
 

Mae’r dirwedd yn hanfodol i bopeth sy’n gwneud y Parc 
Cenedlaethol yr hyn ydyw.  Mi fyddwn, yn ein holl 
ymdrechion i arwain a chydgordio newidiadau 
angenrheidiol i’r dirwedd, yn gweithio i sicrhau bod yr 
hanfod hwn yn parhau’n gryf ac yn hollbwysig. 
 
Byddwn yn mynd ati i gadw a gwella nodweddion y 
dirwedd sydd o werth hanfodol yn sgil eu gwerth 
daearegol, geomorffolegol, ecolegol, treftadol neu 
esthetig. 
 
 

Mae’r Confensiwn Tirweddau Ewropeaidd yn diffinio “Tirwedd” fel “ardal, wedi’i 

dehongli gan bobl, y mae ei chymeriad yn ganlyniad i weithredu a rhyngweithio 

rhwng ffactorau naturiol a/neu ddynol’. (Cyngor Ewrop, 2000).

 

Mae ein Rhinweddau Arbennig yn deillio o ryngweithiad pobl â’r dirwedd, ac felly 

amcan pennaf y cynllun hwn yw sicrhau bod cymeriad y dirwedd yn cael ei gadw a’i 

wella ym mhopeth a wnawn.

 



Mae rheolaeth ofalus o’r fath hefyd yn gyfrifoldeb 

allweddol ar yr holl ‘awdurdodau perthnasol’ eraill sy’n 

ymarfer unrhyw swyddogaethau mewn perthynas â, 

neu sy’n effeithio ar dir o fewn Parc Cenedlaethol.

 
  

TIRWEDD

Mae’r amrywiaeth eang o fuddiannau a rhanddeiliaid, 

pob un â’i flaenoriaethau a’i ofynion ei hun, yn gofyn 

am systemau pwysig a chymhleth, a gwneud 

penderfyniadau cam wrth gam.

 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy’n gwneud y rhan 

fwyaf o’r penderfyniadau hyn yn ei rôl ffurfiol fel 

Awdurdod Cynllunio Lleol.  Fodd bynnag, mae gan 

Awdurdod y Parc bwerau pellach hefyd i weithredu i 

gyflawni ei ddibenion.

 

Felly gall Awdurdod y Parc Cenedlaethol weithio 

mewn partneriaeth ar sail gofodol neu thematig i 

sicrhau’r newid a ddymunir:

 

o fewn y cyd-destun polisi a’r penderfyniadau 

strategol sy’n dylanwadu ar newidiadau i’r 

dirwedd;

yn y ffordd mae tir yn cael ei ddefnyddio a’i 

reoli; ac

o ran gweithredoedd a dewisiadau unigol pobl a 

busnesau.

 

 

 

 

 

 

 

Ein tirwedd sy’n gyfrifol am ein henwogrwydd, ac 

mae’n cael ei gwerthfawrogi gan filiynau o 

ymwelwyr bob blwyddyn, ond mae ansawdd y 

dirwedd yn fregus.

 

Un ffordd hwylus o ystyried yr angen i reoli’r 

dirwedd yw ei ystyried drwy lygad economegydd, 

sy’n gweld y Parc Cenedlaethol fel ‘adnodd cronfa 

gyffredin’ – un sy’n agored i broblemau megis 

tagfeydd, gorddefnydd, llygredd, a difrod posib, oni 

chaiff ei reoli’n ofalus.

 

Mae’n dilyn felly na fydd ein tirweddau, oni chânt 

eu meithrin (fel adnodd craidd) yn gallu parhau i 

gynorthwyo’r Parc Cenedlaethol i ddarparu arena 

ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored 

llesol, gan barhau ar yr un pryd i gefnogi datblygiad 

cymunedau lleol, gweithgareddau economaidd, ac 

ymateb i orchmynion mewn perthynas â’r 

hinsawdd ac adferiad natur.

 

 

                         

Byddwn yn ailadrodd yr asesiad o gyflwr tirweddau fel 

rhan o’r adolygiad o’r Cynllun Rheoli hwn ar gyfer ein 

cymunedau a’n hymwelwyr. 

 

Byddwn yn cynnal asesiad blynyddol o fewn ardaloedd 

a aseswyd fel rhai gwael neu wael iawn.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

Mae astudiaeth 2021 yn darparu methodoleg ar gyfer 

pennu cyflwr y dirwedd, ar sail i ba raddau mae 

ardaloedd yn cadw eu cymeriad gweledol, diwylliannol 

ac ecolegol.

 

Mae’n dilyn felly y byddai llwyddiant yn gwella cyflwr 

cyffredinol yr holl fathau o dirwedd na chafodd sgôr 

dda yn eu hasesiad, ac yn cynnal neu’n gwella sgorau 

da neu dda iawn y mathau o dirwedd a aseswyd felly.
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Pam mae hyn yn bwysig?

Beth fydd yn arwydd o lwyddiant?

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?
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