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Prif Negeseuon 
 
PN1 Mae gan y tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru le arbennig iawn yn hanes a diwylliant 
ein cenedl. Rydym yn cwmpasu 20% o Gymru ac yn gwarchod tirweddau, treftadaeth a bywyd 
gwyllt gwerthfawr, a fwynheir gan filiynau o ymwelwyr bob blwyddyn. Rydym hefyd yn darparu 
cartref a gweithle ar gyfer miloedd o bobl. Yn wahanol i rai o’r parciau cyfatebol mewn 
gwledydd eraill, nid ardaloedd gwyllt mohonom. Tra bod Parciau Cenedlaethol Cymru yn 
dirweddau dynodedig, mae Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn rheoli’r ardaloedd fel 
tirweddau byw, llefydd a ffurfiwyd gan, ac sydd yn cael eu gwerthfawrogi oherwydd, yr 
ymadweithio rhwng pobl a’r dirwedd. 
 
PN2 Dros y trigain mlynedd ddiwethaf, rydym wedi dwyn ystod eang o fuddion i bobl Cymru 
a thu hwnt, ac mae’r cyflymder yn hynny o beth wedi cynyddu ers cyflwyno awdurdodau 
penodol i ofalu am yr ardaloedd hyn ugain mlynedd yn ôl. Mae Parciau Cenedlaethol yn delio 
gyda chymhlethdod a newid. Rydym yn deall y cydberthynas rhwng pobl, natur a thirwedd a’r 
angen am integreiddiad, rheolaeth ac atebolrwydd. 
 
PN3 Mae gennym record o lwyddiant, ac rydym wedi addasu i gwrdd â newid gofynion. Mae 
ein Dibenion wedi esblygu i adlewyrchu anghenion cymdeithas, ac rydym wedi helpu i roi 
Cymru ar y map rhyngwladol trwy ein gwaith. Rydym yn rhan o ddelwedd ac eiconograffiaeth 
Cymru ac rydym yn deall y cyfrifoldebau sydd yn gysylltiedig â hyn. Rydym yn rhan 
arwyddocaol o economi Cymru ac mae ein hamgylcheddau’n cefnogi bron i 13,000 o swyddi 
ledled Cymru mewn modd uniongyrchol. 
 
PN4 Mae’r buddion yr ydym yn eu darparu’n perthyn i nifer o wahanol feysydd polisi, gan 
gynnwys y rhai sy’n her i gymdeithas ar y cyfan megis lleddfu tlodi a mynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb. 
 
PN5 Rydym yn ymrwymedig i chwarae rhan lawn yn y broses o helpu Llywodraeth Cymru i 
gyrraedd ei nodau hirdymor mewn perthynas â datblygu cynaliadwy, rheoli adnoddau naturiol 
mewn modd integredig a sicrhau llesiant cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Rydym wedi 
sefydlu datblygu cynaliadwy fel ein prif egwyddor weithredol, ac wedi torri tir newydd gyda 
mentrau datblygu cynaliadwy am nifer o flynyddoedd. Rydym yn arbenigwyr ar integreiddio 
amcanion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ac yn credu y gallai ein sgiliau a’n 
profiad yn hyn o beth fod o fudd i eraill. 
 
PN6 Credwn yn gryf fod angen i’n Dibenion newid i’n helpu i chwarae rhan lawnach yn y 
gwaith o ymateb i heriau yn awr ac yn y dyfodol a chyflawni canlyniadau hirdymor, a bod 
angen dibenion newydd mewn perthynas â llesiant ac adnoddau naturiol. Cafodd grym ein 
tirweddau i hybu llesiant ei gydnabod ar adeg ein dynodiad. Credwn fod yr amser wedi dod i’n 
rôl o ran gwella iechyd pobl y genedl gael ei hehangu. Mae’r Adolygiad hwn yn rhoi’r cyfle i 
gychwyn y newid yma. 
 
PN7 Tra bod Parciau Cenedlaethol yn cael eu diffinio gan ffiniau, nid yw'r rhain yn ffiniau 
sefydlog, gydag Awdurdodau Parciau Cenedlaethol yn gweithio ar draws y ffiniau yma. Mae 
effaith ein gwaith mewn meysydd fel rheoli adnoddau naturiol, newid hinsawdd, twristiaeth a 
chynhwyso cymdeithasol yn glir y tu allan i’n ffiniau.  
 
PN8 Mae ein diwylliant a’n harferion gweithio’n gwneud pobl yn ganolog i’n gwaith ac rydym 
yn cynnwys pobl ym mhob agwedd ar ein gweithrediadau, gan gynnwys cynllunio, cyflawni a 
chraffu. Rydym yn gweithredu mewn modd tryloyw ac effeithlon, yn rhannu arfer gorau ac 
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rydym yn fodelau llywodraethu da yng Nghymru. Er bod gennym hanes ardderchog, rydym yn 
barod i dderbyn ffyrdd newydd o weithio a fydd yn gwella ein gallu i gyflawni’n effeithiol ac yn 
effeithlon a gallwn darparu tystiolaeth o hanes hir o gydweithio ar draws ardaloedd dynodedig 
a gyda sefydliadau eraill megis Awdurdodau Lleol. 
 
PN9 Wrth gyflawni ein cyfrifoldebau newydd, bydd ein swyddogaeth gynllunio’n dal i fod yn 
erfyn hollbwysig. Mae ein Cynlluniau Datblygu Lleol yn hyrwyddo datblygiad addas ac rydym 
yn falch o’r cynnydd yr ydym wedi’i wneud o ran dod yn un o’r tri awdurdod cynllunio sy’n 
perfformio orau yng Nghymru. Rydym yn ystyried ei bod yn bwysig peidio rhannu 
swyddogaethau Cynllunio i’r Dyfodol â Rheoli Datblygiad. 
 
PN10 Ystyriwn y bydd y cynigion a nodir yn yr ymateb hwn yn ein helpu i adlewyrchu 
anghenion cymdeithas yng Nghymru yn well ac yn sicrhau ein bod yn parhau i fod yn addas ar 
gyfer y diben yng Nghymru’r 21ain ganrif ac yn berthnasol i’w hanghenion.
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Argymhellion 
 
Yn yr ymateb hwn, rydym yn argymell y newidiadau allweddol canlynol i’r fframwaith 
deddfwriaethol a pholisi a’r trefniadau sefydliadol sy’n tanategu Parciau Cenedlaethol ac 
Awdurdodau Parciau Cenedlaethol. 
 
A1 Dylai’r ddyletswydd i roi sylw i ddibenion y Parciau Cenedlaethol gael ei diwygio. 
Rydym yn awgrymu ei chysylltu â’r Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol a’i gwneud yn ofynnol i 
awdurdodau perthnasol adrodd yn flynyddol ar y modd y maent wedi cefnogi’r broses o 
gyflawni’r Cynllun. Dylai cynlluniau gael eu cyflwyno gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 
sail cylch pum mlynedd, gan alluogi trafodaeth a chraffu cyhoeddus.  
 
A2 Dylai arweinyddiaeth genedlaethol gryfach gael ei darparu gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru, gan gynnwys trwy arweinyddiaeth a pherchnogaeth ar lefel Bwrdd ar weledigaeth a 
datganiad o bolisi cyffredinol ar gyfer tirweddau gwarchodedig. Dylai fod cydnabyddiaeth 
benodol ym Mil yr Amgylchedd i gyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru am dirweddau 
gwarchodedig. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei gweledigaeth ar gyfer tirweddau 
gwarchodedig. 
 
A3 Dylid rhoi dyletswydd benodol i Awdurdodau Parciau Cenedlaethol o ran cynlluniau 
llesiant. Dylai rôl y Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol gael ei hehangu i gwmpasu llesiant, gan 
fod y cynllun llesiant mewn ffaith ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Dylai APCau ddod yn aelodau 
llawn o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn hwyluso’r rôl fwy hon. 
 
A4 Fel rhan o newidiadau tuag at integreiddio prosesau adrodd yn fwy, dylid rhoi 
cyfrifoldeb i APCau am gynnwys Cynlluniau Adnoddau Naturiol Lleol ar gyfer y Parciau 
Cenedlaethol yn eu Cynlluniau Rheoli Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn estyniad rhesymegol ar 
y cynlluniau, sydd wedi ymorol am reoli adnoddau naturiol mewn modd integredig dros y ddau 
ddegawd diwethaf. 
 
A5 Mae dibenion y Parciau Cenedlaethol wedi esblygu dros drigain mlynedd i adlewyrchu 
anghenion a blaenoriaethau cymdeithas. Ceir disgwyliad ymhlith ein cymunedau a 
phartneriaid allweddol bod angen newid pellach erbyn hyn. Mae model Parciau Cenedlaethol 
yr Alban yn cynnig esblygiad ar gyfer y system bresennol o ddibenion a dyletswydd yr ydym 
ni’n credu y byddai’n briodol yng nghyd-destun Cymru, ond gyda rhai addasiadau. 
 
A6 Rydym yn argymell bod y ddau ddiben statudol presennol yn cael eu diweddaru a’u 
hehangu, a bod dau ddiben ychwanegol i hybu llesiant economaidd cynaliadwy a rheolaeth 
gynaliadwy ar adnoddau naturiol yn cael eu cyflwyno. Dylai’r ddeddfwriaeth gynnwys 
mecanwaith datrys gwrthdaro estynedig hefyd. 
 
A7 Credwn ei bod yn amserol ein bod yn ystyried a yw’r gwerth ychwanegol y gallai Parc 
Cenedlaethol morol ac arfordirol ei ddwyn i gadwraeth, hamdden a datblygu cynaliadwy yn 
cyfiawnhau dynodiad. Fel cam cyntaf, dylai Llywodraeth Cymru ddiwygio’r ddeddfwriaeth i 
ganiatáu eu creu mewn egwyddor, ar yr amod bod ardaloedd yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer 
dynodi. 
 
A8 Dylai APCau ysgwyddo cyfrifoldeb statudol am y rhwydwaith hawliau tramwy 
cyhoeddus a dylai fod cydnabyddiaeth benodol i allu’r APCau i weithredu fel canolbwyntiau ar 
gyfer cyflawni blaenoriaethau Llywodraeth Cymru o ran datblygu cynaliadwy a rheoli 
adnoddau naturiol, gan gynnwys mewn ardaloedd heb gynllun rheoli na ffocws cyflawni 
cydnabyddedig. 
 
A9 Byddai’r amser a’r gost a fyddai’n deillio o greu dynodiad newydd ac ailddynodi’r 
Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol presennol yn sylweddol ac 
yn ein tyb ni nid yw canlyn arni ag ymarfer o’r fath yn rhywbeth sydd er budd y cyhoedd. 
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Byddai hefyd yn achosi risg o beryglu gwerth brand sefydledig y Parciau Cenedlaethol y mae 
ei fanteision economaidd yn cael eu teimlo ymhell y tu hwnt i ffiniau’r Parciau Cenedlaethol. 
 
A10 Mae APCau a chyrff rheoli Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol eisoes yn 
cyflawni nifer o weithgareddau cydweithredol y gellid eu datblygu ymhellach. Mae’r rhain yn 
cynnwys gwasanaethau a rennir neu ar y cyd a dull unedig o gyflawni canlyniadau cyffredin ar 
gadwraeth, llesiant a rheoli adnoddau naturiol.
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1. Cyflwyniad 
 
1.1 Mae Parciau Cenedlaethol Cymru yn croesawu’r cyfle i ymateb i Gam 1 yr Adolygiad o 
Dirweddau Dynodedig yng Nghymru. Yn yr ymateb hwn rydym wedi rhoi sylw i’r holl faterion a 
oedd wedi’u cynnwys yng nghylch gorchwyl yr adolygiad a byddai’n dda gennym ddarparu 
mwy o fanylion ynghylch unrhyw ran o’r ymateb amgaeëdig. 
 
1.2 Mae tri Pharc Cenedlaethol yng Nghymru sy’n ymestyn dros arwynebedd o 4,122 km 
swâr., sy’n rhoi cyfrif am oddeutu 20% o arwynebedd tir Cymru. Dynodwyd Eryri ym 1951, 
Arfordir Penfro ym 1952 a Bannau Brycheiniog ym 1957. 
 
1.3 Mae Parciau Cenedlaethol Cymru’n ‘lleoedd byw’ gyda phoblogaeth breswyl o dros 
80,000 o bobl. Cyflogir bron i 30,000 o bobl o fewn ffiniau’r Parciau. Daw 12 miliwn o 
ymwelwyr i’r Parciau bob blwyddyn ac amcangyfrifir eu bod yn gwario £1bn ar nwyddau a 
gwasanaethau. Mae bron i dri chwarter poblogaeth Cymru’n ymweld â Pharc Cenedlaethol 
bob blwyddyn. 
 
1.4 Rheolir pob Parc Cenedlaethol gan Awdurdod Parc Cenedlaethol (APC). Mae sail 
gyfreithiol i APCau ac mae ganddynt orchwyl i gyflawni dibenion statudol1 y Parciau 
Cenedlaethol, sef: gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal, ei bywyd gwyllt a’i 
threftadaeth ddiwylliannol, a hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau 
arbennig yr ardal. Mae ganddynt ddyletswydd, wrth gyflawni eu dibenion statudol, i geisio 
meithrin llesiant economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol o fewn eu Parc Cenedlaethol, 
ar y cyd â chyrff y mae eu swyddogaethau’n cynnwys hybu datblygu economaidd neu 
gymdeithasol. 
 
1.5 Mae’r tri APC yng Nghymru’n gweithio mewn partneriaeth fel Parciau Cenedlaethol 
Cymru, sy’n darparu dull ar gyfer APCau i adnabod materion sy’n berthnasol i fuddiannau 
pawb ohonynt a chytuno ar allbynnau. Caiff gwybodaeth a phrofiadau eu rhannu rhwng 
APCau. 
 
2.0 Cyd-destun hanesyddol yr adolygiad annibynnol 
 
2.1 Mae Parciau Cenedlaethol Cymru wedi bod yn destun nifer o adolygiadau annibynnol 
ac adolygiadau gan y Llywodraeth ers eu sefydlu gyntaf yn y 1950au, gyda phob adolygiad yn 
asesu trefniadau presennol ac yn argymell gwelliannau i’r fframwaith deddfwriaethol a pholisi 
tanategol a’r systemau rheoli. 
 
2.2 Rhwng 1971 a 1974, cynhaliodd Pwyllgor Adolygu Polisi’r Parciau Cenedlaethol 
adolygiad o Barciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr. Cafodd hwn ei gadeirio gan yr 
Arglwydd Sandford a chafodd ei adnabod fel Adolygiad Sandford. Arweiniodd yr adolygiad at 
sefydlu Egwyddor Sandford, sy’n erfyn rheoli pwysig i gysoni mwynhad gan y cyhoedd â 
gwarchod mewn Parciau Cenedlaethol. 
 
2.3 Ar ddechrau’r 1990au, aeth panel annibynnol dan gadeiryddiaeth yr Athro Ron 
Edwards o Brifysgol Caerdydd ati i adolygu hanes a gweithrediad y Parciau yng Nghymru a 
Lloegr dros y 40 mlynedd ddiwethaf a nodi gweledigaeth ar gyfer eu dyfodol, gan ddiweddu ag 
adroddiad a adwaenir fel adroddiad Edwards2.  Un o brif argymhellion yr adolygiad oedd y 
dylid creu Awdurdodau Parciau Cenedlaethol annibynnol, sy’n sefyll ar eu pennau eu hunain 
gan fod yr adolygiad wedi canfod nad oedd rheolaeth gan lywodraeth leol yn cyflawni dibenion 
y Parciau Cenedlaethol yn effeithiol. 
 

                                                           
1
 a5(1) o Ddeddf  Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, a ddiweddarwyd gan Ddeddf yr 

Amgylchedd 1995 
2
 Adroddiad Panel Adolygu’r Parciau Cenedlaethol, y Comisiwn Cefn Gwlad (1991) 
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2.4 Cafodd yr egwyddor o ran bod ag awdurdodau annibynnol, sy’n sefyll ar eu pennau eu 
hunain a’r rhesymeg ar gyfer awdurdodau o’r fath eu derbyn gan y Llywodraeth, a oedd yn 
cytuno na fyddai cyngor sir, gyda’i gylch gwaith ehangach, yn gallu rhoi’r un ffocws ac 
adnoddau i Barc Cenedlaethol ag y byddai APC yn gallu ei wneud. 
 
2.5 Gwnaed darpariaeth wedyn ar gyfer sefydlu awdurdodau annibynnol, sy’n sefyll ar eu 
pennau eu hunain trwy Ddeddf yr Amgylchedd 1995. Cafodd hyn gefnogaeth drawsbleidiol yn 
nau Dŷ’r Senedd. 
 
2.6 Cafodd yr APCau yng Nghymru eu sefydlu ym 1996. I ddechrau, Cylchlythyr y 
Swyddfa Gymreig 13/99 oedd yn rhoi arweiniad strategol iddynt ynghylch cyflawni eu 
swyddogaethau craidd mewn modd ymarferol. Yn 2004, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru 
ganlyniadau adolygiad annibynnol o’r Parciau Cenedlaethol. Yn 2007, cynhyrchodd 
Llywodraeth Cymru ddatganiad polisi ar Barciau Cenedlaethol ac APCau3 ac mae wedi 
ymgynghori’n ddiweddar ar ddatganiad polisi newydd4. 
 
2.7 Yn 2013, cynhaliodd y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau 
Cyhoeddus5 archwiliad o’r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu llywodraethu a’u darparu 
yng Nghymru, a rhoddodd ystyriaeth i ffyrdd posibl o’u gwella. Yn dilyn ymchwiliad ac ymarfer 
casglu tystiolaeth helaeth cyhoeddodd y Comisiwn ei adroddiad ym mis Ionawr 2014. 
 
2.8 Roedd y Comisiwn yn cydnabod y rhesymeg ar gyfer y drefn lle mae APCau yn 
gweithredu’n annibynnol a phwysigrwydd y drefn honno a daeth i’r casgliad y byddai ffocws 
penodol APCau ar warchod a hybu mynediad cynaliadwy at Barciau Cenedlaethol mewn 
perygl pe bai eu swyddogaethau’n cael eu trosglwyddo i awdurdodau lleol (paragraff 2.60). Yn 
lle hynny, argymhellodd y Comisiwn fod APCau yn adeiladu ar eu hymdrechion cydweithredol 
presennol ac yn datblygu ffyrdd eglur a chyson o gydweithio gyda’i gilydd, a chydag 
awdurdodau lleol a chyrff eraill megis Cyfoeth Naturiol Cymru, i osgoi dyblygu ac i gynyddu i’r 
eithaf y defnydd o adnoddau ac arbenigedd prin. Byddwn yn cyflwyno tystiolaeth fanwl ar yr 
argymhelliad hwn yn ein hymateb i Ail Gam yr Adolygiad, ond rydym yn ymdrin â rhai 
agweddau arno yn yr ymateb hwn, yn enwedig mewn perthynas â Chwestiwn 2. 
 
2.9 Roedd pob un o’r adolygiadau hyn yn ailddatgan pwysigrwydd a manteision 
Parciau Cenedlaethol Cymru, eu harwyddocâd i Gymru fodern a phwysigrwydd parhaus 
APCau annibynnol i reoli Parciau Cenedlaethol. 
 
2.10 Yn ogystal â’u pwysigrwydd cenedlaethol, mae’r Parciau Cenedlaethol yn helpu i roi 
Cymru ar y map ac maent yn rhan o fudiad byd-eang o arwyddocâd rhyngwladol. Mae APCau 
yn cymryd rhan mewn rhaglenni rhannu sgiliau a throsglwyddo gwybodaeth gyda’u cyrff 
cyfatebol mewn gwledydd eraill e.e. mae APC Eryri wedi hyfforddi Parcmyn yn Norwy mewn 
adfer llwybrau cerdded. Ceir llawer o enghreifftiau lle mae Parciau Cenedlaethol wedi helpu 
Cymru i gael cydnabyddiaeth ryngwladol e.e. cafodd Arfordir Penfro ei enwi’n ail forlin gorau’r 
byd (a’r gorau yn Ewrop) o safbwynt rheoli twristiaeth mewn modd cynaliadwy6. 
 
3.0 Rôl tirweddau gwarchodedig o fewn polisi ehangach ar dirweddau 
 
3.1 Crëwyd Parciau Cenedlaethol i warchod y tirweddau harddaf a mwyaf urddasol yn y 
DU ac i hwyluso mwynhad ohonynt gan y cyhoedd. Yn dilyn ymgyrch hir gan bobl am fwy o 
fynediad i gefn gwlad, cafodd Parciau Cenedlaethol eu sefydlu fel rhan o’r gwaith ailadeiladu 
cenedlaethol ar ôl y rhyfel yn y 1950au. Cawsant eu creu ochr yn ochr â gwasanaethau 

                                                           
3
 Datganiad Ysgrifenedig ar gyfer y Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau'r Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth 

Cymru (Mawrth, 2007) http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2007/1321477/?skip=1&lang=cy  
4
 Ymgynghoriad ar y Datganiad Polisi drafft ar gyfer Tirweddau Gwarchodedig yng Nghymru, Llywodraeth Cymru 

(Mehefin 2013) http://wales.gov.uk/consultations/cultureandsport/landscape/?skip=1&lang=cy  
5
 Y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus, Adroddiad Llawn (Ionawr 2014) 

http://wales.gov.uk/docs/dpsp/publications/psgd/140120-psgd-full-report-cyv2.pdf   
6
 Pleidlais gan gylchgrawn National Geographic ymhlith 340 o newyddiadurwyr teithio, 2010 

http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2007/1321477/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/cultureandsport/landscape/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/docs/dpsp/publications/psgd/140120-psgd-full-report-cyv2.pdf
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cyhoeddus pwysig eraill megis y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Yn wahanol i rai parciau 
cyfatebol mewn gwledydd eraill, nid ardaloedd gwyllt ydynt ac maent wedi’u ffurfio gan, ac yn 
cael eu gwerthfawrogi oherwydd, yr ymadweithio rhwng pobl a’r dirwedd. 
 
3.2 Mae’r Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd7 yn darparu fframwaith rhyngwladol ar gyfer 
hybu gwaith i warchod, rheoli a chynllunio tirweddau. Mae’r Confensiwn yn cynnig ffordd 
flaengar sy’n canolbwyntio ar bobl o gysoni rheolaeth amgylcheddol â heriau economaidd-
gymdeithasol yr 21ain ganrif ac i helpu pobl a chymunedau i ail-gysylltu â lle. 
  
3.3 Mae’n ystyried tirwedd o safbwynt democrataidd yn hytrach nag elitaidd ac yn 
cydnabod pwysigrwydd economaidd, cymdeithasol a diwylliannol, yn ogystal â phwysigrwydd 
amgylcheddol, tirwedd. Mae’n pwysleisio bod tirwedd yn rhan bwysig o ansawdd bywyd pobl 
ym mhobman, a bod gan bobl ddiddordeb yn yr hyn sy’n digwydd i’r dirwedd ac yn natblygiad 
polisïau ar dirweddau. Mae gwarchod, rheoli a chynllunio tirwedd yn golygu hawliau a 
chyfrifoldebau yn ogystal â chyfleoedd i bawb. 
 
3.4 Yn y cyd-destun hwn, mae gan dirweddau gwarchodedig megis Parciau Cenedlaethol 
rôl arbennig o bwysig. Mae’r buddion a’r gwasanaethau y mae tirweddau gwarchodedig yn eu 
cynnig i gymdeithas yn aruthrol a byddant yn cynyddu mewn gwerth dros amser. Tirweddau 
gwarchodedig sy’n gyrru’r economi wledig, gan ddarparu incwm a swyddi parhaus, fel a 
amlygir gennym yn Adran A8 o’r ymateb hwn. Mae’r buddion hyn y tu hwnt i ffiniau’n rhan 
annatod o werth tirweddau gwarchodedig. Maent hefyd yn digwydd trwy’r modd y mae APCau 
yn cymhwyso’u Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy, sy’n cefnogi prosiectau datblygu cynaliadwy 
o fewn y Parciau neu’n agos atynt. Am bob £1 a roddir gan y cronfeydd, mae tua £5 yn cael ei 
ddenu i’r Parciau Cenedlaethol. 
 
3.5 Mae hyn oll yn galluogi APCau i wneud cyfraniadau pwysig at nifer o agendâu polisi a 
chanlyniadau hirdymor Llywodraeth Cymru, fel a nodir gennym yn Adran B3.5 o’r ymateb hwn. 
 
3.6 Rydym ni’n ystyried bod potensial i’r wyth tirwedd warchodedig yng Nghymru 
gydweithio’n agosach fel bod dull unedig o gyflawni canlyniadau cyffredin mewn 
perthynas â chadwraeth, llesiant a rheoli adnoddau naturiol.  Gellid cyflawni hyn trwy 
gynllun rheoli unedig gyda dangosyddion cenedlaethol lefel uchel neu drwy adroddiadau 
cyffredin ar ganlyniadau lefel uchel cyffredin. Rydym yn dweud mwy am hyn yn ein hymateb i 
Gwestiwn 2. 
 
4.0 Gweledigaeth ar gyfer Cynaliadwyedd 
 
4.1 Mae’r APCau ar flaen y gad lle mae datblygu cynaliadwy yn y cwestiwn ac maent 
mewn sefyllfa dda i gyflawni canlyniadau Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae 
Llywodraeth Cymru’n ystyried bod y Parciau Cenedlaethol yn enghreifftiau patrymol ac yn 
arloeswyr ym maes datblygu cynaliadwy8 ac mae’r APCau yn gweithredu Cronfeydd Datblygu 
Cynaliadwy llwyddiannus. Bydd amlygu pwysigrwydd y rôl hon o fewn yr Adolygiad o gymorth 
i APCau gyda’u gwaith i sefydlu datblygu cynaliadwy fel eu prif egwyddor drefniadol. 
 
4.2 Mae’r APCau yn defnyddio’u partneriaethau a’u Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy i 
gefnogi a meithrin arfer arloesol e.e. creu’r cynllun rheoli tir arfordirol ‘Gwarchod y Llethrau 
Arfordirol’ gan APC Arfordir Penfro sydd wedi cael canmoliaeth yn genedlaethol, ac sydd 
bellach wedi esblygu’n gynllun rheoli tir Gwarchod y Parc, gan greu’r cynllun pori er lles 
cadwraeth lleol cyntaf yng Nghymru . 
 
4.3 Mae’r APCau wedi bod yn batrwm i eraill wrth arloesi ac enghreifftio ym maes datblygu 
cynaliadwy ac o ran profi datrysiadau newydd i heriau amgylcheddol e.e. rhoddodd APC 

                                                           
7
 http://www.landscapeinstitute.co.uk/policy/EuropeanLandscapeConvention.php  

8
 Llythyr Grant Strategol oddi wrth y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon at Gadeiryddion y 3 APC, 10 Mai 2013; 

datganiad polisi drafft ar gyfer ymgynghori ar Dirweddau Gwarchodedig 

http://www.landscapeinstitute.co.uk/policy/EuropeanLandscapeConvention.php
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Bannau Brycheiniog hwb cychwynnol i’r fenter Cymoedd Gwyrdd9 trwy roi cyngor, cyllid ac 
amser swyddog ar ffurf secondiad. Mae’r cynllun hwn bellach yn cael ei gydnabod yn eang fel 
un sydd ar flaen y gad o ran cynnwys y gymuned mewn datblygu cynaliadwy. Mae APC Eryri 
wedi cyflawni Lefel 3 yn Safon Rheolaeth Amgylcheddol Seren ac mae APCau Arfordir Penfro 
a Bannau Brycheiniog wedi cyflawni lefel 4 y Ddraig Werdd. 

                                                           
9
 http://www.thegreenvalleys.org/lang/cy/  

http://www.thegreenvalleys.org/lang/cy/
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Cwestiwn 1 – A yw’r tirweddau dynodedig yn gallu bodloni anghenion presennol Cymru 
a’i hanghenion yn y dyfodol? 
 
A – Cryfderau a gwendidau’r system bresennol o ran dibenion tirweddau dynodedig a’r 
dyletswyddau statudol presennol sy’n ymwneud â hwy. 
 
A1 Cyflawni ac effaith - cryfder 
 
A1.1 Mae’r cymhelliant i gyflawni dibenion statudol Parciau Cenedlaethol a’r ddyletswydd 
gysylltiedig a maint ac adnoddau cymharol fach APCau wedi arwain at ddiwylliant gweithredu 
sy’n canolbwyntio ar gynyddu i’r eithaf ansawdd ac effaith y gwasanaethau a ddarperir ac ar 
weithio’n effeithiol mewn partneriaeth. 
 
A1.2 Fel man cychwyn, mae’r APCau yn rhoi pwys mawr ar gydnabod anghenion 
buddiolwyr wrth ddarparu gwasanaethau e.e. yn 2012 cafodd APC Arfordir Penfro 
ganmoliaeth gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg am ei gynnydd o ran prif ffrydio’r Gymraeg o fewn ei 
bolisïau a’i strategaethau. 
 
A1.3 Darparu gwasanaethau o safon uchel yw’r norm bellach mewn Parciau Cenedlaethol 
e.e. yn 2012 cafodd APC Eryri dystysgrif Safon Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau 
Cwsmeriaid gan Swyddfa’r Cabinet10 am gyrraedd safon eithriadol o ran darparu 
gwasanaethau cwsmeriaid, gyda chlod yn arbennig am wrando ar ddefnyddwyr a deall eu 
hanghenion cyn buddsoddi i wella’r gwasanaeth a ddarperir ganddo. Cadwodd y wobr yn 
2013 a 201411.  Mae APC Eryri wedi cael canmoliaeth uchel gan Gymdeithas Llywodraeth 
Leol Cymru yng Ngwobrau Rhagoriaeth Cymru am ei ymateb i’r newid yn yr hinsawdd a 
bioamrywiaeth. 
 
A1.4 Mae prosesau rheoli adnoddau a chynllunio corfforaethol effeithlon yn golygu bod 
cyllid pob APC yn cael ei reoli’n gadarn gan arwain at awdurdodau  heb ddyled. Mae gan bob 
APC dîm rheoli corfforaethol sy’n gweithio gyda’r Prif Weithredwr i ddarparu arweinyddiaeth, 
gweledigaeth a chyfeiriad strategol, diffinio diwylliant corfforaethol a hyrwyddo gwerthoedd 
craidd a sicrhau bod rhwymedigaethau statudol yn cael eu cyflawni a bod y drefn 
lywodraethu’n gadarn. Ychydig iawn o gwynion y mae APCau yn eu cael oddi wrth y cyhoedd 
neu ddefnyddwyr gwasanaethau, gan gynnwys wrth yr Ombwdsmon. 
 
A1.5 Mae’r APCau yn defnyddio’u partneriaethau a’u Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy i 
gefnogi a meithrin arfer arloesol ac i ysgogi newid mewn ymddygiad e.e. fe wnaeth 
cefnogaeth APC Arfordir Penfro i Veg Oil Motoring, sydd wedi’i leoli yng Ngogledd Sir Benfro, 
ddarparu 50% o gostau addasu injans diesel cerbydau i redeg ar olew llysiau ar ei ben ei hun 
(SVO). Mae arwydd dwyieithog ar bob cerbyd addasedig i ddynodi ei fod wedi cael ei addasu i 
redeg ar SVO er mwyn hybu ymwybyddiaeth o’r tanwydd carbon niwtral, adnewyddadwy. 
Trwy’r prosiect, arbedwyd 77.6 tunnell o CO2, cafodd 48 cerbyd ac un generadur eu haddasu 
ac fe ddylanwadodd y prosiect ar ffordd y Llywodraeth o feddwl, gan arwain at leihau 
biwrocratiaeth trwy ddileu’r doll ar y rhai sy’n cynhyrchu llai na 2,500 litr o SVO y flwyddyn. 
 
A1.6 Mae APCau yn arbenigwyr ar harneisio’r adnoddau a’r cyfleoedd sy’n deillio o weithio 
mewn partneriaeth a chymhwyso’r rhain er budd gwasanaethau a ddarperir yn y Parc 
Cenedlaethol, gan ddwyn mwy o werth cyfunol i ddibenion a chymunedau’r Parc Cenedlaethol 
e.e. APC Eryri a gyfarwyddodd y gweithrediad peirianegol cymhleth gwerth £8.5m12 i waredu’r 
hen adeilad ar Gopa’r Wyddfa a’i ddisodli ag adeilad unigryw, effaith isel Hafod Eryri, prosiect 
a adnewyddodd ddiddordeb ymwelwyr yn y mynydd ac a wnaeth gyfraniad uniongyrchol at yr 
economi ymwelwyr lleol. 
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 http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/newsroom/press-releases-2012/2012-09-05  
11

 http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/newsroom/2014-09-23   
12

 http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/hafod-eryri  

http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/newsroom/press-releases-2012/2012-09-05
http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/newsroom/2014-09-23
http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/hafod-eryri
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A1.7 Mae adolygu a gwella perfformiad yn barhaus yn rhan annatod o fodel gweithredu 
APCau e.e. fe ymgymerodd APC Bannau Brycheiniog ac APC Arfordir Penfro â phrosiect 
peilot i ddatblygu model craffu ar gyfer APCau. Cynhyrchwyd erfyn craffu ynghyd ag 
adroddiadau ar gyfraniad y Gronfa Datblygu Cynaliadwy ac ar y modd y rheolir Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus. Ers hynny mae’r ddau APC wedi cynnal prosiectau craffu, gydag APCau 
Arfordir Penfro ac Eryri’n cynnal ymarfer craffu ar y cyd ar hyn o bryd i ganfod effaith polisïau 
APCau ar ddatblygu cynaliadwy. 
 
A1.8 Mae’r arferion effeithlon hyn sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid yn galluogi APCau i 
gynnal ffocws cryf ar ddarparu gwasanaethau craidd rheng-flaen yn lleol.  Fodd bynnag, er 
ein bod yn gyson yn ymegnïo i gyflawni a rhannu arfer gorau a bod gennym hanes 
ardderchog o ran darparu a gwella gwasanaethau, gan gynnwys ym maes cynllunio 
cynllunio, rydym yn barod i ystyried ffyrdd newydd o weithio a fydd yn gwella ein gallu i 
ddarparu’n effeithiol ac yn effeithlon. 
 
A2 Effaith gadarnhaol ar gymunedau – cryfder 
 
A2.1 Caiff y model ar gyfer rheoli Parciau Cenedlaethol yn y DU ei gydnabod yn 
rhyngwladol fel un sy’n parchu ac yn cynnwys buddiannau cymunedau lleol mewn perthynas â 
chadwraeth13. 
 
A2.2 Mae Parciau Cenedlaethol yn dwyn ystod o fuddion i’w cymunedau, gan gynnwys 
effeithiau cadarnhaol o safbwynt economaidd, cymdeithasol, cynaliadwyedd, addysg ac 
iechyd, y caiff nifer ohonynt eu cyflawni ar y cyd e.e. Bannau Brycheiniog oedd y warchodfa 
awyr dywyll ryngwladol gyntaf yng Nghymru14.  Fe esgorodd hyn ar gyhoeddusrwydd byd-
eang sydd wedi cynyddu diddordeb yn yr ardal ac wedi ennyn diddordeb newydd mewn ‘astro-
dwristiaeth’ ym Mannau Brycheiniog. Mae gwestai a busnesau gwely a brecwast lleol yn denu 
astro-dwristiaid trwy gynnig mapiau o’r sêr a thelesgopau, ac maent wedi dysgu mwy am awyr 
y nos trwy gwrs Llysgenhadon Awyr Dywyll APC Bannau Brycheiniog.  
 
A2.3 Mae Parciau Cenedlaethol yn fannau lle mae pwysigrwydd y Gymraeg yn cael ei 
gydnabod a’i ddathlu e.e. mae’r Gymraeg yn un o rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol 
Eryri ac yn rhan sylfaenol o’i dreftadaeth ddiwylliannol15.  Yng nghyfrifiad 2011 roedd 59% o 
boblogaeth Eryri’n siaradwyr Cymraeg ac mae’r ardal yn un o gadarnleoedd y Gymraeg. Mae’r 
Gymraeg yn arbennig o amlwg o fewn yr APC gan fod 93% o’i staff yn siarad Cymraeg16.  
Hefyd mae trafodion bron pob un o gyfarfodydd yr APC yn cael eu cynnal yn ddieithriad trwy 
gyfrwng y Gymraeg – gyda gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, os oes ei angen. 
 
A2.4 Mae darparu gwasanaeth cyhoeddus mewn perthynas â rheoli adnoddau naturiol yn 
gymhleth, yn anad dim am fod ecosystemau, cynefinoedd a dalgylchoedd yn endidau 
cymhleth; dyma un o’r rhesymau dros sefydlu Cyfoeth Naturiol Cymru gan Lywodraeth Cymru 
fel siop un stop i ddarparu fframwaith rheoleiddio amgylcheddol mwy cydlynol17.  Mae APCau 
yn darparu gwasanaeth sy’n ategu hyn trwy weithredu fel siopau un stop o fewn ardaloedd 
daearyddol diffiniedig, gan ddarparu arbenigedd, trefn gyson ar gyfer darparu gwasanaethau a 
chysylltiadau â chymunedau.  
 
A2.5 Mae APCau yn defnyddio ystod o dechnegau i gynnwys pobl mewn penderfyniadau 
ynghylch darparu a pherfformiad gwasanaethau e.e. mae APC Bannau Brycheiniog wedi 
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 Mae Parciau Cenedlaethol Cymru wedi’u dosbarthu gan yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur fel 
Tirweddau Gwarchodedig Categori V, statws a ddiffinnir gan ymadweithio cytbwys rhwng pobl a natur. Mae’r 
dosbarthiad hwn wedi cael ei adolygu a’i ailaseinio’n ddiweddar 
14

 http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/21498958  
15

 http://www.nationalparks.gov.uk/learningabout/whatisanationalpark/specialqualities/special_qualities_sn   
16

 Cynllun Iaith Gymraeg Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: Adroddiad Monitro 2012/13 
http://www.eryri-npa.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0009/343773/APCE_CIG_AdroddiadMonitro_12-13.pdf  
17

 http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/naturalresourceswales/?skip=1&lang=cy  

http://www.bbc.co.uk/cymrufyw/21498958
http://www.nationalparks.gov.uk/learningabout/whatisanationalpark/specialqualities/special_qualities_sn
http://www.eryri-npa.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0009/343773/APCE_CIG_AdroddiadMonitro_12-13.pdf
http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2013/naturalresourceswales/?skip=1&lang=cy
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gweithio gyda Cymorth Cynllunio Cymru18 i gynnwys cymunedau ym mhroses y Cynllun 
Datblygu Lleol – mae hyn wedi cael ei hyrwyddo gan Cymorth Cynllunio Cymru fel arfer gorau 
o ran ymgysylltu â’r gymuned. 
 
A2.6 Trwy grant cychwynnol o Gronfa Graffu Llywodraeth Cymru, ac mewn partneriaeth 
gydag APC Arfordir Penfro, mae APC Bannau Brycheiniog wedi datblygu model craffu sy’n 
ystyried cyfansoddiad APCau – h.y. nid oes system gabinet na gweithrediaeth ac mae’r holl 
aelodau’n gwneud penderfyniadau. Dewisodd Bannau Brycheiniog gynnal dwy astudiaeth 
graffu bob blwyddyn sy’n gysylltiedig ag amcanion gwella, a fyddai’n darparu data ac adborth 
ychwanegol i oleuo prosesau archwilio allanol a gwaith monitro perfformiad yr APC ei hun. 
Mae’r APC yn gofyn am fewnbwn gan y cyhoedd wrth benderfynu ar ba amcan gwella y dylid 
craffu, trwy gynnal pleidlais ar gyfer y cyhoedd ar ei wefan, a hyrwyddir trwy ddefnyddio’r 
cyfryngau cymdeithasol. Mae hyn yn rhoi arwydd i aelodau’r APC o’r hyn y mae gan y 
cyhoedd ddiddordeb ynddo. Caiff y broses o gynnwys y cyhoedd ei hannog ymhellach trwy 
wahodd pobl i eistedd ar banelau craffu ar gyfer pob adolygiad. Mae’r cyfleoedd hyn wedi cael 
eu derbyn â brwdfrydedd a chafwyd adborth cadarnhaol gan gyfranogwyr. Mae’r cyfraniad gan 
y cyhoedd wedi galluogi’r panelau i gyflwyno argymhellion i’r APC sydd wedi arwain at 
welliannau o ran darparu gwasanaethau, cyfathrebu, cydweithio ac enw da. 
 
A3 Ymatebolrwydd i anghenion lleol - cryfder  
 
A3.1 Mae natur gymharol fach APCau yn golygu bod penderfynwyr yn fwy hygyrch ac yn 
gallu bod yn fwy ymatebol na’r rhai mewn awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus eraill. Mae 
APCau yn agos at y bobl ac mae ganddynt gysylltiadau lleol cryf. Mae tystiolaeth anecdotaidd 
o APC Bannau Brycheiniog yn dynodi bod cynrychiolwyr cynghorau cymuned yn 
gwerthfawrogi eu perthynas ag uwch gynrychiolwyr yr APC yn fawr. Yn 2012-13 cyfranogodd 
28 o’r 52 Cyngor Tref a Chymuned o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog mewn 
ffordd weithredol yn y Siarter Cynghorau Cymuned a ddatblygwyd gan yr APC ac roedd 17 o 
Gynghorau’n llofnodwyr uniongyrchol i’r Siarter. 
 
A3.2 Mae ymatebolrwydd i anghenion lleol yn cyfrannu at safonau uchel o ran darparu 
gwasanaethau e.e. fe arweiniodd APC Eryri bartneriaeth i adeiladu canolfan newydd ar safle 
Canolfan Wardeniaid Ogwen19, y porth i Gwm Idwal yn Eryri. Y bwriad oedd creu porth 
deniadol i Eryri a fyddai, yn ei dro, yn gwella dealltwriaeth pobl am Gwm Idwal a’u mwynhad 
ohono. Canfu asesiad annibynnol gan SGS fod dyluniad cyfleusterau’n adlewyrchu 
canlyniadau ymgynghoriad â grwpiau o bobl anabl, ysgolion, grwpiau cymunedol a busnesau, 
gan arwain at gyfleuster o safon ragorol ac adlewyrchu ymatebolrwydd yr APC a’i barodrwydd 
i gymryd camau ychwanegol i ddarparu gwasanaeth ardderchog. 
 
A3.3 Mae gan yr APCau hanes da o weithredu gwasanaeth cynllunio ymatebol e.e. yn ystod 
2013-14 yn Arfordir Penfro cafodd 89% o’r achosion Gorfodaeth Cynllunio eu datrys o fewn 12 
wythnos. 
 
A3.4 Mae APCau yn cynnal arolygon rheolaidd o ddefnyddwyr fel rhan o fonitro a gwella 
gwasanaethau. Ym Mannau Brycheiniog mae sgorau bodlonrwydd cyffredinol cwsmeriaid y 
gwasanaeth cynllunio20 ar y gwasanaeth a gafwyd wedi cynyddu o 76% yn 2010-11, i 88% yn 
2011-12 ac i 91% yn 2012-13.  Yn Eryri, cafodd bodlonrwydd cyffredinol ar y gwasanaeth 
cynllunio sgôr o 93% gan ymgeiswyr am ganiatâd cynllunio yn 2012-13, ac roedd y sgorau 
bodlonrwydd ar gyfer cyngor a gafwyd gan swyddogion cynllunio’n 97%. Mae gan bob APC 
gynllun gwella gwasanaeth cynllunio sy’n cael ei fonitro a’i ddiweddaru’n rheolaidd. 
 
 
 

                                                           
18

 http://www.planningaidwales.org.uk/english-our-services/hyfforddiant/astudiaethau-achos/?lang=cy  
19

 http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/Ogwen/ogwen-consultation   
20

 Cwsmeriaid a oedd yn ystyried bod y gwasanaeth yn weddol neu’n uwch 

http://www.planningaidwales.org.uk/english-our-services/hyfforddiant/astudiaethau-achos/?lang=cy
http://www.eryri-npa.gov.uk/cym/park-authority/Ogwen/ogwen-consultation
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A4 Staff arbenigol a phrofiadol - cryfder  
 
A4.1 Mae APCau yn cyflogi corff arbenigol ac ymrwymedig o staff sy’n cynnwys parcmyn, 
gweithwyr ystadau, ymgynghorwyr ffermydd, ecolegwyr, ymgynghorwyr coetiroedd, 
swyddogion Hawliau Tramwy Cyhoeddus, ymgynghorwyr mynediad ac arbenigwyr twristiaeth, 
hamdden, addysg, dehongli a gwybodaeth. Mae gweithio’n effeithiol mewn partneriaeth yn 
galluogi APCau i ymestyn y tu hwnt i’w sgiliau sefydliadol eu hunain. Hefyd, mae gan yr 
APCau gronfa fawr o wirfoddolwyr gweithgar a chryf eu cymhelliant y gallant alw arnynt i roi 
cymorth i gyflawni’r dibenion e.e. ar draws y tri APC yn 2013-14, darparodd dros 500 o 
wirfoddolwyr 20,000 o oriau o amser gwirfoddoli, a oedd yn werth bron i £300,000.   
 
A4.2 Mae APCau yn defnyddio’u hadnoddau a’u harbenigedd i reoli’r tir o fewn eu 
hardaloedd mewn ffordd integredig. Mae’r sgiliau, arbenigedd ac adnoddau cydgysylltiedig 
sydd ar gael gan yr APCau yn galluogi dull ar gyfer stiwardiaeth cefn gwlad sy’n 
gydgysylltiedig ac yn ymateb i anghenion y dirwedd. Yn y dull integredig hwn o reoli’r Parciau 
Cenedlaethol, mae pob cam gweithredu a gymerir neu a anogir gan yr APC wedi’i fwriadu i 
gyflawni nifer o amcanion perthnasol ar yr un pryd ac i ddwyn llawer o fuddion fel bod yr 
effaith fwyaf posibl yn cael ei deillio o’r adnoddau a ddefnyddir e.e. mae APC Bannau 
Brycheiniog yn arwain partneriaeth amrywiol i reoli effeithiau gweithgareddau hamdden yn 
ardal boblogaidd Bro’r Sgydau ger Pontneddfechan, sy’n bwysig yn rhyngwladol am ei bywyd 
gwyllt. Mae hyn wedi lleihau effeithiau ac wedi arwain at adfer llwybrau troed, gosod 
arwyddion a byrddau dehongli newydd, cyflwyno cod ymddygiad ar gyfer cerdded ceunentydd 
(a ddatblygwyd dan arweiniad darparwyr gweithgareddau awyr agored) ac ymwybyddiaeth 
gynyddol o hanes naturiol a diwylliannol cyfoethog yr ardal. 
 
A4.3 Mae APCau hefyd yn cyflawni rôl arweiniol mewn perthynas â threftadaeth 
ddiwylliannol gyda gwaith i warchod adeiladau hanesyddol a rheoli safleoedd o arwyddocâd 
diwylliannol a hanesyddol megis Yr Ysgwrn, Castell Henllys a Chastell Caeriw. Trwy weithio 
mewn partneriaeth mae APCau yn gallu cael mynediad at waith cyrff cyhoeddus a hyrwyddo’r 
gwaith hwnnw fel a ddangosir gan y bartneriaeth rhwng APC Arfordir Penfro ac Amgueddfa 
Genedlaethol Cymru i arddangos gwaith o’r Casgliad Cenedlaethol yn yr Oriel Tirlun yn Oriel y 
Parc yn Nhyddewi. 
 
A5 Swyddogaeth gynllunio - cryfder 
 
A5.1 Rydym yn deall y bydd 2il Gam yr Adolygiad yn archwilio ein trefniadau llywodraethu a 
rheoli. Fodd bynnag, gan fod swyddogaeth gynllunio APCau yn erfyn arwyddocaol er mwyn 
cyflawni ein dibenion a’n dyletswydd, mae’n haeddu cael ei chrybwyll yn ein hymateb ar gyfer 
Cam 1. 
 
A5.2 Mae rôl y system gynllunio o ran rheoleiddio’r defnydd o dir er budd y cyhoedd yn un 
sy’n gryn her ac mae’r her hon ar ei mwyaf mewn tirweddau sensitif fel y Parciau 
Cenedlaethol. Mae ein cyfrifoldebau cynllunio wedi esblygu dros amser ac, yn dilyn asesiad 
annibynnol a gwerthuso rheolaidd gan ddefnyddwyr, maent yn gwella’n barhaus.  O 
ganlyniad, rydym ymhlith yr awdurdodau cynllunio sy’n perfformio orau ac sydd fwyaf 
ymatebol yng Nghymru (gweler Adran A5.17). 
 
A5.3 Mae APCau yn gyrff cyflawni allweddol ar gyfer y cynigion ym Mil yr 
Amgylchedd a Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Mae’r swyddogaeth 
gynllunio’n hollbwysig er mwyn i APCau chwarae eu rhan lawnaf i gynorthwyo gyda’r 
broses o gyflawni mesurau a chanlyniadau arfaethedig y biliau hyn. 
 
A5.4 Mae awdurdodau cynllunio’r 3 APC yn rhoi cyfrif am 20% o Gymru; pe bai awdurdodau 
cynllunio lleol eraill yn gweithredu ar raddfa debyg dim ond 15 fyddai eu hangen ledled Cymru, 
sy’n gyson ag argymhelliad y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus 
i ostwng nifer yr awdurdodau cynllunio. 
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A5.5 Mae tair elfen o’n gwasanaeth cynllunio y dylid eu crybwyll yn benodol yn yr ymateb 
hwn yng Ngham 1: (i) y buddion pan fo APCau yn gweithredu swyddogaeth gynllunio; (ii) rôl 
cynllunio o ran cyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol a’r ddyletswydd gysylltiedig; (iii) 
perfformiad APCau o ran cynllunio polisïau a rheoli datblygu. 
 
(i) Y buddion pan fo APCau yn gweithredu swyddogaeth gynllunio 
 
A5.6 Mae llawer o fuddion pan fo APCau yn gweithredu fel yr awdurdod cynllunio lleol, yn 
anad dim y gallu i gynllunio yn ôl ffiniau Parciau Cenedlaethol. Mae hyn yn darparu cysondeb 
ar draws y dirwedd ddynodedig, aliniad â’r Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol a ffocws clir ar 
ddibenion Parciau Cenedlaethol. Heb swyddogaeth gynllunio ar gyfer APCau byddai dull 
anghyson o reoli datblygu. Byddai’r diffyg cydlyniad dilynol rhwng rheoli a chynllunio 
datblygu’n tanseilio’r gwaith o gyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol.  
 
A5.7 Mae cynllunio ar draws parciau cyfan wedi sefyll prawf amser ac, o fewn y cyd-destun 
a bennwyd gan APCau annibynnol, wedi arwain at ddull cydlynol mewn perthynas â 
swyddogaethau cynllunio defnydd tir, hamdden, rheoli tir ac ymwelwyr, gyda chymunedau a 
busnesau’r Parc yn elwa o fframwaith polisi cyson sy’n cwmpasu’r Parc Cenedlaethol cyfan, 
gan gadw nodweddion unigryw pob un o ardaloedd y Parc Cenedlaethol. 
 
A5.8 Yn 2012, comisiynodd Isadran Cynllunio Llywodraeth Cymru astudiaeth21 o Gyflenwi 
Gwasanaethau Cynllunio mewn Tirweddau sydd wedi’u Pennu’n Statudol yng Nghymru 
(gwerthusiad LUC) (atodiad 2). Roedd hon yn cydnabod y canlynol: 
 

‘…the key advantage of planning to National Park boundaries is that NPAs can adopt a 
consistent approach across the whole of the National Park area in their Local 
Development Plan regardless of local authority boundaries.  This allows clear focus to 
be given to National Park purposes and allows alignment with the National Park 
Management Plan, creating a coherent approach and a clear focus across each 
National Park’. (paragraff 4.6). 
 
‘…the importance of statutory designated landscapes having their own clear identity, 
separate from that of the constituent local authority(s). This enables consistency in the 
delivery of planning functions across the statutory landscape’. (paragraff 4.18) 

 
A5.9 Caiff y buddion pan fo APCau yn gweithredu swyddogaeth gynllunio eu cydnabod gan 
nifer o’n partneriaid e.e. ym mis Chwefror 2014 datganodd RTPI Cymru yn ei ymateb22 i’r 
Ymgynghoriad ar Fil Cynllunio Drafft (Cymru) a Chynllunio Cadarnhaol: 
 

‘Ultimately, areas are designated as national parks because of the quality and 
distinctiveness of their landscape and heritage – their distinctiveness as places.  The 
planning function is a key mechanism for managing, sustaining and enhancing those 
qualities. To remove this function from NPAs would seriously undermine their 
effectiveness. It could put the special qualities of the national parks themselves at risk.’ 

 
A5.10 Er ein bod wedi amlygu ein swyddogaeth gynllunio fel cryfder allweddol, rhaid 
pwysleisio y byddai unrhyw leihad yng nghyfrifoldeb APCau am gynllunio neu waredu 
arno’n wendid sylweddol o ran ein gallu i gyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol a’r 
ddyletswydd gysylltiedig neu yn wir y dibenion diwygiedig ac ychwanegol a gynigir yn 
yr ymateb hwn. 
 

                                                           
21

 Cyflenwi Gwasanaethau Cynllunio mewn Tirweddau sydd wedi’u Pennu’n Statudol yng Nghymru, paratowyd ar 
gyfer Isadran Gynllunio Llywodraeth Cymru (Awst 2012) 
http://wales.gov.uk/docs/desh/research/121022planningstatutorylandscapesen.pdf  
22

 http://www.rtpi.org.uk/media/941988/rtpi_cymru_positive_planning_response_feb_2014.pdf  

http://wales.gov.uk/docs/desh/research/121022planningstatutorylandscapesen.pdf
http://www.rtpi.org.uk/media/941988/rtpi_cymru_positive_planning_response_feb_2014.pdf
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(ii) Rôl cynllunio yn y broses o gyflawni dibenion y Parciau Cenedlaethol a’r 
ddyletswydd 
 
A5.11 Mae datganiad polisi presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer y Parciau Cenedlaethol ac 
APCau23 yn cydnabod fel a ganlyn: 
 

‘Mae swyddogaeth yr Awdurdodau Parciau Cenedlaethol fel yr awdurdodau 
cynllunio lleol ar gyfer eu hardaloedd yn hanfodol bwysig, yn sail i’w dibenion 
statudol ac yn cyfrannu’n helaeth tuag at ddatblygu cynaliadwy’. 

 
A5.12 Mae pwysigrwydd cynllunio o ran cefnogi bioamrywiaeth mewn Parciau Cenedlaethol 
wedi cael ei gydnabod gan y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon yn ei llythyr grant strategol ar 
gyfer 2013-1424. 
 
A5.13 Mae’r modd y mae’r APCau yn gweithredu’r swyddogaeth gynllunio wedi tanategu a 
chefnogi gweithgarwch economaidd yn llwyddiannus. Canfu ymchwil annibynnol gan ARUP i 
werth Parciau Cenedlaethol Cymru fod economïau’r Parciau Cenedlaethol ar y cyfan yn rhoi 
cyfrif am £557m o Werth Ychwanegol Gros, sy’n 1.2% o economi Cymru. Mae gweithgarwch 
economaidd sy’n ymwneud â diogelu neu reoli’r amgylchedd, neu sy’n ddibynnol mewn rhyw 
ffordd ar yr amgylchedd, yn cefnogi 10,738 o swyddi’n uniongyrchol o fewn Parciau 
Cenedlaethol a 2,033 yn rhagor o swyddi ledled Cymru. Mae’r Parciau’n cael 12 miliwn o 
ymwelwyr bob blwyddyn ac amcangyfrifir eu bod yn gwario £1bn ar nwyddau a gwasanaethau  
Rydym ni’n credu ei bod yn bryd ailystyried cyfrifoldebau statudol APCau o ran yr 
economi i sicrhau ein bod wedi’n harfogi’n llawn i barhau â’r rôl bwysig yma. 
 
(iii) Perfformiad APCau o ran cynllunio polisïau a rheoli datblygu 
 
A5.14 Canfu gwerthusiad LUC fod y system gynllunio’n gweithio’n dda ar y cyfan mewn 
Parciau Cenedlaethol. Caiff APCau eu cydnabod yn enghreifftiau patrymol o lywodraethu da 
mewn llywodraeth leol, sy’n darparu llwyfan sefydlog i ddarparu eu gwasanaethau cynllunio 
e.e. mae pob un o’r tri APC wedi cyflawni’r freinlen ar gyfer datblygu aelodau ac mae APC 
Bannau Brycheiniog yn un o ddau awdurdod yn unig yng Nghymru sydd wedi cyflawni’r 
freinlen uwch ar gyfer datblygu aelodau25.  Ceir safonau uchel o ran darparu gwasanaethau ar 
gyfer cwsmeriaid yn y Parciau Cenedlaethol, a danategir gan ymrwymiad i dryloywder a bod 
yn agored, sy’n helpu i hybu’r broses o gyflawni’r swyddogaeth gynllunio. 
 
A5.15 Canfu gwerthusiad LUC lawer o enghreifftiau o arfer da o fewn APCau, yn ogystal â 
pherfformiad da mewn perthynas â dangosyddion cenedlaethol ar gyfer darparu 
gwasanaethau cynllunio. Ar y lefel leol, canfuwyd fod cynllun datblygu lleol pob Parc 
Cenedlaethol yn darparu cyd-destun polisi cyson ar gyfer cynllunio hyd at ffin y dirwedd 
ddynodedig statudol, yn unol â dibenion Parciau Cenedlaethol. Dylid gwrthgyferbynnu hyn â’r 
sefyllfa wan ac anghyson a ganfu’r gwerthusiad mewn Ardaloedd o Harddwch Naturiol 
Eithriadol, oherwydd nifer yr awdurdodau cynllunio lleol sy’n gysylltiedig â’u rheoli. 
 
A5.16 Mae pob un o’r tri APC yng Nghymru wedi gwneud cynnydd ardderchog gyda’u 
cynlluniau datblygu lleol26. APC Arfordir Penfro oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i 
fabwysiadu cynllun, mabwysiadodd APC Eryri ei gynllun yn 2011 (yr awdurdod lleol cyntaf yng 
Ngogledd Cymru i fabwysiadu cynllun) a mabwysiadodd APC Bannau Brycheiniog ei gynllun 
yn 2013. Mae hyn yn golygu bod yr APCau yn perfformio’n well na llawer o awdurdodau lleol 
eraill (gan gynnwys Gwynedd, Powys, Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin) a bod gan gymunedau a 

                                                           
23

 Datganiad Polisi ar gyfer y Parciau Cenedlaethol ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol, Llywodraeth Cymru 
(Mawrth 2007) http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2007/1321477/?skip=1&lang=cy  
24

 Llythyr oddi wrth y Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon at Gadeiryddion y 3 APC (10 Mai 2013) 
25

 http://www.wlga.gov.uk/breinlen-datblygu-cynghorwyr  
26

 http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/130426development-plan-progress-cy.pdf  

http://wales.gov.uk/about/cabinet/cabinetstatements/2007/1321477/?skip=1&lang=cy
http://www.wlga.gov.uk/breinlen-datblygu-cynghorwyr
http://wales.gov.uk/docs/desh/policy/130426development-plan-progress-cy.pdf
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busnesau o fewn Parciau Cenedlaethol fframwaith polisi mwy sicr a chyfoes i roi arweiniad o 
ran eu hanghenion a’u dyheadau nag sydd gan eu cymdogion. 
 
A5.17 O ran rheoli datblygu, mae gwybodaeth ystadegol ddiweddaraf Llywodraeth 
Cymru27 am y modd y mae awdurdodau cynllunio lleol yn ymdrin â cheisiadau 
cynllunio’n dangos bod APC Bannau Brycheiniog wedi dod yn gyntaf ac APC Arfordir 
Penfro wedi dod yn drydydd allan o’r 25 awdurdod cynllunio yng Nghymru am reoli 
datblygu. 
 
A5.18 Mae archwiliad o’r fframwaith perfformiad cynllunio – siart dangosyddion28 a 
gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ochr yn ochr â’r ddogfen ymgynghori ‘Cynllunio 
Cadarnhaol’ yn dangos bod y tri APC yn perfformio’n dda ar draws y sbectrwm cynllunio. 
 
A6 Canlyniadau o ran cadwraeth - cryfder 
 
A6.1 Mae gan APCau hanes da o gyflawni amcanion cadwraeth mewn perthynas â 
threftadaeth naturiol a diwylliannol. Yn 2012, sicrhaodd APC Eryri gyllid o’r Gronfa Gwydnwch 
ac Amrywiaeth Ecosystemau i redeg cynllun £35,000 i adfer 38ha o orgors sy’n cynnwys 
cyfleoedd ar gyfer gwirfoddoli a gwaith addysgol i ysgolion lleol. Mae’r cynllun bellach yn cael 
ei ystyried yn brosiect enghreifftiol ac mae wedi cael ei ganmol am ei ddyluniad, gweithrediad 
ac allbynnau. Fe weithredodd yr APC Raglen Tir Eryri hefyd, a oedd yn werth £5.2M ac a 
gyflawnodd nifer o ganlyniadau a oedd wedi’u nodi yn y Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol gan 
gynnwys dull arloesol o adfer mawnogydd i’w cyflwr ‘corsiog’ naturiol. 
 
A6.2 Mae APC Eryri wedi bod yn arwain o ran rheoli Rhododendron am nifer o flynyddoedd. 
Mae’r cynllun difa’n werth £800,000 ac fe’i gweinyddir yn llawn gan yr APC oherwydd ei 
wybodaeth arbenigol yn y maes yma a dull anfiwrocrataidd o ymdrin â thendrau. Caiff 
contractau ar gyfer gwaith difa eu dyfarnu’n lleol ac maent yn darparu 30 o swyddi o fewn y 
Parc Cenedlaethol. 
 
A6.3 Mae’r prosiect Woollenline29 ym Mhen Trumau yn y Mynydd Du ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn defnyddio dull hynod arloesol i adfer mawnog 
ddifrodedig. Yr artist Pip Woolf, sy’n byw yn Llangynidr, sy’n rhedeg y prosiect artistig sy’n 
defnyddio llinellau o wlân i warchod mawn rhag erydu, ac mae’n dwyn cymunedau lleol 
ynghyd yn y broses. Enillodd y prosiect Wobr Amddiffynnydd y Parc30 sy’n uchel ei bri yn 
genedlaethol yn 2013. 
 
A6.4 Llwyddodd APC Arfordir Penfro i ddyblu niferoedd yr ehedyddion yn dilyn prynu hen 
faes awyr milwrol yn Nhyddewi. Dim ond 30 pâr o ehedyddion a gofnodwyd 12 mlynedd yn ôl; 
mae arolygon diweddar wedi canfod bod y niferoedd wedi cynyddu dros ddwbl i 65 pâr. 
Cyflawnodd yr APC hyn trwy newid yr arfer rheoli i reolaeth draddodiadol ar laswelltiroedd, 
sydd o fudd i’r ehedyddion. 
  
A6.5 Cryfder arall gan yr APCau yw eu gallu i ddefnyddio’u sgiliau cydweithio a 
gweithio mewn partneriaeth i ddenu cyllid cyhoeddus a phreifat ar gyfer cyflawni 
canlyniadau o ran cadwraeth. Mae hyn yn aml yn darparu’r ysgogiad angenrheidiol i 
brosiectau a fyddai’n annhebygol o ddigwydd fel arall.  Ni fyddai llawer o ddatblygiadau 
sydd o arwyddocâd cadwraeth yn genedlaethol wedi digwydd heb gymhelliad ac ymrwymiad 
APCau a’u cydymdrechion e.e. yn Eryri, fe wnaeth gwaith yr APC achub anheddiad ac 
arteffactau diwylliannol hanesyddol yn Yr Ysgwrn31, cartref Hedd Wyn, bardd Cymraeg a 
laddwyd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf ac a gadeiriwyd ar ôl ei farwolaeth yn Eisteddfod 

                                                           
27

 http://wales.gov.uk/topics/planning/planningstats/development-control-management-survey/april-to-june-
2014/?skip=1&lang=cy   
28

 http://wales.gov.uk/consultations/planning/draft-planning-wales-bill/?skip=1&lang=cy   
29

 https://woollenline.wordpress.com/  
30

 http://www.cnp.org.uk/news/park-protector-award-winner-announced-today  
31

 http://www.eryri-npa.gov.uk/a-sense-of-place/yr-ysgwrn 

http://wales.gov.uk/topics/planning/planningstats/development-control-management-survey/april-to-june-2014/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/topics/planning/planningstats/development-control-management-survey/april-to-june-2014/?skip=1&lang=cy
http://wales.gov.uk/consultations/planning/draft-planning-wales-bill/?skip=1&lang=cy
https://woollenline.wordpress.com/
http://www.cnp.org.uk/news/park-protector-award-winner-announced-today
http://www.eryri-npa.gov.uk/a-sense-of-place/yr-ysgwrn
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Genedlaethol 1917. Cafodd y Ffermdy, y tir a’r cadeiriau barddol oll eu hachub ar gyfer y 
genedl gan APC Eryri oherwydd y berthynas glòs a oedd wedi cael ei meithrin dros y 
blynyddoedd gyda’r gymuned leol. Heb arweinyddiaeth yr APC nid oes amheuaeth y byddai’r 
casgliad wedi cael eu werthu a’i wasgaru. 
 
A7 Canlyniadau o ran hamdden – cryfder  
 
A7.1 Mae gan APCau hanes hir o weithio mewn ffyrdd arloesol a thorri tir newydd gyda 
dulliau newydd o ran rheoli hamdden a mynediad, y mae nifer ohonynt wedi cael eu 
mabwysiadu’n ddiweddarach fel arfer safonol gan awdurdodau lleol. Cafodd perfformiad 
ardderchog yr APCau o ran rheoli mynediad i gefn gwlad a hamdden yng nghefn gwlad ei 
gydnabod gan Swyddfa Archwilio Cymru yn 200632, gydag enghreifftiau o arfer da wrth weithio 
mewn partneriaeth gyda thirfeddianwyr a’r sector preifat, addysg amgylcheddol, hybu 
cyfleoedd ar gyfer mynediad trwy gyfrwng y Rhyngrwyd ac integreiddio cludiant cyhoeddus â 
darparu mynediad i gefn gwlad. 
 
A7.2 Gan gydnabod uchafiaeth hawliau tramwy cyhoeddus wrth gyflawni eu hail ddiben 
statudol, mae’r APCau wedi defnyddio dull rhagweithiol o reoli hawliau tramwy cyhoeddus. 
Mae gan APCau Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro gytundebau dirprwyo ffurfiol gyda’u 
hawdurdodau lleol lletyol, sy’n trosglwyddo’r cyfrifoldeb statudol am gynnal hawliau tramwy 
cyhoeddus i’r APCau. Mae gan APC Eryri gytundeb lefel gwasanaeth gydag un o’i 
awdurdodau lleol. 
 
A7.3 Mae’r gyfran o’r hawliau tramwy cyhoeddus y dynodwyd eu bod yn hawdd i’w 
defnyddio yn y Parciau Cenedlaethol ymhell uwchlaw’r cyfartaledd ar gyfer Cymru (mae’r 
hawliau tramwy cyhoeddus sy’n hawdd i’w defnyddio ar hyn o bryd yn 76% ym Mannau 
Brycheiniog ac yn 83.5% yn Arfordir Penfro; 55% yw’r dangosydd perfformiad ar gyfer 
Cymru33). 
 
A7.4 Mae profiad cyfoethog APCau o reoli hawliau tramwy cyhoeddus wedi’u galluogi i 
oleuo canllawiau cenedlaethol megis cyhoeddiadau CCGC ‘Ym Mhob Modd Rhesymol: 
Mynediad Cynhwysol i’r Awyr Agored ar gyfer Pobl Anabl’ a ‘Rheoli Mynediad Cyhoeddus’.   
 
A7.5 Mae APCau hefyd wedi cynghori ynghylch cyflwyno deddfwriaeth newydd megis Deddf 
Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ac wedi treialu’r broses o sefydlu Fforymau Mynediad 
Lleol a pharatoi Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy i roi cymorth i ddatblygu rheoliadau a 
chanllawiau statudol ynghylch gweithredu’r dyletswyddau newydd hyn. 
 
A7.6 Mae APCau yn arbenigwyr mewn harneisio’r adnoddau a’r cyfleoedd sy’n deillio o 
weithio mewn partneriaeth a chymhwyso’r rhain er budd darparu gwasanaethau yn y Parc 
Cenedlaethol, gan gynnwys rheoli hamdden e.e. mae’r modd y mae APC Arfordir Penfro’n 
rheoli Llwybr Cenedlaethol Arfordir Penfro wedi darparu templed ar gyfer cyflawni Llwybr 
Arfordir Cymru, ac mae wedi arwain at nifer o wobrau ac acolâdau i’r Llwybr Arfordir, gan 
gynnwys cael ei ddewis yn ail forlin gorau’r byd (a’r gorau yn Ewrop) o ran rheoli twristiaeth yn 
gynaliadwy34.  Fe wnaeth yr APC hefyd sefydlu’r Siarter Awyr Agored a Chod Morol 
hirsefydlog yn Sir Benfro, y mae’r ddau ohonynt yn dal i gael eu hefelychu gan gyrff ledled y 
DU a thu hwnt fel enghreifftiau o arfer da. 
 
A7.7 Mae APCau yn hynod brofiadol mewn rheoli ymwelwyr mewn lleoliadau sensitif e.e. 
mae sgiliau APC Eryri mewn rheoli ymwelwyr yn galluogi 600,000 o bobl i ymweld ag Eryri 
bob blwyddyn heb effeithio ar werth cadwraeth yr ardal. 
 

                                                           
32

 Mynediad Cyhoeddus i Gefn Gwlad, Swyddfa Archwilio Cymru (2006) 
33

 Uned Ddata Llywodraeth Leol 
34

 Pleidlais gan gylchgrawn National Geographic ymhlith 340 o newyddiadurwyr teithio, 2010 
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A7.8 Er bod canlyniadau cadarnhaol wedi cael eu cyflawni ar gyfer mynediad a 
hamdden, rydym ni’n credu y byddai dynodi APCau yn Awdurdodau Hamdden yn ein 
galluogi i gael effaith fwy byth.  Rydym yn archwilio’r achos dros hyn yn fwy llawn yn Adran 
C5 o’r ymateb hwn. 
 
A8 Effaith a chanlyniadau economaidd – cryfder  
 
A8.1 Mae Parciau Cenedlaethol Cymru’n creu nifer o ganlyniadau economaidd i’w 
cymunedau lleol ac i economi Cymru’n fwy eang. Canfu astudiaeth yn 2013 gan ARUP35 
(atodiad 1) fod y tri Pharc Cenedlaethol yn rhan arwyddocaol o economi Cymru a bod 
economïau’r Parciau Cenedlaethol ar y cyfan yn rhoi cyfrif am £557 miliwn mewn 
Gwerth Ychwanegol Gros sy’n 1.2% o economi Cymru. Mae eu hamgylcheddau’n 
cefnogi 10,738 o swyddi o fewn eu ffiniau yn uniongyrchol a 2,033 yn rhagor o swyddi 
ledled Cymru. Mewn Parciau Cenedlaethol mae 37% o gyflogaeth yn uniongyrchol 
gysylltiedig â’r amgylchedd, o’i gymharu ag 17% ar gyfer Cymru gyfan. 
 
A8.2 Dangosodd yr astudiaeth hefyd fod buddion economaidd y Parciau Cenedlaethol yn 
cael eu teimlo’r tu allan i ffiniau’r Parciau, yn enwedig o ran y sector twristiaeth.  Mae 12 
miliwn o bobl yn ymweld â’r Parciau bob blwyddyn ac amcangyfrifir eu bod yn gwario 
£1bn ar nwyddau a gwasanaethau.  Mae hyn yn uwch o lawer na throsiant busnesau sy’n 
gysylltiedig â thwristiaeth o fewn y Parciau Cenedlaethol eu hunain, gan adlewyrchu’r ffaith 
bod ymwelwyr â’r Parciau hefyd yn aros ac yn treulio amser mewn rhannau eraill o Gymru. 
 
A8.3 Mae’r Parciau Cenedlaethol yn cyfrannu at ansawdd bywyd pobl mewn 
amrywiaeth o ffyrdd sy’n ymestyn y tu hwnt i effaith economaidd. Maent yn adnodd 
hamdden pwysig ac yn darparu mynediad at fannau agored, sy’n galluogi ystod eang o 
weithgareddau sydd o fudd i iechyd a lles meddyliol a chorfforol pobl. 
 
A8.4 Mae Parciau Cenedlaethol hefyd yn rhan bwysig o’n hunaniaeth ddiwylliannol yn lleol 
ac yn genedlaethol. Mae pobl yn falch o fyw o fewn Parc Cenedlaethol ac mae union 
fodolaeth Parciau Cenedlaethol yng Nghymru’n ychwanegu at ymdeimlad o falchder yng 
Nghymru. Er enghraifft, mae Eryri mor eiconig fel ei fod yn rhan o ysbryd cenedlaethol Cymru 
(mae bron yn rhan o’n ‘harwyddnod cenedlaethol’ – h.y. mae Parciau Cenedlaethol yn elfen 
allweddol o’r hyn sy’n gwneud Cymru’n arbennig). Canfu arolwg36 o drigolion ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fod 95% o’r trigolion yn meddwl ei bod yn bwysig gofalu am 
amgylchedd hanesyddol a threftadaeth ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol a’u hyrwyddo. 
Ar raddfa ehangach, mae Parciau Cenedlaethol yn rhan o’r hyn sy’n gwneud y DU yn 
arbennig ac fe adlewyrchir hyn yn y rhesymau pam fod pobl yn ymweld â Pharciau 
Cenedlaethol Cymru yn eu miliynau. 
 
A8.5 Mae Parciau Cenedlaethol hefyd yn darparu ystod o wasanaethau ecosystemau eraill, 
nad yw eu gwerth wastad yn cael ei gyfleu mewn mesurau o allbwn a Gwerth Ychwanegol 
Gros. Mae’r rhain yn cynnwys y buddion sy’n deillio o afonydd a moroedd glân, storio carbon 
ac awyr lân. 
 
A8.6 Roedd astudiaeth ARUP yn amcangyfrif bod gwerth blynyddol y cyflenwad dŵr sy’n 
tarddu o’r Parciau Cenedlaethol yn £6.7m. Amcangyfrifwyd fod gwerth y carbon sy’n cael ei 
ddal a’i storio trwy fawn a choetiroedd o fewn y Parciau Cenedlaethol rhwng £24.4m a 
£97.2m. Mae rhaglenni cadwraeth gan yr APCau yn ychwanegu gwerth trwy gynnal a 
chryfhau’r gwasanaethau ecosystemau a ddarperir. 
 

                                                           
35

 Rhoi Gwerth ar Barciau Cenedlaethol Cymru, ARUP, Medi 2013 
http://issuu.com/nationalparkswales/docs/rhoi_gwerth_ar_barciau_cenedlaethol/3?e=3340254/5548734  
36

 Arolwg Trigolion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Awst 2013 
http://www.breconbeaconstourism.org/documents/BBNPAResidentsSurvey-Aug2013.pdf  

http://issuu.com/nationalparkswales/docs/rhoi_gwerth_ar_barciau_cenedlaethol/3?e=3340254/5548734
http://www.breconbeaconstourism.org/documents/BBNPAResidentsSurvey-Aug2013.pdf
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A8.7 Amlygodd yr astudiaeth sawl enghraifft hefyd o’r gwerth ychwanegol a gynigir gan 
weithgareddau’r APCau. Yr APCau sy’n cynnal seilwaith twristiaeth y Parciau – o ganolfannau 
gwybodaeth i lwybrau troed – gan sicrhau mynediad at yr amgylchedd ar gyfer hamdden. 
Maent yn gweithio mewn partneriaeth gyda chyrff twristiaeth i hyrwyddo’r Parciau i ymwelwyr 
a hyrwyddo buddion twristiaeth gynaliadwy i’r diwydiant.  
 
A8.8 Mae’r APCau yn gwella cyfalaf cymdeithasol trwy ddarparu rhaglenni addysg, 
rhaglenni cynhwysiant cymdeithasol a rhaglenni datblygu cymunedol sy’n ychwanegu at werth 
cynhenid sylfaenol yr asedau a geir o fewn Parciau Cenedlaethol. 
 
A8.9 Mae rôl APCau fel arweinwyr a hwyluswyr – yn gweithio i ddarparu arbenigedd ar gyfer 
eraill a chyflawni a llywio prosiectau mewn partneriaeth – wedi dod yn fwyfwy pwysig wrth i’r 
APCau geisio cyflawni mwy gydag adnoddau cyfyngedig. Mae’r APCau yn cael cyllid, trwy 
Grant y Parciau Cenedlaethol a Lefi’r Parciau Cenedlaethol, o oddeutu £15m y flwyddyn, sy’n 
cyfateb i lai na £5 y pen yng Nghymru.  
 
A8.10 Mae gan APCau hanes ardderchog o godi incwm ychwanegol trwy grantiau a 
ffynonellau eraill – e.e. yn 2012-13 creodd y tri APC incwm ychwanegol o fwy na £5 miliwn, 
sydd tua un rhan o dair o’u hincwm ar y cyfan. 
 
A8.11 Mae’r Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy a weithredir gan yr APCau yn cael effaith 
lluosydd gref o ran arian cyfatebol, oriau gwirfoddolwyr a chyfraniadau mewn ffyrdd eraill37.  
Am bob £1 a roddir gan y gronfa, caiff tua £5 ei ddenu i’r Parciau Cenedlaethol. 
 
A8.12 Datgelodd astudiaeth ARUP fod gwerth gweithgarwch economaidd sy’n 
ddibynnol ar ansawdd yr amgylchedd yn y Parciau Cenedlaethol yn fwy o lawer na 
gwerth (a chost) gweithgarwch sy’n gysylltiedig â diogelu a rheoli’r amgylchedd. 
 
 

 
 
 
 

                                                           
37

 Gweler tudalennau 4 a 5 o http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/sustainable-
development-fund-scrutiny-report  

http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/sustainable-development-fund-scrutiny-report
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/scrutiny/sustainable-development-fund-scrutiny-report
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A9 Canlyniadau o ran cynhwysiant cymdeithasol a threchu tlodi - cryfder 
 
A9.1 Mae cyswllt uniongyrchol rhwng gwaith APCau i gyflawni dibenion statudol Parciau 
Cenedlaethol ac ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gynaliadwyedd, lleddfu tlodi a mynd i’r afael 
ag achosion sylfaenol anghydraddoldeb. Mae’r APCau wedi cynnal llawer o fentrau sy’n mynd 
i’r afael â’r materion hyn mewn ffordd integredig, gan gynnwys trwy gefnogi prosiectau 
cymunedol â grantiau o’u Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy. Mae’r APCau yn cydnabod bod 
cryn dipyn o waith i’w wneud o hyd i gyflawni’r amcanion a ragwelir gan Fil Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) ac maent yn ymrwymedig i brif ffrydio’r gwaith yma ar draws 
eu swyddogaethau gweithredol.  Byddai dyrchafu’r cyfrifoldebau am lesiant cymdeithasol 
ac economaidd yn ddiben statudol yn galluogi APCau i gyflawni mwy byth dros eu 
cymunedau. 
 
A9.2 Mae’r prosiect Mosaig38 yn enghraifft dda o sefyllfa lle mae’r APCau wedi gweithio 
gyda chymdeithas sifil ar gynhwysiant cymdeithasol. Mae’r prosiect yn gweithio gyda 
chymunedau pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ar hyn o bryd. Mae swyddogion y prosiect 
Mosaig yn gweithredu ym mhob un o’r tri Pharc Cenedlaethol, yn recriwtio hyrwyddwyr 
cymunedol, yn trefnu ymweliadau a gweithgareddau ac yn cyflwyno pobl newydd i’r Parciau. 
Mae’r prosiect hwn yn cyfrannu at nod cyffredin yr APCau i wneud yn siŵr bod pawb yn cael 
cyfle cyfartal i brofi’r Parciau Cenedlaethol ac i rannu yn y buddion y maent yn eu cynnig o 
safbwynt iechyd, diwylliant, addysg a’r amgylchedd. 
 
A9.3 Yn uniongyrchol o ganlyniad i waith gyda Hyrwyddwyr Eryri, mae APC Eryri wedi 
dechrau fforwm cydraddoldebau i sicrhau bod yr holl grwpiau a dangynrychiolir yn yr APC yn 
cael eu cynnwys. Hefyd mae’r Hyrwyddwr Cymunedol, Homan Youssofi, sy’n lanhawr ym 
Mhrifysgol Bangor, wedi cael ei ysbrydoli gymaint gan dirweddau Eryri fel ei fod wedi trefnu 
cyfres o deithiau cerdded a digwyddiadau yn Eryri, a ysbrydolwyd gan farddoniaeth, 
llenyddiaeth a cherddoriaeth o’r ardal. Mae wedi cyflwyno dros 50 o oedolion i dirweddau 
ysbrydoledig Eryri a’i threftadaeth ddiwylliannol ac wedi trefnu digwyddiadau tebyg ar gyfer 
plant ysgol ar y cyd ag Awdur Llawryfog pobl ifanc Cymru, Martin Daws. 
 
A9.4 Mae APCau yn arddangos arweinyddiaeth ar gynhwysiant cymdeithasol y tu hwnt i’r 
prosiect Mosaig e.e. mae APC Arfordir Penfro wedi bod yn weithgar o ran cynnwys plant a 
phobl ifanc a oedd wedi’u hallgau trwy ei waith gydag ysgolion a phrosiect ‘Eich Parc’39 ac o 
ran hyrwyddo defnydd o’r Parc Cenedlaethol ar gyfer iechyd a lles trwy Walkability40. 
 
A9.5 Mae’r Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy wedi cyfrannu at ystod eang o brosiectau ar 
fynd i’r afael â chynhwysiant cymdeithasol a thlodi e.e. yn Arfordir Penfro mae prosiectau’n 
cynnwys peilot i adeiladu tŷ pren fforddiadwy41 sydd wedi arwain yn ddiweddar at gytuno ar 
ganiatâd cynllunio ar gyfer pentrefan solar o dai fforddiadwy yng Nglanrhyd, a fydd yn 
defnyddio tua 15% o’r anghenion ynni sydd gan dŷ confensiynol42. 
 
A9.6 Mae hyfywedd cymunedau o fewn y Parciau Cenedlaethol yn y dyfodol o bwys i’r 
APCau hefyd e.e. yn Eryri mae’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy wedi cefnogi Canolfan Sgiliau 
yn Nolgellau a fydd yn darparu hyfforddiant ar gyfer dysgwyr 14-16, 16-19, oedolion a 
busnesau i gynyddu’r lefel sgiliau yn awr ac yn y dyfodol, er mwyn hyrwyddo’r economi werdd 
ym Meirionnydd a Chanolbarth Cymru. Rhagwelir y bydd 817 o unigolion yn cael budd o’r 
ganolfan dros y tair blynedd nesaf. 
 

                                                           
38

 Partneriaeth rhwng Ymgyrch y Parciau Cenedlaethol, yr APCau a Chymdeithas yr Hostelau Ieuenctid yw Mosaig. 
Ledled Cymru mae 65 o hyrwyddwyr Mosaig wedi cyflwyno dros 1,000 o bobl o gymunedau pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig mewn ardaloedd trefol i’r Parciau ers 2012  
39

 http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/Default.asp?pid=596&LangID=2   
40

 http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/Default.asp?pid=660&LangID=2   
41

 http://www.coedcymru.org.uk/images/user/CABAN%20UNNOS%20FLYER%20C%20(2).pdf 
42

 http://www.pembrokeshiresbestmagazine.com/2014/08/14/solar-hamlet-plans-approved/  

http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/Default.asp?pid=596&LangID=2
http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/Default.asp?pid=660&LangID=2
http://www.coedcymru.org.uk/images/user/CABAN%20UNNOS%20FLYER%20C%20(2).pdf
http://www.pembrokeshiresbestmagazine.com/2014/08/14/solar-hamlet-plans-approved/
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A9.7 Mae gan APC Bannau Brycheiniog hanes hir o hybu sgiliau lleol, yn gyntaf trwy ei 
raglen Sgiliau Gwledig, a oedd yn darparu hyfforddiant achrededig ar gyfer unigolion 
difreintiedig ac yn awr trwy’r rhaglen Sgiliau ar Waith, a fydd yn rhedeg tan 2018 ac sydd 
hefyd yn cynnwys APC Arfordir Penfro. Mae’r rhaglen hon yn targedu pobl ifanc yn bennaf, 
gan gynnwys y Rhai Nad Ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth Na Hyfforddiant, ac mae cyfanswm 
gwerth y prosiect yn fwy nag £1m. Yn ogystal â darparu hyfforddiant achrededig penodol ar 
gyfer sector yr amgylchedd, mae’r prosiect yn cynnig un flwyddyn o brofiad gwaith am dâl ochr 
yn ochr â staff yr APC. Dechreuodd y gyntaf o 3 haen o hyfforddeion ym mis Medi 2014; 6 yn 
APC Bannau Brycheiniog, 1 yn Nhorfaen (a letyir gan yr APC) a 5 yn APC Arfordir Penfro. 
 
A9.8 Mae’r Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy yn rhoi cymorth ariannol uniongyrchol i 
fusnesau lleol e.e. ym Mannau Brycheiniog rhoddwyd cymorth i gwmni masnachu Myddfai, 
sy’n amcanu at gefnogi cyfleoedd cymdeithasol, hamdden, lles a chyflogaeth yn ac o amgylch 
Myddfai, gan helpu’r busnes bach hwn i gyflawni darbodion maint a chystadlu dan amodau 
economaidd anodd. 
 
A9.9 Mae APCau yn mynd i’r afael â’r her o ran diffyg tai fforddiadwy mewn partneriaeth 
gydag awdurdodau tai a chymdeithasau tai lleol e.e. trwy gefnogi gwaith Hwyluswyr Tai 
Gwledig sy’n gweithio ar ran cymunedau lleol i gynnal arolygon o’r angen am dai a llunio 
datrysiadau wedi’u teilwra i ddiwallu anghenion tai a adnabuwyd yn lleol. 
 
A9.10 Mae Prosiectau’r Hwyluswyr Tai Gwledig wedi llwyddo i ddwyn ynghyd weithwyr 
proffesiynol ym meysydd tai a chynllunio. Mae’r mentrau wedi arwain at ganlyniadau pendant 
o ran darparu tai fforddiadwy am gost isel ar raddfa fechan gyda chyfathrebu gwell rhwng y 
bobl allweddol. Mae’r dull hwn wedi arwain at y canlyniadau canlynol yn Eryri yn 2012-13: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A10 Dyletswydd i roi sylw i ddibenion Parciau Cenedlaethol - gwendid  
 
A10.1 Mae Adran 11A(2) o Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 (a 
fewnosodwyd gan adran 62 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995) yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw 
awdurdod perthnasol (megis cyrff cyhoeddus amrywiol ac ymgymerwyr statudol), wrth arfer 
neu gyflawni swyddogaethau sy’n ymwneud â thir neu’n effeithio ar dir mewn Parc 
Cenedlaethol, roi sylw i ddibenion statudol Parciau Cenedlaethol. Cyfeirir yn aml at y 
ddyletswydd hon fel y ddyletswydd Adran 62. 
 
A10.2 Cyflwynwyd y ddyletswydd i gydnabod nad yw rheolaeth ar y dirwedd yn cael ei 
chyflawni ar wahân gan APCau, ond ei bod yn dibynnu ar gydweithio rhwng ystod o 
randdeiliaid i gyflawni canlyniadau cyffredin. 
 
A10.3 Er ei bod wedi bodoli am bron i 20 mlynedd, ystyrir yn eang bod y ddyletswydd 
yn aneffeithiol am nifer o resymau, yn bennaf oherwydd y canlynol: 
 

 Mae geiriad gwan y ddyletswydd o ran ‘rhoi sylw i’ yn golygu ei bod yn bosibl 
arddangos cydymffurfiaeth heb gyfrannu mewn unrhyw ffordd ystyrlon at y dibenion; 
 

 Ychydig iawn o ymwybyddiaeth sydd o’r ddyletswydd ymhlith awdurdodau perthnasol, 
heb unrhyw adrodd ar weithredu e.e. mae adrannau priffyrdd awdurdodau lleol yn 

Adeiladau Preswyl a 
Gwblhawyd % 

Ar y farchnad agored 28.1 

Fforddiadwy 64.9 

Anheddau Gweithwyr 
Amgylcheddol 7.0 

 

 

 

Caniatadau Cynllunio Preswyl % 

Ar y farchnad agored 35.7 

Fforddiadwy 54.8 

Anheddau Mentrau Gwledig 9.5 
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canolbwyntio ar gost-effeithlonrwydd wrth ymgymryd â gwaith cynnal a chadw 
priffyrdd, yn aml ar draul amwynder gweledol; 

 

 Nid yw Llywodraeth Cymru na Cyfoeth Naturiol Cymru wedi ysgwyddo rôl drosolwg 
mewn perthynas â’r ddyletswydd. O ganlyniad nid yw llwyddiant y ddyletswydd yn cael 
ei fonitro ac nid oes mecanwaith eglur i gyflawni cydymffurfiaeth. 

 
A10.4 Rydym ni’n credu felly bod angen diwygio ac ailrymuso’r ddyletswydd er mwyn 
iddi gyflawni ei diben bwriadedig sef sicrhau mwy o dderbyniad gan awdurdodau 
perthnasol i’r gwaith cyffredin o gyflawni dibenion y Parc Cenedlaethol. 
 
A10.5 Ar hyn o bryd mae’r ddyletswydd yn gweithredu fel dim llawer mwy nag ymarfer ‘ticio 
blychau’ gwirfoddol y mae llawer o gyrff yn dewis peidio â chymryd rhan ynddo. Yn hytrach na 
hynny, fe hoffem ni weld rhwymedigaeth lawer mwy ysgogol, cadarnhaol yn cael ei gosod ar 
awdurdodau perthnasol. Rydym yn awgrymu disodli ‘rhoi sylw i’ â ‘cefnogi’.   
 
A10.6 Rydym hefyd yn awgrymu y gallai’r ddyletswydd fod yn gysylltiedig â’r Cynllun 
Rheoli yn hytrach na’r dibenion fel y cyfryw, fel y mae yn yr Alban. Dylai statws y 
Cynllun Rheoli gael ei ddyrchafu fel ei fod yn cael ei gyflwyno gerbron Cynulliad 
Cenedlaethol Cymru mewn cylch pum mlynedd. Byddai hyn yn gyfle i gynlluniau rheoli 
ac unrhyw faterion cysylltiedig, gan gynnwys cyfraniad cyrff cyhoeddus, gael eu trafod 
yn gyhoeddus. 
 
A10.7 Dylai fod gofyniad cyfreithiol i awdurdodau perthnasol adrodd yn flynyddol ar y 
modd y maent wedi cefnogi’r broses o gyflawni’r Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol.  
Gellid gwneud hyn ar y cyd ag adrodd ar y modd y cyflawnir dyletswydd gyfochrog 
awdurdodau perthnasol i roi sylw i ddiben (neu gynllun rheoli, pe bai’r ddyletswydd hon yn 
cael ei diwygio hefyd) Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol. 
 
A10.8 Yn yr Alban, nid oes rhwymedigaeth o’r fath ar awdurdodau perthnasol. Yn hytrach 
mae’r APCau yn ceisio gweithio trwy’r Gweinidog perthnasol a’r llythyr a ysgrifennir ganddynt 
ar yr adeg y caiff y Cynllun ei lansio sy’n nodi’r disgwyliadau ar awdurdodau perthnasol a’u rôl 
yn cadeirio cyfarfod blynyddol ar lefel uwch swyddogion i wneud yn siŵr bod yr holl 
awdurdodau’n deall ac yn adrodd ar y cydymdrech sy’n ofynnol i reoli’r Parc.  Rydym ni’n 
credu y byddai gofyniad deddfwriaethol ar awdurdodau perthnasol i gynhyrchu 
adroddiad yn fwy effeithiol ac yn debygol o greu sefyllfa gyfartal. 
 
A10.9 Dylid diweddaru’r canllawiau ar y ddyletswydd a gyhoeddwyd yn 2005 a 
chyfeirio atynt yn natganiad polisi Llywodraeth Cymru ar dirweddau gwarchodedig. 
Mae’r rhestr o awdurdodau perthnasol yn y canllawiau presennol wedi dyddio a dylid ei 
diweddaru. Rhaid atgoffa awdurdodau perthnasol o fodolaeth a gofynion y 
ddyletswydd. 
 
A10.10  Rydym felly’n awgrymu y gellid diwygio’r ddeddfwriaeth fel a ganlyn: 
 
Dyletswydd ar rai cyrff a phersonau i gefnogi Cynlluniau Rheoli Parciau Cenedlaethol 
 
Wrth arfer neu gyflawni unrhyw swyddogaethau mewn perthynas â thir, neu er mwyn 
effeithio ar dir, mewn Parc Cenedlaethol, rhaid i unrhyw awdurdod perthnasol gefnogi’r 
Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol fel y’i mabwysiadwyd dan adran 66(2) o Ddeddf yr 
Amgylchedd 1995 ac adrodd yn flynyddol ar y modd y cyflawnwyd hyn. 
 
A11 Trefniadau sefydliadol – gwendid  
 
A11.1 Ceir nifer o drefniadau sefydliadol hanesyddol sy’n cael effaith sylweddol ar ein gallu i 
gyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol a’r ddyletswydd gysylltiedig. Mae’r rhain yn cynnwys: 
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 Natur ddatgymalog amryw gyfundrefnau rheoleiddiol e.e. mae cyfundrefnau rheoli 
datblygu a rheoliadau adeiladu’n cael eu rheoli gan gyrff gwahanol o fewn Parciau 
Cenedlaethol. Byddai cydweithrediad gwell rhwng gwasanaethau cynllunio APCau a 
meysydd megis rheoliadau adeiladu’n darparu gwasanaeth haws i’w ddefnyddio ar 
gyfer cymunedau a busnesau sy’n dymuno gwneud gwaith a fyddai’n berthnasol i’r 
ddwy gyfundrefn; 
 

 Diffyg cydgysylltiad rhwng cynlluniau amaeth-amgylcheddol a dibenion Parciau 
Cenedlaethol e.e. bydd Glastir o fudd i’r economi wledig a’r amgylchedd mewn nifer o 
ffyrdd, gan ddarparu’r cyfle i wella ardaloedd mawr o'r ucheldiroedd yn ogystal â thir 
amaeth cynhyrchiol mewn ardaloedd sensitif. Fodd bynnag, cafodd y cynllun ei 
ddatblygu ar wahân i ddibenion Parciau Cenedlaethol a gallai fod wedi cael ei ddylunio 
gan ystyried y dibenion yn fwy, gan ddwyn budd llawnach i dirweddau’r Parciau 
Cenedlaethol; 

 

 Y nifer fawr o gyrff cyhoeddus sy’n gweithredu o fewn Parciau Cenedlaethol ar 
reoli adnoddau naturiol. Rydym ni’n credu bod lle ar gyfer mathau newydd o 
waith mewn partneriaeth a bod lle o bosibl i drosglwyddo’r cyfrifoldeb am reoli 
adnoddau naturiol e.e. gallai’r modd y mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm 
Idwal43 yn cael ei rheoli a’i hyrwyddo trwy bartneriaeth rhwng APC Eryri, Cyfoeth 
Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gynnig gwersi gwerthfawr i 
ardaloedd eraill. Rydym yn gwneud sylwadau pellach am reoli adnoddau naturiol yn 
Adran B5 o’r ymateb hwn; 

 

 Diffyg arweinyddiaeth genedlaethol barhaus ar gyfer Parciau Cenedlaethol.  
Amlygodd y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus ddiffyg 
arweinyddiaeth genedlaethol ar gyfer Parciau Cenedlaethol. Rydym ni’n ystyried y 
gallai hyn gael ei ddarparu yn y lle cyntaf gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Fel rhan o hyn, 
byddem yn disgwyl gweld arweinyddiaeth a pherchnogaeth ar lefel Byrddau ar 
weledigaeth a datganiad o bolisi cyffredinol ar gyfer tirweddau gwarchodedig a 
rôl fwy i ymuno â ni i hybu cydweithio a chyfnewid gwybodaeth rhwng cyrff 
rheoli tirweddau gwarchodedig. Dylai fod cydnabyddiaeth benodol o fewn Bil yr 
Amgylchedd i gyfrifoldebau Cyfoeth Naturiol Cymru am dirweddau 
gwarchodedig. Dylai Llywodraeth Cymru nodi ei gweledigaeth ar gyfer tirweddau 
gwarchodedig; 

  

 Cyflawni ein potensial o ran arweinyddiaeth ym maes Rheoli Cyrchfan.  Mae 
APCau eisoes yn cyflawni rôl arwain gref o fewn Partneriaethau Rheoli Cyrchfan ac o 
ran eu datblygu44.  Mae profiad ym Mannau Brycheiniog (ardal sy’n Gyrchfan yn ei 
rhinwedd ei hun, yn wahanol i Eryri ac Arfordir Penfro) yn amlygu’n glir y gallai’r rôl 
arwain gael ei datblygu ymhellach mewn ardaloedd eraill yn y dyfodol, gan ddarparu 
cyfleoedd gwell i ymwelwyr, defnyddwyr a busnesau. Gellir cyfrif llawer o’r hyn y mae 
APCau yn ei gyflawni fel cyfraniadau at yr economi leol trwy dwristiaeth – gwaith ar 
lwybrau, darparu gwybodaeth, dehongli, rheoli traffig, rheoli datblygu ac ati. Byddai 
cydnabyddiaeth gan Croeso Cymru i’r rôl arwain hon a gyflawnir gan APCau o gymorth 
i alluogi APCau i ddatblygu eu huchelgeisiau o ran arweinyddiaeth ac i reoli a datblygu 
cyrchfannau mewn modd cydlynol a chynaliadwy. 

 
B – Yr heriau a’r cyfleoedd posibl sy’n wynebu tirweddau dynodedig Cymru.  
 
B1 Mae nifer fawr o heriau’n wynebu tirweddau dynodedig yng Nghymru, a fydd yn ei 
gwneud yn ofynnol i APCau addasu i amgylchiadau sy’n newid ond mewn llawer o achosion 

                                                           
43

 http://www.ccgc.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-landscapes--sites/protected-
landscapes/national-nature-reserves/cwm-idwal.aspx?lang=cy-gb  
44

 http://business.wales.gov.uk/dmwales/cy/destination-management  

http://www.ccgc.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-landscapes--sites/protected-landscapes/national-nature-reserves/cwm-idwal.aspx?lang=cy-gb
http://www.ccgc.gov.uk/landscape--wildlife/protecting-our-landscape/special-landscapes--sites/protected-landscapes/national-nature-reserves/cwm-idwal.aspx?lang=cy-gb
http://business.wales.gov.uk/dmwales/cy/destination-management
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byddant hefyd yn cynnig cyfleoedd. Rydym yn amlygu pump o’r heriau a chyfleoedd mwyaf 
arwyddocaol isod. 
  
B2 Parhau i fod yn berthnasol mewn cymdeithas sy’n newid a diwallu ei hanghenion 
 
B2.1 Wrth i gymdeithas ddod yn fwy trefol ac wrth i ffyrdd pobl o fyw ddod yn fwy 
llonydd, mae risg y bydd Parciau Cenedlaethol yn fwyfwy pell oddi wrth rannau mawr 
o’r boblogaeth ond ochr yn ochr â hyn ceir cyfle i gyflawni swyddogaeth fwy o lawer o 
ran gwella ansawdd bywyd pobl. Roedd sicrhau bod y tirweddau dynodedig yn dal i fod 
yn berthnasol ac yn flaengar yn un o’r rhesymau dros ysgogi’r Adolygiad. 
 
B2.2 Canfu Arolwg Iechyd Cymru ar gyfer 201345 fod lefelau gordewdra wedi cynyddu ers i’r 
arolwg ddechrau yn 2003-04, gydag ychydig o newid mewn gweithgarwch corfforol yn ystod yr 
amser hwn. Roedd lefelau afiechyd wedi cynyddu gyda lefelau amddifadedd mewn ardaloedd. 
 
B2.3 Mae dadansoddiad o Gyfrifiad 201146 yn datgelu bod poblogaethau trefol yng Nghymru 
a Lloegr yn tyfu’n gyflymach na phoblogaethau gwledig. Amcangyfrifir bod poblogaeth wledig 
Cymru a Lloegr yn 2011 wedi bod 2.5% yn uwch yn 2011 nag yn 2001, ac amcangyfrifir fod y 
boblogaeth drefol wedi bod 9% yn uwch. 
 
B2.4 Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi amcanestyniadau poblogaeth47 sy’n 
rhagamcanu cynnydd ym mhoblogaeth pob Parc Cenedlaethol rhwng 2008 a 2023 gyda 
chynnydd o 2% ym Mannau Brycheiniog, cynnydd o 1.5% yn Arfordir Penfro a chynnydd o 
3.5% yn Eryri. Caiff y cynnydd rhagamcanol ym mhoblogaeth y Parciau Cenedlaethol yng 
Nghymru ei ysgogi gan fewnlifiad o rannau eraill o Gymru a’r DU. Rhagamcanir y bydd nifer y 
marwolaethau’n uwch na nifer y genedigaethau (newid naturiol negatif) trwy gydol cyfnod yr 
amcanestyniadau ac ym mhob Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn deillio o broffiliau oedran hŷn y 
poblogaethau mewn Parciau Cenedlaethol o’i gymharu ag ardaloedd eraill. Rhagamcanir y 
bydd cynnydd sylweddol yn y boblogaeth sydd dros 65 a gostyngiad yn y boblogaeth sydd 
dan 65 ym mhob Parc Cenedlaethol. Bydd poblogaeth sy’n tyfu ac yn heneiddio’n dwyn heriau 
i Barciau Cenedlaethol o ran cynnal lefelau priodol o weithgarwch economaidd a darpariaeth o 
ran tai â chymorth. 
 
B2.5 Cynhaliodd Cymdeithas APCau’r DU Arolwg o'r Parciau Cenedlaethol48 ym mis 
Rhagfyr 2012. Cymru gafodd y sgôr uchaf o ran pwysigrwydd y Parciau Cenedlaethol i bobl yn 
y wlad o’i gymharu â’r canlyniadau ar gyfer Lloegr a’r Alban. [‘National Parks are most 
important to those in Wales (95%)’] 
 
B2.6 Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) yn adnabod nifer o nodau a 
dangosyddion i wella llesiant yng Nghymru. Bydd cynlluniau llesiant yn cael eu rhoi ar sail 
statudol a rôl Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn cael ei sefydlu i weithredu fel eiriolwr 
dros genedlaethau’r dyfodol. 
 
B2.7 Bydd Parciau Cenedlaethol ac APCau yn cyflawni rôl hollbwysig o ran cyflawni 
cynlluniau llesiant. Ystyrir yn eang bod Parciau Cenedlaethol yn ‘ffatrïoedd llesiant’ sy’n 
cyfrannu at ystod eang o fuddion iechyd a chymdeithasol mewn byd sy’n gynyddol gymhleth 
ac o dan bwysau. Heb ystyried unrhyw newid i’w sail ddeddfwriaethol, mae ganddynt eisoes 
ddyletswydd statudol i geisio meithrin llesiant economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol o 
fewn eu ffiniau a thrwy hyn maent yn hybu’r defnydd o’r Parciau Cenedlaethol ar gyfer iechyd 
a llesiant mewn nifer o wahanol ffyrdd e.e. trwy Walkability49 yn Arfordir Penfro. 

                                                           
45

 http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-health-survey/?skip=1&lang=cy   
46

 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337939.pdf  
47

 http://wales.gov.uk/statistics-and-research/population-projections-national-parks/?skip=1&lang=cy   
48

 http://www.peakdistrict.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0018/361035/J11111-National-Parks-Survey-Draft-Report-
v1.pdf 
49

 http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=660&LangID=2   

http://wales.gov.uk/statistics-and-research/welsh-health-survey/?skip=1&lang=cy
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_337939.pdf
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/population-projections-national-parks/?skip=1&lang=cy
http://www.peakdistrict.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0018/361035/J11111-National-Parks-Survey-Draft-Report-v1.pdf
http://www.peakdistrict.gov.uk/__data/assets/pdf_file/0018/361035/J11111-National-Parks-Survey-Draft-Report-v1.pdf
http://www.pembrokeshirecoast.org.uk/default.asp?pid=660&LangID=2
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B2.8 Dylid felly rhoi dyletswydd benodol i APCau o ran cynlluniau llesiant. Gallai rôl y 
Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol gael ei hehangu i gwmpasu llesiant a gallai fod y 
cynllun llesiant mewn ffaith ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Dylai fod sail statudol i hyn 
fel sydd i’r Cynllun Rheoli presennol. Dylid rhoi ystyriaeth hefyd i wneud APCau yn 
aelodau llawn o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus er mwyn hwyluso’r rôl fwy hon o 
ran cyflawni cynlluniau llesiant. 
 
B3 Cydgysylltu’r drefn o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus ar draws ffiniau rhwng 
sectorau – yr amgylchedd, iechyd, anghydraddoldeb, tlodi, twristiaeth 
 
B3.1 Yn ogystal â chyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol a’r ddyletswydd gysylltiedig, 
mae APCau yn cyfrannu at nifer o wasanaethau cyhoeddus eraill, gan gynnwys iechyd, 
anghydraddoldeb a lleihau tlodi. Mae’r cysylltiadau rhwng amgylchedd iach a phoblogaeth 
iach yn sefydledig, ac felly hefyd y cysylltiadau rhwng amgylchedd o ansawdd da ac economi 
iach. 
 
B3.2 Gyda’u cysylltiadau lleol, eu harbenigedd a’u rhwydweithiau partneriaeth eang mae 
APCau mewn sefyllfa dda i gyflawni rôl fwy o ran darparu nifer o wasanaethau cyhoeddus. 
Gallai hyn gynnwys arwain, cydgysylltu, cefnogi neu gynghori mewn perthynas â darparu 
gwasanaethau. 
 
B3.3 Mewn llawer o achosion, mae APCau wedi cefnogi gwaith peilot neu arbrofol trwy eu 
Cronfeydd Datblygu Cynaliadwy sydd â’r potensial i gael ei ehangu e.e. mae APC Eryri wedi 
cefnogi’r Prosiect Cegin Bro gan Dîm Cymunedau yn Gyntaf Bowydd a Rhiw, sy’n cynorthwyo 
ac yn galluogi pobl i dyfu, casglu, cyffeithio a choginio bwyd iddynt hwy eu hunain a’u 
teuluoedd. Bydd hyn yn ei dro’n cynorthwyo ac yn galluogi pobl i ddefnyddio’r sgiliau uchod i 
fod yn fentrus trwy ffurfio microfusnesau neu fentrau cymdeithasol. Mae’r prosiect yn 
canolbwyntio’n arbennig ar gymunedau ‘anodd i’w cyrraedd’ . 
 
B3.4 Mewn achosion eraill mae APCau wedi addasu cynlluniau presennol i roi ystyriaeth 
lawn i ddyletswyddau a chyfrifoldebau newydd e.e. mae’r Strategaeth a Chynllun Gweithredu 
Cynhwysiant Cymdeithasol a gynhyrchwyd ar y cyd gan y tri APC yng Nghymru bellach yn 
cynnwys nod i gyfrannu at ddileu tlodi plant. 
 
B3.5 Mae’r APCau yn gwneud cyfraniad pwysig at nifer o ymrwymiadau traws-sector yn y 
Rhaglen Lywodraethu, gan gynnwys: 
 

 Byw o fewn terfynau amgylcheddol a gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd; 

 Diogelu ecosystemau iach; 

 Creu mannau cynaliadwy ar gyfer pobl;  

 Cefnogi’r economi a busnes; 

 Creu economi carbon isel cynaliadwy; 

 Atal afiechyd a lleihau anghydraddoldebau iechyd; 

 Cymunedau mwy cynhwysol a chydlynol; 

 Economi wledig sy’n ffynnu; 

 Gwella gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer cymunedau gwledig; 

 Ehangu mynediad i’n diwylliant, treftadaeth a chwaraeon, ac annog mwy o 
gyfranogiad; 

 Sicrhau mwy o ddefnydd o’r Gymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd. 
 
B4 Dull integredig o reoli ein hadnoddau naturiol 
 
B4.1 Mae’r ffordd y caiff adnoddau naturiol eu rheoli yng Nghymru’n newid a bydd Bil yr 
Amgylchedd yn galluogi dull cydgysylltiedig o reoli ein hadnoddau naturiol mewn ffordd 
gynaliadwy a mwy rhagweithiol. 
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B4.2 Mae rheoli ein hadnoddau naturiol yn gynaliadwy’n hollbwysig i lwyddiant economi 
Cymru yn y dyfodol ac i greu dyfodol i’n holl gymunedau. Mae llawer o’r sbardunau 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol sy’n tanategu ein hadnoddau naturiol yn gyd-
ddibynnol a cheir cysylltiadau cryf rhwng rheoli adnoddau naturiol, lleihau tlodi, creu cyfoeth a 
gwella safonau byw. 
 
B4.3 Rydym yn llwyr gefnogol i uchelgeisiau Llywodraeth Cymru bod ein hadnoddau 
naturiol yn cael eu rheoli’n gynaliadwy ac rydym yn awyddus i chwarae rhan flaenllaw o 
fewn hyn. Rydym yn arweinwyr naturiol ar yr agenda bwysig hon oherwydd amrywiaeth 
yr adnoddau naturiol sydd i’w cael o fewn ein ffiniau, ein profiad a’n harbenigedd o ran 
cyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol, y sgiliau hwyluso yr ydym wedi’u hennill trwy 
ein gwaith i ysgogi datblygu cynaliadwy a’n cysylltiadau helaeth â chymunedau 
buddiant, gan gynnwys pobl sy’n byw ac yn gweithio o fewn ein ffiniau. 
 
B4.4 Fel rhan o newidiadau tuag at integreiddio prosesau adrodd yn fwy, dylid rhoi 
cyfrifoldeb i APCau am gynnwys Cynlluniau Adnoddau Naturiol Lleol ar gyfer y Parciau 
Cenedlaethol yn eu Cynlluniau Rheoli Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn estyniad 
rhesymegol ar y cynlluniau, sydd wedi ymorol am reoli adnoddau naturiol mewn modd 
integredig dros y ddau ddegawd diwethaf. Yn arwyddocaol, mae’r Cynllun Rheoli Parc 
Cenedlaethol yn gynllun ar gyfer y Parc Cenedlaethol cyfan, ac nid dim ond yr APC. 
Rydym ni’n credu y byddai ein profiad hir ni o integreiddio nifer o ganlyniadau o fewn y 
cynlluniau hyn yn ein paratoi’n dda i arwain y broses o gynhyrchu Cynlluniau 
Adnoddau Naturiol. Mae ein strwythurau llywodraethu hygyrch a thryloyw yn darparu 
mecanweithiau parod i ni ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol, cymunedau ac eraill â 
buddiant mewn adnoddau naturiol. Byddai hyn yn cyd-fynd yn dda â’r rôl yr ydym yn ei 
rhagweld i APCau mewn perthynas â chynlluniau llesiant fel a nodir yn Adran B2.5 o’r 
ymateb hwn. 
 
B4.5 Rydym yn rhagweld y byddai ein Cynlluniau Adnoddau Naturiol yn canolbwyntio ar 
warchod bioamrywiaeth a gweithrediad ecosystemau a’r cyswllt â’n heconomi a’n cymunedau 
lleol. Yn hollbwysig, byddent yn nodi ffyrdd y gellir gwella amrywiaeth a gwydnwch adnoddau. 
Byddai effeithlonrwydd adnoddau hefyd yn chwarae rhan bwysig yn y cynlluniau, yn enwedig 
o ystyried y cysylltiadau â lleihau tlodi a chreu swyddi. 
  
B4.6 Rydym hefyd yn gweld cyfle o fewn y Cynlluniau i archwilio sut y gellir cymhwyso Tâl 
am Wasanaethau Ecosystemau yn y ffordd fwyaf effeithiol o fewn amgylcheddau sensitif y 
Parciau Cenedlaethol. Gallai hyn ddwyn buddion enfawr i gynlluniau megis adfer 
mawndiroedd a chyflenwadau dŵr. Mae cyllid cyhoeddus ar gyfer adfer mawndiroedd yn 
gyfyngedig iawn ar hyn o bryd, gan mai dim ond costau adfer ac unrhyw incwm yr aed hebddo 
o ganlyniad i adfer y tir y gall eu talu, oherwydd rheolau Sefydliad Masnach y Byd. Trwy greu 
marchnad ar gyfer buddion adfer mawndiroedd o ran lliniaru effeithiau’r newid yn yr hinsawdd, 
dŵr a bioamrywiaeth, gellid hwyluso llifoedd o fuddsoddiad preifat, a allai roi cymhelliad ar 
gyfer defnydd ehangach o gamau adfer ymhlith y gymuned rheoli tir mewn ffyrdd sydd wedi’u 
halinio â gwarchod bioamrywiaeth a defnydd cynaliadwy o dir. 
 
B4.7 Er mwyn gwireddu’r uchelgais a nodir yn Adrannau B5.4 a 5.5, bydd angen i APCau 
adeiladu ar gysylltiadau presennol â sefydliadau academaidd ac ymchwil i gynorthwyo gyda’r 
wyddoniaeth, yr oruchwyliaeth a’r gwaith monitro y mae eu hangen i gyflawni’r swyddogaeth 
hon mewn perthynas â rheoli adnoddau naturiol yn effeithiol e.e. mae’r Prosbectws Ymchwil 
ar gyfer Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn nodi ystod o gyfleoedd i sefydliadau 
ymchwil ac APCau gydweithio. 
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C – P’un a yw’r dibenion statudol presennol ar gyfer tirweddau dynodedig neu’r 
dyletswyddau statudol sydd ar gyrff rheoli yn gallu mynd i’r afael â’r heriau presennol 
sy’n eu hwynebu yn ogystal â’r heriau a fydd yn eu hwynebu yn y dyfodol. 
 
C1 A yw’r dibenion statudol yn ddigonol i ymateb i heriau yn y presennol a’r 
dyfodol? 
 
C1.1 Pe baent yn parhau heb eu diwygio, rydym yn ystyried y byddai’r dibenion 
statudol a’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yn ein galluogi i fynd i’r afael â 
heriau yn awr ac yn y dyfodol i ryw raddau, er y byddai cyfyngiadau arnom o ran yr hyn 
y gallem ei wneud. Fodd bynnag, byddai eu diwygio fel a awgrymir gennym ni yn Adran 
D o’r ymateb hwn yn galluogi ymateb mwy cynhwysfawr ac integredig i heriau yn awr 
ac yn y dyfodol ac o ran cyflawni canlyniadau hirdymor. 
 
C1.2 Nid dynodiadau statig yw’r Parciau Cenedlaethol ac maent wedi esblygu dros 
drigain mlynedd i adlewyrchu anghenion a blaenoriaethau cymdeithas. Mae’r esblygiad 
hwn wedi’u galluogi i ddatblygu a thyfu ac i ddod â rhanddeiliaid gyda hwy ar y siwrne 
hon o newid. Ceir disgwyliad ymhlith ein cymunedau a’n partneriaid allweddol bod 
angen newid pellach erbyn hyn. 
 
C2 Natur gydgysylltiedig y dibenion statudol a’r swyddogaeth gynllunio 
 
C2.1 Mae cynllunio’n erfyn cyflawni hollbwysig i gyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol a’r 
ddyletswydd gysylltiedig, a drafodwyd mewn rhannau eraill o’r ymateb hwn. Heb swyddogaeth 
gynllunio ar gyfer APCau byddai dull anghyson yn bodoli o ran rheoli datblygu. Byddai’r diffyg 
cydlyniad dilynol rhwng rheoli a chynllunio datblygu’n tanseilio’r broses o gyflawni dibenion 
Parciau Cenedlaethol a’r ddyletswydd. 
 
C2.2 Mae cynllunio’n cyflawni rôl allweddol o ran sicrhau bod unrhyw ddatblygiad newydd 
wedi’i ddylunio’n dda ac wedi’i leoli’n ofalus fel ei fod yn cyfrannu at ansawdd yr amgylchedd 
naturiol a’r dreftadaeth adeiledig, yn ogystal â darparu cartrefi a gweithleoedd fforddiadwy i 
gynnal cymunedau ac economi leol y Parc Cenedlaethol. 
 
C2.3 Rôl APCau fel yr awdurdod cynllunio lleol yw hwyluso a dylanwadu ar ddatblygiad 
priodol tir ac adeiladau o fewn ei ffiniau. Pe bai hybu llesiant economaidd yn cael ei wneud yn 
rhan benodol o’r dibenion statudol byddai hynny’n ei gwneud yn bosibl integreiddio 
canlyniadau sydd o fudd i economi, amgylchedd a chymunedau’r Parciau Cenedlaethol mewn 
ffordd fwy effeithiol. 
 
C3 Ymestyn gwaith y tu allan i’r ffiniau presennol 
 
C3.1 Gall yr APCau gyflawni rôl arwyddocaol mewn prosiectau sy’n rhannol neu’n 
gyfan gwbl y tu allan i’w ffiniau, gan ddefnyddio eu sgiliau, eu harbenigedd a’u 
rhwydweithiau i weithredu fel canolbwyntiau ar gyfer cyflawni blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer datblygu cynaliadwy a rheoli adnoddau naturiol, gan 
gynnwys mewn ardaloedd heb gynllun rheoli na ffocws cyflawni cydnabyddedig.  Maent 
hefyd yn fedrus mewn deor syniadau sy’n gallu arwain at drawsnewidiad mewn meysydd eraill 
e.e. rôl APC Bannau Brycheiniog ar Cymoedd Gwyrdd (fel a nodir yn adran 4.3 o’r ymateb 
hwn). Dylid cydnabod y rolau posibl hyn fel rhan benodol o fodelau gweithredu APCau. 
 
C3.2 Mae llawer o enghreifftiau parhaus o APCau yn gweithredu fel canolbwyntiau e.e. mae 
APC Eryri wedi arwain partneriaeth rhwng pob un o’r pedair tirwedd ddynodedig yng Ngogledd 
Cymru – sef Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn, Ynys 
Môn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy – dros y ddwy flynedd ddiwethaf, er mwyn gwella 
dealltwriaeth busnesau lleol am rinweddau arbennig pob ardal a sut y gellir eu defnyddio fel 
offer marchnata. 
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C3.3 Caiff y rhaglen hon ei chyllido gan Croeso Cymru trwy ei gronfa Partneriaeth ar gyfer 
Twf. Mae’r bartneriaeth yn dechrau ar ei hail flwyddyn, a hithau wedi cwblhau blwyddyn beilot 
lwyddiannus pan fu pob un o’r pedair ardal yn gweithio gyda chwmni marchnata arbenigol i 
godi eu proffil ym marchnad cyrchfannau gwyliau’r DU. Roedd y prosiect peilot hefyd yn 
cynnwys cyfres o seminarau busnes a oedd wedi’u bwriadu i ddarparu gwybodaeth ymarferol 
ar gyfer busnesau ynglŷn â sut i ddefnyddio llai o ynni a dŵr, gan felly ostwng costau rhedeg a 
dod yn fwy proffidiol trwy ddod yn fwy cynaliadwy, yn ogystal â rhoi mantais yn y farchnad. 
 
C3.4 Mae gwaith y bartneriaeth wedi cael derbyniad da gan fusnesau yn lleol ar mae’r 
prosiect wedi magu cryn dipyn o fomentwm ac yn cael ei ystyried gan Croeso Cymru yn 
lasbrint ar gyfer ardaloedd eraill o ran cydweithredu yn y sector cyhoeddus ac ymgysylltu’n 
briodol â busnesau. 
 
C4 Ymestyn ffiniau Parciau Cenedlaethol i gynnwys ardaloedd morol ac arfordirol 
 
C4.1 Nid oes Parciau Cenedlaethol morol ac arfordirol yn y DU. Mae dau o’r tri Pharc 
Cenedlaethol yng Nghymru (Eryri ac Arfordir Penfro) yn cynnwys ardaloedd o forlin o fewn eu 
ffiniau a chafodd Arfordir Penfro’i ddynodi oherwydd ei forlin eithriadol a helaeth. Nid yw’r 
trefniadau dynodi ar gyfer Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn darparu ar gyfer 
cynnwys ardaloedd morol ac arfordirol ar hyn o bryd, gan ei bod yn ofynnol i ffiniau ddiweddu 
ar y marc distyll cymedrig. Fodd bynnag, yn yr Alban mae’r ddeddfwriaeth yn darparu ar gyfer 
creu Parciau Cenedlaethol morol ac arfordirol. 
 
C4.2 Mae Scottish Natural Heritage wedi cynnal archwiliad manwl o Barciau Cenedlaethol 
morol ac arfordirol ac wedi cyhoeddi cyngor manwl50 sy’n dod i’r casgliad bod y dull cyffredinol 
mewn perthynas â Pharciau Cenedlaethol, fel y mae wedi cael ei gymhwyso ar dir, yr un mor 
berthnasol i’r amgylchedd arfordirol a morol. Fodd bynnag, byddai angen ystyried nifer o 
wahaniaethau pendant megis natur ddynamig yr amgylchedd forol, y system wahanol o 
hawliau comin ac eiddo a’r fframwaith rheoleiddiol gwahanol, yr ystod o weithgareddau 
hamdden anffurfiol a’r nifer cynyddol o bwysau ar yr amgylchedd arfordirol a morol. 
 
C4.3 Rydym ni’n credu ei bod yn amserol archwilio pa un a yw’r gwerth ychwanegol y 
gallai Parc Cenedlaethol morol ac arfordirol ei ddwyn i gadwraeth, hamdden a datblygu 
cynaliadwy yn cyfiawnhau dynodiad yng Nghymru. Fel cam cyntaf, dylai Llywodraeth 
Cymru ddiwygio Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 i ddarparu 
ar gyfer creu mewn egwyddor Barciau Cenedlaethol morol ac arfordirol, ar yr amod bod 
ardaloedd yn cwrdd â’r meini prawf dynodi. Yn y byrdymor, rydym yn rhagweld y 
byddai unrhyw ddynodiad yn debygol o ganolbwyntio ar ymestyn Parciau Cenedlaethol 
presennol i’r amgylchedd morol, yn hytrach na chreu Parc Cenedlaethol morol cwbl 
newydd. 
 
C4.4 Byddai dull integredig o reoli tirweddau ynghyd â’u cefnwledydd morol ac arfordirol yn 
gydnaws â’r dull cydgysylltiedig y mae Llywodraeth Cymru’n ceisio’i hyrwyddo mewn 
perthynas â rheoli adnoddau naturiol yn fwy eang. 
 
C4.5 Gallai Parc Cenedlaethol arfordirol a morol ychwanegu gwerth mewn pedair prif ffordd: 
 
C4.6 Cyfleoedd i wella dealltwriaeth a gofal am yr ardal a mwynhad ohoni – Mae ar 
amgylchedd arfordirol a morol Cymru angen gofal a buddsoddiad integredig a pharhaus i 
gadw ei amrywiaeth, ei iechyd a’i gynhyrchiant. Heb os nac oni bai byddai cyfle i gynyddu 
mwynhad o amgylchedd arfordirol a morol Cymru a dealltwriaeth amdano trwy gynllunio a 
darparu gweithgarwch hamdden yn well a dehongli gwell. 
 
C4.7 Cynllunio a rheoli gwell – mae Parc Cenedlaethol yn erfyn ar gyfer cynllunio a rheoli 
treftadaeth arfordirol a morol mewn modd mwy integredig. Byddai’r Cynllun Rheoli Parc 
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Cenedlaethol yn darparu ar gyfer cydgysylltu gweithgareddau a datblygiadau presennol mewn 
modd cryfach a diwallu anghenion yn y dyfodol. 
 
C4.8 Buddion cymdeithasol ac economaidd – bydd Parc Cenedlaethol yn dwyn buddion 
cymdeithasol ac economaidd i’r ardal yn ogystal â Chymru’n fwy eang. Byddai proffil cynyddol 
yr ardal yn cynyddu twristiaeth a gellid ei ddefnyddio i farchnata cynnyrch, nwyddau a 
gwasanaethau lleol. Byddai ymestyn cyfrifoldeb APC yn creu cyflogaeth ac yn helpu i gefnogi 
a hyrwyddo busnesau presennol, gan roi cyngor, hyfforddiant a chyllid wedi’u teilwra iddynt 
ddatblygu ac arallgyfeirio. 
 
C4.9 Arfer da ac arloesi – mae Parc Cenedlaethol yn rhoi’r cyfle i fod yn arloesol ac i 
dreialu dulliau newydd o gynllunio a rheoli’r amgylchedd arfordirol a morol. Gallai Parc fod y lle 
i brofi opsiynau ar gyfer symleiddio’r fframwaith rheoleiddiol e.e. ‘cyswllt cyntaf’ y mae’r APC 
yn mabwysiadu rôl gadarnhaol drwyddo i gydgysylltu’r broses o weinyddu’r cydsyniadau eraill 
sy’n ofynnol ar gyfer unrhyw gynnig datblygu gan ddiwydiannau morol ac arfordirol. 
 
C5 Yr achos dros statws Awdurdod Hamdden 
 
C5.1 Ail ddiben statudol Parciau Cenedlaethol yw hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a 
mwynhau rhinweddau arbennig Parciau Cenedlaethol er nad oes gan APCau unrhyw 
ddyletswyddau statudol mewn perthynas â chynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus. Er 
mwyn cydnabod y cyfleoedd digymar ar gyfer mynediad i gefn gwlad y mae hawliau tramwy 
cyhoeddus yn eu cynnig a’u perthnasedd o ran cyfrannu at weithredu’r ail ddiben statudol a’r 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol, mae’r holl APCau yn ymwneud â rheoli hawliau 
tramwy cyhoeddus. Mae’r ymwneud hwn ar ffurf cytundebau dirprwyo ffurfiol gan awdurdodau 
lleol lletyol am rwydwaith cyfan Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro a 
chytundeb ar gyfer rhan o’r rhwydwaith ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae lleiafrif o lwybrau 
sydd â chymeriad trefol wedi’u heithrio o gytundebau dirprwyo o’r fath. 
 
C5.2 Byddai mantais sylweddol pe bai APCau yn ysgwyddo cyfrifoldeb statudol am y 
rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus o fewn eu ffiniau. Byddai’n cynnig dull mwy 
integredig a chost-effeithiol o ddarparu a hyrwyddo cyfleoedd hamdden a mynediad. 
Byddai ‘siop un stop’ ar gyfer mynediad o fewn Parciau Cenedlaethol yn drefniant mwy 
syml i’r cyhoedd hefyd a byddai’n ffurfioli’r hyn sy’n digwydd ar lawr gwlad. 
 
C5.3 Yn unol â dyletswydd newydd o’r fath byddai’n ofynnol i bob APC adnabod rhwydwaith 
hamdden o hawliau tramwy cyhoeddus o fewn eu Parc Cenedlaethol. Byddai llwybrau’n cael 
eu dethol trwy ymgynghori â rhanddeiliaid gan fod hyn wedi bod yn allweddol i lwyddiant 
Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy. Byddai hyn yn canolbwyntio adnoddau mewn modd 
effeithlon ar rwydwaith a fyddai’n nodweddiadol yn rhoi cyfrif am y mwyafrif o’r llwybrau mewn 
Parc Cenedlaethol (80-90%) y byddai’r APC wedyn yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb cynnal a chadw 
amdanynt a’r pwerau i’w gwella. Gallai’r rhwydwaith o lwybrau a fyddai wedi’i ddethol yn y fath 
fodd gael ei gyllido naill ai gan yr awdurdodau lleol lletyol neu drwy Grant y Parciau 
Cenedlaethol gan Lywodraeth Cymru, er ein bod yn cydnabod y byddai sensitifrwydd amlwg o 
ran darparu adnoddau. 
 
C5.4 Mae cynseiliau i hyn yn cynnwys swyddogaeth gynllunio APCau; eu rôl fel 
‘Awdurdodau Mynediad’ ac ‘Awdurdodau Perthnasol’ ar gyfer Tir Mynediad dan Ddeddf Cefn 
Gwlad a Hawliau Tramwy 2000; a’u pwerau ar gyfer creu, gwyro a diddymu hawliau tramwy 
cyhoeddus dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995. 
 
C5.5 Mae dynodiad Awdurdodau Mynediad yn yr Alban yn cynnwys APCau ac awdurdodau 
lleol y mae gofyn iddynt baratoi Cynllun Llwybrau Craidd i ddarparu cyfleoedd ar gyfer 
mynediad i gefn gwlad. 
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C5.6 Gallai APCau Cymru fod â’r un dynodiad, gan ddod yn gyfrifol am ddatblygu mynediad 
i gefn gwlad ac at hamdden awyr agored ac i bob pwrpas canlyn arni â dyheadau Llywodraeth 
Cymru a nodir yn ei Hadolygiad o Fynediad a Hamdden Awyr Agored 2013-14.  
 
C5.7 Gallai cynlluniau integredig sy’n seiliedig ar y rwydweithiau hamdden hawliau tramwy 
cyhoeddus (a nodir uchod) ac a ategir gan ddarpariaethau eraill megis llwybrau caniataol, Tir 
Mynediad a chytundebau rheoli gael eu paratoi i arwain gwelliannau. Gallai mynediad 
cynyddol at ddŵr mewndirol yn seiliedig ar gytundebau mynediad gwirfoddol gael eu cynnwys 
hefyd. 
 
D – P’un a oes angen dibenion newydd neu ddibenion diwygiedig i wella potensial 
arloesol tirweddau dynodedig. 
 
D1 Hanes dibenion y Parciau Cenedlaethol 
 
D1.1 Dibenion statudol y Parciau Cenedlaethol yw’r man cychwyn ar gyfer yr holl 
weithgarwch o fewn y Parciau Cenedlaethol a dylent fynegi’r hyn y mae ar gymdeithas ei 
angen o’r ardaloedd hyn; wedi’r cwbl maent wedi cael eu dynodi i ddwyn budd i’r cyhoedd yn 
ogystal ag i warchod ardaloedd pwysig o gefn gwlad. Rhaid i’r dibenion fod yn hirdymor, yn 
eglur a pheidio â bod yn agored i gael eu dehongli’n eang. 
 
D1.2 Rydym ni’n credu bod yr amser wedi dod i fwrw golwg o'r newydd ar ddibenion 
Parciau Cenedlaethol. Er mwyn darparu gwybodaeth o ran eu perthnasedd cyfoes, mae’n 
bwysig ystyried hanes y dibenion yn fyr a sut y maent wedi esblygu dros y 60 mlynedd 
ddiwethaf, yn ogystal â’r sbardunau polisi a heriau allweddol a nodir yn Adran B o’r ymateb 
hwn. 
 
D1.3 Mae’r dibenion yn tarddu o Adroddiadau Dower51 a Hobhouse52 ym 1945 a 1947 yn y 
drefn honno, sy’n argymell fel a ganlyn: 
 

A national park should be an extensive area of beautiful and relatively wild country in 
which, for the nation’s benefit: a) the characteristic landscape beauty is strictly 
preserved, b) access and facilities for public open air enjoyment are amply provided, c) 
wildlife and buildings and places of architectural and historic interest are suitably 
protected, and d) established farming use is effectively maintained. 

 
D1.4 Derbyniodd y Llywodraeth resymeg Dower a Hobhouse yn fras ac fe bennodd y 
dibenion ar gyfer Parciau Cenedlaethol yn Neddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn 
Gwlad 1949 fel a ganlyn: 
 

(i) preserving and enhancing the natural beauty of National Parks, and  
(ii) promoting their enjoyment by the public. 

 
D1.5 O fewn y Ddeddf roedd y diffiniad o harddwch naturiol (‘natural beauty’) yn cynnwys 
nodweddion naturiol, ffawna a fflora. 
 
D1.6 Yn Neddf Cefn Gwlad 1968 cafodd y diffiniad o harddwch naturiol ei addasu trwy 
ddisodli ‘preservation’ â ‘conservation’ a disodli ‘natural features’ â ‘geological and 
physiological features’. Roedd hefyd yn gosod dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i roi sylw 
dyledus i fuddiannau cymdeithasol ac economaidd y gymuned leol. 
 
D1.7 Yn y 1970au, cyflwynodd Adolygiad Sandford Egwyddor Sandford, a oedd yn darparu 
erfyn rheoli i gysoni mwynhad gan y cyhoedd â gwarchod, gan sicrhau, mewn achosion o 
wrthdaro, mai’r diben cyntaf (gwarchod) fyddai drechaf. 
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D1.8 Yn y 1990au, fe argymhellodd Adroddiad Edwards ddiben cyntaf ac ail ddiben 
diwygiedig:  
 

(i) protect, maintain, and enhance the scenic beauty, natural systems and land forms, 
and the wildlife and cultural heritage of the area, and  
(ii) promote the quiet enjoyment and understanding of the area, insofar as it is not in 
conflict with the primary purpose of conservation 

 
D1.9 Gwrthododd alwadau am drydydd diben economaidd-gymdeithasol, ond argymhellodd 
y dylai APCau gefnogi’r asiantaethau priodol yn eu gwaith i feithrin llesiant cymdeithasol ac 
economaidd cymunedau o fewn y Parc Cenedlaethol mewn ffyrdd sy’n gydnaws â’r dibenion y 
mae Parciau Cenedlaethol wedi’u dynodi ar eu cyfer. 
 
D1.10 Derbyniodd y Llywodraeth argymhellion Adroddiad Edwards i raddau helaeth ac fe 
ddiwygiodd y dibenion trwy Ddeddf yr Amgylchedd 1995 i’r canlynol: 
 

(i) conserving and enhancing the natural beauty, wildlife and cultural heritage; and  
ii) promoting opportunities for the understanding and enjoyment of the special qualities 
of these areas by the public 

 
D1.11 Fe ddeddfodd Egwyddor Sandford hefyd ac fe ddiweddarodd y ddyletswydd 
economaidd-gymdeithasol fel bod disgwyl i APCau feithrin llesiant economaidd a 
chymdeithasol cymunedau lleol o fewn y Parciau Cenedlaethol, ond heb ysgwyddo gwariant 
sylweddol wrth wneud hynny. 
 
D1.12 Yn 2006 fe ailddiffiniodd Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 
harddwch naturiol (‘natural beauty’) i gynnwys bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol 
(‘wildlife and cultural heritage’), ac fe eglurodd y gall harddwch naturiol gynnwys tir a 
ddefnyddir ar gyfer amaeth neu goetiroedd, neu a ddefnyddir fel parc, neu ardal y mae ei 
fflora, ffawna neu nodweddion ffisiograffigol wedi deillio’n rhannol o ymyrraeth ddynol yn y 
dirwedd. Dilynodd hyn achos cyfreithiol a oedd yn cynnwys her i ffin Parc Cenedlaethol 
dynodedig y New Forest. Fe wnaeth Deddf 2006 ddileu’r cyfyngiad o ran gwariant ar 
ddyletswydd economaidd-gymdeithasol yr APCau hefyd. 
 
D1.13 Mae’r archwiliad byr hwn yn dangos bod dibenion Parciau Cenedlaethol wedi 
esblygu dros gyfnod hir, a’u bod wedi cael eu diweddaru a’u hegluro i’w gwneud yn fwy 
perthnasol i anghenion cymdeithas. Rydym yn credu yn awr bod angen diwygio’r 
dibenion ymhellach, gan alluogi APCau i chwarae rhan lawnach i sicrhau ffyniant 
Cymru yn y dyfodol. 
 
D2 Diben 1 
 
D2.1 Diben 1 ar hyn o bryd 
 

 gwarchod a gwella harddwch naturiol yr ardal, ei bywyd gwyllt a’i threftadaeth 
ddiwylliannol (‘To conserve and enhance the natural beauty, wildlife and cultural 
heritage’) 
 

D2.2 Diben 1 a argymhellir 
 

 Gwarchod a gwella tirwedd, natur a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal (‘To 
conserve and enhance the landscape, nature and cultural heritage of the area’) 
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D2.3 Cyfiawnhad dros y newid 
 
D2.31 Mae harddwch naturiol yn derm pwysig yn hanes dynodi Parciau Cenedlaethol, ond er 
gwaethaf diffiniadau ac esboniadau cyfreithiol, mae’n brin o ystyr cyhoeddus ac mae’n 
ddryslyd oherwydd ei natur hollgynhwysol (mae’r diffiniad o harddwch naturiol yn cynnwys 
bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol). Mae tirwedd yn derm sy’n cael ei ddeall yn fwy ac 
sy’n fwy hygyrch yn gyffredinol, gyda chyd-destun rhyngwladol yn cael ei ddarparu gan y 
Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd. 
 
D2.32 Roedd tirwedd yn cael ei ystyried yn flaenorol yn derm rhy amwys ar gyfer 
deddfwriaeth. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa hon wedi newid bellach gyda’r eglurder yn cael ei 
ddarparu gan y Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd e.e. mae diben Natural England53 yn 
cynnwys gwarchod a gwella’r dirwedd, yn wahanol i ddiben y cyrff a’i rhagflaenodd. 
 
D2.33 Fodd bynnag, cyn bod harddwch naturiol yn cael ei ddisodli gan y term tirwedd, 
rydym yn argymell bod asesiad o’r effaith yn cael ei gynnal i ystyried y goblygiadau 
posibl i’r broses o ddynodi ac adolygu ffiniau Parciau Cenedlaethol, fel bod unrhyw 
ganlyniadau anfwriadol yn cael eu hadnabod a’u hystyried.  Dylid ymgynghori â chyrff 
megis Natural England, gan fod ganddo brofiad diweddar helaeth o gymhwyso cysyniad 
harddwch naturiol trwy ei waith ar ddynodi ac adolygu ffiniau Parciau Cenedlaethol. Yn yr un 
modd, bydd y Grŵp Cynllunio Strategol o fewn Cyfoeth Naturiol Cymru yn gallu tynnu ar ei 
brofiad, yn seiliedig ar ei waith ar Orchmynion Dynodi Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 
Bryniau Clwyd a Dyffryn Ardudwy. 
 
D2.34 Mae gwarchod bioamrywiaeth yn flaenoriaeth genedlaethol a rhyngwladol. Yr 
ymrwymiad hollbwysig i Gymru yw cwrdd ag ymrwymiadau Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE 
a Thargedau Aichi, h.y. atal bioamrywiaeth rhag dirywio erbyn 2020 a chyflawni adferiad erbyn 
2050. Roedd llythyr Grant Strategol Llywodraeth Cymru54 at yr APCau yng Nghymru’n nodi 
bioamrywiaeth fel amcan blaenoriaethol. Mae Llywodraeth Cymru’n ei gwneud yn ofynnol i 
APCau yng Nghymru55 gyflawni gwelliannau net i fioamrywiaeth pryd bynnag a ble bynnag y 
bo’n bosibl. Cyfeirir yn benodol at fioamrywiaeth unigryw Parciau Cenedlaethol Cymru yn y 
Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru gan Lywodraeth Cymru56. 
 
D2.35 Mae adlewyrchu pwysigrwydd bioamrywiaeth yn y dibenion felly’n hanfodol. Mae’n 
wella gennym ni’r term ‘natur’ gan fod ystyr penodol i hwn, sy’n ehangach na bioamrywiaeth 
ond yn cynnwys hynny. 
 
D2.36 Dylai’r holl dermau o fewn y diben cyntaf diwygiedig (tirwedd, natur a threftadaeth 
ddiwylliannol) gael eu diffinio ar wyneb y Ddeddf. 
 
D2.37 Byddai’r diben hwn yn galluogi Parciau Cenedlaethol i gyfrannu at gyflawni nifer o 
ganlyniadau hirdymor, gan gynnwys: 
 

 Amgylchedd naturiol, bioamrywiol o ansawdd uchel gydag awyr, dŵr, tir a môr glân; 
 

 Bywyd gwyllt a thirweddau wedi’u gwella, gyda chymeriad unigryw ffyniannus sy’n 
cefnogi datblygiad Cymru 

 

 Cymdeithas sy’n hybu ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg. 
 
 
 

                                                           
53

 Adran 2(2), Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 
54

 Llythyr at Gadeiryddion y 3 APC, 10 Mai 2013 
55

 Nodyn Cyngor Technegol 5 (Cadwraeth Natur a Chynllunio (Llywodraeth Cymru, 2009) 
56

 Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru (Llywodraeth Cymru, 2006) 
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D3 Diben 2  
 
D3.1 Diben 2 ar hyn o bryd 
 
Hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau arbennig yr ardal (‘To promote 
opportunities for the understanding and enjoyment of the special qualities of the area by the 
public’) 
 
D3.2 Diben 2 a argymhellir 
 
Hybu llesiant cymdeithasol cymunedau lleol yr ardal a chyfleoedd i’r cyhoedd ddeall, 
mwynhau a chael budd o’i rhinweddau arbennig (‘To promote the social well-being of 
the area’s local communities and opportunities for the public to understand, enjoy and 
benefit from its special qualities’) 
 
D3.3 Cyfiawnhad dros y newid 
 
D3.31 Byddai’r diwygiad arfaethedig yn egluro rôl APCau o ran cyfrannu at nodau 
cenedlaethol ar gyfer llesiant cymunedol eu cymunedau lleol a thu hwnt. Mae dynodiad 
Parciau Cenedlaethol wedi’i angori mewn defnydd gan y cyhoedd a hygyrchedd i’r cyhoedd a 
ddylai, yn ein tyb ni, ddal i fod yn rhan benodol o’r diben hwn, er ein bod yn awgrymu 
ychwanegu ‘budd’ i wneud rôl Parciau Cenedlaethol mewn meysydd megis gwella iechyd yn 
fwy penodol. Mae parhau i gyfeirio at rinweddau arbennig yn bwysig gan fod hynny’n galluogi 
pob APC i ddiffinio pam fod yr ardal yn arbennig ac i frigadu polisi adnodd rheoli yn unol â 
hynny57.  
 
D3.32 Dylid darparu canllawiau ar y diben hwn, sy’n nodi’r gweithgareddau allweddol i’w 
cyflawni, gan gynnwys: 
 

 hybu dewisiadau ac ymddygiadau sy’n cynyddu llesiant corfforol a meddyliol pobl i’r 
eithaf; 

 darparu a gwella mynediad a chyfleoedd hamdden; 

 annog pobl i gyfranogi mewn gweithgareddau diwylliannol, chwaraeon a hamdden. 
 
D3.33 Byddai’r diben hwn yn galluogi’r Parciau Cenedlaethol i gyfrannu at ddarparu nifer o 
ganlyniadau hirdymor, gan gynnwys: 
 

 Mynediad cynyddol at yr amgylchedd naturiol ar gyfer pob sector o’r gymdeithas; 
 

 Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl yn cael ei gynyddu i’r eithaf, lle 
mae anghydraddoldebau iechyd yn llai a lle mae dewisiadau ac ymddygiadau sydd o 
fudd i iechyd yn y dyfodol yn cael eu deall; 
 

 Mae pobl yn ddiogel, yn mwynhau ac yn cael budd o’n hadnoddau naturiol ac yn deall 
eu perthnasedd yn eu bywydau beunyddiol; 
 

 Cymdeithas sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, ac mewn chwaraeon a 
hamdden. 

 
D4 Yr achos dros ddiben Economaidd-gymdeithasol  
 
D4.1 Caiff y berthynas rhwng dibenion y Parc Cenedlaethol a’r ddyletswydd i feithrin llesiant 
economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol ei nodi mewn deddfwriaeth. Rhaid mynd ar 
drywydd y ddyletswydd trwy’r dibenion ac ar y cyd ag awdurdodau lleol a chyrff cyhoeddus y 

                                                           
57

 e.e. http://www.nationalparks.gov.uk/learningabout/whatisanationalpark/specialqualities/special_qualities_pc  

http://www.nationalparks.gov.uk/learningabout/whatisanationalpark/specialqualities/special_qualities_pc
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mae eu swyddogaethau’n cynnwys hybu datblygu economaidd neu gymdeithasol yn ardal y 
Parc Cenedlaethol. 
 
D4.2 Dros y blynyddoedd, bu llawer o alwadau am ddiben economaidd-gymdeithasol ar 
gyfer Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys yng Nghymru. Mewn realiti, a thrwy eu gwaith i 
weithredu’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol bresennol, mae’r APCau wedi cwmpasu 
ystod eang o ganlyniadau economaidd a chymdeithasol yn eu gwaith, gan gynnwys mewn 
meysydd nad ydynt yn draddodiadol yn cael eu cyfrif yn rhai sy’n rhan o gyfrifoldeb Parciau 
Cenedlaethol megis lleddfu tlodi ac ysgogi twf yr economi werdd. Er bod y gweithgareddau 
hyn i gyd yn gwbl gydnaws â chyflawni dibenion Parciau Cenedlaethol, mae hyn wedi ennyn 
beirniadaeth gan rai bod APCau yn gweithredu’r tu allan i’w cyfrifoldebau. 
 
D4.3 Mae nifer cynyddol o brosiectau a gefnogir gan Gronfeydd Datblygu Cynaliadwy 
APCau yn ymwneud â chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd, sy’n amlygu’r awydd 
ymhlith cymunedau’r Parciau Cenedlaethol am ymyriadau o’r fath gan APCau e.e. yn y 
flwyddyn ddiwethaf mae APC Eryri wedi defnyddio’i Gronfa Datblygu Cynaliadwy i gefnogi 
prosiectau ar ddarpariaeth gofal seibiant ar gyfer pobl ag anawsterau dysgu, datblygiad sgiliau 
yn yr economi werdd, tyfu a chynaeafu bwyd yn lleol a grŵp cymorth tadau a phlant sy’n 
seiliedig ar weithgareddau. 
 
D4.4 Cafodd rôl economaidd-gymdeithasol Parciau Cenedlaethol ei hystyried ddiwethaf yn 
yr Adolygiad o Barciau Cenedlaethol yng Nghymru yn 2004. Fe awgrymodd hwn y dylid 
cyflwyno diben sy’n ymwneud â datblygu cynaliadwy a fyddai’n hybu datblygu economaidd-
gymdeithasol a fyddai’n cefnogi dibenion Parciau Cenedlaethol mewn ffordd weithredol: 

 

 hybu mathau cynaliadwy o ddatblygu economaidd a chymunedol sy’n cefnogi’r broses 
o warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr 
ardaloedd (‘promoting sustainable forms of economic and community development 
which support the conservation and enhancement of the natural beauty, wildlife and 
cultural heritage of the areas’) 

 
D4.5 Ni dderbyniwyd yr argymhelliad gan Lywodraeth Cymru. Cafodd ei wrthod hefyd gan 
awdurdodau lleol a oedd yn meddwl y gallai hyn ymyrryd â’u cyfrifoldebau hwy eu hunain am 
gymunedau lleol a’r economi leol, a chafodd ymateb nerfus gan sefydliadau’r gymdeithas sifil 
a oedd yn ofni y byddai’n tanseilio’r dibenion eraill. 
 
D4.6 Ers 2004, bu dau brif newid i’r cyd-destun y dylid ystyried y mater hwn ynddo. Yn 
gyntaf, mae datblygu cynaliadwy wedi dod yn orchmynnol ac mae bellach yn ofynnol i’r holl 
gyrff cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys APCau, ei wneud yn brif egwyddor drefniadol 
iddynt. Yn ail, bydd y rhwydwaith awdurdodau lleol yng Nghymru’n parhau i fod â heriau 
ariannol mawr a fydd yn golygu ei bod yn ofynnol iddynt ganolbwyntio’n gynyddol ar eu 
cyfrifoldebau statudol presennol. Ar ben hynny, mae gostyngiad sylweddol mewn niferoedd yn 
debygol, fel a argymhellwyd gan y Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau 
Cyhoeddus. Gyda’u cylch gwaith daearyddol eglur a rhwydweithiau lleol cryf, mae APCau felly 
yn y sefyllfa orau i weithio gyda’u cymunedau lleol ar faterion datblygu economaidd a 
chymdeithasol.  Rydym ni’n credu y byddai’r newid deddfwriaethol hwn yn ffurfioli’r 
sefyllfa wirioneddol ac yn ein galluogi i gyfrannu’n llawn at gyrraedd nodau o ran 
datblygu cynaliadwy. 
 
D4.7 Geiriad a argymhellir ar gyfer diben economaidd-gymdeithasol newydd: 
 

 Hybu llesiant economaidd cynaliadwy cymunedau’r ardal, mewn ffyrdd sy’n 
golygu eu bod yn cael budd o rinweddau arbennig yr ardal ac yn diogelu’r 
rhinweddau arbennig hynny (‘To promote the sustainable economic well-being 
of the area’s communities, in ways that they benefit from and safeguard the 
special qualities of the area’) 
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D4.8 Mae’n well gennym ni ‘hybu’ (‘promote’) yn lle ‘ceisio meithrin’ (‘seek to foster’) gan fod 
hyn yn fwy gweithredol ac yn eiriad cryfach. Rydym ni’n meddwl bod y cyswllt â’n cymunedau 
lleol yn bwysig ac y dylid ei gadw i ddarparu eglurder a sicrwydd na ddylai Parciau 
Cenedlaethol fod yn hybu datblygu economaidd na fydd yn dwyn budd amlwg i’r bobl leol. Yn 
Adran D6, rydym yn awgrymu mecanwaith y gellid ei ddefnyddio i ddatrys unrhyw wrthdaro 
posibl rhwng y dibenion. 
 
D4.9 Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu canllawiau ar y diben newydd hwn fel bod 
dealltwriaeth gyffredin am y modd y byddwn yn ei gyflawni. 
 
D4.10 Byddai’r diben hwn yn galluogi Parciau Cenedlaethol i gyfrannu at gyflawni nifer o 
ganlyniadau hirdymor, gan gynnwys: 
 

 Cymunedau sy’n ddeniadol, yn hyfyw, yn ddiogel ac wedi’u cysylltu’n dda; 
 

 Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir na’u 
hamgylchiadau; 
 

 Economi ddatblygedig ac arloesol, gyda chysylltiadau eglur â’r rhinweddau arbennig, 
sy’n creu cyfoeth ac yn darparu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer cymunedau lleol; 
 

 Lleihad mewn tlodi trwy well cyfranogiad gan y gymuned mewn prosiectau 
amgylcheddol mewn ardaloedd amddifadus; 
 

 Mae cymunedau Parciau Cenedlaethol yn gallu cael mynediad at gyflogaeth o 
ansawdd uchel, tai fforddiadwy a gwasanaethau cyhoeddus, a gefnogir gan seilwaith 
effeithiol gan gynnwys cyfathrebu, cludiant a chyfleustodau. 

 
D4.11 Byddai’r rôl fwy i APCau o ran paratoi a chyflawni cynlluniau llesiant (fel yr ydym wedi’i 
nodi yn Adrannau B2.6 a B2.7 yn yr ymateb hwn) yn fecanwaith cyflawni allweddol ar gyfer 
cyflawni’r diben newydd hwn a diben 2 wedi’i ddiwygio. 
 
D5 Achos dros ddiben sy’n ymwneud ag Adnoddau Naturiol 
 
D5.1 Mae tirweddau’r Parciau Cenedlaethol yn adnabyddus am ddarparu golygfeydd 
syfrdanol, bywyd gwyllt amrywiol ac ystod o gyfleoedd ar gyfer hamdden gyhoeddus. Fodd 
bynnag, cânt eu cydnabod yn llai am y rôl a gyflawnir ganddynt o ran darparu adnoddau 
naturiol hanfodol eraill ar gyfer cymdeithas, megis dŵr glân, amddiffynfeydd naturiol rhag 
llifogydd a chyfleusterau storio carbon. 
 
D5.2 Rydym ni’n credu y dylai fod cydnabyddiaeth benodol o fewn ein dibenion i’r rôl 
y mae Parciau Cenedlaethol yn ei chyflawni o ran cefnogi, cyflenwi a rheoleiddio 
gwasanaethau ecosystemau ac y byddai hyn yn dwyn goblygiadau pwysig a buddiol ar 
gyfer ein statws a rheolaeth. 
 
D5.3 Mae gan Barciau Cenedlaethol yr Alban nod i ‘hybu defnydd cynaliadwy o 
adnoddau naturiol yr ardal’. Er bod hwn yn fan cychwyn da ar gyfer trafodaeth, yn ein 
tyb ni mae’n ddigon pellgyrhaeddol i’n galluogi ni i gyflawni’r rôl y rydym ni’n rhagweld 
bod ei hangen i helpu Llywodraeth Cymru i gyflawni’r newid sylweddol hwn y mae’n ei 
geisio yn y modd y caiff ein hadnoddau naturiol eu rheoli. 
 
D5.4 Yn Adran B o’r ymateb hwn fe amlygon ni’r ffordd ymarferol yr ydym yn credu y gall 
APCau gefnogi dull mwy integredig o reoli adnoddau naturiol.  Yn ogystal â chymryd 
cyfrifoldeb am Gynlluniau Adnoddau Naturiol Lleol, rydym yn ystyried y bydd diben 
newydd yn rhoi cyfeiriad eglur i APCau am y tymor hirach.  Bydd hyn yn ei dro’n rhoi’r 
ysgogiad y mae ei angen i symud ymlaen o ran sicrhau nodau sy’n bwysig yn genedlaethol, 
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sef effeithlonrwydd, amrywiaeth a rheoli adnoddau, economi carbon isel a gwyrdd, gwydnwch 
ecolegol ac ecosystemau gweithredol, iach. Byddai’r diben newydd hefyd yn helpu i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd am bwysigrwydd Parciau Cenedlaethol o ran darparu’r nwyddau 
hollbwysig hyn ar gyfer cymdeithas. 
 
D5.5 Geiriad a argymhellir ar gyfer diben newydd sy’n ymwneud ag adnoddau naturiol 
 

 Hybu trefn lle mae adnoddau naturiol ac ecosystemau’r ardal yn cael eu cynnal, 
eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy (‘To promote the sustainable maintenance, 
enhancement and use of the natural resources and ecosystems of the area’) 

 
D5.6 Byddai angen cynnwys diffiniad ar gyfer cynaliadwy e.e. yr hyn a nodir yn nogfen 
ymgynghori 2013 ‘Tuag at Reoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy’: 
 

Ystyr ‘yn gynaliadwy’ yw: (i) Gyda golwg ar wneud lles, a (ii) Mewn modd sydd wedi ei 
ddylunio i wneud lles, i bobl, amgylchedd ac economi Cymru yn awr ac yn y dyfodol 

 
D5.7 Yn ddealledig o fewn y diben newydd ceir cydnabyddiaeth bod adnoddau naturiol yn 
tanategu’r economi ac iechyd a lles cymdeithas yn ogystal â’r amgylchedd naturiol ac y dylai 
eu gwir werth gael ystyriaeth briodol wrth wneud penderfyniadau. 
 
D5.8 Byddai’r diben hwn yn galluogi Parciau Cenedlaethol i gyfrannu at gyflawni nifer o 
ganlyniadau hirdymor, gan gynnwys: 
 

 Amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau gweithredol, iach sy’n cefnogi 
gwydnwch cymdeithasol, economaidd ac ecolegol a’r gallu i addasu i newid; 

 

 Adnoddau naturiol iach a gwydn a reolir yn effeithlon er mwyn budd economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol hirdymor Cymru; 

 

 Mae adnoddau naturiol Cymru’n cefnogi’r broses o greu cyfleoedd busnes a swyddi 
parhaus ac o ansawdd uchel. 

 
D6 Beth fydd y berthynas rhwng y dibenion diwygiedig a newydd? 
 
D6.1 Er y bydd y dibenion diwygiedig a gynigir yn gyfartal yn gyfreithiol, mae angen 
sefydlu mecanwaith y gellir ei ddefnyddio i ddatrys unrhyw wrthdaro rhyngddynt.  Ar 
hyn o bryd, mae Egwyddor Sandford yn bodoli i reoli gwrthdaro rhwng y ddau ddiben 
presennol, sy’n golygu mai’r diben cyntaf sydd drechaf pan geir gwrthdaro na ellir ei ddatrys. 
Nid yw’n ymestyn i’r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol gan fod y ddyletswydd ar hyn o 
bryd yn cael ei hystyried yn eilradd i’r dibenion. Yn ymarferol, anaml iawn y gelwir yr egwyddor 
i rym a chaiff ei thrin fel egwyddor i’w dilyn pan fetho popeth arall, yn bennaf oherwydd sgiliau 
APCau i reoli, cydweithredu, trafod a chyfryngu. 
 
D6.2 Os caiff dibenion newydd eu mabwysiadu sy’n cynnwys diwallu anghenion 
cymdeithasol ac economaidd, ceir achos cryf dros fabwysiadu model yr Alban lle mae fersiwn 
o Egwyddor Sandford wedi’i gorffori yn y ddeddfwriaeth ac yn gymwys i’r holl ddibenion. Mewn 
achosion o wrthdaro, rhoddir blaenoriaeth i’r diben cyntaf (gwarchod). 
 
D6.3 Byddai mecanwaith estynedig o’r fath ar gyfer datrys gwrthdaro yn angenrheidiol hefyd 
os yw APCau yn mynd i gadw eu statws rhyngwladol fel Tirweddau Gwarchodedig Categori V 
yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur. Mae’r Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth 
Natur wedi ailddiffinio ardaloedd gwarchodedig yn ddiweddar fel mannau lle rhoddir 
blaenoriaeth i warchod natur. Yn 2012, paratôdd yr APCau yng Nghymru ddatganiad a oedd 
yn nodi sut yr oeddent yn cydymffurfio â’r diffiniad newydd yma, a oedd yn dibynnu’n fawr ar 
Egwyddor Sandford i ddangos uchafiaeth gwarchod natur.  Heb erfyn cyfatebol ac 
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ehangach byddai’r Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur yn annhebygol o barhau 
i gydnabod Parciau Cenedlaethol fel ardaloedd gwarchodedig, a allai gael effaith 
niweidiol fawr ar ein bri a’n brand rhyngwladol. 
 
D6.4 Erfyn datrys gwrthdaro a argymhellir 
 

 Os yw’n ymddangos, mewn unrhyw fater, bod gwrthdaro rhwng y dibenion, dylai 
awdurdodau perthnasol roi mwy o bwys ar warchod a gwella tirwedd, natur a 
threftadaeth ddiwylliannol yr ardal. (‘If it appears, in any matter, that there is a 
conflict between the purposes, relevant authorities shall give greater weight to 
the conservation and enhancement of the landscape, nature and cultural 
heritage of the area.’) 
 

D7 Crynodeb o’r dibenion newydd a argymhellir 
 

 Gwarchod a gwella tirwedd, natur a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal  
 

 Hybu llesiant cymdeithasol cymunedau lleol yr ardal a chyfleoedd i’r cyhoedd 
ddeall, mwynhau a chael budd o’i rhinweddau arbennig  

 

 Hybu llesiant economaidd cynaliadwy cymunedau’r ardal, mewn ffyrdd sy’n 
golygu eu bod yn cael budd o rinweddau arbennig yr ardal ac yn diogelu’r 
rhinweddau arbennig hynny 
 

 Hybu trefn lle mae adnoddau naturiol ac ecosystemau’r ardal yn cael eu cynnal, 
eu gwella a’u defnyddio’n gynaliadwy 

 
Os yw’n ymddangos, mewn unrhyw fater, bod gwrthdaro rhwng y dibenion, dylai 
awdurdodau perthnasol roi mwy o bwys ar warchod a gwella tirwedd, natur a 
threftadaeth ddiwylliannol yr ardal. 
 
E – Enghreifftiau o ddibenion statudol/deddfwriaethol arloesol a/neu nodau tirweddau 
dynodedig y tu allan i Gymru.  
 
E1 Tirweddau gwarchodedig Categori V 
 
E1.1 Mae’r Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn 
dirweddau gwarchodedig Categori V o fewn dosbarthiad yr Undeb Rhyngwladol dros 
Gadwraeth Natur58 o ardaloedd gwarchodedig.  Er bod nifer o ardaloedd eraill o fewn y 
categori hwn yn fyd-eang, mae’r tirweddau gwarchodedig o fewn y DU yn flaenllaw o fewn y 
maes hwn o ran rheoli ardaloedd gwarchodedig oherwydd eu hanes a phrofiad hir o 
integreiddio canlyniadau rheoli ac arbenigedd polisi gwahanol. Isod rydym yn amlygu pum dull 
cyferbyniol mewn perthynas ag ardaloedd gwarchodedig. 
 
E2 Dibenion Parciau Cenedlaethol yn Seland Newydd 
 
E2.1 Mae Parciau Cenedlaethol yn Seland Newydd yn Barciau Cenedlaethol Categori II, a 
phrif amcan hynny yw gwarchod ecosystemau gweithredol. Mae Selandwyr Newydd yn 
ystyried y mannau hyn yn ardaloedd amhrisiadwy sy’n cynrychioli eu treftadaeth naturiol a 
hanesyddol a diwylliannol, ac yn rhan o enedigaeth-fraint y genedl y mae’n rhaid ei gwarchod i 
genedlaethau’r dyfodol ei thrysori a’i mwynhau. Caiff y disgwyliad hwn ei fynegi yn Neddf 
Parciau Cenedlaethol 198059: 
 

                                                           
58

 http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/gpap_category5/  
59

 http://www.legislation.govt.nz/act/public/1980/0066/latest/DLM36963.html  

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pacategories/gpap_category5/
http://www.legislation.govt.nz/act/public/1980/0066/latest/DLM36963.html
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‘...the provisions of this Act shall have effect for the purpose of preserving in perpetuity 
as national parks, for their intrinsic worth and for the benefit, use, and enjoyment of the 
public, areas of New Zealand that contain scenery of such distinctive quality, 
ecological systems, or natural features so beautiful, unique, or scientifically important 
that their preservation is in the national interest.’ (adran 4(1), Deddf Parciau 
Cenedlaethol 1980) 

 
E2.2 Yr agwedd arloesol ar y diben statudol hwn yw ei fod yn amcanu at warchod Parciau 
Cenedlaethol hyd byth am eu gwerth cynhenid yn ogystal ag yn fwy confensiynol er budd, 
defnydd a mwynhad y cyhoedd. Mae’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol taro cydbwysedd 
rhwng gofynion deuol ‘gwarchod hyd byth (preserving in perpetuity)’ a ‘mynediad a mwynhad 
gan y cyhoedd (public access and enjoyment)’. Fodd bynnag, mae’r Ddeddf yn rhoi mwy o 
bwyslais ar agweddau sy’n ymwneud â gwarchod. 
 
E2.3 Er na fyddai gofynion caeth y dynodiad hwn yn berthnasol i dirweddau gwarchodedig 
yng Nghymru, mae’n werth amlygu’r cyfeiriadau at ‘hyd byth’ a ‘gwerth cynhenid’. 
 
E3 Parciau Natur Rhanbarthol Ffrainc (Les Parcs Naturels Régionaux) 
 
E3.1 Sefydlwyd y system parciau natur rhanbarthol60 yn Ffrainc ym 1967 mewn ymateb i’r 
angen am fframwaith hyblyg ar gyfer cadwraeth a datblygu. Mae parciau natur rhanbarthol yn 
ardaloedd gwarchodedig Categori V. 
 
E3.2 Diben parc natur rhanbarthol yw gwarchod a hyrwyddo adnoddau naturiol, adnoddau 
dynol a threftadaeth ddiwylliannol trwy weithredu polisi arloesol ac eco-gyfeillgar o gynllunio 
defnydd tir a datblygu economaidd, cymdeithasol a diwylliannol. Caiff ardal parc natur 
rhanbarthol ei dosbarthu’n gyfreithiol (am ddeng mlynedd, sy’n adnewyddadwy) gan 
Weinyddiaeth yr Amgylchedd. 
 
E3.3 Rolau61 parc natur rhanbarthol yw: 
 

 Gwarchod a rheoli adnoddau naturiol, tirweddau a threftadaeth ddiwylliannol; 

 Cyfranogi mewn cynllunio defnydd tir; 

 Meithrin datblygu economaidd a chymdeithasol; 

 Darparu addysg a gwybodaeth; 

 Rhoi anogaeth i arbrofi. 
 
E3.4 Un o anfanteision sylweddol y model hwn yw’r ansicrwydd posibl ynglŷn â pha mor hir 
y bydd yn para. 
 
E4 Parciau Cenedlaethol Denmarc 
 
E4.1 Denmarc yw’r wlad ddiweddaraf yn Ewrop i ddynodi Parciau Cenedlaethol, trwy 
Ddeddf Parciau Cenedlaethol 200762.  Mae Parciau Cenedlaethol Denmarc yn cynnwys rhai o 
dirweddau ac ardaloedd natur mwyaf unigryw a gwerthfawr Denmarc. Mae pobl yn byw ac yn 
gweithio ym Mharciau Cenedlaethol Denmarc ac mae rhannau o’r Parciau Cenedlaethol 
mewn perchnogaeth breifat. Gall Parciau Cenedlaethol Denmarc gynnwys tir a môr. 
 
E4.2 Mae Adran 1 o’r Ddeddf yn pennu deg amcan ar gyfer sefydlu Parciau Cenedlaethol: 
 

 Creu a sicrhau tirweddau ac ardaloedd naturiol cysylltiedig mawr o arwyddocâd 
cenedlaethol a rhyngwladol; 

 Gwarchod a chryfhau ansawdd ac amrywiaeth natur; 
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 http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/en/parc.UK2.pdf 
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 Diffiniwyd gan erthygl R333-1 o God Amgylcheddol Ffrainc 
62

 http://uk.rigsrevisionen.dk/media/1984500/6-2013.pdf a http://danmarksnationalparker.dk/english/  
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 Sicrhau parhad ac opsiynau ar gyfer dynameg rydd mewn natur; 

 Gwarchod a chryfhau gwerthoedd golygfaol a daearegol; 

 Gwarchod a chodi ymwybyddiaeth o werthoedd diwylliannol a hanesyddol a 
bioamrywiaeth y dirwedd ddiwylliannol; 

 Cefnogi ymchwil ac addysg sy’n rhoi sylw i werth yr ardaloedd hyn; 

 Hybu cyfleoedd i’r cyhoedd ddefnyddio a mwynhau natur a’r dirwedd; 

 Cryfhau’r broses o ledaenu gwybodaeth am werthoedd a datblygiad yr ardaloedd; 

 Cefnogi datblygiadau sydd o fudd i’r gymuned leol, gan gynnwys y gymuned fusnes, 
gan barchu buddiannau gwarchod ar yr un pryd; 

 Hyrwyddo ymwybyddiaeth o werthoedd yr ardaloedd trwy gynnwys y cyhoedd yn y 
broses o sefydlu a datblygu’r Parciau Cenedlaethol. 

 
E4.3 Er yr ystyrir bod pob un o’r deg amcan mor bwysig â’i gilydd, yn ôl y memorandwm 
esboniadol prif amcan y Ddeddf yw cryfhau a datblygu natur, gan gynnwys cysylltu ardaloedd 
naturiol cysylltiedig mawr. 
 
E4.4 Mae naws gyfoes i’r dibenion hyn ac maent yn adlewyrchu ffyrdd presennol o feddwl 
am natur a thirweddau naturiol, gwerthfawrogi ardaloedd gwarchodedig, cynnwys y cyhoedd a 
budd cymunedol. 
 
E5 Parciau Cenedlaethol yr Alban  
 
E5.1 Ystyrir mai’r dibenion mwyaf perthnasol ar gyfer tirweddau gwarchodedig 
Categori V i’w hystyried fel rhan o’r Adolygiad yw’r rhai sy’n ymwneud â’r Parciau 
Cenedlaethol yn yr Alban. Mae model yr Alban yn cynnig esblygiad ar y system 
bresennol o ddibenion a dyletswydd yr ydym ni’n credu y byddai’n briodol yng nghyd-
destun Cymru, ond gyda rhai addasiadau. 
 
E5.2 Mae pedwar amcan i’r Parciau Cenedlaethol yn yr Alban63: 
 
1(a) gwarchod a gwella treftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal; 
1(b) hybu defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol yr ardal; 
1(c) hybu dealltwriaeth am rinweddau arbennig yr ardal a mwynhad ohonynt (gan gynnwys 
mwynhad ar ffurf hamdden) gan y cyhoedd; 
1(d) hybu datblygiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy cymunedau’r ardal. 
 
E5.3 Mae Adran 9(6) o’r Ddeddf yn darparu mecanwaith datrys gwrthdaro ar gyfer APCau 
sy’n sicrhau, pan geir gwrthdaro, y rhoddir blaenoriaeth i nod 1(a) gwarchod a gwella 
treftadaeth naturiol a diwylliannol yr ardal. 
 
E5.4 Mae nodau 1(b) ac 1(d) yn ymwneud â meysydd y mae’r APCau yng Nghymru’n 
awyddus i chwarae rhan lawnach ynddynt – rheoli adnoddau naturiol a datblygu cynaliadwy. 
  
E5.5 Mae’r APCau yn credu bod dibenion presennol a dyletswydd bresennol Parciau 
Cenedlaethol yn sail dda ar gyfer newid esblygol. Rydym wedi nodi yn Adran D o’r 
ymateb hwn sut yr ydym yn meddwl y gallai dibenion tebyg i rai’r Alban gael eu gwneud 
yn berthnasol i Gymru’r 21ain Ganrif.
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 http://www.legislation.gov.uk/asp/2000/10/section/1  
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Cwestiwn 2 – A ddylai fod un dynodiad ar gyfer tirweddau gwarchodedig yng 
Nghymru? 
 
F – Manteision ac anfanteision y system bresennol o ddwy haen ar gyfer dynodi 
tirwedd yn statudol gan fod rhai agweddau ar y dynodiadau presennol fwy neu lai’n 
union yr un fath. 
 
F1.1 Mantais fwyaf cadw dynodiadau ar wahân yw gwarchod gwerth brand sefydledig 
Parciau Cenedlaethol. Daeth astudiaeth ARUP yn 201364 i’r casgliad bod statws Parc 
Cenedlaethol yn bwysig y tu hwnt i lefel y warchodaeth amgylcheddol y mae’n ei 
chynnig. Caiff y Parciau Cenedlaethol eu cydnabod gan Croeso Cymru ac eraill fel rhai 
o frandiau twristiaeth pwysicaf Cymru, a hwythau’n cyfrannu’n gadarnhaol at ddelwedd 
Cymru gartref ac yn rhyngwladol. 
 
F1.2 Defnyddir brand y Parciau Cenedlaethol i hyrwyddo Cymru gyfan a chaiff manteision 
economaidd hyn eu teimlo ymhell y tu hwnt i ffiniau’r Parciau Cenedlaethol. Mae’r label ‘Parc 
Cenedlaethol’ yn dynodi bod ardal yn ‘arbennig’ ac yn rhoi lefel o amlygrwydd i’r Parciau na 
roddir gan ddynodiadau amgylcheddol eraill. Byddai colli hyn yn dwyn goblygiadau mawr ar 
gyfer cyrhaeddiad Parciau Cenedlaethol yn y farchnad a’u cyfraniad at economi Cymru. 
 
F1.3 Byddai colli dynodiad fel Parc Cenedlaethol hefyd yn debygol o gael effaith fawr ar y 
cyhoedd. Mae gan bobl ymwybyddiaeth dda o Barciau Cenedlaethol Cymru, gyda bron i dri 
chwarter poblogaeth Cymru’n ymweld â Pharc Cenedlaethol bob blwyddyn. 
 
F1.4 Un o fanteision sylweddol dynodiad fel Parc Cenedlaethol yw’r trefniadau cyllido a 
rheoli sefydlog sy’n gysylltiedig ag ef. Er y bydd y trefniadau hyn yn cael eu dadansoddi’n fwy 
manwl yn ystod 2il Gam yr Adolygiad, mae’n wahaniaeth arwyddocaol rhwng Parciau 
Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol a dylid ei amlygu yma. 
 
F1.5 Byddai’r amser a’r gost a fyddai’n deillio o greu dynodiad newydd ac 
ailddynodi’r Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 
presennol yn sylweddol ac yn ein tyb ni nid yw canlyn arni ag ymarfer o’r fath yn 
rhywbeth sydd er budd y cyhoedd. 
 
F1.6 Mae Cais Rhyddid Gwybodaeth diweddar65 yn datgelu’r costau uchel sy’n gysylltiedig 
â gwaith fel rhan o’r broses ddynodi ar gyfer tirweddau dynodedig. Yn yr achos hwn, roedd 
cost ymchwiliad cyhoeddus i ddiwygio rhan o ffin dau Barc Cenedlaethol yng ngogledd Lloegr 
yn £122,360. Nid yw hyn yn cynnwys costau staff a’r costau a ysgwyddwyd gan Natural 
England, sy’n debygol o fod yn sylweddol fwy na hyn, gan ei fod wedi bod yn gweithio ar y 
broses adolygu am nifer o flynyddoedd cyn cynnal yr ymchwiliad. 
 
F1.7 Byddai creu un dynodiad hefyd yn dwyn goblygiadau mawr ar gyfer 
unigrywiaeth lleol ac atebolrwydd lleol. Un o’r ffactorau tanategol sy’n cyfrannu at 
lwyddiant Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yw eu 
hymatebolrwydd, arbenigedd a rhwydweithiau lleol. Byddai unrhyw gamau i ganoli’r 
trefniadau dynodi’n debygol o danseilio hyn. 
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 Rhoi Gwerth ar Barciau Cenedlaethol Cymru, ARUP, Medi 2013 
http://issuu.com/nationalparkswales/docs/rhoi_gwerth_ar_barciau_cenedlaethol/3?e=3340254/5548734  
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 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/365548/FOI_6906_16Oct14_amended.pdf 
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G – P’un a fyddai un dynodiad yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau ac arbenigedd 
prin; yn fwy effeithlon ac yn gwella cydweithio a chydlyniant ledled Cymru, gan barhau 
i roi’r un lefel o warchodaeth i’r tirweddau dynodedig hyn. 
 
G1.1 Mae’r APCau yn llwyr gefnogol i nodau i gynyddu’r defnydd o adnoddau ac 
arbenigedd prin. Fodd bynnag, rydym yn ystyried bod ffyrdd o gyflawni hyn heb gyfuno 
Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol mewn un dynodiad. 
Mae Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn bartneriaid 
naturiol ac mae ganddynt lawer i’w ddysgu oddi wrth ei gilydd. Rydym ni’n credu bod 
lle ar gyfer mwy o gydweithio gan gadw perchnogaeth leol a rheolaeth leol. 
 
G1.2 Mae’r fenter a amlygir yn Adran C3 o’r ymateb hwn yn dangos sut y gall cydweithio 
rhwng APCau a chyrff rheoli Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ddigwydd a sut y 
mae’n digwydd yn ymarferol. Mae APC Eryri wedi arwain partneriaeth rhwng pob un o’r pedair 
tirwedd ddynodedig yng Ngogledd Cymru – sef Parc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn, Ynys Môn a Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy – dros y 
ddwy flynedd ddiwethaf, er mwyn gwella dealltwriaeth busnesau lleol am rinweddau arbennig 
pob ardal a sut y gellir eu defnyddio fel offer marchnata. Mae hyn wedi gweithio’n dda ac wedi 
arwain at ganlyniadau pendant i fusnesau lleol yn ogystal ag arbedion o ran adnoddau i’r cyrff 
rheoli a oedd yn rhan o’r bartneriaeth. 
 
G1.3 Dylid cymryd gofal wrth gynllunio gweithgarwch cydweithredol i sicrhau ei fod yn dwyn 
budd ychwanegol i waith y cyrff unigol, bod arbedion o ran adnoddau’n cael eu sicrhau a bod 
ffactorau eraill megis daearyddiaeth yn cael eu cymryd i ystyriaeth. Mae hyn hefyd yn 
berthnasol wrth ystyried a fyddai rhannu gwasanaethau yn ffordd briodol ymlaen e.e. ychydig 
o ddiben fyddai ac yn sicr ni fyddai unrhyw arbedion o ran adnoddau pe bai, dyweder, AHNE 
Dyffryn Gwy ac APC Eryri yn ystyried rhannu gwasanaeth ecolegydd, oherwydd y pellter 
mawr rhwng y ddau ddynodiad. Byddai rhannu rhai gwasanaethau’n gwneud llawer mwy o 
synnwyr i’r dynodiadau hynny sy’n agos at ei gilydd ac sydd ag angen dynodedig am 
wasanaeth o’r fath yn y lle cyntaf. 
 
G1.4 Mae’r APCau yn ystyried bod yr Adolygiad yn cynnig cyfle da i hybu dull mwy 
soffistigedig o sicrhau mwy o effeithlonrwydd a chydweithio rhwng APCau a chyrff 
rheoli Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol.  Fel rhan o hyn, byddem yn croesawu rôl 
fwy i Cyfoeth Naturiol Cymru o ran ymuno â ni i sbarduno cydweithio rhwng y tirweddau 
gwarchodedig. Byddai’r dull hwn yn ystyried y potensial ar gyfer rhannu gwasanaethau a 
chydweithio gydag awdurdodau lleol, y mae’r APCau eisoes yn ei wneud mewn nifer fawr o 
ffyrdd. Mae pwysigrwydd cydweithio lleol a chenedlaethol rhwng APCau ac Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol yn cael ei gydnabod yn y fideo hwn o gyflwyniad66 a roddwyd 
gan Brif Weithredwr APC Dyffrynnoedd Swydd Efrog i gynhadledd flynyddol yr Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol yn 2014 ac ar wefan67 Cymdeithas Genedlaethol yr Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol. Ceir enghraifft o gydweithio presennol rhwng APCau ac 
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol trwy enwebiad Rheolwr Diwylliant a Threftadaeth 
APC Arfordir Penfro i gynrychioli Tirweddau Dynodedig (h.y. APCau ac Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol) ar Grŵp Amgylchedd Hanesyddol Llywodraeth Cymru. 
 
G1.5 Rydym yn cynnig matrics o weithgarwch cydweithredol a chydweithio posibl, y gellir ei 
addasu i gyd-fynd ag amgylchiadau lleol fel y bo angen. Mae’r rhain yn cynnwys: 
 

 Gwasanaethau a rennir neu ar y cyd; 
 

 Grwpiadau daearyddol o dirweddau dynodedig – e.e. mae APC Eryri a’r tair AHNE yng 
Ngogledd Cymru wedi cwrdd i drafod dull gwirfoddol mewn perthynas â’u gwaith 
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 http://www.landscapesforlifeconference.org.uk/2014/07/collaboration-on-a-local-and-national-level-david-
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(ysgogwyd hyn cyn bod sôn am yr ymgynghoriad). Cafwyd consensws ar yr egwyddor 
o ran gwaith ar y cyd mewn nifer o feysydd, gan gynnwys: 

 
o Defnyddio gwirfoddolwyr – gwella’r arlwy a’r gronfa o wirfoddolwyr; 
o Datblygiad staff – cyfnewid/cysgodi; 
o Polisi – datblygu e.e. canllawiau cynllunio atodol; 
o Ymatebion i ddogfennau ymgynghori; 
o Addysg – gwella’r arlwy; 
o Treftadaeth/diwylliant – rhannu themâu ac arferion da; 
o Digwyddiadau – rhannu arfer da; 
o Cynlluniau amaeth-amgylcheddol – Glastir; 
o Rheoli’r wasg a’r cyfryngau; 
o Iechyd a llesiant. 

 

 Dull ffederal o gydweithio lle mae tirweddau gwarchodedig yn dod ynghyd ar gyfer 
datblygu strategaethau, polisi a gwaith arall ar lefel uchel, gan gynnal annibyniaeth yn 
lleol; 
 

 Dull unedig o gyflawni canlyniadau cyffredin ym maes cadwraeth, llesiant a rheoli 
adnoddau naturiol. Gellid cyflawni hyn trwy gynllun rheoli unedig gyda dangosyddion 
cenedlaethol ar lefel uchel neu drwy fframweithiau monitro, adrodd a rheoli perfformiad 
cyffredin ar gyfer canlyniadau lefel uchel cyffredin; 

 

 Dull portffolio lle mae sefydliadau penodedig yn arwain ffrydiau gwaith gwahanol e.e. 
cynyddu i’r eithaf gyfraniadau at wasanaethau ecosystemau neu rôl tirweddau 
dynodedig o ran hybu iechyd. 

 
G1.6 Yn ymarferol, mae’n debygol y bydd angen cyfuniad o’r dulliau hyn. Er mwyn bod yn 
ystyrlon mae ar drefniadau cydweithio angen gallu, felly mae’r cyllid y bydd cyrff rheoli 
tirweddau gwarchodedig yn parhau i’w gael yn debygol o fod yn uniongyrchol gymesur â’u 
gallu i gydweithio’n effeithiol gyda’i gilydd. 
 
H – Y goblygiadau o gael un dynodiad o ran y safonau cenedlaethol a rhyngwladol ar 
gyfer tirwedd a chadwraeth. 
 
H1 Goblygiadau ar gyfer safonau cadwraeth 
 
H1.1 Ni fyddai un dynodiad fel y cyfryw yn dwyn unrhyw oblygiadau ar gyfer safonau 
cadwraeth cenedlaethol a rhyngwladol. Fodd bynnag, gallai’r dibenion statudol a’r 
ddeddfwriaeth danategol ar gyfer un dynodiad gael effaith fawr ar y rhain. 
 
H1.2 Mae’r Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur wedi ailddiffinio ardaloedd 
gwarchodedig yn ddiweddar fel mannau lle rhoddir blaenoriaeth i warchod natur. Byddai’n 
rhaid i unrhyw ddynodiad newydd gynhyrchu datganiad i ddangos pa un a yw’r safleoedd 
dynodedig yn cydymffurfio â’r diffiniad hwn gan yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur 
ai peidio. Dylai’r datganiadau hyn adolygu’r holl ddeddfwriaeth berthnasol gan ganolbwyntio ar 
y flaenoriaeth a roddir i gadwraeth natur yn yr hirdymor. 
 
H1.3 Dylai datganiadau hefyd ddarparu trosolwg o amcanion rheoli presennol yr un 
dynodiad, yn enwedig mewn perthynas â blaenoriaethu cadwraeth natur, a chrynhoi 
enghreifftiau o arfer rheoli presennol sy’n dangos y flaenoriaeth a roddir i gadwraeth natur, a’r 
uchelgais a’r weledigaeth ar gyfer cadwraeth natur yn y dyfodol. Yn ogystal ag adolygu 
deddfwriaeth neu bolisi mewn perthynas â diffiniad yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth 
Natur o ardal warchodedig, gall Datganiadau o Gydymffurfiaeth briodoli safleoedd i’r 
categorïau a’r mathau o drefniadau llywodraethu a bennwyd gan yr Undeb Rhyngwladol dros 
Gadwraeth Natur hefyd. Lle gwneir hyn, dylid darparu tystiolaeth ategol. 
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H1.4 Pe bai unrhyw ddynodiad newydd yn methu â dangos ei fod yn cydymffurfio â diffiniad 
yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur o ardal warchodedig, yna ni fyddai’r dynodiad 
yn cael ei gydnabod fel ardal warchodedig ac ni fyddai’n cael ei briodoli i gategori rheoli a 
threfn lywodraethu gysylltiedig68. 
 
H1.5 Caiff Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol eu dosbarthu 
gan yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur fel tirweddau gwarchodedig Categori V ar 
hyn o bryd. Byddai colli’r statws hwn yn cael effaith fawr ar eu statws a bri rhyngwladol. 
 
H2 Goblygiadau ar gyfer safonau tirwedd 
 
H2.1 Mae mesurau cyffredinol y Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd yn ei gwneud yn 
ofynnol i bartïon: 
 

(a) gydnabod tirweddau’n gyfreithiol fel elfen hanfodol o amgylchoedd pobl, mynegiant 
o amrywiaeth eu treftadaeth ddiwylliannol a naturiol gyffredin, a sylfaen i’w 
hunaniaeth; 

(b) sefydlu a gweithredu polisïau ar dirweddau sydd wedi’u bwriadu i warchod, rheoli a 
chynllunio tirweddau trwy fabwysiadu’r mesurau penodol a nodir yn Erthygl 6; 

(c) sefydlu gweithdrefnau ar gyfer cyfranogiad gan y cyhoedd, awdurdodau lleol a 
rhanbarthol, a phartïon eraill â buddiant yn y broses o ddiffinio a gweithredu’r 
polisïau ar dirweddau a grybwyllir ym mharagraff b uchod; 

(d) integreiddio tirwedd fel rhan o’i bolisïau cynllunio tref a rhanbarthol ac o fewn ei 
bolisïau diwylliannol, amgylcheddol, amaethyddol, cymdeithasol ac economaidd, 
yn ogystal ag mewn unrhyw bolisïau eraill a allai gael effaith uniongyrchol neu 
anuniongyrchol ar y dirwedd. 

 
H2.2 Llofnodwyd y Confensiwn gan Lywodraeth y DU ar 24 Chwefror 2006, fe’i 
cadarnhawyd ar 21 Tachwedd 2006 a daeth yn gyfrwymol ar 1 Mawrth 2007. 
 
H2.3 Byddai angen i unrhyw ddynodiad newydd ystyried y mesurau hyn a byddai angen i 
dirwedd gael ei chydnabod yn y dibenion statudol er mwyn ateb gofynion mesur (a). 
 
I – Eich profiad chi/profiad eich sefydliad mewn perthynas ag un o’r dynodiadau neu’r 
ddau ddynodiad. 
 
I1.1 Mae’r APCau wedi bod yn cydweithredu gyda’r pum AHNE yng Nghymru am nifer o 
flynyddoedd ac wedi ennill peth wmbredd o brofiad o weithio gyda’r ddau ddynodiad, gan 
gynnwys trwy’r Rhwydwaith Tirweddau Gwarchodedig a gydgysylltir gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru. Ar lefel genedlaethol, mae Parciau Cenedlaethol Cymru a Chymdeithas Genedlaethol 
yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol yn rhannu syniadau ac yn cyfnewid gwybodaeth 
am faterion polisi a deddfwriaethol. Mae aelodau o APCau a chyrff rheoli’r Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol yn rhannu gwersi a ddysgwyd trwy fynychu cynadleddau 
blynyddol a seminarau hyfforddiant. Mae swyddogion yn cydweithio ar brosiectau a mentrau 
ar y cyd ac yn cynnal ymweliadau darganfod ffeithiau ag ardaloedd ei gilydd. 
 
I1.2 Yn ein tyb ni, mae trydydd partïon mewn sefyllfa dda i gynnig dealltwriaeth a barn i’r 
panel am y mater hwn, gan eu bod wedi ennill profiad o’r dynodiadau trwy nifer o wahanol 
ddulliau gan gynnwys gweithio mewn partneriaeth, ymarferion ymgynghori a chymorth grant, a 
bydd llawer wedi bod yn gysylltiedig â’r dynodiadau am gryn dipyn o amser. 
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J – Enghreifftiau o alinio dynodiadau y tu allan i Gymru a’r gwersi sydd i’w dysgu.   
 
J1.1 Caiff arfer gorau rhwng tirweddau gwarchodedig yn Ewrop ei rannu trwy Ffederasiwn 
Europarc69.  Nid yw ein hymholiadau cychwynnol gyda’r Ffederasiwn wedi datgelu unrhyw 
brofiad perthnasol o alinio dynodiadau ond efallai y byddai’n werth ymchwilio ymhellach i’r 
enghreifftiau canlynol. 
 
J1.2 Yn yr Almaen, crëwyd brand y Nationale Naturlandschaften (Tirweddau Naturiol 
Cenedlaethol)70 i ddod â’r tri phrif ddynodiad yn yr Almaen, sef Parciau Cenedlaethol, parciau 
natur a gwarchodfeydd biosffer ynghyd dan un ymbarél. Fodd bynnag, ni newidiodd hyn y sail 
gyfreithiol danategol ar gyfer y dynodiadau. Mae mwy na chant o Dirweddau Naturiol 
Cenedlaethol yn yr Almaen ac maent i gyd yn rhannu amcan cyffredin, sef gwarchod a chadw 
natur a chynnig cyfleoedd i ymwelwyr ei phrofi. 
 
J1.3 Cyn creu Parc Cenedlaethol South Downs, roedd dwy AHNE yn bodoli o fewn yr ardal 
– Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol Sussex Downs a Dwyrain Hampshire. Cafodd y 
rhan fwyaf o’r ardal o fewn yr Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol ei chynnwys o fewn 
ffin y Parc Cenedlaethol, er bod arwynebedd y Parc Cenedlaethol ei hun yn ehangach na’r 
Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol i gydnabod y meini prawf gwahanol ar gyfer dynodi 
a’r newidiadau a oedd wedi digwydd ers i’r dynodiadau gwreiddiol fel Ardaloedd o Harddwch 
Naturiol Eithriadol gael eu gwneud. Ni chafodd rhai ardaloedd bychain o’r Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol eu cynnwys o fewn ffin y Parc Cenedlaethol a chawsant eu dad-
ddynodi oherwydd dirywiad y dirwedd. Efallai y gallai’r tîm dynodiadau o fewn Natural England 
gynnig dealltwriaeth am unrhyw wersi i’w dysgu o’r ymarfer dynodi a dad-ddynodi. 
 
J1.4 Nid yw Strategaeth Dynodiadau Natural England yn cynnig unrhyw fesurau i alinio 
tirweddau gwarchodedig. Efallai y byddai’n werth ymchwilio ymhellach i’r broses o wneud unig 
Warchodfa Natur Forol Lloegr (Lundy) yn rhan o’r gyfres o Barthau Cadwraeth Forol. 
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