneriaid a chwsmeriaid ynghylch 

eu barn ar y SWOC a chyfeiriad BIS yn 

y dyfodol. 

THEMÂU  

Bydd themâu cyffredin yn cael eu 

casglu o'r trafodaethau hyn a'u 

hymgorffori yn rhannau perthnasol 

ein gwaith. Nodir y themâu hyn yn 

y blaenoriaethau isod. 

• Strategaeth gyfathrebu a chynllun 
gweithredu 

• Strategaeth rheoli data a chynllun 
gweithredu 

• Strategaeth TG a datblygu 
systemau a chynllun gweithredu  

• Strategaeth adnoddau a chyllideb 
a chynllun cyffredinol 

• Adolygiad o bwyntiau methiant 
sengl 

• Adolygiad tîm a mewnbwn i'r 
gwahanol gydrannau 

• Adborth gan gyfarwyddwyr ar y 
cynllun drafft (pwyntiau bwled 
allweddol) ac adnoddau 

• Gweithredu blaenoriaethau a 
chaffael adnoddau priodol. 
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EIN CENHADAETH 

EIN GWELEDIGAETH 

Bydd BIS yn hyrwyddo, annog, cydlynu ac 

ymgymryd â chasglu, cynnull, storio, rheoli, 

defnyddio a dosbarthu gwybodaeth am 

fflora, ffawna, cynefinoedd a safleoedd o 

ddiddordeb biolegol, ecolegol, daearegol neu 

geomorffolegol ym Mhowys a Pharc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 

Bydd BIS yn parhau i roi bywyd gwyllt ar y 

map ym Mhowys a Pharc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog gan ddefnyddio data 

dibynadwy er budd bioamrywiaeth a 

chenedlaethau'r dyfodol. 

Ein Staff 

Mae'n bwysig ein bod yn ystyried yn y strategaeth hon yr effeithiau mae Covid-19 a Brexit a 
newidiadau perthnasol eraill yn eu cael ac y byddant yn eu cael ar staff BIS. Mae lles a 
llesiant ein staff yn hanfodol i lwyddiant BIS a'i ddyfodol. Mae Tîm BIS wedi cael ei 
gydnabod fel blaenoriaeth yn yr holl drafodaethau a gynhaliwyd gyda rhanddeiliaid. Mae 
BIS yn parhau â'i ymrwymiad i ofalu am ei staff a'u lles. 

EIN GWERTHOEDD 

Dyfeisgar 

Cyfranogol 

Ymatebol 

Cadarn 

Dibynadwy 

Gwydn 

Cefnogol 

Parchus 
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EIN 

BLAENORIAETHAU  
2021-2026 

Mae'r cynllun strategol hwn yn edrych ar sut gall BIS barhau i gyflawni ei 

genhadaeth yn llwyddiannus, gan fanteisio ar gyfleoedd i wella lle bo 

hynny'n bosibl a mynd i'r afael â heriau sy'n cyflwyno'u hunain yn y byd 

hwn sy'n newid yn barhaus. Drwy wneud hynny, bydd BIS yn canolbwyntio 

ar bedwar maes blaenoriaeth yn ystod y pum mlynedd nesaf. 

Cydweithio a 

Chydweithredu 

• Bydd BIS yn manteisio ar gyfleoedd i weithio'n gydweithredol gyda'n 

partneriaid yn unigol ac ar y cyd drwy Bartneriaethau Natur Lleol a 

pherthnasoedd eraill. 

• Mae manteision sylweddol o gydweithio â'r LERCs eraill yng Nghymru 

drwy gonsortiwm LERC Cymru, gan ychwanegu sefydlogrwydd a 

chyfresi sgiliau ychwanegol fel rhan o deulu estynedig LERC. 

• Er mwyn bodloni ein gofynion cynyddol, bydd angen i BIS feithrin 

gallu, llogi staff newydd a / neu ddatblygu sgiliau newydd yn fewnol i 

ategu'r sgiliau a'r profiad presennol. 

• Bydd BIS yn manteisio ar ddatblygiadau technolegol i'n helpu i 

weithio'n glyfrach. 

Meithrin Gallu 

• Bydd BIS yn parhau i ddarparu setiau data dibynadwy, tystiolaeth ac 

adnoddau gwneud penderfyniadau i'w gwsmeriaid i ddehongli'r 

wybodaeth hon wrth i ni, gyda'n gilydd, geisio mynd i'r afael â'r 

argyfwng hinsawdd a cholli bioamrywiaeth yng Nghymru, y DU ac yn 

fyd-eang. 

• Bydd rhaid i BIS hefyd ymgiprys â'r tirlun ariannol anhysbys a fydd yn 

dilyn Brexit a Covid-19. Mae'n debygol y bydd yr heriau hyn yn 

effeithio ar gyllid craidd a chyllid gan ein partneriaid yn ystod y 3 i 5 

mlynedd nesaf. O ganlyniad, bydd angen i BIS fod yn gadarn yn 

ariannol yn yr amseroedd ansicr hyn. 

• Bydd BIS yn symleiddio ei systemau rheoli data a phrosesau mewnol 

eraill i wella effeithlonrwydd ac ansawdd ein cynhyrchion a'n 

gwasanaethau er budd cwsmeriaid a staff. 

Datblygu 

Gwytnwch 

• Mae angen cynyddol am recriwtio arbenigwyr tacsonomig newydd ac 

is gofnodwyr sirol. Bydd BIS yn helpu i annog ac ysbrydoli'r 

genhedlaeth nesaf o gofnodwyr. 

• Drwy hyn i gyd, serch hynny, bydd BIS yn parhau i feithrin 

perthnasoedd gyda chofnodwyr, partneriaid a chymunedau lleol, 

rhywbeth sydd wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud fel canolfan 

gofnodion amgylcheddol leol, gan eu cefnogi hyd eithaf ein gallu.     

Ymgysylltu 


