
I fynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd 

a natur, mae angen edrych ar yr 

economi wledig mewn ffordd newydd.  

Er mwyn sicrhau cadernid a ffyniant 

cymunedau lleol yn y dyfodol, byddwn 

yn cydweithio â phartneriaid i 

gefnogi’r gwaith pontio i economi 

newydd a mwy cynaliadwy. 

 

 

Mae’r patrwm twf cyfredol o fewn ystyriaethau economaidd traddodiadol yn 

broblemus yn ecolegol ac yn gymdeithasol. Mae’r modelau economaidd cyfredol, 

sy’n dibynnu ar ddefnyddio mwy o adnoddau y mae pen draw iddynt (tir, dŵr ac 

ynni), yn anghynaladwy ac nid ydynt yn gweddu i amcanion Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol a Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy.

 

Yma, rydym yn canolbwyntio ar ddatblygu economi ‘cyflwr sefydlog’ sy’n caniatáu 

rhywfaint o dwf cyfyngedig cyfrifol sy’n atebol yn ecolegol a chyda chyfiawnder 

cymdeithasol wrth ei gwraidd.

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/319526154_Rethinking_Growth_Toward_the_Well-being_Economy_A_Discussion_Paper


BARGEN NEWYDD WERDD 

Pam mae hyn yn bwysig?

Cydnabyddir y Parc Cenedlaethol yn eang fel 

canolbwynt ar gyfer economïau gwyrdd cynaliadwy, ble 

mae arloesedd yn ffynnu a chymorth ar gael i’r rheini 

sy’n ymwneud ag adeiladu busnesau cryfach, mwy 

gwyrdd sy’n ceisio gweithredu o fewn y man teg a 

diogel. 

 

Mae llawer o’r cwmnïau sy’n gweithredu o fewn y Parc 

Cenedlaethol wedi eu hardystio yn Gorfforaethau B ac 

yn enghreifftiau o weithredu o fewn yr economi 

gylchol. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant?

Caiff ansefydlogrwydd systemau economaidd byd-

eang ei gydnabod yn eang bellach. Mae ein 

heconomïau, ein bywoliaeth a’n llesiant i gyd yn 

dibynnu ar ein hased mwyaf gwerthfawr: natur. 

Fodd bynnag, fel y daeth Llwyfan Polisi 

Gwyddoniaeth Rhynglywodraethol ar 

Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystemau 

(IPBES) i’r casgliad yn eu Hadroddiad Asesu Byd-

eang ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau 

Ecosystem, ‘Rydym yn erydu holl sylfeini ein 

heconomïau, bywoliaeth, diogelwch bwyd, iechyd 

ac ansawdd bywyd ledled y byd'. Mae economi sy’n 

methu ag ystyried ei dibyniaeth ar natur yn un a 

fydd, yn y pen draw, yn ein tywys y tu hwnt i 

bwyntiau tyngedfennol byd-eang o ecsbloetio 

adnoddau.

 

Nid yw’n gorfod bod fel hyn; gallwn ailfeddwl ein 

heconomïau fel eu bod yn rheoli adnoddau naturiol 

mewn modd cynaliadwy. Os byddwn ni’n dewis 

buddsoddi mewn natur yn hytrach na’i hecsbloetio, 

gallwn fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, 

iacháu ecosystemau, diogelu swyddi ac adeiladu 

economi atgynhyrchiol, gynaliadwy. 

                      

Nid yw datblygu economaidd ynddo’i hun yn rhan o 

ddibenion a dyletswydd yr APC, ond mae effeithiau 

cymdeithasol ac amgylcheddol camau gweithredu 

economaidd yn effeithio’n uniongyrchol ar sut mae 

ein dibenion a’n dyletswydd yn cael eu rhoi ar 

waith. Felly, mae’n hanfodol ein bod yn gweithio 

mewn partneriaeth â’r holl randdeiliaid i lunio 

nodau a rennir a datblygu economi atgynhyrchiol ar 

gyfer y Parc Cenedlaethol. 

 

Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i ddiffinio 

‘bargen newydd werdd’ wledig ar gyfer y Parc. Bydd 

hon yn canolbwyntio ar y canlynol: 

Cefnogi datblygiad entrepreneuriaeth 

arloesol ecogyfrifol

Cysylltedd uchel sy’n seiliedig ar 

gyfathrebiadau digidol a thrafnidiaeth 

gynaliadwy

Cefnogi gwaith pontio at fodelau newydd ar 

gyfer amaethyddiaeth, coetiroedd a 

chynhyrchu bwyd sy’n seiliedig ar ddal a 

storio carbon, cadernid yr ecosystem, adfer 

natur, arloesedd, cynhyrchu gwerth 

ychwanegol uchel a phwys ar wireddu 

gwerth y dirwedd
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 pridd a dŵr croyw

Mae ein sector amaethyddol wedi symud yn hawdd i’r 

Cynllun Ffermio Cynaliadwy ac mae ffermwyr yn 

derbyn buddion am y nwyddau cyhoeddus y maen 

nhw’n eu cyflenwi. 

 

Bydd y Parc yn cynnig entrepreneuriaeth gwerth 

ychwanegol uchel yn seiliedig ar yr economi ddigidol ac 

yn prosesu cynhyrchion naturiol cynaliadwy, yn 

enwedig coed a phren. 

 

Bydd yr economi wasanaeth sy’n seiliedig ar 

dwristiaeth gynaliadwy yn ffynnu

 

 

https://ipbes.net/global-assessment


Byddwn yn mesur cynnydd drwy ddefnyddio 

ystadegau Cenedlaethol ar berfformiad 

economaidd yr ardal, gan geisio dod o hyd i ffyrdd 

eraill o fesur iechyd yr economi heblaw am 

gynnydd gwerth ychwanegol gros. 

 

Bydd y lefel gyflogaeth ac incymau canolrifol yn cael 

eu monitro gyda’r nod o beidio â gweld swyddi yn 

cael eu colli a gweld cynnydd mewn incymau 

canolrifol. 

 

Byddwn hefyd yn monitro’r gyflogaeth fesul 

diwydiant ac yn ceisio pennu sut mae ein sylfaen 

economaidd yn symud o ganlyniad i roi’r 

strategaeth gyflogaeth hon ar waith. 

 

 

 

 

 

                         

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Ymchwil a Datblygiadau gwyrdd

Seilwaith ffisegol glân

Adeiladu ôl-osodiadau effeithlonrwydd

Addysg a hyfforddiant tuag at economi 

werdd

Buddsoddiad cyfalaf naturiol ar gyfer 

cadernid yr ecosystem ac adfywio

Cymorth ariannol cyhoeddus drwy 

fuddsoddiad byrdymor, nid 

cymorthdaliadau hirdymor

Cefnogi’r gwaith o ddatblygu canol trefi’r 

dyfodol sy’n cynnwys hybiau arloesedd, 

cydweithio ac entrepreneuriaeth yn seiliedig 

ar rwydweithiau digidol o ansawdd uchel, 

gan alluogi gweithio ‘yn agos i gartref’ yn 

hytrach nag ‘o gartref’.

 

Byddwn yn defnyddio’r Cynllun Datblygu Lleol a 

ddaw i’r amlwg i ddatblygu polisi i gefnogi’r 

uchelgais hwn.

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



