
 
 
Bydd amgylchedd Bannau 
Brycheiniog yn cael ei gydnabod a’i 
ddefnyddio am y buddion di-ri y gall ei 
gyflwyno i iechyd meddwl, iechyd 
corfforol a llesiant cyffredinol pobl. 

Mae’r cysylltiad rhwng llesiant ac iechyd yn ddigyfnewid. Mae Sefydliad Iechyd y Byd 

yn diffinio iechyd fel cyflwr o lesiant llwyr, ond mae llesiant yn symud y tu hwnt i 

iechyd corfforol neu feddyliol i gynnwys cysyniadau o deimlo’n fodlon â bywyd.

 

Mae llawer o astudiaethau wedi clymu cysylltiad â natur i effeithiau cadarnhaol ar 

iechyd a llesiant, fel llai o straen, lefelau uwch o fodlonrwydd personol a llai o 

achosion o glefyd cardiofasgwlaidd. Yn y cyd-destun hwn, mae’r Parc Cenedlaethol 

yn cynnig cyfleoedd di-ri i bobl ryngweithio ag amgylcheddau naturiol i ffwrdd o 

broblemau trefol fel sŵn a llygredd aer. Mae’r Parc felly yn cynnig arena o 

bosibiliadau lluosog i gyflwyno buddion iechyd a llesiant hirdoedl i ymwelwyr a 

thrigolion fel ei gilydd. 

 

 

 

 

 

 



IECHYD A LLESIANT 

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae rhwydwaith Gwasanaeth Iechyd Naturiol Bannau 

Brycheiniog o weithgareddau, digwyddiadau a theithiau 

cerdded hunandywysedig yn frand adnabyddus a 

dibynadwy a ddefnyddir i amlygu buddion iechyd a 

llesiant y Parc i drigolion ac ymwelwyr. Gellir dod o 

hyd i’r wybodaeth yn hawdd ar-lein ac ar lawr. Mae 

gweithwyr iechyd proffesiynol yn defnyddio’r 

rhwydwaith gwybodaeth hwn i ddod o hyd i 

weithgareddau perthnasol i greu presgripsiynau 

cymdeithasol am weithgarwch awyr agored. Mae 

cymunedau lleol yn ceisio llunio eu rhaglenni 

Gwasanaeth Iechyd Naturiol eu hunain o fewn eu 

Cynlluniau Bro.

 

 
Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Sefydlwyd Parciau Cenedlaethol y DU ar ddiwedd 

yr ail ryfel byd fel rhan o ddiwygiadau cymdeithasol 

ysgubol a anelwyd at ailgodi’r genedl ar ôl caledi’r 

rhyfel. Ystyriwyd rhyddid i gael mynediad at 

hamdden awyr agored mewn tirweddau 

ysbrydoledig yn elfen hanfodol o genedl iach, ochr 

yn ochr â’r gwasanaeth iechyd gwladol, y 

wladwriaeth les a gwyliau â thâl. 

 

Efallai bod ein sylfeini yn 70 mlwydd oed, ond 

mae’r angen i gefnogi iechyd a lles y genedl yn fwy 

o flaenoriaeth nag erioed i’r llywodraeth a llunwyr 

polisi ac wedi ei ymwreiddio o fewn fframwaith 

deddfwriaethol unigryw Cymru. Mae’r cynllun hwn 

yn cael ei ysgrifennu yn ystod haf 2021 wrth i’r 

genedl symud allan o’r ‘cyfnod clo’, y cyfyngiadau 

symud yn cael eu llacio a’r ymwelwyr yn dychwelyd 

i’r Parc mewn niferoedd enfawr, wedi’u sbarduno 

gan yr angen i ailgysylltu â natur. Wrth i’r genedl 

gymryd ei chamau cyntaf at adferiad, credwn y 

gallai Parciau Cenedlaethol yn gyffredinol, a Bannau 

Brycheiniog yn benodol, chwarae rhan allweddol 

mewn helpu i iacháu’r holl rai hynny a wynebodd 

galedi enfawr yn ystod y pandemig.

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Rydym eisiau sicrhau bod yr ymwelwyr hynny sy’n 

dod i’r Parc Cenedlaethol i chwilio am iachâd yn 

gallu gwneud hynny. Rydym hefyd eisiau sicrhau y 

gall yr holl rai hynny mewn angen gael eu gwneud yn 

ymwybodol o fuddion yr amgylchedd y gallai’r Parc 

eu cyflwyno iddynt. Er mwyn cyflawni’r ddau amcan 

hyn, bydd angen mynd ati’n gydweithredol i weithio 

gydag amrediad o randdeiliaid ar gynllun uchelgeisiol 

i greu Gwasanaeth Iechyd Naturiol o fewn y Parc.

 

Bydd y Gwasanaeth Iechyd Naturiol yn brosiect 

blaenllaw, ar draws y cyfuniad o Fyrddau Iechyd 

Cyhoeddus sy’n cwmpasu’r Parc. Y nod fydd 

adeiladu brand y bydd amrediad o weithgareddau, 

digwyddiadau a chyhoeddiadau yn cael eu datblygu 

o’i fewn i ddangos sut y gallai tirwedd naturiol a 

hanesyddol y Parc gael ei defnyddio gan grwpiau ac 

unigolion er budd i’w hiechyd a llesiant. 

 

Bydd Llysgenhadon Iechyd Proffesiynol hyfforddedig 

yn allweddol i ledaenu brand y Gwasanaeth Iechyd 

Naturiol. Gan adeiladu ar y rhaglen lysgenhadon 

hynod lwyddiannus a ddatblygwyd gan Awdurdod 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB), 

bydd rhaglen wedi ei theilwra a’i hanelu at weithwyr 

iechyd proffesiynol yn cael ei datblygu a’i chyflwyno 

gyda’r nod o greu eiriolwyr ‘rhwng cymheiriaid’ 

dros ddefnyddio natur at ddibenion therapiwtig.

 

 

Trwy ymhél â’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus a’r 

darparwyr gwasanaethau eraill sy’n rhan o’r Parc, 

gallwn gasglu tystiolaeth sy’n ymwneud ag iechyd a 

llesiant cyffredinol ein trigolion, achosion o 

bresgripsiynu cymdeithasol, a digwyddiadau o 

weithgareddau awyr agored ffurfiol sy’n cyflwyno 

buddion iechyd.

 

Byddem yn adnabod cynnydd o fewn y data hwn fel 

cynnydd yn nifer y presgripsiynau cymdeithasol sy’n 

defnyddio’r Parc i drin anhwylderau iechyd corfforol a 

meddyliol o un flwyddyn i’r llall. 

 

Byddem hefyd yn gweld cynnydd yn y defnydd o Frand 

y Gwasanaeth Iechyd Naturiol ar draws y Parc.
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