
Noda dangosyddion Cymru ar gyfer amddifadedd a chanlyniadau iechyd 

cymharol, fod nifer o’r cymunedau ar gyrion y Parc Cenedlaethol ymhlith y rhai 

mwyaf economaidd amddifad yn y DU a chyda rhai o’r lefelau uchaf o glefydau 

cronig, y lefelau uchaf o farwolaethau o ganlyniad i glefydau mawr a chyda’r 

disgwyliad oes isaf yn y DU (Headington a MacBride-Stewart 2019). 

 

Gwyddom o waith ymchwil fod y Parc yn cael ei werthfawrogi gan lawer o fewn y 

cymunedau hyn, ond mae rhwystrau i fynediad a allai, pe baent yn cael eu 

gwaredu, gyflwyno buddion cadarnhaol o ran canlyniadau iechyd a llesiant. 

 

 

 

Rydym yn credu y dylai’r Parc 

Cenedlaethol fod yn dirwedd i 

bawb.

 

Byddwn yn chwalu’r rhwystrau i 

fynediad a brofwyd gan rai grwpiau 

a chymunedau i wneud y Parc yn 

adnodd croesawgar a gaiff ei 

ddefnyddio’n eang gan bawb.

 

https://www.cardiff.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0016/2510341/BBNP-and-PLACE-Report-FINAL-260321.pdf


ALLGYMORTH

Pam mae hyn yn bwysig?

Bydd trafnidiaeth hygyrch a fforddiadwy o’r ymylon 

deheuol i’r Parc Cenedlaethol a fydd yn cael ei 

defnyddio gan drigolion y cymoedd i ddod i’r Parc i 

wneud gweithgareddau hamdden. Bydd rhywfaint o’r 

gweithgarwch hwnnw wedi ei strwythuro a’i drefnu 

gan yr Awdurdod (neu ein partneriaid), a rhywfaint 

ohono heb ei strwythuro a’i drefnu yn y modd hwn.

 

Bydd amgylchedd y Parc Cenedlaethol wedi chwarae 

rhan mewn gwella’r canlyniadau iechyd i rai o’r 

wardiau mwyaf amddifad yng Nghymru.

 

Bydd yr holl rwystrau i gael mynediad i’r parc wedi eu 

chwalu. 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith?

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Dengys gwaith ymchwil fod cysylltiadau cryf rhwng 

y cymunedau hyn a’r Parc. Fodd bynnag, am 

resymau amrywiol, yn enwedig y prinder mewn 

trafnidiaeth gyhoeddus, mae’r mynediad yn 

gyfyngedig i ychydig o leoedd ‘adnabyddus’ sy’n 

cyfyngu nifer y rhyngweithiadau ystyrlon â’r Parc. 

 

Gall y rhwystrau i fynediad a wynebir gan y 

cymunedau hyn ychwanegu ymhellach at yr 

amddifadedd a brofir. Mae’r cynnydd yn yr 

achosion o anhwylderau gorbryder, yn enwedig 

ymhlith plant, wedi ei briodoli i anhwylder diffyg 

natur sy’n gysylltiedig â mynediad cyfyngedig at 

fannau gwyrdd i ryngweithio’n anffurfiol â’r 

amgylchedd naturiol. 

 

Gwyddom hefyd fod rhyngweithiadau cadarnhaol 

ag amgylcheddau naturiol yn eithriadol o fuddiol i 

liniaru anhwylderau straen cronig, yn enwedig y 

ffurfiau hynny o straen cronig sy’n gysylltiedig ag 

amddifadedd economaidd-gymdeithasol. Gall 

rhyngweithiadau o’r fath fod yn fwy effeithiol na 

thriniaethau traddodiadol â chyffuriau. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd?

Awgryma cymhlethdod y problemau economaidd-

gymdeithasol sy’n wynebu’r cymunedau hyn na fydd 

un datrysiad yn ateb yr her. Yn hytrach, bydd yr 

APC yn cydlynu partneriaeth anffurfiol o gyrff 

statudol a gwirfoddol i greu amrediad o ymyriadau 

gyda’r bwriad o gynyddu rhyngweithiadau

 

Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol a phlatfformau 

ar-lein i ddarparu gwell mynediad digidol ar gyfer y 

Parc fel dull cam wrth gam o annog mynediad 

ffisegol ymhlith y grwpiau mwyaf datgysylltiedig. 

 

 

 

 

 

 

Cefnogi opsiynau gwell am drafnidiaeth gyhoeddus 

gynaliadwy o’r ymylon deheuol i mewn i’r Parc 

Cenedlaethol.

 

Ymgysylltu â’r sector awyr agored i ddarparu 

sesiynau blasu ar weithgareddau. 

 

 

Byddwn yn monitro cyfran yr ymwelwyr i’r Parc o 

gymunedau’r cymoedd drwy ddefnyddio gwell 

technegau arolygu sy’n gallu cofnodi ymyriadau o’r fath 

yn well. 

 

Byddwn yn monitro’r data iechyd a llesiant o fewn yr 

ardaloedd hyn, gan gynnwys lefelau’r presgripsiynu 

cymdeithasol o fewn cymunedau’r cymoedd sy’n 

gysylltiedig â defnyddio’r Parc.
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