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BANNAU’R DYFODOL

 

Dyma’r crynodeb o ddrafft ymgynghorol y Cynllun Rheoli ar gyfer Cynllun 

Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

 

Mae modd darllen y cynllun ymgynghori llawn yma 

Mae’r dystiolaeth sy’n sail i’r cynllun wedi’i chyhoeddi yma 

 

Mae Bannau’r Dyfodol yn diffinio’r weledigaeth 25 mlynedd ar gyfer dyfodol 

y Parc Cenedlaethol. Mae’n gynllun uchelgeisiol iawn ar gyfer Bannau 

Brycheiniog sy’n anelu at helpu i fynd i’r afael â materion mawr fel newid 

hinsawdd a diboblogi gwledig. Mae’n gwneud hyn trwy ganolbwyntio ar 

rym pobl a natur yn gweithio gyda’i gilydd. Mae gweithredu pendant ei 

angen heddiw os ydym am sicrhau bod yr ardal yn gynaliadwy ar gyfer y 

dyfodol. 

 

Mae’r crynodeb hwn yn rhoi trosolwg o’r cynllun a’i weledigaeth. Rydym 

yn gobeithio y bydd yn eich ysbrydoli i gymryd rhan yn y dyfodol a gwneud 

y Parc yn lle anhygoel yn awr ac am byth. 

 

 

 npmp21@beacons-npa.gov.uk

 

01874 624437

 

@BreconBeaconsNP
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Mae’n bleser gen i gyflwyno’r Cynllun Rheoli drafft hwn ar 

eich cyfer, sydd wedi’i fedyddio’n addas yn Bannau’r 

Dyfodol gan Gynulliad Dinasyddion y Parc, i gael eich barn 

a’ch adborth arno. 

 

Erbyn 2030, mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 

ostyngiad o 63% yn y cyfanswm allyriadau carbon.  Ni ellir 

gorbwysleisio natur brys y targed hwn.  Rydym yn 

wynebu bygythiad dwbl, sef argyfwng hinsawdd ac 

argyfwng bioamrywiaeth. Os na lwyddwn ni i fwrw’r 

targedau hyn a chymryd camau brys, radical, rydym 

mewn perygl o fynd uwchlaw’r trothwy cynhesu 1.5 

gradd, a fydd yn arwain at ansefydlogrwydd byd-eang di-

droi’n-ôl.  Mae hwn yn berygl dirfodol, all fygwth 

bywydau ac achosi difrod di-droi’n-ôl i’n cartref, sef 

planed y Ddaear.

 

Un Parc Cenedlaethol 520 o filltiroedd sgwâr yn unig 

ydym ni, wrth gwrs; ond rydym yn dirwedd fyw arbennig 

ac unigryw, a thrwy dderbyn bod modd ac angen inni 

weithredu i daclo’r bygythiad dwbl rydym yn ei wynebu, 

gobeithiwn y gallwn nid yn unig arwain y ffordd ar gyfer 

ein cymunedau a’n partneriaid, ond ysbrydoli eraill i 

weithredu yn ogystal.

 

Bydd y cynllun hwn, pan gaiff ei fabwysiadu, ar waith hyd 

at 2027.  Mae’n hanfodol felly bod amcanion y cynllun 

hwn yn ein llywio’n ôl i fodolaeth sy’n gytbwys ag 

adnoddau prin y Ddaear.  Dyna pam y mae’r cynllun hwn 

yn ddiedifar o uchelgeisiol: mae’n rhaid iddo fod.  Mae llai 

na dau gylchdro cynllunio i fynd erbyn y dyddiadau targed 

allweddol ar gyfer lleihau carbon, ac ni allwn anwybyddu’r 

gloch rybudd sy’n canu dro ar ôl tro am system sy’n 

dymchwel, ac sy’n atseinio trwy’r dystiolaeth sy’n sylfaen 

i’r cynllun drafft hwn.   

 

  

 

RHAGAIR

Pan ddes i i’r Parc Cenedlaethol fel y Prif Weithredwr 

newydd ychydig fisoedd yn ôl, roeddwn yn awyddus i 

sicrhau bod y Parc dan fy ngofal yn fwy nac amgueddfa o 

dirwedd. Fy ngweledigaeth yw Parc sy’n esiampl fywiog o 

gynaliadwyedd. Parc sy’n wydn yn amgylcheddol, ac yn 

ffyniannus yn economaidd, sy’n croesawu newid, yn 

agored ac yn groesawgar i bawb sy’n ceisio prydferthwch 

ac antur. 

 

Rwy’n gwybod nad fy ngweledigaeth i yn unig yw hon. Yn 

ystod fy nghyfnod gwaith byr yma rwyf wedi cwrdd, 

sgwrsio ac ymweld â nifer fawr o unigolion a sefydliadau 

ysbrydoledig, sydd wedi ail-bwysleisio i mi'r angen brys 

am y cynllun hwn, ar yr adeg hon, i’n tywys tuag at 

ddyfodol cynaliadwy.  Cefais fy ysbrydoli gan bŵer, 

gwybodaeth ac angerdd ein Cynulliad Dinasyddion 

newydd.  Rwy’n croesawu’n llwyr yr her a osodwyd 

ganddynt inni fabwysiadu rôl fwy arweiniol o fewn y 

rhanbarth, i helpu i ddiffinio economi atgynhyrchiol ar 

gyfer yr ardal, lle mae natur a phobl yn gweithio ar y cyd 

yn hytrach na thynnu’n groes i’w gilydd.

 

Mae’r her hon wedi ysbrydoli cynllun sy’n ceisio 

manteisio ar werth cysylltu â natur ym mhopeth a 

wnawn.  Dyma’n ffagl gobaith ni bod dyfodol gwell a mwy 

cynaliadwy nid yn unig yn bosib, ond bod modd ei 

wireddu os gweithiwn ni gyda’n gilydd, gyda natur, i 

wneud iddo ddigwydd.  

 

Mae’r ffaith ein bod yn dirwedd fyw, weithredol, lle mae 

pŵer pobl a natur yn cyfuno, yn darparu cyfle unigryw i 

greu llwybr tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy a ffyniannus.

 

Rydym yn gobeithio y bydd y cynllun hwn yn 

ysbrydoliaeth i eraill ledled y byd.  Rwy’n gobeithio y 

byddwch chi’n mwynhau darllen y cynllun hwn ac y bydd, 

efallai, yn eich ysbrydoli i gymryd rhan yn ein gweledigaeth 

ar gyfer y dyfodol.

 

 

 

 

 

 

 

 

Catherine Mealing-Jones

 

Prif Weithredwr  

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
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Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn un o 

deulu o bymtheg Parc Cenedlaethol yn y DU. Caiff y 

tirweddau gwarchodedig hyn eu rheoli’n gynaliadwy er 

mwyn i bawb eu mwynhau yn dawel.

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r corff gaiff ei 

benodi gan y gyfraith i edrych ar ôl tirweddau arbennig 

y Parc Cenedlaethol. Mae gan Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol ddau ddiben arbennig:

 

Gwarchod a chyfoethogi prydferthwch 

naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth 

ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol; a

 

Hyrwyddo cyfleodd i’r cyhoedd ddeall a 

mwynhau nodweddion arbennig o’r Parc 

Cenedlaethol

Mae’r gyfraith hefyd yn nodi wrth gyflawni’r dibenion hyn 

y bydd rhaid i’r Awdurdod hefyd:

 
Geisio meithrin llesiant economaidd a 

chymdeithasol cymunedau lleol, o fewn y Parc 

Cenedlaethol. 

 

BANNAU’R DYFODOL 

Cynllun Rheoli ar gyfer Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog 

Beth yw’r Cynllun Rheoli? 

Mae’r gyfraith yn dweud bod rhaid i bob Awdurdod Parc 

Cenedlaethol ysgrifennu cynlluniau ar gyfer eu 

hardaloedd. Dylai’r cynlluniau hyn, sef Cynlluniau Rheoli, 

nodi sut caiff y dibenion a’r dyletswyddau eu darparu. 

Mae’r gyfraith hefyd yn nodi bod rhaid cadw’r cynlluniau 

hyn yn gyfredol ac mae disgwyl i awdurdodau eu 

hadnewyddu bob pum mlynedd. 

 

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

yn y broses o adolygu’r Cynllun Rheoli ar gyfer ardal y 

Bannau Brycheiniog, ac maent wedi datblygu fersiwn 

ddrafft o’u cynllun sef Bannau’r Dyfodol.

 

Mae’r ddogfen hon yn crynhoi cynnwys y cynllun a sut 

mae modd ichi fod yn rhan o bethau.

 

 

 

 

 

Mae’r cynllun yn bwysig iawn gan ei fod yn dweud wrth 

bawb sy’n gweithio o fewn y Parc Cenedlaethol beth 

ddylai ddigwydd o fewn yr ardal. Oherwydd 

pwysigrwydd y cynllun, mae’r Awdurdod yn gwybod na 

allant wneud rhai o’r penderfyniadau hynny eu hunain – 

felly mae’r cynllun wedi’i ysgrifennu gyda chymorth 

mudiadau eraill a chynrychiolwyr o’r gymuned. 

 

 

 

 

 

 

Oherwydd pwysigrwydd y cynllun ar gyfer yr ardal, 

mae’n hollbwysig bod pawb sydd â diddordeb yn y Parc 

Cenedlaethol yn cael cyfle i ddweud eu dweud. Mae’r 

Awdurdod yn gofyn ichi am eich barn ar y cynllun maent 

wedi’i ysgrifennu. 

 

Maent hefyd yn gofyn pam fod y Parc yn bwysig i chi - 

bydd hyn yn eu helpu i ysgrifennu am ‘nodweddion 

arbennig’ yr ardal. Cewch fwy o wybodaeth yma.

 

  

Pam fod y Cynllun Rheoli yn bwysig? 

Mae eich barn yn bwysig. 
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BETH SY’N GWNEUD Y PARC YN ARBENNIG? 

Un o’r pethau pwysicaf y mae’r Cynllun Rheoli yn ei wneud yw disgrifio’r pethau hynny sy’n gwneud 

Bannau Brycheiniog yn arbennig, sef y nodweddion arbennig. Mae’n gwneud hyn fel ei fod yn gallu 

sicrhau eu bod wedi’u gwarchod at fudd cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol. Gweithiodd yr 

Awdurdod gydag awduron lleol i helpu i ddisgrifio prydferthwch y Parc a sut mae’n gwneud i bobl 

deimlo. Mae’r nodweddion arbennig wedi’u rhannu ar draws pedair thema – rydyn ni wedi’u crynhoi 

isod – carem ni wybod os ydych chi’n cytuno ein bod ni wedi dal hanfod y Parc i chi. 

TIRWEDDAU ARBENNIG 

NATUR ARBENNIG 

PROFIADAU ARBENNIG

POBL ARBENNIG 

"Wrth sefyll ar fan uchel, ceir golygfeydd dyrchafol o 

bell ac agos, ac oddi ar y llwybrau cerdded prysur, 

mae’n fraint cael cyrraedd hedd yr unigeddau. Yma, 

gwelir y ffin rhwng y cymoedd gwyrddach lle saif 

ffermdai ynghanol tyfiant amrywiol a gweadog, a 

rhostir y grug a’r llus gyda’u lliwiau tawelach, unffurf 

sy’n arwain tua’r awyr. Dyma’r cyrion sy’n ymylu 

dau fyd.”

 

"Y Bannau yw fy nghartref, nid yn unig yn nhermau’r 

man lle rwy’n byw ac yn ffermio - dyma le'r oedd fy 

rhieni yn byw ac yn ffermio hefyd. Petawn i’n cael 

plant, rwy’n gobeithio y byddan nhw’n dewis ffermio 

yma ac, yn eu tro, yn magu’u teuluoedd eu hunain. 

Ni ellir gwahanu’r tir hwn o’r ffordd rwy’n gweld fy 

hun, fy etifeddiaeth, fy oll.”  

 

 

"Pan fydd y byd yn ymddangos yn ofnadwy, mae’r lle 

hwn yn rhoi popeth mewn persbectif”

 

"Mae’r bywyd gwyllt yn arbennig, gall yr adar ddod â 

llawenydd i’ch calon hyd yn oed ar ddiwrnod 

gwael.”
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SUT CAIFF Y CYNLLUN EI DDEFNYDDIO?  

Mae Bannau’r Dyfodol yn gynllun strategol. Mae hynny’n golygu ei fod wedi’i lunio i gyflawni nod hirdymor a hollgynhwysfawr 

ar gyfer yr ardal ddaearyddol sy’n ffurfio’r Parc Cenedlaethol. I Fannau’r Dyfodol, mae’n golygu dyfodol cynaliadwy* a 

chydnerth** i’r Parc sy’n seiliedig ar harneisio grym natur.

 

Er bod y cynllun yn gosod cyfeiriad cyffredinol tuag at y nodau hyn, yn bennaf mae’n darparu gweledigaeth ar gyfer gweithredu 

i’r dyfodol. Gan fod y cynllun yn ymdrin â nifer o wahanol bynciau, ni all fynd i fanylder ar gyfer pob maes y mae’n ei ystyried. 

Oherwydd hyn, rydym yn dweud bod Bannau’r Dyfodol yn eistedd wrth wraidd nifer o wahanol gynlluniau eraill ar gyfer yr 

ardal. Y cynlluniau hyn sy’n nodi’r manylion. Mae’r diagram isod yn dangos hyn mewn ychydig mwy o fanylder.

 

 

 

*Wrth sôn am fod yn gynaliadwy, rydym yn golygu bod yr amgylchedd a’r pethau pwysig y mae’n ei ddarparu inni fel 

dŵr a thir i gynhyrchu bwyd, yn cael eu cadw’n iach ac yn gweithredu’n iawn yn awr ac yn y dyfodol. 

 

**Pan rydym yn sôn am fod yn gydnerth, rydym yn golygu bod pobl a llefydd y Parc yn gallu gwrthsefyll unrhyw straen 

sydd arnynt heb niwed ac yn gallu ffynnu i’r dyfodol. 

 

 

 

BANNAU'R 

DYFODOL

Cynllun Rheoli ar gyfer Parc 

Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog 
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CYNALIADWY A CHYDNERTH - TOESEN Y PARC

I helpu egluro’r modd y dylid rheoli’r Parc Cenedlaethol i’r dyfodol, mae’r 

Awdurdod yn defnyddio model o’r enw ‘Toesen y Parc’. Mae model yn 

ffordd o gymryd syniadau dyrys a’u symleiddio, fel eu bod yn haws i’w deall.

 

Mae’r Parc Cenedlaethol yn ceisio cwrdd ag anghenion amryw o bethau, 

gan gynnwys yr amgylchedd naturiol, diwylliant a chymunedau lleol. I wneud 

hyn, mae’n rhaid inni gydbwyso gofynion cystadleuol ein ddau ddiben. Nid 

yw’n gyfrinach bod cyswllt pobl gyda natur yn aml yn gostus i’n byd 

naturiol. Mae’n rhaid inni gerdded ar hyd y llinell rhwng ein dau ddiben, gan 

ddod o hyd i le diogel lle gall pobl fwynhau ecosystemau ffyniannus heb 

effaith negyddol. 

 

Mae’r enghraifft isod yn dangos lle mae’r lle diogel hwn yn bodoli a lle rydyn 

ni wedi mynd heibio i’r paramedrau diogel. Rydym yn ei alw’n ‘Toesen y 

Parc’.

 

Mae’r cylch piws yn cynrychioli ein lle diogel; y cylch gwyrdd yn dangos yr 

effaith ar ein hecoleg leol; a’r cylch llwyd yn dangos anghenion pobl o fewn 

y Parc.

 

 

 

 

Mae’r Doesen yn fodel enwog wedi’i 

ddatblygu gan yr economydd Kate Raworth. 

 

Ei nod oedd dangos sut y gallwch chi gwrdd 

ag anghenion yr holl bobl o fewn anghenion 

y blaned. Os oes gennych ddiddordeb yng 

nghefndir Model y Doesen, efallai yr hoffech 

y fideos hyn neu’r canllaw syml a grëwyd 

ganddi i gefnogi’r cysyniad.  

 

Rydyn ni’n defnyddio Toesen y Parc i ddangos cyflwr cyfredol y 

Parc. Caiff pob dimensiwn ei fesur lle bo’n bosibl yn erbyn cyfres 

o ddangosyddion. Mae’r pellter y mae pob un o’r darnau coch hyn 

yn ymestyn o’r cylch piws yn dweud wrthym am ddifrifoldeb y 

sefyllfa o fewn y Parc. Mewn byd perffaith, ni fyddai unrhyw goch 

yn y llun hwn. Yn anffodus, nid dyma’r achos … ond dyma beth 

rydyn ni’n gobeithio ei gyflawni. 
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PARC Y DYFODOL 

Wrth feddwl am yr hyn y mae Bannau’r Dyfodol yn ceisio’i gyflawni, rydyn wedi 

gweithio gyda darlunydd lleol i dynnu llun o barc y dyfodol. 

 

Mae’r dirwedd hon yn un lle mae natur a ffermio’n gweithio ochr yn ochr i greu tirwedd gydnerth a 

bioamrywiol.  Bydd dyfodol cynaliadwy ar gyfer y Parc Cenedlaethol yn arddel adferiad natur, atebion 

seiliedig ar natur i’r newid yn yr hinsawdd, twf gwyrdd, a throi ein cymunedau’n rhai all gynnal bywyd 

carbon isel sy’n hygyrch i bawb.

 

Gobeithiwn y bydd eraill yn cael eu hysbrydoli i weithredu, a bod ein hymwelwyr yn elwa ac yn dysgu 

o gael cyswllt agosach â byd sy’n gyforiog o natur.  Dyma sy’n sbarduno’n gweledigaeth ac rydym yn 

gwahodd ein holl bartneriaid i’w rhannu gyda ni.

 

Credwn ei bod hi’n hanfodol gweithredu ar hyn nawr, a lle bo modd, ar y cyd â phawb sydd am 

sicrhau hyfywedd y Parc ar gyfer pobl a natur. 

 

Dyma’r ddelwedd sy’n ysbrydoli ein gweledigaeth ar gyfer dyfodol y Parc.
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EIN GWELEDIGAETH

 

Bydd ein Parc Cenedlaethol yn 

faner o ysbrydoliaeth, a fydd yn 

ein hysgogi i weithio tuag at 

ddyfodol llewyrchus a 

chynaliadwy. 

 

Byddwn yn harneisio’r pŵer o gael natur a phobl yn 

gweithio ochr yn ochr i’n helpu i wynebu’r newid yn 

yr hinsawdd, y dirywiad o ran bioamrywiaeth, yr 

adferiad economaidd ar ôl Covid, a’r argyfwng 

iechyd a gofal cymdeithasol.

 

Yn 2045, bydd ecoleg Bannau Brycheiniog yn fwy 

amrywiol a byddwn yn dibynnu llai ar garbon.  Bydd 

ein cymunedau’n ffynnu a byddant yn cydgysylltu ac 

yn cydweithio â’i gilydd.  Bydd diwylliant, tirwedd ac 

amgylchedd y Parc yn dod ag ysbrydoliaeth a 

llawenydd i bawb sy’n byw yma ac yn ymweld â’r lle.
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EIN HAMCANION

Rydyn ni’n defnyddio ein dibenion a’n dyletswydd (tri chylch y doesen) i fframio amcanion y Cynllun i’r 

dyfodol. Caiff pob amcan ei gefnogi gan gyfres o bolisïau ar wahanol bynciau, gyda’r nod o osod y trywydd ar 

gyfer eu gwireddu. I gyflawni’r amcanion hyn, bydd angen inni newid ein harferion gwaith i sicrhau bod 

cydweithio a chydweithredu wrth wraidd popeth a wnawn.  

AMCAN: byddwn yn ceisio 

meithrin llesiant economaidd a 

chymdeithasol y cymunedau lleol o 

fewn y Parc Cenedlaethol.

 

DEILLIANT: caiff pob trigolyn o fewn y 

Parc gyfle i fyw yn dda ac yn ffyniannus, 

ac ni fydd unrhyw beth yn digwydd a fydd 

yn effeithio ar y gallu hwnnw.

AMCAN: byddwn yn gwarchod ac yn 

cyfoethogi prydferthwch naturiol, 

bywyd gwyllt a threftadaeth 

ddiwylliannol y Parc Cenedlaethol.

 

DEILLIANT: mae’r Parc yn gweithredu 

o fewn capasiti amgylcheddol a 

phlanedol, yn cefnogi ecosystemau iach 

a thirweddau ffrwythlon, gwydn.

AMCAN: byddwn yn darparu cyfleoedd i 

ddeall a mwynhau nodweddion arbennig y 

Parc Cenedlaethol. 

 

DEILLIANT: mae’r Parc yn arena ar gyfer 

hamddena awyr agored ac yn cyfoethogi 

iechyd a llesiant pawb sy’n ei ddefnyddio at y 

dibenion hynny. Caiff yr amcan hwn ei 

ddarparu heb dorri terfynau amgylcheddol na 

chael effaith ar agweddau cymdeithasol.

HIRDYMOR

ATALIOL 

 

INTEGRATED

 

CYDWEITHIO 

 

CYMRYD RHAN 
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DOD Â’R PARC O FEWN TERFYNAU AMGYLCHEDDOL 

I sicrhau bod dyfodol y Parc Cenedlaethol yn defnyddio ei gyfran deg o gyfoeth naturiol yn unig, mae Bannau’r Dyfodol yn 

cynnwys chwe phrif bolisi sy’n anelu at sicrhau y caiff prydferthwch naturiol bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y 

Parc, fel sydd wedi’i fynegi o fewn y dirwedd sy’n cynnal bywyd a gwaith, eu gwarchod a’u cyfoethogi i’r dyfodol. Caiff y 

polisïau hyn eu crynhoi isod. Os hoffech ddarllen mwy, mae dolenni hyper ar y lluniau i’r datganiad polisi perthnasol.

 

 

 

Polisi gyda’r bwriad o 

osod cyllideb garbon ar 

gyfer ardal y Parc - mae’r 

polisi yn ceisio annog pob 

mudiad ac unigolyn sy’n 

gweithio yn y Parc i leihau 

eu hallyriadau tŷ gwydr yn 

sylweddol er mwyn y 

blaned.

NEWID HINSAWDD

TIRWEDD

ADFER NATUR 

COEDLINIAU

MAWNDIR

DŴR 

Mae’r dirwedd yn diffinio’r 

Bannau, ac mae’r polisi 

hwn yn ceisio arwain 

unrhyw newid yn nyfodol 

y dirwedd fel na chaiff 

arbenigrwydd y Parc ei 

effeithio’n negyddol. 

Mae’r polisi hwn yn 

cydnabod pwysigrwydd 

bioamrywiaeth ac yn 

ceisio datblygu 

rhwydweithiau ecolegol 

gwydn sy’n fwy, yn well 

ac yn fwy cysylltiedig. 

Mae’r Parc yn gartref i rai o 

afonydd mwyaf eiconig 

Cymru a gaiff eu gwarchod 

oherwydd gwerth eu 

bywyd gwyllt. Mae 

tystiolaeth ddiweddar yn 

dangos eu bod yn dioddef 

ac mae hyn yn annerbyniol. 

Mae’r polisi hwn yn gosod 

llwybr all helpu i adfer 

ansawdd y dŵr er llesiant 

yr ecoleg a’i phobl. 

Mae cors fawn ar yr 

ucheldiroedd yn un o brif 

gynefinoedd y Bannau 

sydd wedi dirywio dros y 

blynyddoedd. Rydym yn 

bwriadu gwrthdroi hyn i 

atafaelu carbon a gwella 

iechyd ecolegol y Parc.

Un o’r prif amcanion yw 

cynyddu’r nifer o goed yn 

y Parc. Mae’r polisi hwn 

yn nodi sut rydym yn 

anelu at gyflawni hyn heb 

wneud niwed i 

nodweddion arbennig y 

Parc. 

11

https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-climate-change-NEWID-HINSAWDD.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-landscape-TIRWEDD.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Nature-recovery-ADFER-NATUR.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-treescapes-COEDLINIAU.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Peatland-MAWNDIR.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Water-DWR.pdf


NODAU POLISI’R PARC CENEDLAETHOL 

Bwriad y polisïau hyn yw rhoi cyfle i bobl fwynhau a deall y Parc Cenedlaethol heb gymryd mwy na rhan deg a chynaliadwy 

o gyfoeth naturiol, neu gael effaith ar allu ein cymunedau i ffynnu. Dyma ein prif nodau polisi, y darn diddorol. Caiff y chwe 

pholisi eu crynhoi isod. Bydd clicio ar y llun yn eich arwain at y datganiad polisi llawn os hoffech wybod mwy. 

 

 

Mae’r Parc yn lle twristiaeth 

poblogaidd, rhywbeth 

rydym yn ymfalchïo ynddo. 

Ond mae twristiaeth sy’n 

cymryd gormod neu sy’n 

cael gormod o effaith yn 

rhywbeth drwg i’r ardal. 

Mae’r polisi hwn yn ceisio 

rheoli’r effeithiau hyn gan 

gadw twristiaeth yn gadarn 

o fewn cylchoedd y doesen.  

TWRISTIAETH GYNALIADWY 

LLEFYDD PRYSUR 

HAWLIAU TRAMWY 

AMGYLCHEDD HANESYDDOL 

GEOPARC

AWYR DYWYLL 

Mae unrhyw un sy’n 

adnabod y Parc yn gwybod 

y gall ambell i “safle pot 

mêl” weithiau fod yn 

llefydd peryglus ac 

amhleserus i ymweld â 

nhw. Mae’r polisi hwn yn 

ceisio trawsnewid y 

mynediad i’r llefydd hyn 

gan sicrhau profiad 

rhagorol i bob ymwelydd. 

Mae ein rhwydwaith o 

hawliau tramwy yn eang. 

Mae’r polisi yn gosod 

amcan i sicrhau fod y 

rhwydwaith hwn ar gael 

hyd y gellid i gynifer o 

wahanol fathau o 

ddefnyddwyr â phosibl - 

o geffylau i sgwteri 

symudedd, o feicwyr i 

gerddwyr. Mae’r polisi 

hwn yn ceisio sicrhau ein 

bod yn gofalu am bawb.

Mae un o’n nodweddion 

arbennig, pa mor dywyll 

yw ein hawyr yn un 

nodwedd o’r Parc yr 

ydym yn hynod o falch 

ohoni. Mae’r polisi hwn 

yn ceisio cefnogi’r 

statws Gwarchodfa 

Awyr Dywyll 

Ryngwladol a gafodd ei 

wobrwyo i’r ardal a 

sicrhau cadwraeth ein 

hawyr dywyll yn awr ac 

i’r dyfodol.

Mae’r geoparc yn deitl 

rhyngwladol wedi’i wobrwyo 

i’r ardal am ei nodweddion 

daearegol arbennig a’r modd 

y mae’r rhain wedi siapio 

bywydau a ffordd o fyw pobl 

yr ardal. Mae’r polisi hwn yn 

ceisio gwneud mwy o’r teitl 

yma er mwyn bod o fudd i 

ardaloedd difreintiedig ar ein 

ffiniau deheuol. 

Mae amgylchedd y Parc yn 

ganlyniad i ryngweithio 

dynol. Mae hyn yn 

rhywbeth i’w ddathlu, ac 

mae’r polisi hwn yn ceisio 

amddiffyn yr asedau 

treftadaeth a helpu pobl i 

ddeall eu harwyddocâd yn 

well. 
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https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Sustainable-Tourism-TWRISTIAETH.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Busy-Places-MANNAU-PRYSUR.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-rights-of-way-HAWLIAU-TRAMWY.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Historic-Environment-YR-AMGYLCHEDD-HANESYDDOL.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Geoparc-GEOPARC.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-dark-skies-WYBRENNAU-TYWYLL.pdf


SICRHAU BOD EIN CYMUNEDAU YN BYW UWCHBEN Y SYLFAEN GYMDEITHASOL

Er mwyn ceisio meithrin llesiant cymdeithasol ac economaidd ein cymunedau, mae Bannau’r Dyfodol yn cynnwys wyth prif 

bolisi sy’n ceisio sicrhau ein bod yn mynd i’r afael â’r problemau sy’n rhwystro pobl y Parc (trigolion ac ymwelwyr) rhag 

byw yn ffyniannus ac yn llewyrchus. Fel yn flaenorol, mae’r lluniau yn ddolenni at y datganiadau polisi llawn. 

 

Mae’r polisi hwn yn 

ceisio manteisio ar y 

buddion iechyd a llesiant 

a ddaw drwy’r Parc wrth 

weithio gyda phobl 

broffesiynol yn y maes 

iechyd i hyrwyddo’r 

Parc.

IECHYD A LLESIANT

CYMUNEDAU CYDNERTH 

ALLGYMORTH

BWYD LLEOL 

SGILIAU GWLEDIG 

TALIADAU AR GYFER 

GWASANAETHAU ECOSYSTEM  

Mae ein cymunedau yn 

rhan fawr o’r hyn yw’r 

Parc. Mae gormod 

ohonynt yn cael eu herio 

gan broblemau a ddaw yn 

sgil colli’r to ifanc a thwf 

tai haf. Problem anodd y 

mae’r polisi hwn yn ceisio 

mynd i’r afael â hi.

Polisi gyda bwriad o 

weithio gyda’n 

cymunedau ffiniol i 

wella mynediad trwy 

waredu rhwystrau go 

iawn a chanfyddiadol.

Mae taliadau ar gyfer 

gwasanaethau ecosystem yn 

rhoi buddsoddiad ariannol 

mewn adferiad natur. Mae’r 

polisi hwn yn nodi sut 

byddwn yn manteisio ar y 

rhain i fod o fudd i economi 

a phobl y Parc. 

Mae perygl y caiff sgiliau 

gwledig eu colli o’r ardal. 

Mae’r rhain yn hanfodol er 

mwyn rheoli ein tirwedd. 

Yma mae’r polisi yn ceisio 

cynnig cyfleoedd i gadw 

gafael ar bobl ifanc tra hefyd 

yn cefnogi treftadaeth 

ddiwylliannol.  

Wedi’i ysbrydoli gan waith 

llawr gwlad, mae’r polisi 

hwn yn ceisio cynyddu 

faint o arddwriaeth sydd 

yn y Parc trwy ddefnyddio 

a chefnogi cenhedlaeth 

newydd o gynhyrchwyr 

bwyd. 

BARGEN NEWYDD WERDD 

TEITHIO LLESOL  

Cafodd y maes polisi 

hwn ei gefnogi gan ein 

cynulliad dinasyddion, ac 

mae’n ceisio gwreiddio’r 

egwyddor o economi 

adfywiol yn y Parc er 

mwyn cefnogi adferiad 

ôl-Covid mewn ffordd 

sy’n berthnasol i 

dirwedd ac amgylchedd 

arbennig y Parc. 

Mae teithio llesol yn ceisio 

trawsnewid ein ffordd o fyw 

sy’n dibynnu ar geir i ffyrdd 

iachach a mwy cynaliadwy o 

deithio. Mae hon yn her 

enfawr mewn llefydd 

gwledig fel y Parc; fodd 

bynnag, o ystyried effaith 

ceir preifat ar ein hallyriadau 

carbon, mae’n hanfodol ein 

bod yn darparu 

mecanweithiau fel y gall 

pobl gael dewis o wahanol 

ddulliau teithio.

YR IAITH GYMRAEG 

Polisi sy’n ceisio 

dathlu a hyrwyddo’r 

iaith Gymraeg a’i 

harwyddocâd o ran 

diwylliant a 

hunaniaeth y Parc. 
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https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-health-and-wellbeing-IECHYD-A-LLESIANT.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-communities-CYMUNEDAU-CYNALIADWY.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-outreach-ALLGYMORTH.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-local-food-BWYD-LLEOL.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-rural-skills-SGILIAU-GWLEDIG.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-PES-TALIADAU-AR-GYFER-GWASANAETHAU-ECOSYSTEM.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-green-new-deal-BARGEN-NEWYDD-WERDD.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Active-Travel-TEITHIO-LLESOL.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-welsh-language-YR-IAITH-GYMRAEG.pdf


FFYRDD O WEITHIO 

Un o brif ddibenion Cynllun Rheoli fel Bannau’r Dyfodol yw dwyn ynghyd yr holl rai hynny sydd â budd mewn datblygu dyfodol 

cynaliadwy i’r Parc Cenedlaethol i weithio gyda’i gilydd. Dyma pam y mae’n bwysig iawn bod y Cynllun yn diffinio sut y bydd 

pob un ohonom yn gweithio gyda’n gilydd i gyflawni ein hamcanion cyfunol. Mae’r ffyrdd hyn o weithio yn ymwneud â sut mae’r 

APC yn rhyngweithio â’r holl randdeiliaid yn y Parc i greu cydberthnasau hirhoedlog a fydd yn fuddiol i bawb dan sylw.

 

Mae gweithio mewn 

partneriaeth yn 

hollbwysig i weithredu 

Bannau’r Dyfodol. Mae 

llawer o gamau 

gweithredu a meysydd 

gwaith yn dod o dan 

gyfrifoldeb asiantaethau 

eraill ond maent yn 

hanfodol ar gyfer 

cynaliadwyedd y Parc i’r 

dyfodol. Rydym yn 

diffinio partneriaeth fel 

perthynas gydweithredol 

barhaus rhwng neu 

ymysg mudiadau sy’n 

rhannu’r un diddordeb a 

gweledigaeth, ac sy’n 

meddu ar adnoddau a 

galluoedd sy’n ategu’i 

gilydd.

PARTNERIAETHAU

CYFALAF DYNOL 

GWIRFODDOLI

Mae cyfalaf dynol yn gysylltiedig â sgiliau, gwybodaeth a phrofiad 

sydd gan unigolyn, cymuned neu fudiad a’r gwerth a ddaw o hyn i 

lesiant unigolyn a chymdeithas. Mae bod â Pharc sy’n gyfoethog o 

ran cyfalaf dynol yn hollbwysig, os ydym am gwrdd â heriau’r unfed 

ganrif ar hugain. Yn y polisi hwn, rydym yn nodi ein huchelgais o 

godi a chynnal cyfalaf dynol y Parc. Mae’r polisi yn diffinio ffordd o 

weithio sy’n gwreiddio dysgu ym mhopeth a wnawn, gan sicrhau 

bod y cynllun, wrth gael ei weithredu, yn creu amrediad o gyfleoedd 

i ddatblygu sgiliau a doniau ein cymunedau.

Mae gan Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol hanes 

hir a llwyddiannus o 

weithio gyda 

gwirfoddolwyr. Mae 

gwirfoddolwyr yn 

unigolion sy’n rhoi eu 

gwasanaethau yn ddi-dâl i 

helpu Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol gyflawni 

gwahanol brosiectau a 

gwasanaethau. Trwy hyn, 

mae’r gwirfoddolwr yn 

ennill profiadau a sgiliau 

gyda chefnogaeth 

rhwydwaith o bobl o’r un 

meddylfryd, tra bod yr 

Awdurdod yn ennill 

cymorth gwerthfawr i 

gyflawni ei amcanion. 

Mae’r polisi hwn yn ceisio 

gwella gwirfoddoli a’i 

ehangu i’r holl bartneriaid 

sy’n gweithredu Bannau’r 

Dyfodol.
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https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Partnerships-PARTNERIAETHAU.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Human-Capital-CYFALAF-DYNOL.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/W-Volunteering-GWIRFODDOLI.pdf


EICH PARC CHI

Gwyddom fod y Parc Cenedlaethol yn fwy na’r 

Awdurdod yn unig. Yn aml, rydym yn ymgymryd â rôl 

cydlynydd - yn dod â’r holl bobl sydd â diddordeb mewn 

pwnc penodol neu le penodol ynghyd i gydweithio ar 

gyflawni’r canlyniadau gorau. Dyma pam rydym yn 

dweud nad ein Cynllun ni yw’r Cynllun Rheoli, ond 

Cynllun yr holl Barc fel endid daearyddol i bawb sydd â 

budd yn ei ddyfodol. Mae eich barnau, felly, yn ganolog i 

sut rydym yn datblygu’r cynllun hwn gyda’n gilydd.

 

Gallwch gymryd rhan yn y camau nesaf at fabwysiadu 

Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol mewn nifer o ffyrdd 

ac mae’r rhain wedi eu nodi isod.

 

Os ydych yn unigolyn, ymunwch â’n paneli 

dinasyddion. 

Os yw’n well gennych siarad nag ysgrifennu, gallwch 

gofrestru i fod yn rhan o un o’n paneli dinasyddion 

annibynnol. Grŵp o unigolion yw panel dinasyddion sydd â 

diddordeb yn Rheolaeth y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol.

 

Cyfarfu’r panel am y tro cyntaf ym mis Gorffennaf ac mae 

eisoes wedi bod yn rhan bwysig o ddatblygiad Bannau’r 

Dyfodol. Mae’r broses wedi bod yn werth ei gwneud i 

bawb sydd ynghlwm. Os hoffech gofrestru ar gyfer panel 

i’r dyfodol, defnyddiwch y ffurflen ar ein gwefan yma. 

Ysgrifennwch atom ynghylch y weledigaeth 

ar gyfer y dyfodol. 

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn yn 

ysgrifenedig i nodi’ch barn ynghylch y weledigaeth 

a’r polisïau ar gyfer y dyfodol. 

 

Darllenir ac ymatebir i bob sylw ac yn aml, bydd 

hyn yn arwain at newidiadau neu ddiwygiadau i’r 

ffordd yr ydym yn meddwl neu’n mynegi. Gan 

ystyried ein trefniadau gweithio cyfredol, byddai’n 

haws i ni pe baech yn anfon eich ymatebion ar e-

bost. Y cyfeiriad e-bost i’w ddefnyddio yw: 

 

NPMP21@beacons-npa.gov.uk 

 

Defnyddiwch y llinell testun Bannau’r Dyfodol 

 

Fel arall, gallwch ddefnyddio ein ffurflen ar-

lein sydd ar gael yma

 

(Os na allwch anfon e-bost, rydym yn parhau i 

fwynhau llythyrau traddodiadol – defnyddiwch 

gyfeiriad yr Awdurdod) 

 

#BannaurDyfodol

Os yw’n well gennych gyfryngau cymdeithasol, gallwch 

drydar eich prif syniadau atom gan ddefnyddio’r hashnod 

uchod, a gallech ddefnyddio testun, lluniau neu fideo. 

Gallwch hefyd ei ddefnyddio ar Instagram, Facebook neu 

ar unrhyw un o’r platfformau yr ydych yn eu defnyddio 

yn eich bywyd bob dydd. Gallwch yrru negeseuon trydar 

atom hefyd - @BreconBeaconsNP.

 

Os ydych chi’n darllen hwn am eich bod yn rhan o 

sefydliad neu grŵp  sy’n gweithio yn y Parc, gallech 

ddewis ymuno â’n Panel Cyfeirio Rhanddeiliaid. Mae’r 

Panel Cyfeirio Rhanddeiliaid yn gweithredu fel 

gweithgor i ddatblygu meysydd sy’n ymwneud â 

Bannau’r Dyfodol. Mae’r Panel yn adrodd i’r Bwrdd 

ond mae ganddo hefyd rôl weithredol. Gallwch 

ddweud wrthym eich bod eisiau cyfrannu at y panel 

hwn, ond wrth wneud hynny, byddwch yn barod i 

ymrwymo i waith gweithredol yn y Parc wrth 

gyflawni’r Cynllun. Mwy o wybodaeth yn ein Polisi 

Partneriaeth. 

Dewch yn wirfoddolwr 

Un o’r ffyrdd mwyaf y gallwch gyfrannu at reolaeth y Parc 

yn y dyfodol yw trwy wirfoddoli i wneud gwaith 

ymarferol yn y Parc i wella’r canlyniadau i natur, ein 

treftadaeth, mynediad a dehongliad. Dyma ffordd i chi 

wneud gwahaniaeth go iawn. Ceir rhagor o fanylion yma. 
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https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/citizens-assembly/
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/management-plan-review/
https://twitter.com/BreconBeaconsNP?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/partnerships.pdf
https://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/volunteering/volunteering-2/

