
Bydd y cymunedau yn y Parc 
Cenedlaethol yn lleoedd bywiog, 
cynaliadwy ac yn bwysicaf oll lleoedd 
gwych i fyw ynddynt.
 
 

 

O fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol, mae rhwydwaith rhyngberthynol o drefi, 

pentrefi, pentrefannau a ffermdai unigol sydd, gyda’i gilydd, yn gartrefi i’n 

cymunedau. 

 

Gwnaeth y cyfnod clo ddysgu llawer o wersi i ni am yr hyn sy’n gwneud rhywle yn 

lle braf i fyw. Gwelsom werth o’r newydd yn cael ei osod ar ddarparu 

gwasanaethau lleol, bwyd lleol a mannau gwyrdd lleol o ansawdd. I lawer, roedd 

gallu cerdded i siop i brynu pethau sylfaenol yn achubiaeth iddynt. Gelwir lleoedd 

o’r fath yn gymdogaethau cerddadwy, a chyfeirir atynt hefyd fel trefi/cymdogaethau 

20 munud. 

 

Mae cymuned 20 munud yn lasbrint ar gyfer cymuned gynaliadwy, un lle y gall 

trigolion fyw mewn tai fforddiadwy, diwallu anghenion sylfaenol o fewn 20 munud 

ar droed neu feic a lle y gallant gael mynediad hawdd at fan gwyrdd i wneud 

gweithgareddau hamdden bob dydd. Dyhead y cynllun hwn yw creu ffyrdd i’n holl 

gymunedau ddod yn lleoedd o’r fath. 

 

 



CYMUNEDAU CYNALIADWY

Pam mae hyn yn bwysig?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Er mwyn i gymunedau’r Parc Cenedlaethol fod yn 

gynaliadwy yn y dyfodol, mae angen newid y ffordd 

yr ydym yn meddwl am dai, cyflogaeth a 

darpariaeth gwasanaethau yn llwyr. Heb 

wasanaethau a chyfleusterau, nid yw lleoedd yn 

ddim mwy na neuaddau, yn rhywle i bobl gysgu. 

Mae eu calon ar goll ac, o ganlyniad, yn effeithio ar 

lesiant trigolion. 

 

Mae’r pandemig wedi cael effaith ddofn ar y 

cysylltiad rhwng ble mae pobl yn byw a gweithio. 

Wrth i lawer ledled y DU ddechrau gweithio 

gartref, mae’r diddordeb mewn tai mewn lleoliadau 

gwledig wedi cynyddu. Mae’r pandemig hefyd wedi 

golygu bod pobl wedi treulio mwy o’u hamser o 

fewn y lleoedd y maen nhw’n byw; i rai, mae hyn 

wedi amlygu’r diffygion o fewn y lleoedd y maen 

nhw’n byw, ac i eraill, mae wedi dangos cryfder eu 

cymuned. 

 

Mae gallu trigolion i ymdopi â’r pandemig nid yn 

unig wedi dibynnu ar eu gallu i gyrchu cyfleusterau 

o’u cartrefi, ond hefyd ar eu gallu i gysylltu ag eraill 

ac ymgymryd â chyflogaeth â thâl yn ddigidol. Mae 

cyflymderau’r cysylltiad band eang yn arafach a 

chyda llai o gapasiti nag ardaloedd trefol. Mae 

gwahaniaethau o’r fath yn broblem o ran 

cydraddoldeb cymdeithasol, ac mae’n rhaid 

gwneud llawer i sicrhau nad yw byw yn rhywle 

gwledig yn atal trigolyn rhag cael cysylltiad cyflym. 

Bydd cysylltiadau o’r fath yn fwyfwy arwyddocaol 

yn y dyfodol a bydd ein trigolion dan anfantais 

sylweddol hebddynt.

 

Heb os, y broblem fwyaf arwyddocaol sy’n wynebu 

cynaliadwyedd ein cymunedau yn y dyfodol yw pris 

uchel tai o’i gymharu â’r cyflogau canolrifol. 

Awgryma’r data diweddaraf fod y morgais sydd ei 

angen i brynu tŷ cyffredin yn y Parc bron 9 gwaith 

yn fwy na’r incwm canolrifol. Mae’r prinder mewn 

tai fforddiadwy a chanolraddol (sydd ar gael i bobl 

mewn cyflogaeth â thâl) yn gwneud y sefyllfa’n 

waeth, sy’n golygu bod llawer o’r rheini a anwyd ac 

a fagwyd yn y Parc yn gadael yr ardal ar ddechrau 

eu hugeiniau ac yn dechrau teuluoedd y tu allan i’r 

Parc.

 

Mae’r APC eisoes wedi dechrau datblygu 

Cynlluniau Bro, gan weithio gyda chymunedau o 

fewn y Parc. Nod y cynlluniau llawr gwlad 

cydweithredol hyn yw grymuso cymunedau i 

ddiffinio eu hanghenion yn y dyfodol gyda chymorth 

darparwyr gwasanaethau lleol. 

 

Y nod nawr yw mynd â’r cynlluniau hyn gam 

ymhellach a defnyddio Cynlluniau Bro fel ffordd o 

greu mapiau llwybr i bob cymuned ddod yn 

‘gymuned 20 munud’. Bydd yr ymdrechion yma yn 

canolbwyntio ar ddatblygu hybiau cymunedol er 

mwyn darparu gwasanaethau a chyfleusterau; 

mannau tyfu cymuned ar gyfer iechyd a llesiant; tai 

dan arweiniad y gymuned sydd ar gael i bobl leol er 

mwyn cael cynaliadwyedd cymunedol; cyfleoedd i 

weithio gartref gan gynnwys gweithdai dan 

arweiniad y gymuned a swyddfeydd; a chynlluniau i 

hybu ôl-osodiad y stoc tai cyfredol er mwyn bod yn 

effeithlon o ran ynni, a chynlluniau ynni 

adnewyddadwy domestig.

 

Bydd pob datblygiad yn y dyfodol a gaiff ei alluogi 

gan gynlluniau o’r fath yn darparu gwelliant maethol. 

 

Mae cynyddu’r cyflenwad o dai i ddiwallu 

anghenion cenedlaethau’r dyfodol yn flaenoriaeth 

frys. Fodd bynnag, mae capasiti’r Parc i gael 

datblygiadau newydd wedi ei gyfyngu gan yr angen i 

warchod y nodweddion arbennig a chan 

gyfyngiadau amgylcheddol fel llwytho ffosffad mewn 

dalgylchoedd afonydd ACA sensitif. I gael 

cydbwysedd rhwng anghenion cymdeithasol ac 

amgylcheddol, mae angen ymdrech gydweithredol 

ar lefelau llawr gwlad. 

 

Cydnabyddir hefyd mai cymunedau gwledig sy’n 

wynebu rhai o’r heriau mwyaf o ganlyniad i’r newid 

yn yr hinsawdd. Mae natur wasgaredig aneddiadau 

gwledig yn creu heriau o ran cyflwyno seilwaith 

sylfaenol, fel trafnidiaeth gyhoeddus, band eang 

cyflym a chyfleusterau gwefru cerbydau trydanol, 

ac yn gwneud rhai gwasanaethau yn ddrytach nag 

mewn ardaloedd trefol (fel tanwydd ar gyfer 

gwresogi a thrafnidiaeth). Heb fuddsoddiad 

sylweddol yn y seilwaith, gallai bywyd cefn gwlad 

nid yn unig ddod yn afresymol o ddrud ond hefyd 

fod yn niweidiol tu hwnt i’r amgylchedd.
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Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Cefnogir ein prif gymunedau gan amrediad o 

wasanaethau a chyfleusterau sy’n galluogi trigolion i 

ddiwallu eu hanghenion sylfaenol o fewn 20 munud 

ar droed neu feic ar hyd llwybrau amlddefnydd 

dynodedig di-geir. 

Mae cymunedau yn gytbwys o ran oedrannau ac yn 

lleoedd deniadol a fforddiadwy i deuluoedd 

ymgartrefu, ac yn cynnig tai i ddiwallu anghenion 

ein trigolion hŷn. 

Gofelir am blant a phobl hŷn o fewn cymunedau 

gan drigolion lleol, gan ychwanegu at gyfalaf 

cymdeithasol cryf, cysylltiedig a chefnogi’r economi 

sylfaenol. 

Mae cymunedau yn hyddysg mewn carbon, a 

llawer wedi datblygu eu systemau ynni 

adnewyddadwy eu hunain i gynnig ynni gwyrdd 

fforddiadwy yn uniongyrchol i aelodau’r gymuned 

sy’n annibynnol o’r grid. Mae llawer o’r bobl hynny 

hefyd wedi gallu defnyddio’r ffynhonnell hon o ynni 

i gefnogi cyfleusterau gwefru cerbydau trydanol. 

Mae llawer o gymunedau wedi datblygu gerddi 

cymdeithasol, mannau tyfu, perllannau a 

choetiroedd. Mae hyn wedi cyflwyno man gwyrdd 

hygyrch i orffwys, wrth ddod â’r gymuned yn 

agosach at ei gilydd gan rannu’r nod o dyfu bwyd. 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Mae cynaliadwyedd a chadernid cymunedol yn 

ganlyniad cymhleth ac amlweddog sy’n gofyn am 

amrediad o ddangosyddion monitro. Mae llawer o’r 

rhain yn ymwneud â dod â’r Parc o fewn safonau 

gofynnol ein sylfaen gymdeithasol. 

Byddwn yn monitro’r cynnydd tuag at ddatblygu 

lleoedd deniadol a fforddiadwy drwy fonitro data 

rhestrau aros tai fforddiadwy gyda’r nod o weld llai 

o angen o un flwyddyn i’r llall. 

Byddwn yn monitro cydraddoldeb mewn cysylltedd 

digidol drwy ddadansoddi lefel y ddarpariaeth a 

chost band eang cyflym. Byddai’r cynnydd tuag at 

ganlyniadau allweddol yn cynnwys darpariaeth 

gyffredinol ar draws y Parc Cenedlaethol ar lefelau 

fforddiadwy.

Byddwn yn monitro’r cynnydd tuag at ‘gymunedau 

20 munud’ drwy archwiliadau cynaliadwyedd 

cymunedol blynyddol, gyda’r nod o weld pob un 

o’n cymunedau yn sgorio mwy nag 16 ar y mynegai.
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