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Thema 5: 
Creu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phentrefi Cynaliadwy 

Dyma’r dangosyddion sy’n cynrychioli’r thema hon: 

•  Dangosydd  13: Risg o lifogydd, lefelau afonydd a newid hinsawdd

•  Dangosydd  14: Iechyd a lles         
•  Dangosydd  15: Cymunedau sydd â chynllun pentref ac asesiad gofod agored     

Ychydig iawn o ardaloedd yn y Parc sy’n wynebu bygythiad llifogydd ar hyn o bryd ac mae’r risg o lifogydd yn gymharol isel ym 
mwyafrif y Parc. Mae’r dangosydd hwn mewn cyflwr cymharol dda.       

Mae’r dangosydd ‘iechyd a lles trigolion y Parc’ mewn cyflwr da hefyd. Dangoswyd hyn yn y cyflwyniad i’r adroddiad hwn drwy 
gymharu data’r Cyfrifiad â data gweddill Cymru. Mae’r dangosyddion a ddefnyddir yma’n datgan y gweithgareddau mwyaf 
poblogaidd ymhlith trigolion y Parc a’r gweithgareddau maent yn cymryd rhan ynddynt amlaf.

Mae cynlluniau pentref yn gysyniad cymharol newydd. Er nad oes unrhyw ofynion deddfwriaethol ar i awdurdodau baratoi’r 
rhain yng Nghymru, mae gwaith wedi dechrau rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Tref y Gelli ar brosiect peilot 
a fydd yn ffurfio’r templed ar gyfer datblygu hyn gyda chynghorau cymunedol eraill ledled y parc. Mae’n anodd asesu sut mae’r 
dangosydd hwn yn  perfformio ond erbyn yr Adroddiad Cyflwr y Parc nesaf, gobeithir y bydd o leiaf 2 gynllun pentref wedi’u 
paratoi. Mae camau ar droed hefyd i baratoi asesiad gofod agored, gan ddefnyddio Aberhonddu fel yr ardal beilot.                 

Gan ddefnyddio’r tri dangosydd hyn i asesu’r cyflwr cyffredinol (Gwael, Gweddol, Da neu Ragorol), mae cyflwr y parc yng 
nghyd-destun Thema 5 y Cynllun Rheoli yn DDA.

Da
Cyffredinol: :

Crynodeb
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Dangosydd  13: 
Risg o lifogydd, lefelau afonydd a newid hinsawdd

Risg o Lifogydd
Mae Map Llifogydd 1 isod wedi dod o Becyn Tystiolaeth 
Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Mae’n dangos sut mae’r lefel 
ddaearyddol isaf lle darperir amcangyfrifon y cyfrifiad 
(ardaloedd allbwn) yn y Parc Cenedlaethol yn cael eu 
gosod gan ddefnyddio Mynegai Amddifadedd Lluosog 
Cymru ar gyfer Risg o Lifogydd. 

Mae safle isel yn cyfateb i risg gymharol uchel. Mae’r map 
yn dangos bod mwyafrif y tir yn y Parc Cenedlaethol 
yn y canradd 50% ac felly’n wynebu risg gymharol isel o 
lifogydd. Mae ardaloedd sylweddol o dir yn y canradd 25% 
ac ardaloedd llai yn y canraddau 10% a 75%. Ceir un ardal 
fechan iawn i’r gogledd orllewin o’r parc ger Llanymddyfri 
sydd yn y canradd 2.5% ac felly’n un o’r llefydd mwyaf 
tebygol yng Nghymru i ddioddef o lifogydd.                   

Map Llifogydd 1: Mynegai Risg o Lifogydd (WIMD 2011)
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Welsh Index of Multiple
Deprivation (WIMD): 
Flood Risk Index

WIMD 2011
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Communities with the most significant 
flood risk in relation to population are 
shown in red.
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Hawlfraint a/neu hawl cronfa wybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru 2013.  
Cedwir pob hawl.  
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Mae Map Llifogydd 2 yn fap llifogydd llawer manylach 
sy’n dangos y risg bosib o lifogydd. Mae Parth Llifogydd 
2 yn darparu amcangyfrif gorau o’r ardaloedd o dir sydd 
â siawns 1000 i 1 o lifogydd mewn unrhyw flwyddyn. 
Mae’n cynnwys yr ardaloedd hynny sydd wedi’u diffinio 
ym Mharth Llifogydd 3, sy’n darparu amcangyfrif gorau o’r 
ardaloedd sydd â siawns 100 i 1 (neu uwch) o lifogydd bob 
blwyddyn o afonydd.  

Bydd monitro dros amser yn galw am wybodaeth am y 
systemau amddiffyn rhag llifogydd. Mae’r map yn dangos 
bod systemau amddiffyn rhag llifogydd wedi’u lleoli yn 
Aberhonddu ac yng Nghrughywel, gydag amddiffynfeydd 
eraill rhag llifogydd y tu allan i Ffin y Parc (er enghraifft, 
Llanymddyfri, Three Cocks a rhai amrywiol i’r de o’r 
Parc). Mae Parth C2 yn datgan ardaloedd o’r gorlifdir heb 
seilwaith amddiffyn rhag llifogydd arwyddocaol. 

Mae’r mapiau hyn yn darparu ffigur llinell sylfaen y bydd 
cyhoeddiadau yn y dyfodol o Adroddiad Cyflwr y Parc yn 
ei gymharu yn erbyn data newydd. 

Map Llifogydd 2: Mapiau Risg o Lifogydd

Flood Risk Maps
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Hawlfraint a/neu hawl cronfa wybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru 2013.  
Cedwir pob hawl.  
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Lefelau Afonydd
Mae Asiantaeth yr Amgylchedd (sy’n rhan bellach o 
Cyfoeth Naturiol Cymru) yn mesur lefelau afonydd ledled 
Cymru a Lloegr drwy gasglu data o orsafoedd monitro ar 
hyd yr afonydd.             

Ceir un orsaf fonitro o’r fath ar afon Wysg yn Llandeti 
(gweler Graff Riv1). Mae ystod  nodweddiadol lefel yr 
afon yn y lleoliad hwn rhwng 0.46m a 1.68m. Y lefel 
uchaf sydd wedi’i gofnodi yn y lleoliad hwn ar gyfer yr 
afon yw 5.18m, a gofnodwyd ym mis Hydref 1998 (wedi 
cofnodi gwybodaeth ers mis Hydref 1965). Y lefel uchaf yn 
ddiweddar yn yr afon yw 4.04m ar 23 Rhagfyr  2013. Ar y 
15 Mai 2014, 0.84m oedd lefel yr afon..20

Mae monitro lefel y newid mewn afonydd yn bwysig 
oherwydd yr effeithiau posib ar reolaeth y parc,  ar 
fioamrywiaeth ac o ran dewis lleoliad cartrefi ac adeiladau. 
Gallai fod yn un o’r dangosyddion cadarn o sut mae 
cynhesu byd eang yn effeithio ar Barc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. 

Graff RIV 1: data o orsaf fonitro 
afon Wysg yn Llandeti 

20 Gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru             
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Newid Hinsawdd
Mae amodau hinsoddol wedi newid erioed ar raddfa leol 
a byd-eang. Yn y gorffennol, roedd y newid yn bennaf 
o ganlyniad i achosion naturiol. Fodd bynnag, mae’r 
newidiadau mwyaf diweddar yn digwydd o ganlyniad i 
effaith dyn, o allyriadau carbon deuocsid (CO2), methan 
a nwyon tŷ gwydr eraill yn bennaf. Mae pryderon mawr 
erbyn hyn am newidiadau yn yr hinsawdd yn y dyfodol, 
a fydd yn cael effeithiau sylweddol ar fywydau pob dydd 
pobl yn y pen draw. Mae newid hinsawdd yn sicr o barhau. 
Fodd bynnag, dylanwedir ar raddfa’r newid hwnnw gan 
lefel yr allyriadau carbon byd-eang sy’n parhau i gael 
eu rhyddhau i’r atmosffer. Mae sefyllfaoedd amrywiol 
wedi cael eu datblygu gan Raglen Effeithiau’r Hinsawdd 
y DU er mwyn edrych ar effeithiau rhanbarthol. Bydd 
newid hinsawdd yn her ddifrifol yn y dyfodol a bydd 
iddo oblygiadau eang iawn i sawl agwedd ar fywyd, o 
fywyd gwyllt i benderfyniadau cynllunio fel datblygiadau 
adeiladu ar orlifdiroedd. Bydd gan y newid hinsawdd hwn 
oblygiadau difrifol i bob sector yn y Parc. Gall effeithio ar 

fioamrywiaeth, gyda rhai cynefinoedd yn diflannu ac eraill 
o dan fygythiad. Gallai hyn arwain at rai rhywogaethau’n 
symud i ardaloedd mwy addas. Bydd y risg o lifogydd 
a achosir gan lawiad trymach yn cael effaith niweidiol 
ar ardaloedd sydd wedi’u hadeiladu ar y gorlifdiroedd, 
gyda llifogydd yn dod yn fwy o broblem. Bydd ffermwyr 
yn gweld yr effaith hefyd efallai, gyda newid yn y cnydau 
y gallant eu tyfu, ble gallant eu tyfu ac effeithlonrwydd 
tir pori. Efallai y bydd effaith sylweddol ar adnoddau 
archeolegol ac elfennau eraill yr amgylchedd hanesyddol 
oherwydd newid hinsawdd hefyd.                      

Mae’n anodd asesu’r union newidiadau yn yr hinsawdd, yn 
enwedig ar gyfer safleoedd unigol fel Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Fodd bynnag, mae gwyddonwyr 
yn rhagweld cynnydd cyffredinol mewn tymheredd yn 
y DU, yn yr haf yn bennaf, gyda disgwyl i dymheredd 
uchel ddigwydd yn amlach. Mae disgwyl y bydd De 
Cymru ymhlith yr ardaloedd a wêl y cynnydd mwyaf yn 

y tymheredd yn yr haf yn y DU. Mae disgwyl i’r patrwm 
glawiad newid hefyd, gyda’r hafau’n sychach a’r gaeafau’n 
wlypach. Mae disgwyl i lawiad y gaeaf syrthio mewn 
stormydd ffyrnicach na’r rhai presennol hefyd.             

Yn ogystal ag ymateb i’r heriau hyn, gall y cymunedau o 
drigolion ac ymwelwyr sy’n dod i’r Parc Cenedlaethol 
fabwysiadu dulliau rhagweithiol o weithredu i leihau’r “ôl 
troed carbon” lleol. Gall teithio cynaliadwy ar drafnidiaeth 
gyhoeddus leihau allyriadau CO2 cerbydau, gan annog 
mwynhad yr ymwelwyr o’r Parc.

Mae cynllun trydan dŵ r y Cymoedd Gwyrdd yn dangos 
nad oes raid i ddefnyddio adnoddau adnewyddadwy 
gael effaith niweidiol ar rinweddau arbennig y Parc 
Cenedlaethol, er enghraifft, drwy ddylunio a chael caniatâd 
i osod tyrbinau dŵ r. Drwy ymgymryd â chynlluniau 
adnoddau adnewyddadwy, bydd y Parc mewn sefyllfa 
gryfach i addasu i’r newidiadau hinsawdd a ragwelir.                     

© Nigel Forster -  Pen y Fan
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Dangosydd  14: 
Iechyd a Lles       

Mae gan Barciau Cenedlaethol rinweddau arbennig sydd 
i’w canfod yn eu hamgylcheddau unigryw. Mae gan Barc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyfoeth o dreftadaeth 
naturiol a hanesyddol ac mae’n adnodd iechyd a lles 
unigryw ar gyfer y trigolion lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. 
Rydym wedi sefydlu eisoes yn y cyflwyniad i’r adroddiad 
hwn bod mwyafrif trigolion y parc cenedlaethol, 82%, yn eu 
disgrifio eu hunain fel pobl mewn iechyd da neu dda iawn. 
Mae’r ganran hon ychydig yn uwch nag ar gyfer Cymru a 
Lloegr yn gyffredinol. O ystyried bod strwythur oedran 
y parciau cenedlaethol yn hŷn na’r strwythur oedran 
cenedlaethol, a bod iechyd yn dirywio gydag oedran yn 
gyffredinol, mae hyn yn dynodi bod y bobl sy’n byw mewn 
parciau cenedlaethol yn credu eu bod mewn gwell iechyd 
na’r rhai sy’n byw yng ngweddill y wlad.21  

Mae Llywodraeth Cymru’n gweld cyswllt clir rhwng lles 
cymdeithasol ac economaidd y genedl a chynnwys yn 
gymdeithasol ac iechyd da. Gallwn ddeall mwy am iechyd 
a lles y bobl sy’n byw yn y parc yn yr arolwg ar y trigolion. 
Cynhaliwyd yr arolwg hwn yn 2013 ac mae’n cyflwyno 
data sy’n ddefnyddiol o ran pennu llinell sylfaen ar gyfer 
gwelliannau yn y dyfodol, a thrwy hynny gefnogi adrodd yn 
ôl ar gyflwr y parc. Gofynnwyd nifer o gwestiynau o dan 8 
thema eang. Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar y 2 
gwestiwn canlynol, sydd wedi’u cyfeirio’n bennaf at iechyd 
a lles:                 

• Pa weithgareddau oedd trigolion y parc yn mwynhau eu 
gwneud fwyaf? 

• Pa weithgareddau oedd y trigolion yn cymryd rhan 
ynddynt yn y Parc a pha mor aml oeddent yn gwneud 
hynny?

Gofynnwyd i’r trigolion pa weithgareddau oeddent yn 
mwynhau eu gwneud ym Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. Mae Graff HEA1 yn dangos y canlyniadau.

Graff HEA 1: Y gweithgareddau a fwynhawyd ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog (Arolwg Trigolion Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2013)

21 Cyfrifiad - Y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Gweithgareddau i’w mwynhau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
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Y gweithgaredd mwyaf poblogaidd yw ‘mwynhau natur 
a bywyd gwyllt’ gyda mwy na phedwar rhan o bump 
(88%) o’r trigolion yn dynodi eu bod yn cymryd rhan yn 
y gweithgaredd hwn yn y Parc Cenedlaethol. Dilynir hyn 
gan ‘gerdded er pleser’ gyda rhyw wyth o bob deg o’r 
trigolion (82%) yn nodi hyn. 

Mae rhwng pump a chwech o bob deg o’r trigolion 
yn mwynhau’r golygfeydd hefyd, ac ymweld â llefydd 
o ddiddordeb arbennig, gan gynnwys gwyliau bwyd 
a marchnadoedd ffermwyr ac ymweld â chestyll a 
bryngeyrydd. Mae mynychu gwyliau a digwyddiadau 
arbennig (e.e. y celfyddydau, cerddoriaeth, gweithgareddau 
cymunedol, ac ati) yn apelio at bron i hanner y trigolion, 
ac mae bron i ddwy ran o bump yn mwynhau ymweld ag 
eglwysi a chapeli’r ardal.       

Mae llai o drigolion yn dweud bod ganddynt ddiddordeb 
mewn ‘cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵ r’; gyda 
mwy nag un o bob deg o’r trigolion yn dynodi eu bod yn 
gwneud hyn. Nid yw’n syndod o bosib mai at y trigolion 
iau y mae’r gweithgaredd hwn yn apelio fwyaf, a’r rhai gyda 
phlant; mae 21% o’r rhai 44 oed ac iau wedi dynodi eu 
bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau dŵ r, a hefyd 
19% o’r rhai sydd â phlant.                      

• Mae ‘Cerdded er pleser’, ‘Mwynhau natur a bywyd  
 gwyllt’ a ‘Gwyliau bwyd a marchnadoedd bwyd’ i
 gyd yn weithgareddau sy’n cael eu mwynhau gan
 gyfran sylweddol uwch o bobl 16-44 oed. 

• Mae ‘Ymweld ag eglwysi a chapeli’ yn cael ei fwynhau  
 gan fwy o’r rhai yn y grŵ p oedran hŷn, sef 65+ oed  
 (45%), na’r rhai 16 i 44 oed (24%);

• Yn gysylltiedig ag oedran, mae teuluoedd sydd â
 phlant hefyd yn fwy tebygol o fwynhau ‘ymweld â   
 gwyliau bwyd a marchnadoedd ffermwyr’. O gymharu,  
 mae cyfran uwch o’r rhai heb blant yn mwynhau   
 ‘ymweld ag eglwysi a chapeli’.                     

© Nigel Forster -  Tor y Foel
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Gofynnwyd i’r trigolion pa weithgareddau oeddent yn cymryd rhan ynddynt ym Mharc Bannau Brycheiniog a pha mor 
aml oedd hynny’n digwydd. Mae Graff HEA2 yn dangos y canlyniadau.

Graff HEA2: Gweithgareddau Hamdden y Cymerwyd Rhan Ynddynt yn y Parc
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‘Cerdded yn yr iseldir’ yw’r gweithgaredd mwyaf 
poblogaidd o ddigon fel hobi, gyda mwy na thair 
rhan o bump (61%) o’r trigolion yn cymryd rhan yn 
y gweithgaredd hwn bob pythefnos o leiaf. ‘Cerdded 
mynyddoedd’ yw’r gweithgaredd mwyaf poblogaidd nesaf, 
gyda mwy na chwarter (27%) y trigolion yn gwneud hyn 
bob pythefnos o leiaf, a mwy nag un rhan o bump (23%) 
yn ei wneud bob mis o leiaf.

Y gweithgareddau y cymerir rhan ynddynt leiaf gan y 
trigolion yw ‘marchogaeth ceffylau’ a ‘beicio mynydd’, gyda 
mwy na chwech o bob deg o’r trigolion yn dweud nad 
ydynt erioed wedi cymryd rhan yn y gweithgareddau hyn 
yn y Parc Cenedlaethol.

Ceir ychydig o wahaniaethau yn y gweithgareddau y 
cymerir rhan ynddynt unwaith y mis o leiaf, gan ddibynnu 
ar broffil y trigolion.                                     

• Mae llai o bobl 65 oed a hŷn yn cymryd rhan yn   
 fisol o leiaf mewn cerdded mynyddoedd o gymharu â’r  
 trigolion iau.              

• Mae beicio hamdden, beicio mynydd a marchogaeth  
 ceffylau ar sail fisol yn denu cyfran uwch o’r rhai sydd â  
 phlant a’r rhai iau na 44 oed, o gymharu ag eraill.                                    

• Mae ymweld ag atyniad, fel castell neu amgueddfa, yn  
 apelio mwy at y rhai sydd wedi byw yn yr ardal am  
 ddeng mlynedd neu lai.                   

• Mae’r cymryd rhan mewn gweithgareddau misol yn y  
 Parc Cenedlaethol gyda phlant ar ei uchaf ymhlith y  
 rhai 16 i 44 oed.                 

Mae rhyw 13% o’r trigolion (418 o drigolion) yn nodi 
ystod o weithgareddau ychwanegol y maent yn cymryd 
rhan ynddynt ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 
gan gynnwys: pysgota, golff, nofio, canŵ io/caiacio, hwylio, 
gweithgareddau chwaraeon eraill, ffotograffiaeth, gwylio 
adar a gweithgareddau hamdden eraill amrywiol (e.e. 
tafarndai, bwytai, ac ati). Mae tua hanner (51%) yn 
awgrymu eu bod yn cymryd rhan yn y gweithgaredd 
maent wedi’i nodi unwaith y mis o leiaf.



68

Dangosydd  15: 
Cymunedau sydd â Chynllun Pentref ac Asesiad Gofod Agored

Cynllun Cymunedol
Mae Cynlluniau Cymunedol yn gyfrwng i gymunedau ddod at ei gilydd i benderfynu beth maent eisiau ei wella neu ei gy-
flawni yn eu hardaloedd. Mae’r canlyniad ar y diwedd, sef Cynllun Cymunedol, fel rheol yn gynllun gweithredu sy’n datgan 
sut mae’r gymuned yn bwriadu gwneud gwelliannau i’r ardal leol. Efallai mai’r gymuned fydd yn rhoi’r camau gweithredu 
ar waith, neu gyda phartner. Bydd nifer y cymunedau sydd wedi mabwysiadu Cynllun Cymunedol yn ddangosydd da o ba 
gymunedau sydd wedi ymrwymo i gadernid cymdeithasol yn y Parc Cenedlaethol. 

Mae prosiect peilot Cynllun Cymunedol yn cael ei ddatblygu gyda Chyngor Tref y Gelli ar hyn o bryd. Os bydd yn 
llwyddiannus, cynigir bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn helpu gyda sefydlu o leiaf un Cynllun 
Cymunedol y flwyddyn a bydd y wybodaeth ddiweddaraf am ganlyniad hyn i’w gweld mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol o 
Adroddiad Cyflwr y Parc.  

Asesiad Gofod Agored         
Bydd Asesiad Gofod Agored yn helpu gydag amddiffyn a darparu gofod agored mewn cymunedau.               

Mae gofod agored hamdden yn cael ei ddiffinio fel ardal agored, boed yn eiddo cyhoeddus neu breifat, sydd ar gael ar gy-
fer chwaraeon, hamdden anffurfiol neu i blant chwarae. Mae gofod agored hamdden yn cynnwys mannau chwarae gydag 
offer i blant, gofod chwarae anffurfiol ac ardaloedd hamdden ffurfiol, fel caeau, lawntiau, traciau athletau, cyrtiau a thir 
addysgol, wedi’u gosod a’u marcio ar gyfer hamdden ffurfiol. Bydd asesiad gofod agored priodol yn galluogi i Awdurdod 
y Parc Cenedlaethol ystyried sut byddai unrhyw gynigion datblygu a dderbynnir yn effeithio ar ddarparu gofod agored 
hamdden yn yr ardal leol, a hefyd a fyddai goblygiadau ehangach hynny’n arwain at ddiffyg gofod agored.

Mae asesiad gofod agored yn cael ei baratoi ar hyn o bryd a chofnodir y canlyniadau mewn cyhoeddiadau yn y dyfodol o 
Adroddiad Cyflwr y Parc. Bydd monitro dros amser yn dynodi lefel y gwahanol fathau o ofod agored mewn cymunedau. 
Y bwriad yw i Gyfarwyddyd Cynllunio Ategol gael ei baratoi gan ddefnyddio’r asesiad. Bydd yn cael ei ddefnyddio wedyn 
i ddarparu cyfarwyddyd manwl ar y dull a ddefnyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i asesu 
cynigion datblygu a fyddai’n cynnwys colli gofod agored neu’n effeithio arno mewn rhyw ffordd.

Mae Map OS1 yn dangos sgrinlun o’r Asesiad Gofod Agored drafft sy’n cael ei baratoi ar hyn o bryd. Mae’r polygonau 
coch yn cynrychioli gofod agored anffurfiol, y polygonau pinc yn cynrychioli ardaloedd chwarae i blant, y polygonau 
gwyrdd yn cynrychioli gofod agored (dyma ardal heb werth hamdden wedi’i ddiffinio ond eto mae ganddi werth 
arbennig i ddymunoldeb yr ardal o amgylch) ac mae’r polygonau glas yn cynrychioli gofod agored addysgol. Bydd ffigur 
sy’n dynodi’r swm o’r holl fathau o ofod agored yn cael ei ddarparu ar ôl cwblhau’r asesiad. Bydd yn cael ei gymharu â’r 
gofyniad Caeau Mewn Ymddiriedaeth (y safon chwe erw) a’r gofod agored y mae’n ofynnol ei ddarparu mewn hectarau 
ar gyfer pob 1,000 o’r boblogaeth.
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Map OS 1: Asesiad Gofod Agored Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog


