
Mae’r Parc Cenedlaethol yn croesawu dros 5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, ac 

mae hynny i’w ddisgwyl; mae’n lle eithaf arbennig wedi ei warchod gan ddynodiad 

sydd yn ei hanfod yn hyrwyddo cyfleoedd hamdden awyr agored. Rydym yn 

gwerthfawrogi hyn. Cyfyd y broblem pan fydd nifer yr ymwelwyr yn fwy na 

chymhwysedd cludo lleoliad penodol. Mae’r ‘safleoedd pot mêl’ hyn yn llenwi’n 

gyflym â cheir a phobl, sy’n arwain at effeithiau negyddol ar y cymunedau lletyol a’r 

amgylchedd, gan ddiraddio’r dilysrwydd a’r ymdeimlad o ddianc sydd mor hanfodol i 

gynifer o’n hymwelwyr. 

 
 
Bydd mannau prysur yn cael eu 
rheoli’n weithredol er mwyn sicrhau y 
gall ymwelwyr i’r Parc fwynhau ac 
ymhél â’r nodweddion arbennig heb 
niweidio’r cymunedau preswyl na’r 
amgylchedd naturiol a hanesyddol.



MANNAU PRYSUR 

Pam mae hyn yn bwysig?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith?

Bydd yr Awdurdod yn arwain datblygiad Cynlluniau 

Bro ar gyfer pob un o’n safleoedd prysur, gan 

ganolbwyntio ar wella’r seilwaith sy’n cefnogi pob 

safle prysur. 

Cynllun Bro ar gyfer Pen y Fan. Trwy weithio 

gyda’r holl gyrff hynny sydd â rôl i’w chwarae mewn 

rheoli Pen y Fan er mwynhad i genedlaethau’r 

dyfodol, byddwn yn datblygu cynllun sy’n ceisio taflu 

mwy o olau ar Ben y Fan fel lle arbennig i bawb ei 

fwynhau. Elfen hanfodol o’r amcan hwn yw gwneud 

teithio cyhoeddus a chynaliadwy yn ffordd 

ymarferol o gyrraedd y Mynydd. 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Mae ein mannau prysur yn safleoedd 

‘gordwristiaeth’, hynny yw, maen nhw’n ennyn 

cymaint o ddiddordeb fel eu bod yn denu gormod 

o ymwelwyr, gan achosi effeithiau annymunol.

Rydym yn poeni bod y niferoedd hyn o ymwelwyr, 

yn y pen draw, yn tarfu ar brofiad pobl o’r Parc, 

gan ddifetha’r profiad ac ychwanegu at yr effeithiau 

negyddol. Rydym eisiau ymyrryd â’r gylchred hon i 

reoleiddio sut mae ymwelwyr yn dod i’n 

hardaloedd prysur, gan ganolbwyntio’n benodol ar 

draffig ymwelwyr. Trwy wneud hyn, rydym yn 

gobeithio y byddwn yn cyflwyno buddion i’n 

hamgylchedd, ein tirwedd ac i’r cymunedau lletyol 

sydd yng nghanol y mannau arbennig hyn. 

Trwy reoli’r ardaloedd hyn sydd eisoes yn brysur 

mewn modd gweithredol, rydym yn bwriadu cadw 

ardaloedd eraill yn heddychlon a digyffro, gan roi lle 

i natur flodeuo a darparu cyfleoedd ar gyfer y rheini 

sy’n chwilio am brofiad mwy gwyllt.

Ni fydd ceir yn cael parcio mwyach ar leiniau ymyl 

ffordd yr A470 wrth Bont ar Daf. Bydd ymwelwyr yn 

gallu parcio a theithio ar fws trydanol i Storey Arms lle 

byddant yn gallu mwynhau diwrnod ar y mynydd cyn 

dychwelyd i leoliad parcio eu ceir a chwilio am ychydig 

Bydd ymwelwyr i Wlad y Sgydau yn cyrraedd rhai 

o letygarwch lleol o ansawdd. 

lleoliadau allweddol ar y ffiniau, lle byddant yn gallu 

defnyddio systemau trafnidiaeth gyhoeddus trydanol 

(neu neidio ar feic trydanol, gobeithio, a dilyn llwybr 

beiciau dynodedig) i ddechrau taith gerdded y Sgydau. 

Bydd ymwelwyr yn gallu ac yn mynd ar drafnidiaeth 

gyhoeddus neu feic drwy gydol eu hymweliad â’r Parc. 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Byddwn yn monitro nifer y ceir sy’n dod i’r mannau 

prysur gyda’r nod o weld lleihad. 

Byddwn yn arolygu ymwelwyr ar eu profiad ac yn 

monitro gwefannau fel ‘Trip Advisor’ er mwyn pennu 

ansawdd profiad yr ymwelydd. 

Byddwn yn defnyddio’r ‘Rhyngrwyd Pethau’ i fonitro’r 

ansawdd aer yn y safleoedd hyn gyda’r nod o weld 

lleihad. 

Bydd Cynllun Rheoli Gwlad y Sgydau yn cael 

ei ddatblygu drwy weithio ochr yn ochr â’r 

gymuned leol: rydym eisiau datblygu cynllun ar gyfer 

Gwlad y Sgydau sy’n ceisio sicrhau mai’r gymuned 

yw buddiolwyr amlwg poblogrwydd yr ardal
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