
 

 

Byddwn yn datblygu portffolio o 

brosiectau sy’n cynhyrchu taliadau ar 

gyfer Gwasanaethau Ecosystem.

Pan gyfeirir at wasanaethau ecosystem, rydym yn golygu’r amrediad eang o fuddion y mae 

bodau dynol yn eu cael o’r amgylchedd naturiol, gan gynnwys sut mae natur yn cyfrannu at 

ein llesiant. 

 

Mae taliadau ar gyfer gwasanaethau ecosystem, y cyfeirir atynt yn aml fel PES, yn ymwneud 

â thrafodiad rhwng rheolwr tir sy’n darparu gwasanaeth naturiol a buddsoddwr sy’n 

dymuno manteisio ar ganlyniadau’r gwasanaeth hwnnw, er enghraifft, gwrthbwyso 

allyriadau carbon drwy noddi cynllun creu coetir neu gynhyrchu dŵr yfed glân drwy hidlo 

gwelyau cyrs neu hyd yn oed cyflwyno mwy o gyfleoedd i gysylltu â’r amgylchedd naturiol. 

Mae hwn yn rhywbeth yr ydym wedi ei beilota o’r blaen drwy ein gwaith gyda 

Phartneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon ac yn cydweithio arno gyda’n teulu o 

Barciau Cenedlaethol. 

 

 

https://www.blackmountains.wales/project-work-areas/payment-for-ecosystems-services/
https://www.nationalparks.uk/green-recovery/


Mae cyflawni’r trywydd ar gyfer yr amcan polisi hwn 

yn ddibynnol ar allu’r Awdurdod i feithrin 

cydberthnasau o ymddiriedaeth â thirfeddianwyr a 

buddsoddwyr. 

 

Bydd yr Awdurdod yn defnyddio’r holl arbenigedd 

sydd ar gael i dargedu lleoliadau priodol ar gyfer 

datblygu PES ac yn helpu i ddylunio systemau sy’n 

rhoi buddion ychwanegol sy’n ymarferol o ran 

buddsoddi. 

 

Bydd yr Awdurdod yn gweithio drwy bob sianel 

sydd ar gael i ymgysylltu â thirfeddianwyr, rheolwyr, 

ffermwyr a dynion cyffredin i greu ffordd o gyflawni 

buddion buddsoddadwy.  

TALIADAU AR GYFER GWASANAETHAU 

ECOSYSTEM 

Pam mae hyn yn bwysig?

Byddwn yn adnabod cynnydd pan fydd corff staff yr 

APC wedi datblygu digon o arbenigedd i arwain gwaith 

datblygu portffolio. 

 

Ble mae’r polisi hwn yn 

berthnasol? 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Er mwyn i dirweddau gwarchodedig ffynnu, mae 

angen i ni wella cysylltedd, cyflwr, graddfa/maint ac 

amrywiaeth ein hecosystemau. Mae’r polisi hwn yn 

un ffordd y byddwn yn ei defnyddio o godi proffil yr 

amcan hwn wrth greu buddsoddiad economaidd a 

fydd yn fuddiol i gymunedau gwledig. 

 

Mae cwmnïau yn chwilio am gynlluniau 

buddsoddadwy y gellir dechrau gweithio arnynt ar 

unwaith. Mae symudiad cynyddol o fewn y byd 

busnes am fuddsoddiadau sy’n cyfrannu at wireddu 

nodau cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol. Mae 

cynlluniau o’r fath yn ategu’r Cynllun Ffermio 

Cynaliadwy datblygol a dylent weithio gyda’i gilydd 

er budd ecolegol ehangach. 

 

Mae cyfle y gellir ei ehangu drwy gydlyniant. Gall yr 

Awdurdod ddefnyddio ei bwerau ymgynnull i 

ddwyn cyflenwyr gwasanaethau a buddsoddwyr 

ynghyd er budd i’r ddwy ochr. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Mae amgylchedd y Parc yn addas iawn i gyflwyno 

amrywiaeth o fuddion buddsoddadwy. Cynigir ein 

bod yn canolbwyntio ar y tair ardal ganlynol: -

 

Mawndir ar gyfer credydau carbon. Adfer 

mawn wedi ei ddirywio yw’r ffordd fwyaf cost-

effeithiol o ddal a storio carbon. Byddai cael nawdd 

corfforaethol am waith adfer yn dod â’r Parc 

Cenedlaethol i mewn i’r arena fasnachu. 

 

Ehangu ac adfywio coetiroedd. Ehangu 

ardaloedd coediog y Parc yw un o brif amcanion y 

cynllun hwn (cyfeiriwch at ein Polisi Coedweddau). 

Mae’n arena â dulliau masnachu sefydledig ac yn 

gymharol hawdd ei sefydlu o fewn y Parc. Gallai hyn 

drawsnewid cynhyrchiant tir ymylol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byddwn yn adnabod cynnydd drwy nifer a chyfanswm 

ardal (hectarau) y cynlluniau PES sydd ar waith, a’r 

incwm ychwanegol a gaiff ei gynhyrchu a’i gadw o fewn 

y Parc. 

 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei 

roi ar waith? 

Dalgylchoedd afon ar gyfer masnachu 

maethynnau. Mae gan afonydd Gwy ac Wysg, 

dwy o’n hafonydd mwyaf eiconig, lefelau o lygredd 

ffosffad sy’n niweidiol i fywyd dyfrol. Mae’r lefelau 

hyn o lygredd mor uchel fel bod y diwydiant 

datblygu wedi arafu a stopio mewn rhannau helaeth 

o’r Parc Cenedlaethol. Gallai buddsoddwyr noddi’r 

gwaith o greu gwlypdiroedd, coetiroedd a 

nodweddion naturiol eraill o fewn dalgylchoedd er 

mwyn cyfrannu at adfer iechyd ecolegol yr afonydd 

a’r buddion y gallai hyn ei gyflwyno. 
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https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient
https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient
https://gov.wales/priorities-areas-outstanding-natural-beauty-and-national-parks-2018-valued-and-resilient



