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Ym mis Tachwedd 2021 fe wnaeth y Parc Cenedlaethol 

gyhoeddi Bannau’r Dyfodol ei Gynllun Rheoli drafft ar gyfer yr 

ardal ac agorodd gyfnod o bedwar mis o ymgysylltu ac 

ymgynghori.

 

Mae Bannau’r Dyfodol yn newid sylweddol yn y ffordd mae'r 

Awdurdod yn meddwl ac yn ymgymryd â'i Gynllunio Rheoli 

statudol ar gyfer yr ardal, gan gynrychioli cynllun gwahanol 

iawn i rai'r gorffennol.  Gan ymateb i frys yr argyfyngau 

hinsawdd a natur, mae Bannau’r Dyfodol yn gosod 

gweledigaeth feiddgar ar gyfer newid trawsnewidiol yn y 

rhanbarth gan bleidleisio o 'fusnes fel arfer' i ddyfodol mwy 

cynaliadwy ac adfywiol.

 

Er gwaethaf ymdrechion i ehangu cyrhaeddiad ein 

hymgysylltiad, rydyn ni’n credu nad yw'r ymatebion a 

dderbyniwyd yn cynrychioli'r ystod eang o grwpiau 

economaidd-gymdeithasol sy'n byw o gwmpas ac yn 

ymweld â'r Parc Cenedlaethol. Rydym ni wedi nodi'n 

benodol fethiannau yn ein cyrhaeddiad i bobl iau. Am y 

rheswm hwn rydym ni’n edrych ar y ddogfen hon fel 

'adroddiad interim' sy'n nodi'r hyn rydym ni wedi'i ddysgu 

hyd yn hyn. Mae angen mwy o waith i sicrhau bod gennym ni 

olwg fwy cyflawn ar anghenion preswylwyr a rhanddeiliaid 

yn y dyfodol.

 

I'r darllenwyr hynny sydd wedi arfer â'n cynllun blaenorol, 

efallai bod uchelgais a beiddgarwch Bannau’r Dyfodol yn her i 

ddechrau, ac oherwydd ei wahaniaeth, ei raddfa a'i ffocws ar 

newid system gyfannol, roeddem am gymryd ein hamser yn 

y ffordd roeddem ni’n ei gyflwyno i'n rhanddeiliaid. Mewn 

gwirionedd, fe wnaethom ddyblu faint o amser rydym ni fel 

arfer yn ymgysylltu â pholisi drafft. Roeddem ni am sicrhau 

bod digon o le i gynnal sgyrsiau manwl gyda phawb sydd â 

rhan yn y Parc, i arwain drwy'r manylion ac i roi digon o 

amser i holi a herio. Yn fyr, nid oeddem am ruthro'r sgyrsiau 

hynny, na chwtogi ar allu ein partneriaid i gydweithio dros 

iteriad terfynol y cynllun. Fe wnaethom ni nodi pan 

wnaethom ni ei gyhoeddi ei bod yn cymryd cymuned i greu 

cynllun fel y cynllun rheoli, roeddem am gael amser i helpu i 

adeiladu'r gymuned honno.

 

Fe wnaeth y cyfnod ymgynghori estynedig hefyd ein galluogi i 

gynnal cyfres o weithdai ar-lein i 'edrych yn fanwl' ar bob un 

o'r meysydd polisi. Roedd y sesiynau hyn yn hynod 

gyfoethog eu hallbynnau ac, ynghyd â'r ymatebion 

ysgrifenedig, maen nhw wedi  rhoi persbectif newydd ar y 

ffordd y dylai Bannau’r Dyfodol ddatblygu.

 

Drwy'r pedwar mis o ymgysylltu, mewn trafodaethau, yn yr 

ymchwil manwl a thrwy ymatebion ysgrifenedig i'r Cynllun, 

rydym wedi cael adnodd hynod ddiddorol i helpu i lywio'r 

dyfodol. Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r ymatebion a 

ddaeth i law drwy'r ymgynghoriad hwn. Mae hefyd yn rhoi 

trosolwg o'r camau nesaf tuag at y cynllun mabwysiedig 

terfynol.

 

 

 

 

THE STATE OF NATURE IN THE PARK

CYFLWYNIAD 

Crynodeb o ganfyddiadau allweddol yr 

ymgynghoriad

 

 

Mae gan y Cynllun lefel o uchelgais na 

welwyd gan Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol o'r blaen, i rai a groesawyd 

yn fawr yn ôl yr angen yn wyneb yr 

argyfyngau hinsawdd a natur, i eraill roedd 

yn bwynt her oedd yn peryglu 'methiant 

cyflawni'

 

Bydd angen i'r cynllun terfynol gael ei 

ategu gan fwy o fanylion o ran camau 

gweithredu, llywodraethu a thargedau ar 

gyfer cyflawni os yw am gael hygrededd. 

Dylid mynegi targedau o'r fath yn 

nhermau manteision cymdeithasol, 

economaidd ac amgylcheddol. 

 

Mae angen mwy o waith i ymgysylltu â 

grwpiau anodd eu cyrraedd a phobl iau

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  



YMATEB I’R 

YMGYNGHORIAD 

Yr hyn yr ydym wedi'i ddysgu 

hyd yn hyn



Lansiwyd ymgynghoriad 17 wythnos Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol ar Fannau’r Dyfodol ar y 4ydd o Dachwedd 

2021 a daeth i ben ar y 4ydd o Fawrth 2022. 

 

Yn ystod y cyfnod hwnnw gwahoddwyd sylwadau ar y 

cynllun mewn un o dair ffordd: -

 

Holiadur strwythuredig yn gofyn cwestiynau dan 

arweiniad ar feysydd allweddol y Cynllun a'i 

weithrediad. 

Sylwadau ysgrifenedig yn ymwneud ag unrhyw faes 

yr oedd ymatebwyr am ei godi. 

Polisi Ymchwil Manwl - gweithdai ar-lein 

strwythuredig gyda phresenoldeb gwahoddedig o 

sylfaen eang, ee grwpiau cymunedol, trydydd 

sector, academyddion a'r sector amaethyddol.  

Edrych yn fanwl ar y rhwystrau a'r cyfleoedd i 

gyflawni pob un o'r meysydd polisi allweddol.

Yn ogystal, cyflwynodd y tîm Polisi y cynllun mewn nifer o 

sesiynau gyda grwpiau penodol gan gynnwys: - 

 

Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus Fforwm 

Mynediad Lleol  

Cyfoeth Naturiol Cymru

Cynghorau Cymuned a Thref 

Cynulliad Dinasyddion Grŵp 

Twristiaeth Rhanbarthol

Llywodraeth Cymru

Dŵr Cymru Welsh Water 

Dalgylch Mega Gweithredu ar yr Hinsawdd 

Aberhonddu 

Cynhaliwyd cyfres o weithdai gweithredu hefyd gyda 

Staff, Aelodau a Chynulliad y Dinesydd ac mae 

canlyniadau'r rhain yn ffurfio adroddiad ar wahân sydd ar 

gael

 

 

 
 
 
 
  

53

Llenwodd cyfanswm o 53 o unigolion a 

sefydliadau ein ffurflen ar-lein.

THE STATE OF NATURE IN THE PARK

SUT WNAETH POBL YMGYSYLLTU Â’R 

CYNLLUN 

31.5hours

Wedi’i dreulio mewn gweithdai ar-lein yn 

trafod meysydd polisi yn ein 'hymchwil 

manwl'

39

Ysgrifennodd cyfanswm o 39 o unigolion a 

sefydliadau atom i roi eu barn ar y cynllun 



Gwryw: 41.0 %

Benyw: 53.0 %

Dewis peidio dweud: 6.0 %

Gwryw Benyw Dewis peidio dweud

Ymatebwyr i'r ffurflen 

ymgynghori yn ôl rhyw 

PWY WNAETH YMGYSYLLTU Â’R 

CYNLLUN 

Sefydliad:25%

Unigol:75%

Oedran yr ymatebwyr (yn ôl canran o gyfanswm y

ffurflenni)
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2% 14% 22% 35% 27%

Y WLEDIGAETH AR GYFER Y PARC CENEDLAETHOL 

Yn ogystal, gofynnwyd a oeddent yn teimlo bod angen diwygio'r weledigaeth beth bynnag. Roedd yr ymatebion i'r 

cwestiwn hwn yn gadarnhaol ar y cyfan, gyda sawl ymatebydd yn dweud eu bod yn gweld y weledigaeth yn 

gynhwysfawr, yn gyffrous ac yn uchelgeisiol. Fodd bynnag, roedd sawl thema a ddaeth i'r amlwg yr oedd 

cyfranogwyr yn teimlo y gellid ehangu arnynt. Yn fwyaf amlwg, roedd angen mwy o ffocws ar adfer natur a 

bioamrywiaeth, a oedd yn cynnwys agweddau ar adfywio naturiol, plannu coed ac ailgyflwyno rhywogaethau. Yn 

yr un modd, roedd llawer o'r ymatebwyr yn teimlo y dylai fod cefnogaeth bellach i ffermwyr a rheolwyr tir sy'n 

defnyddio technegau ecolegol gyfeillgar, ac mae gwybodaeth yn aml yn cael ei throsglwyddo drwy'r cenedlaethau. 

Sylwyd hefyd ar gyfraniad cymunedau lleol, mynediad at dai ac effeithiau twristiaeth ar seilwaith ac adnoddau lleol. 

Roedd 2 o'r ymatebwyr yn teimlo bod yr NPA yn gweithredu allan o'i gylch gwaith.

Lefel gynyddol o gytundeb â'r weledigaeth

 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr feddwl am y weledigaeth a nodwyd ar gyfer y Parc. Gofynnwyd i ymatebwyr sgorio eu 

graddau o gytundeb â'r weledigaeth ar raddfa o 1 i 5, lle nododd 1 ddim cytundeb a 5 yn nodi cytundeb llawn. 

Cofrestrodd mwyafrif yr ymatebwyr sgôr o 4.



RHWEDDAU ARBENNIG Y PARC CENEDLAETHOL  

6% 22% 33% 39%

Gofynnwyd hefyd a oedd unrhyw Rinweddau Arbennig sy'n anghywir neu a oeddem wedi gadael unrhyw 

beth allan o'n diffiniad. Ar gyfer y cwestiwn hwn, roedd amrywiaeth o atebion. Y farn fwyaf cyffredin oedd y 

farn y byddai'r gyfres o rinweddau cymunedau arbennig yn elwa o gael eu mireinio ymhellach, yn enwedig 

mewn perthynas â threftadaeth ddiwylliannol a'i gwerth o ran rheoli tir. Teimlai ein cymunedau amaethyddol 

eu bod yn un o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol, a’u bod yn parhau i fod yn un o’r rhinweddau 

arbennig. 

 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr feddwl i ba raddau yr oedd y Cynllun wedi diffinio'r rhinweddau arbennig yn briodol. 

Unwaith eto, defnyddiwyd graddfa lithro o 1 i 5, lle roedd 1 yn nodi bod y diffiniadau'n hollol anghywir a 5 yn nodi 

cytundeb llawn ein bod wedi dal rhinweddau arbennig y Parc yn llawn. Cofrestrodd mwyafrif yr ymatebwyr sgôr 

o 5.

Lefel gynyddol o gytundeb â'r rhinweddau arbennig 



PERTHYNAS Â CHYD-DESTUN POLISI 

Gofynnwyd a oedd ymatebwyr yn credu bod y cynllun yn 

ymateb i bob agwedd ar y cynlluniau a'r polisïau ehangach a 

amlinellwyd. Roedd ymatebion i'r cwestiwn hwn yn gymysg, yn 

gyffredinol teimlwyd y byddai'r cynllun yn cefnogi'r cyd-destun 

polisi ehangach. Fodd bynnag, nid oedd hynny'n sefyllfa 

gyffredinol gyda llawer o ymatebwyr yn credu bod diffyg 

manylion angenrheidiol i allu deall yn llawn sut y gallai gyflawni.

 

Mewn ymateb i'r cwestiwn hwn, nododd nifer o'r ymatebwyr 

feysydd yr oedden nhw’n teimlo bod y cynllun yn ddiffygiol o 

ran cyflawni nodau polisi ehangach, yn enwedig yr angen i 

gefnogi a gweithio gyda chymunedau lleol ac amaethyddol i'w 

cefnogi i sicrhau dyfodol hyfyw a chadarn.

 

Mewn ymateb i'r cwestiwn hwn, teimlai lleiafrif fod y cynllun yn 

gweithredu ar bethau y tu allan i gylch gwaith Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol, ac y gallai hyn fod yn wrthgynhyrchiol.

Roedd barn y cyhoedd am y defnydd o'r model Toesen ym 

Mannau’r Dyfodol yn gadarnhaol ar y cyfan, gyda llawer o bobl 

yn ei chael yn gynhwysfawr ac yn ffordd dda o fonitro 

amrywiaeth o faterion sy'n gwrthdaro. Fodd bynnag, mae rhai 

amheuon ynghylch ei hygyrchedd i gynulleidfa ehangach ac 

awgrymir dilysu gan gymunedau i benderfynu ar sectorau. 

Codwyd rhai pryderon ynghylch setiau data hefyd, gyda rhai 

ymatebwyr yn gwneud sylwadau ar gywirdeb a dangosyddion 

monitro. 



13% 27% 33% 27%

CYFLEOEDD I GYDWEITHIO

Fe wnaeth 27% ddewis 5 gyda sylwadau ynghylch Bannau’r Dyfodol yn lasbrint da ar gyfer trafodaeth ac yn 

darparu cynllun clir ar gyfer y Parc.  Fodd bynnag, nodwyd bod llawer o linynnau polisi a fydd yn rhyngweithio â'i 

gilydd a graddfa'r cydweithio sydd ei angen ar draws y sectorau hyn i sicrhau eu bod yn gweithio'n gytûn.

 

Dewisodd 33% o'r ymatebwyr 4 (y gwerth a nodwyd fwyaf), gan nodi bod gweithio mewn partneriaeth yn 

hanfodol wrth symud ymlaen, ond fel bob amser roedd yr angen i weithio gyda chymunedau, partneriaid a 

rhanddeiliaid yn allweddol.  Roedd llawer o'r ymatebwyr a ddewisodd 4 yn cytuno bod Bannau’r Dyfodol yn 

gosod gweledigaeth dda ar gyfer y Parc a bod y sylfeini ar gyfer ymgysylltu wedi'u gosod.

 

Fe wnaeth 27% ddewis 3 gan ymateb bod angen ymgysylltu ychwanegol gydag ystod o randdeiliaid, gan gynnwys 

busnesau lleol, trigolion, cynghorau cymuned a'r gymuned ffermio.  Dywedodd dau ymatebydd bod yn rhaid i'r 

Parc Cenedlaethol weithio gyda chyrff eraill yn lle dirprwyo cyfrifoldeb, yn enwedig o ran cyflawni gweledigaeth ac 

amcan a rennir.

 

Fe wnaeth 13% ddewis 2 gyda phryderon yn cael eu codi y bydd cydweithio yn anodd os nad yw'r holl 

randdeiliaid yn ymgysylltu a bod y mecanwaith ar gyfer hyn yn aneglur.  Canmolodd un ymatebydd weledigaeth 

Bannau’r Dyfodol, ond tynnodd sylw at y ffaith bod trigolion lleol yn gallu cyflawni'r amcanion, os cânt eu cefnogi 

gan y Parc, ond nad yw hynny’n cael ei orchymyn.

 

 

Yn ogystal, fe wnaethom ni ofyn A allech chi neu'ch sefydliad weithio gyda ni i helpu i gyflawni 

Bannau’r Dyfodol?

Ar gyfer y cwestiwn hwn, atebodd y rhan fwyaf o ymatebwyr Gallwn, gyda'r gweddill yn dweud efallai, ac un na. 

Cafwyd sylwadau amrywiol yn cefnogi atebion 'Gallwn’, a oedd yn canolbwyntio ar ymgysylltu â'r gymuned yn 

allweddol, gan awgrymu pwy ddylai’r partneriaid mawr fod, a sefydliadau'n cynnig cymorth neu gyngor technegol.

 

Cynyddu lefel y cytundeb bod y cynllun yn gyfrwng effeithiol ar gyfer cydweithio

 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr feddwl a fyddai Bannau’r Dyfodol yn gweithredu fel cyfrwng effeithiol ar gyfer 

cydweithredu. Defnyddiwyd graddfa o 1-5 i ganiatáu i ymatebwyr sgorio eu hymatebion.



YMATEBION I 

BOLISÏAU



Mae'r Parc Cenedlaethol yn croesawu dros 5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, ac 
yn briodol felly, mae'n lle eithaf arbennig sy’n cael ei ddiogelu gan ddynodiad gyda 
hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer hamdden awyr agored wrth ei wraidd. Rydym ni’n 
gwerthfawrogi hyn. Mae'r mater yn codi pan fydd nifer yr ymwelwyr yn fwy na 
capasiti cario lleoliad penodol. Mae'r 'safleoedd pot mêl' hyn yn prysur ddod yn 
llawn tagfeydd gyda cheir a phobl, gan arwain at effeithiau negyddol ar y cymunedau 
lletyol a'r amgylchedd, gan ddiraddio'r dilysrwydd a'r ymdeimlad o ddihangfa sydd 
mor hanfodol i lawer o'n hymwelwyr.
 

Mae gweithredoedd y Cynllun hwn yn ymrwymo pawb 
sydd â rhan yn y Parc i fynd i'r afael â'r argyfwng 
hinsawdd. Mae'r ymrwymiad hwn yn ei gwneud yn 
ofynnol i ni gyrraedd bron yn ddi-garbon neu'n gwbl 
ddi-garbon erbyn 2039.
 
Bydd alinio â Chytundeb Paris yn ei gwneud yn 
ofynnol i'r Parc Cenedlaethol aros o fewn cyllideb 
allyriadau carbon deuocsid cronnus uchaf o 1,557 mil 
o dunelli (ktCO2) ar gyfer y cyfnod o 2020 i 2100.
 
 
 

NEWID YN YR HINSAWDD
Fe wnaethon ni ddweud... 



Mae tirweddau fel Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
yn hanfodol i gyflawni sero net, oherwydd eu potensial ar 
gyfer atafaeliad. Felly, byddem yn annog na ddylai'r 
weledigaeth fod yn ddi-garbon, ond yn hytrach
y dylai'r weledigaeth fod i'r NP yn ei gyfanrwydd weithredu 
fel sinc carbon. 
“ Ar goll o'r ddogfen mae 'cydnabyddiaeth o'r angen i 
leihau cynhyrchiant cig a llaeth er mwyncyrraedd 
targedau newid hinsawdd, a sut y bydd symud oddi wrth 
dda byw yn cael ei annog a'i reoli  gan.
Gymdeithas Ecolegol Prydain  

Bydd lleihau'r defnydd o ddŵr yn lleihau ynni a 
charbon. Daw tua 6% o gyfanswm allyriadau 
nwyon tŷ gwydr y DU o gyflenwad a defnydd dŵr 
cartref. Mae hyn yn cyfateb i dros 2.6 kg CO2e y 
cartref y dydd. Daw tua 90% o'r allyriadau hyn sy'n 
gysylltiedig â dŵr o'r ffordd rydym yn defnyddio 
dŵr yn y cartref. Mae'r gweddill yn allyriadau gan 
gwmnïau dŵr sy'n cyflenwi dŵr ac yn cael gwared 
ar ddŵr gwastraff a'i drin. Felly, mae gan 
effeithlonrwydd dŵr rôl bwysig i'w chwarae a dylid 
ei amlygu fel cam gweithredu allweddol.
Doeth o ran Dŵr

Nid yw'r Cynllun Rheoli yn mynd i'r afael ag 
effeithiau newid yn yr hinsawdd yn ddigonol, 
gan gynnwys cynnydd mewn sychder/tywydd 
sych hir a phrinder/argaeledd dŵr. Mae 
angen ystyried straen gwres hefyd, gan fod 
hyn yn debygol o fod yn sylweddol ac effeithio 
ar amaethyddiaeth ac ecosystemau ledled y 
Parc.  Mae angen i'r Cynllun grybwyll yn 
benodol yr angen i adeiladu cynlluniau lliniaru 
tywydd sychder/digwyddiadau sychder hir.
Cyfoeth Naturiol Cymru

Hoffem weld y cynllun yn mynd 
ymhellach i gefnogi'n fwy penodol rôl 
atebion sy'n seiliedig ar natur
ac ailwylltio wrth fynd i'r afael â'r 
argyfwng hinsawdd. 
Ailwylltio Prydain

NEWID HINSAWDD 

Fe wnaethoch chi ddweud...

 

Roedd y rhan fwyaf o ymatebwyr o'r farn y dylai'r Parc Cenedlaethol wneud newidiadau o fewn y sefydliad i fynd i'r afael â 

newid yn yr hinsawdd, yn ogystal ag arwain gweithredu ar draws y Parc Cenedlaethol. Galwodd rhai ymatebwyr am i'r 

flaenoriaeth fod yn fwy uchelgeisiol. Roedd cefnogaeth i ynni adnewyddadwy cymunedol, a llawer o bryder ynghylch masnachu 

carbon. Roedd lleiafrif o'r ymatebwyr o'r farn nad gweithredu ar newid yn yr hinsawdd oedd rôl y Parc Cenedlaethol.



Mae atebion sy'n seiliedig ar natur i'r newid yn 
yr hinsawdd yn prysur gael eu cydnabod fel y 
ffordd orau o fynd i'r afael â'r cynnydd yn 
nhymheredd y byd. Byddai ailwylltio yn helpu 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ei 
ymdrechion i gyrraedd sero-net. Er enghraifft, 
mae gan goed a mawnogydd sydd wedi'u 
hadfer y gallu i atafaelu symiau sylweddol o 
garbon o'i gymharu â'r tirweddau presennol 
Tir Natur

Un brif broblem yw mesur - mae 
cymaint o systemau gwahanol o fesur 
carbon... fel bod angen safon a 
gydnabyddir yn genedlaethol y mae 
gan bob sector fynediad ati. Tan hynny 
bydd bob amser yn gallu bwmbatsio 
ffigurau y naill ffordd neu'r llall
Cyngor Cymuned Crai

Mae natur uchelgeisiol y ddogfen hon yn 
eang y tu hwnt i allu'r BBNPA i fynd i'r afael, 
neu yn wir i unrhyw Awdurdod Lleol arall o ran 
hynny. Mae materion fel newid yn yr 
hinsawdd yn fater byd-eang sy'n gyfrifoldeb i 
Lywodraeth ddatganoledig, Llywodraeth 
Genedlaethol a chyfrifoldeb byd-eang.
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru



 

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

 

Meysydd allweddol her polisi

 

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Ystyrir bod cyllidebu carbon ar gyfer BBNPA ac ardal y Parc Cenedlaethol yn bositif.

Mae 'cyfran deg' o gyfraniad lleihau allyriadau yn unol â Chytundeb Paris a'r Doesen. Pryder nad oedd y

Sefyllfa bolisi yn ddigon 'cryf' heb ysgogiadau polisi eraill.

Mae angen mwy o wybodaeth mewn perthynas â lefelau presennol yr allyriadau carbon a'r potensial ar 

gyfer datgarboneiddio.

Roedd pryder sylweddol ynghylch y potensial ar gyfer ymyriadau defnydd tir sy'n gyfystyr â 'golchi 

gwyrdd'.

Mae ymateb i'r argyfwng hinsawdd yn egwyddor drefniadol - edau euraidd sy'n berthnasol drwy'r gyfres o 

bolisïau.

Mae angen deall cyd-destun a daearyddiaeth datgarboneiddio'r Parc Cenedlaethol.

Ffocws ar newid ymddygiad. Dolen i bolisi arall: tai.

Cyswllt datblygu cyffredinol â pholisi economaidd mewn perthynas ag ôl-osod.

Datblygu partneriaeth hinsawdd i ysgogi gweithredu cydgysylltiedig — o bosibl drwy Waith Tirweddau 

Cymru ar lefel gymunedol i weithredu newid lefel leol e.e. Ynni adnewyddadwy cymunedol.

Creu offer ar gyfer cymunedau/busnesau fel efelychydd cyllideb. Potensial i ymuno â strategaethau 

ehangach e.e. Ras Dinasoedd i fod yn Ddi-garbon.

Diffinio risgiau allweddol yn yr hinsawdd.

 

 

 Dolenni i feysydd polisi eraill

 

Dylid plethu egwyddorion addasu/lliniaru newid yn yr hinsawdd a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr drwy’r 

cynllun.

Twristiaeth Gynaliadwy/Mannau Prysur/ Adfer natur/Coedweddau/ Tirwedd/Cymunedau cydnerth/Y 

Fargen Werdd Newydd/PES/ Teithio Llesol/Amgylchedd Hanesyddol

 

Ffactorau monitro allweddol

 

Gostyngiad mewn allyriadau nwyon tŷ gwydr

 

                 Casgliad

 

Cafodd y polisi lawer o gefnogaeth, fodd bynnag, dim ond gyda phartneriaid allweddol yn gweithio gyda'i 

gilydd y bydd modd ei gyflawni — roedd yr angen i ddatblygu dull partneriaeth cryf yn rhedeg drwy'r 

drafodaeth.

NPA

Cynullwyr

Addysgwyr — hyfforddiant llythrennedd carbon

Enghreifftiau a gosod llwybrau datgarboneiddio ar gyfer BBNPA ac ardal y 

Parc Cenedlaethol

Unigolion Newid Ymddygiad

Llywodraeth Leol Aelodau'r bartneriaeth — llofnodwyr y gyllideb garbon

Llywodraeth Cymru Aelodau'r bartneriaeth — llofnodwyr y gyllideb garbon

NRW Aelodau'r bartneriaeth — llofnodwyr y gyllideb garbon

Crynodeb o Bolisi Manwl

Newid yn yr Hinsawdd



Mae'r dirwedd yn hanfodol i bopeth i ni fel Parc 
Cenedlaethol. Byddwn yn ein holl ymdrechion yn gweithio i 
arwain a chysoni newidiadau angenrheidiol yn y dirwedd er 
mwyn sicrhau bod yr hanfod yn parhau i fod yn gryf ac yn 
hanfodol.
 
Byddwn yn gwarchod ac yn gwella nodweddion tirwedd 
sydd â gwerth cynhenid oherwydd eu gwerth 
geomorffolegol, ecolegol, gwerth treftadaeth neu esthetig 
daearegol. 
 
 

Mae Confensiwn Tirwedd Ewrop (ELC) yn diffinio “Tirwedd” fel “ardal, fel y'i 

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

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

 

Mae ein Rhinweddau Arbennig yn deillio o ryngweithio dynol â'r dirwedd, gan mai 

prif amcan y cynllun hwn yw sicrhau bod cymeriad y dirwedd yn cael ei warchod a'i 

wella ym mhopeth a wnawn.

 

 

TIRWEDD
Fe wnaethon ni ddweud... 



Gall ailwylltio adfer tirweddau naturiol unigryw yn ôl i Gymru.  
Drwy ddefnyddio bridiau brodorol, a chaniatáu i natur arwain y 
ffordd, gallai ardaloedd adfywio craidd ac adfywiol adfer 
cynefinoedd, rhywogaethau a thirweddau unigryw i Fannau 
Brycheiniog nid yn unig er budd bywyd gwyllt ond hefyd i bobl 
a chymunedau.
Mae brithwaith o gynefinoedd deinamig a phrosesau naturiol 
wedi'u hadfer yn ganolog i adfer Amrywiaeth o dirweddau ar 
draws y Parc, a bydd yn cefnogi lles, datblygiad cymunedol a 
gweithgareddau economaidd ochr yn ochr ag adferiad natur. 
Hoffem i strategaeth y Parc fod yn seiliedig ar gyd-ddylunio 
cymunedol, lle mae ardaloedd adfywio craidd ac adfywiol yn 
cael eu datblygu wrth weithio gyda'r gymuned i sicrhau ei bod 
yn briodol i fywyd gwyllt yn ogystal â phobl. 
Ailwylltio Prydain

Mae pwyslais ar 'warchod cymeriad y 
dirwedd'. Gall mynd ar drywydd 
adferiad natur yn llwyddiannus newid 
cymeriad y dirwedd mewn rhai 
ardaloedd, a allai wrthdaro â'r nod 
hwn.  Dylid cydnabod hyn yn amlwg.
Cymdeithas Ecolegol Prydain

TIRWEDD 

Fe wnaethoch chi ddweud....

 

Roedd amrywiaeth o safbwyntiau am y polisi Tirwedd arfaethedig yn adlewyrchu blaenoriaethau gwahanol ar 

gyfer defnydd tir yn y Parc Cenedlaethol, ond thema gyffredin oedd yr angen am amrywiaeth o dirweddau yn 

bwysig i gefnogi natur, pobl, a diwylliant.

Rydym yn croesawu Bannau’r Dyfodol yn cychwyn y 
sgwrs am wyneb newidiol Harddwch Naturiol yn y 
Parc mewn ymateb i'r argyfyngau natur a hinsawdd.
 
Rydym ni’n cytuno y dylai arwain newid tirwedd fod yn 
ffocws [i'r Parc Cenedlaethol], ac ni ddylai newid 
cadarnhaol yn y dirwedd sy'n gwella cymeriad ac yn 
diogelu harddwch naturiol fod yn groes i gynigion ar 
gyfer addasu i'r newid yn yr hinsawdd ac adfer natur, 
dylent fynd law yn llaw 
Cyfoeth Naturiol Cymru



Mae'r dirwedd ond cystal ag y mae 
oherwydd ei fod yn cael ei ffermio'n 
iawn, ei adael i fynd yn wyllt byddai'n 
creu mwy o danau naturiol gan 
achosi mwy o niwed amgylcheddol
 Cyngor Cymuned Crai

Mae angen o leiaf gyfres o 
waharddiadau defaid dros dro yn y 
parc i hwyluso amaethgoedwigaeth
math o dirwedd lle mae 
cynhyrchiant yn cael ei gyfuno â dal 
carbon naturiol
Alan Lofting

Ar hyn o bryd mae defaid yn cael eu 
golchi â phryfleiddiaid pwerus sydd 
wedyn yn mynd i mewn i'r pridd ac yn 
lladd bywyd y pridd
yn enwedig gwenyn sy'n nythu ar y 
ddaear
 Alan Lofting



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Dros dwristiaeth a'i effaith ar y dirwedd/Adfer natur/ymaddasu i'r hinsawdd a'i effaith ar y dirwedd/Cynllun 

Ffermio Cynaliadwy/Coedweddau/ Adfer natur/Mawndir/Cymunedau cydnerth/ Yr Amgylchedd 

Hanesyddol

Ffactorau monitro allweddol  Ni nodwyd unrhyw un yn ystod y sesiwn

 Casgliad

Er bod cefnogaeth i'r polisi roedd teimlad cyffredinol y dylid integreiddio'r sefyllfa bolisi ym mhob maes polisi 

yn y Cynllun ac mai mewn meysydd gweithgaredd eraill y cafwyd dylanwad dros dirwedd e.e. Rheoli tir a 

chynllun ffermio cynaliadwy yn y dyfodol. Ystyriwyd nad oedd y polisi hwn yn dweud fawr ddim o ran atebion 

ymarferol. Roedd rhywfaint o werth mewn perthynas â helpu cyrff eraill i ddeall dyletswydd Adran 62 (2) ond 

p'un a yw hynny yn y polisi hwn neu ganllawiau manwl - nid wnaeth y grŵp benderfyniad

NPA

Hwyluso partneriaethau gofodol
Adrodd straeon — cysylltu pobl â'r dirwedd (fel eu bod yn ei werthfawrogi) 
Rheoli ymwelwyr
Hyrwyddo prosesau rheoleiddio cydgysylltiedig gan gydnabod pwysigrwydd 
dynodiad y Parc Cenedlaethol (tirwedd).

Unigolion

Datblygu mwy o gysylltiadau â'r dirwedd (ddim yn siŵr os yw hyn yn rhywbeth y mae 

angen i ni helpu ag ef )

Llywodraeth Leol

Gweithredu dyletswydd Adran 62 (2) yn unol â pholisi (neu a oes angen arweiniad 

manylach arnom - ai SPG yw hwn?)

Llywodraeth 

Cymru

Atgyfnerthu (pob) polisi cynllunio i alluogi deddfu dibenion a dyletswydd ar draws ein 

holl swyddogaethau

NRW

Cyllid

Cydgysylltu Datganiadau Ardal a Bannau’r Dyfodol Darparu ffocws ar gyfer Cynlluniau 

Adnoddau Coedwigoedd Cymorth gyda llinell sylfaen a rennir

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

 Ystyrir bod yr ymadrodd 'ymdrechion' o fewn y polisi yn broblemus

Tynnwyd sylw at ffocws ar Harddwch Naturiol yn ei ystyr ehangaf (gweler diffiniad CCW) fel rhywbeth 

sydd ar goll. Pryder nad oedd digon o ffocws yn cael ei roi i elfen ddiwylliannol ein tirwedd, ei 

harwyddocâd i dreftadaeth a'r cysyniad o 'dirwedd weithredol fyw'

Ymddangosodd yn egwyddor drefniadol ganolog - edau euraidd sy'n berthnasol trwy gydol y gyfres o 

bolisïau.

Gallai hwn fod yn faes allweddol i gryfhau'r broses o weithredu dyletswydd Adran 62 (2) gan roi 
sylw penodol i gryfder ein tirwedd wrth ddarparu adnodd cenedlaethol — cynnig y gallai polisi 
ar 'osod' fod o werth
Beth yw unedau/daearyddiaethau ecosystemau (nid cynefinoedd) sy'n tynnu gwaith at ei gilydd 
yn y NP - Ai’r LCA yw’r rhain?  Neu ddalgylchoedd yr afon? Neu rywbeth arall efallai?
Partneriaethau gofodol — cymunedol/tirfeddianwyr/coedwigwyr/ffermwyr/cyrff 
statudol/rheoleiddwyr ac ati i gytuno ar ddull cyffredin o reoli tirwedd yn y dyfodol
Gall gweithredu cadarnhaol fod ar sawl ffurf a bydd yn digwydd ar sawl ffurf
Mwy o fanylion am fathau o dirwedd a'u rheolaeth
Mapio cyfleoedd a chyfyngiadau ar gyfer yr holl waith sy'n diffinio tirweddau sensitif a 
blaenoriaethaurheoli - diffinio terfynau newid derbyniol
Arwyddocâd cymunedau/addysg i weithredu polisi a deall llywio penderfyniadau newid. Neges 
glir a dealltwriaeth o weithredu cadarnhaol yn yr ucheldiroedd.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Tirwedd Parhad.



 
 
Byddwn yn gwrthdroi'r dirywiad mewn 
bioamrywiaeth drwy ganolbwyntio ar 
ddatblygu rhwydweithiau ecolegol 
gwydn sy'n fwy amrywiol, yn fwy o ran 
maint, mewn cyflwr ecolegol gwell ac yn 
fwy cydgysylltiedig.

Mae'n ffaith amlwg bod bioamrywiaeth yn parhau i ddirywio'n rhyngwladol. Mae hon yn duedd 

nad yw Ardaloedd Gwarchodedig y DU, gan gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 

wedi eu heithrio ohoni yn anffodus.  

ADFER NATUR
Fe wnaethon ni ddweud... 



Er bod cynllun Bannau’r Dyfodol yn nodi y bydd 
yr NP 'yn gwrthdroi'r dirywiad mewn 
bioamrywiaeth', nid yw'r weledigaeth ar hyn o 
bryd yn cynnwys unrhyw sôn am adferiad 
natur, dim ond mynd i'r afael â dirywiad... Mae 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod 
dyletswydd ar y Parc Cenedlaethol i ‘geisio 
cynnal a gwella bioamrywiaeth'. Dylid cynnwys 
gwella a/neu adfer bioamrywiaeth yng 
Nghynllun Bannau’r Dyfodol
Cymdeithas Ecolegol Prydain

Sefydlwyd Parciau Cenedlaethol i 
warchod y dirwedd, natur a'r bywyd 
gwyllt.
Mae'n ymddangos bod hyn ynghyd â 
deddfwriaeth arall ar gyfer diogelu'r 
amgylchedd wedi methu o ran  ein bod 
ni bellach mewn argyfwng 
bioamrywiaeth. Mae angen mwy 
gydnabyddiaeth o'r methiant hwn
Cyngor Cymuned Glyn Tarell
 

Rydym ni’n gryf yn erbyn unrhyw blannu coed 
rydych chi am ei annog ar Dir Comin ac yn 
poeni pe bai hyn yndigwydd y byddai defaid 
a gwartheg yn cael eu cau allan o'r 
Mynyddoedd a byddai'r Cymunedau sy'n 
cefnogi'r math hwn o amaethyddiaeth yn 
crebachu ac ymhen amser yn cael ei golli, ac 
felly nid yw’n cefnogi Cymuned Gydnerth sy'n 
darparu cynhyrchu bwyd lleol a chynnal 
sgiliau gwledig
Cymdeithas Cominwyr Bannau Brycheiniog 

ADFER NATUR  

Fe wnaethoch chi  ddweud.....

 

Cafwyd nifer fawr o ymatebion i'r polisi adfer natur arfaethedig. Roedd llawer o'r ymatebwyr o'r farn nad yw'r cynllun yn 

ddigon uchelgeisiol. Roedd pryder sylweddol ynghylch ailbwrpasu tir amaethyddol a thir comin ar gyfer adfer natur. Roedd 

rhywfaint o bryder ynghylch ailbwrpasu tir amaethyddol a thiroedd comin ar gyfer adfer natur, ac am yr effaith ar gymunedau 

ac economïau lleol o ganiatáu mwy o le i fyd natur adfer. Roedd argymhellion penodol ynghylch annog gwrychoedd, ac am 

adferiad rhywogaethau brodorol.

Rydym ni wedi sôn am gymunedau 
cryf, cynhyrchu bwyd lleol, sgiliau 
gwledig, nodweddion tirwedd a byddai
hyn i gyd mewn perygl pe bai'r BBNPA 
a Pharciau Cenedlaethol eraill yn 
chwilio am dir i ailwylltio gyda bod yn 
rhan o’r mudiad hwn
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 
Cymru



Mae ffermio defaid yn bwysig ond nid ar draul bywyd 
gwyllt, sy'n wirioneddol anodd yn
 ucheldiroedd Cymru ar ôl degawdau o bori trwm, 
llosgi, draenio, llygredd a thorri coed. Nid yw llawer o'r 
hyn rydyn ni’n eu galw yn fryniau gwyllt Cymru yn wyllt 
ac maen nhw’n bennaf yn foel iawn o fioamrywiaeth. 
Gallwn wneud yn well na hyn! Mae gennych chi gyfle 
gwych yma. Peidiwch â'i wastraffu. A fyddech chi cystal 
â sefydlu mwy o gydbwysedd a gadael bywyd gwyllt 
yn ôl i'r Parc Cenedlaethol cyn iddo ddirywio cymaint 
fel eich bod yn y pen draw gyda Thirweddwag
Barbara Jones

Ni fydd mireinio o gwmpas ar yr ymylon a gwella ar 'arfer 
da' cyfredol yn ddigon i droi'r llanw ar gyfer natur. Mae 
ailwylltio yn ymwneud ag adfer pob un swyddogaeth 
ecosystem, fel y gall ofalu amdano'i hun i raddau helaeth. 
Mae'r dull gweithredol hwn yn golygu y bydd ein tirweddau 
yn llawer mwy gwydn yn y dyfodol, yn enwedig gydag 
effeithiau newid yn yr hinsawdd yn dod yn fwyfwy pwysig.  
Hoffem weld Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn arddel egwyddorion ailwylltio, ac yn eirioli 
mwy dros gydweithio ymhlith tirfeddianwyr. Hoffem weld 
systemau pori sy'n cynnwys dwyseddau is o lysysyddion 
brodorol cymysg yn cael eu hyrwyddo.
Tir Natur

wy'n credu y gallai Bannau 
Brycheiniog pe byddai’n cael ei reoli 
wahanol fod yn dirwedd fwy gwyllt, yn 
Barc Cenedlaethol mwy gwyllt, ac y 
byddai'r manteision yn enfawr i les 
cenedlaethau'r dyfodol mewn 
cymaint o ffyrdd.
Jo Ray



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Mae angen i ni ddeall llinellau sylfaen a'r mannau cychwyn er mwyn 'adeiladu'n ôl'.

Ystyriwyd bod cysylltedd yn allweddol ac ystyriwyd bod yr ymadrodd 'cydgysylltiedig' yn lleihau 

arwyddocâd cysylltedd

Cwestiynau ynghylch a oes angen i'r polisi hefyd siarad am greu tirweddau/rhwydweithiau natur gwydn 

addasol yn wyneb newid yn yr hinsawdd, a newid bioamrywiaeth yn ogystal â cholled.

Trafodaeth ynghylch egwyddor Sandford — a ydym ni bellach mewn sefyllfa lle mae ein gweithgareddau 

ail bwrpas yn negyddu ein gallu i ateb ein pwrpas cyntaf.

Dylai'r rhyngweithio â rheolwyr ymwelwyr gael ei wneud yn amlwg.

Parhau i gyfleu rôl ac arwyddocâd Partneriaethau Natur Lleol a'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur.

Gweithio gyda'r Bartneriaeth Natur Leol: ystyried a yw'n cynnwys digon o gynrychiolaeth tirfeddianwyr.

Eiriolwr dros adfer natur fel elfen allweddol o'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mapio cyfleoedd a 

chyfyngiadau (adeiladu ar fapio'r rhwydwaith ecolegol).

Camau gweithredu sy'n canolbwyntio ar rywogaethau penodol a pharhau â gwaith Rhywogaethau 

Estron Goresgynnol (INNS). Datblygu blwch offer o ymyriadau (ymarferol) ar gyfer ymyrraeth 

tirfeddiannwr — hyfforddiant a chymorth i'w gweithredu.

Addysg a chyfathrebu gyda rheolwyr tir y dyfodol - rhoi’r offer iddyn nhw - monitro ei effeithiolrwydd.

Angen cyfathrebu Arwyddion Hanfodol. Data ystlumod wedi’i nodi fel rhywbeth arbennig o 

ddefnyddiol.

NPA

Gosod targedau

Cyfathrebu — e.e. arwyddion hanfodol, LNP, Cyfleoedd gwyddoniaeth i 

ddinasyddion, prosiectau Adeiladu perthynas

Chwalu rhwystrau

Unigolion

Sut i ddal effaith 'David Attenborough' a sicrhau bod unigolion yn frwdfrydig i 

weithredu?

Llywodraeth Leol

Mae partneriaid allweddol wrth ddarparu gweithgaredd ar lawr gwlad a 

Rhwydweithiau negeseuon cyffredin yn ymestyn i mewn i'r parc o ardaloedd ALl

Llywodraeth 

Cymru

Cefnogaeth ddeddfu — grym llawn pŵer rheoleiddio

Dyluniad SFS i gefnogi adferiad natur mewn ardaloeddgwarchodedig

NRW

Corff Cadwraeth Natur Statudol. Ymddiriedolaethau Natur fel stiwardiaid ar y 

ddaear Cyfathrebwyr

Partneriaid cyflenwi

eNGOs

Ymddiriedolaethau Natur fel stiwardiaid ar y ddaear Cyfathrebwyr

Partneriaid cyflenwi

Tirfeddianwyr

Dylai rheoli tir er mwyn adfer natur ar lawr gwlad — aelodau'r bartneriaeth — 

helpu i ddylunio'r rhaglen

BIS Ymchwil a data i gynorthwyo wrth ddatblygu polisi

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Adfer Natur Parhad.



Dolenni i feysydd polisi eraill

 Ffactorau monitro allweddol Arwyddion hanfodol

Casgliad

Roedd dull pecyn cymorth yn cael ei ffafrio — gan ganiatáu i wybodaeth gael ei rhoi ond grymuso 

tirfeddianwyr i weithredu.

 

Gwnaed llawer o werth y Cynllun Ffermio Cynaliadwy er mwyn cyflawni adferiad natur — mae'n allweddol 

bod hyn yn cael ei gynllunio'n briodol.

 

Rhaid i ni barhau i gefnogi'r Bartneriaeth Natur Leol a chyflawni'r Cynllun Gweithredu Adfer Natur.

 

Trafodwyd yn helaeth ailwylltio a'i arwyddocâd i nod y polisi. Roedd cefnogaeth gref i'r egwyddor o adfer 

ecolegol, ond efallai na fydd y term 'ailwylltio' yn ddefnyddiol oherwydd 'rhyfel diwylliannol' o amgylch yr 

ymadrodd.

Tirwedd 

Mawndir Dŵr 

Coedweddau 

Mannau Prysur

Twristiaeth Gynaliadwy 

Bwyd Lleol

Sgiliau Gwledig 

Cyfalf Dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol 

PES

Bargen Werdd Newydd 

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Hawliau 

Tramwy 

Awyr Dywyll 

Teithio llesol

Adfer Natur Parhad



 

 
Byddwn yn datblygu tirwedd sy'n llawn coed, 
coedwigoedd a gwrychoedd, gyda rheolaeth well 
ar goetiroedd, coetiroedd hynafol wedi'u hadfer 
a mwy o goed er mwyn sicrhau'r manteision 
cymdeithasol ac ecolegol niferus a ddaw yn eu 
sgil.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byddwn yn gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu Cynllun Coedweddau i gynyddu 
ehangder ac adfywio coetiroedd a choed ar draws y Parc Cenedlaethol, gan sicrhau bod 
cynigion yn:
 

cyfrannu at iechyd, swyddogaeth a chydnerthedd ecosystemau;helpu i liniaru ac 
addasu i ganlyniadau newid yn yr hinsawdd;
wedi'u cysylltu'n dda ac wedi'u hintegreiddio â'r rhwydweithiau Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, Teithio Llesol a Bwyd Lleol.

Byddwn hefyd yn cefnogi ymdrechion i gofnodi a diogelu coed hynafol, hen a nodedig a 
byddwn yn cefnogi ffyrdd cynhwysol a hygyrch i gymryd rhan mewn prosiectau i reoli, 
ymchwilio, monitro, dathlu ac elwa o gymeriad hardd ac amrywiol coed yn y Parc 
Cenedlaethol.
 

 
 

COEDWEDDAU
Fe wnaethon ni ddweud... 



Dylai'r cynllun gryfhau'r ymrwymiad y 
dylai coedwigiad osgoi mawndiroedd, 
gan gynnwys plannu ar fawn bas 
(<30cm), tiroedd amaethyddol 
cynhyrchiol a chynefinoedd o werth 
cadwraeth uchel , gan ganolbwyntio'n 
hytrach ar dir pori o ansawdd gwael, y 
mae mwy na digon ohono i gyflawni 
ymrwymiadau plannu'r llywodraeth 
Cymdeithas Ecolegol Prydain
 

Rydym yn croesawu'r term “coedweddau” i fynegi tirwedd 
sy'n llawn coed, coedwigoedd a gwrychoedd (gan 
gynnwys coed y tu allan i goetiroedd). Rydym yn awgrymu 
bod angen i'r Polisi hefyd ystyried rôl adfywio naturiol o ran 
cynyddu gorchudd coed a phwysigrwydd rheoli 
coetiroedd brodorol presennol. 
Rydym ni’n credu ei bod yn ddefnyddiol ailadrodd dull o “y 
goeden gywir, yn y lle cywir am y rheswm cywir”. Byddai'r
dull gweithredu hwn yn sicrhau bod cymysgedd amrywiol 
o rywogaethau coed coetir mewn unrhyw goetir newydd a 
fyddai'n osgoi unrhyw bryderon ynghylch 'coniffereiddio' 
fel y nodir yn y polisi
Cyfoeth Naturiol Cymru

Hoffem weld “estyniad sylweddol i 
Goetir Hynafol a chynefinoedd 
coediog eraill trwy adfywio naturiol a 
phlannu priodol... [gan gynnwys] 
adfer planhigfeydd ar Safleoedd 
Coetir Hynafol (PAWS) i goetir 
brodorol sy'n adlewyrchu Coetir 
Hynafol Lled-Naturiol lleol
Coed Cadw

COEDWEDDAU 

Fe wnaethoch chi ddweud... 

Fe wnaeth ymatebwyr groesawu'r polisi Coedweddau arfaethedig yn bennaf. Roedd cefnogaeth unfrydol i'r 'goeden gywir yn 

y lle cywir'. Roedd cefnogaeth i adfywio coed yn naturiol yn ogystal â phlannu coed. Roedd rhywfaint o bryder ynghylch yr 

effaith bosibl ar gynhyrchu bwyd. Cafwyd awgrymiadau ar gyfer mentrau cymunedol, rhannu gerddi a pherllannau a mwy o 

fannau gwyrdd.

Ni fyddem yn dymuno gweld 
cynhyrchu bwyd, cymunedau gwledig 
gwydn sy’n cael eu dal at ei gilydd gan 
deuluoedd ffermio, yn cael eu cysgodi 
gan synau am ailwylltio a chreu 
coetiroedd
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 
Cymru



Hoffem weld nod i gynyddu arwynebedd coetiroedd 
Safon Sicrwydd Coetiroedd y DU.  Dylid blaenoriaethu 
carbon dros natur, yn enwedig o ystyried amlygrwydd 
natur yn
nibenion y Parc Cenedlaethol. Hoffem weld cyfeiriad at 
brysgwydd ac adfywio naturiol yn cael ei gynnwys i 
gydnabod eu rôl bwysig wrth glustogi coetiroedd. 
Hoffem hefyd weld cydnabyddiaeth o rôl bwysig pren 
sy'n pydru wrth glustogi coetiroedd. Hoffem hefyd weld 
cydnabyddiaeth o werth pren sy'n pydru i fywyd gwyllt, 
gyda chamau i sicrhau cyflenwad parhaus ac 
amrywiol (tra'n ystyried diogelwch coed).”
RSPB Cymru

Hoffem i'r cynllun fynd ymhellach a chynnwys amcanion i adfer ac 
ailwylltio coetir gan gynnwys coetiroedd hynafol wedi'u disbyddu a 
choedwigoedd glaw tymherus brodorol.  Mae'n flaenoriaeth 
genedlaethol i adfer y safleoedd hyn, felly dylai fod yn ganolbwynt 
allweddol i dargedau'r coetiroedd.
 
Hoffem adfywio naturiol fod yr opsiwn a ffefrir ar gyfer ardaloedd 
mawr o adfer coetir lle bo hynny'n ymarferol, gan y bydd hyn yn 
creu cynefinoedd coetir amrywiol, sy'n briodol yn lleol ac yn 
naturiol gyda mwy o gydnerthedd ecolegol. Lle nad yw hyn yn 
bosibl, dylai plannu coed fod mor naturiol â phosibl er mwyn osgoi 
planhigfeydd artiffisial rhag defnyddio rhywogaethau sy'n briodol 
yn lleol.  Gallaicaniatáu i goedwigoedd naturiol adfywio - gan 
gynnwys ein coedwigoedd glaw tymherus brodorol-
atafaelu carbon 40 gwaith yn well na choedwigoeddplanhigfeydd
Ailwylltio Prydain



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Mwy o bwyslais ar wydnwch - mae tirwedd sy'n llawn coed yn ffurfio tirwedd wydn

Mae angen i ddata adlewyrchu'r gwahaniaeth rhwng ardaloedd wedi'u coedio/coedwigo a chynefinoedd 

sy'n llawn coed ac mae'r ddau ohonynt yn bwysig

Nid oes digon o bwyslais ar y 'lle cywir i'r goeden gywir' na'r angen am goed o darddiad lleol ar gyfer 

bioddiogelwch

Ardal enfawr o her yn ymwneud â cholli tir cynhyrchiol i blannu coed ar gyfer 'cipio tir' cwmnïau heb 

newid ymddygiad dilynol

Ymholiadau sylweddol ynghylch sut mae hyn yn berthnasol i bolisïau eraill a'r angen am integreiddio ar 

raddfa lawn

Pwysau enfawr (amser a diddordeb gwleidyddol ac economaidd) ar gyfer y newid defnydd tir hwn yn y 

Parc Cenedlaethol - mae angen prosesau cynllunio, dylunio a rheoleiddio effeithiol ac effeithlon i sicrhau 

bod dyluniadau'n gwireddu manteision lluosog.

Negeseuon clir ynghylch gwerthoedd y dirwedd a'r coedweddau a blaenoriaethu cytunedig o adnoddau i'r 

amcan

Cyfryngu gwrthdaro rhwng cynhyrchiant/cipio tir/hamdden cynefinoedd a dal a storio carbon Egluro 

prosesau a rheoliadau — a oes lle i sgrinio cyn EIA /cymryd rhan yn y broses ddylunio ? A chynllunio 

strategol i leihau risg ceisiadau a darparu cyfleoedd i gymryd rhan.

Mapio cyfyngiadau a chyfleoedd — sut mae hynny'n cysylltu â datblygu economaidd — a rhag-wirio gyda 

chyrff rheoleiddio

Datblygu mentrau amaeth-goedwigaeth — arddangos sut y gall defnydd cynhyrchiol o dir a chreu 

coetiroedd fod yn bartneriaid buddiol

Cefnogi tarddiad coed lleol — casglu hadau/canolfannau garddio Dylanwad dros gynlluniau amaeth-

amgylcheddol

Cefnogi prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion — e.e. Coed Cadw

Staff arbenigol i gefnogi datblygiad partneriaeth a strategaeth coedweddau

NPA

Mapio gyda phartneriaid — elwa mewn gwerth cymdeithasol Cynyddu plannu coed 

mewn datblygiad newydd Gwrthsefyll colli coed o ddatblygiadau newydd Cyllid drwy 

Bartneriaethau Parciau Cenedlaethol

Mewnbwn a chysylltiadau amlddisgyblaethol (cyfranogiad cymunedol, archaeoleg, 

treftadaeth adeiledig, ecoleg, daeareg, tirwedd a gweledol, cynllunio).

Unigolion Plannu coed / casglu hadau / wardeniaid coed / ariannu / cyfranogiad cymunedol

Llywodraeth 
Leol

 

Arfer gorau cynnal a chadw gwrychoedd — lledu ac ati.

Llywodraeth 
Cymru

Yn gyfrifol am strategaethau 'sectoraidd' perthnasol (Parciau Cenedlaethol, Mynediad, 

Coedwigaeth, Adfer Natur, Datgarboneiddio)

Cyllid — cysylltiadau strategol â menter coedwig genedlaethol

Cymorth Cynllun Amaeth yn y dyfodol ar gyfer Amaeth-goedwigaeth, plannu coed a 

choedamaeth

CNC

Cynllunio gofodol strategol - Datganiadau Ardal fel fframwaith defnydd tir gwledig gyda 

phwysau statudol?

Rheoleiddiwr. Caniatâd EIA. EIA cyn-sgrinio? Datblygwr. O ystâd gyhoeddus.

Cyllid?

DCWW Rheoli coetir ar eich tir eich hun

Tirfeddianwyr Cefnogaeth ar gyfer y coed cywir i’r lle cywir

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Coedweddau Parhad



 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddo

Swyddogaeth ecolegol Maint 

rhwydwaith ecolegol Cynnydd 

mewn ardaloedd cyfoethog o 

goed yn ôl canran y parc

 

 

 

 

 

 

 

 

Casgliad

Datgelodd y sesiwn i ba raddau 

mae hwn yn ofod a ymleddir.

Bydd angen llunio unrhyw 

ddatblygiad ar strategaeth

coedweddau yn y dyfodol o'r 

gwaelod ifyny mewn 

cydweithrediad â'r holl 

randdeiliaid allweddol

Bydd angen sicrhau adnoddau 

pwrpasol o fewn y

BBNPA i hwyluso.

Dŵr

Tirwedd 

Mawndir

Adfer Natur 

Twristiaeth 

Gynaliadwy Bwyd 

Lleol

Sgiliau Gwledig 

Cyfalf Dynol

 Partneriaethau

Amgylchedd 

Hanesyddol 

PES

Bargen Werdd 

Newydd Gwirfoddoli

Iechyd a Lles

Allgymorth

Coedweddau Parhad



Mae cefnogi'r Strategaeth yn cynnig cyfle amlswyddogaethol ac integredig 

allweddol i ymateb i'r argyfyngau bioamrywiaeth a hinsawdd.

 
 
Mae'r Cynllun hwn yn hyrwyddo 
adfer Mawndir ar draws y Parc am 
ei werth ecolegol ac am y cyfraniad 
tuag at wrthdroi'r newid yn yr 
hinsawdd. 
 
Byddwn yn cyflawni strategaeth 
adfer mawndiroedd Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
ac yn cynorthwyo gyda rhai o’n 
partneriaid. 
 
 

Mae mawndir yn cynnal llawer o gynefinoedd a rhywogaethau pwysig. Maen 

nhw’n adnodd naturiol pwysig ar gyfer storio a dal carbon, rheoleiddio allyriadau 

nwyon tŷ gwydr, bioamrywiaeth a rheoleiddio dŵr. Mae tua 12% o'r Parc 

Cenedlaethol yn fawndir.

MAWNDIR
Fe wnaethon ni ddweud... 



“Mae'r cynllun yn cynnwys mawn o 40cm o 
leiaf mewn dyfnder yn unig. A oes unrhyw 
ystyriaeth yn cael ei rhoi i ardaloedd mawn 
sydd â dyfnder yn llai na hyn? Mae mawn bas 
o'r fath yn aml yn cael eu hystyried yn 
dderbyniol ar gyfer plannu coed, a defnyddiau 
tir eraill. 
 Fodd bynnag, gall hyn arwain at effeithiau 
amgylcheddol niweidiol, a gallant hyd yn oed 
gyflwyno cyfleoedd ar gyfer ehangu mawndir.
Cymdeithas Ecolegol Prydain
 

Rydym yn croesawu'r uchelgais i adfer mawndiroedd ym 
Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog .  Gyda 
phroblem glaswellt y gweunydd yn ennill tir ac yn 
dominyddu mawndir, mae’n hanfodol fod y systemau 
pori yn gywir. 
 Mae'n dda gweld cydnabyddiaeth o hyn yn yr 
adroddiad , ond hoffem gael cyfeiriadau mwy penodol 
at fawndir pori 
  gyda'r dwysedd a'r math priodol o anifeiliaid.
Hoffem hefyd weld ymrwymiad i wahardd llosgi pob 
mawndir nid dim ond mawn dwfn  ,ac adfer yr holl 
brosesau naturiol posibl a rhywogaethaucoll
Tir Natur
 

Rydym yn croesawu ac yn cefnogi'n 
fawr gynhyrchiad polisi cynhwysfawr 
o’r fath.  Rydym ni’n nodi pwysigrwydd 
mawndir yn cael ei eirio o ran gwerth 
ecolegol yn gyntaf photensial lliniaru 
newid yn yr hinsawdd yn ail sydd yn 
unol â Rhaglen Mawndir 
Cenedlaethol.” 
Cyfoeth Naturiol Cymru

MAWNDIR 

Fe wnaethoch chi ddweud ... 

 



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Mae hepgoriadau yn ymwneud â manteision cymdeithasol-economaidd mawndir

Yr angen i gynnwys manylion cliriach am y manteision a ddaw yn sgil adfer mawndiroedd gan gynnwys y 

rhyngweithio rhwng dŵr, mawn a choed

Mae cynnal a chadw yn elfen allweddol o reoli mawndir ac ystyriwyd na roddwyd digon o ffocws i hyn.

Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn cefnogi'r polisi arfaethedig.

Roedd llawer iawn yn ymddangos yn flaenoriaeth. Mae BBNPA eisoes yn flaenoriaeth ac yn cael ei weld 

fel arweinydd yma. Rydym ni angen rhaglen aml-flwyddyn, gan lunio cydsyniadau a monitro a gwerthuso 

parhaus.

Cwblhau'r strategaeth Mawndiroedd ar y cyd â phartneriaid fel Dalgylch Mega

Nodi ardaloedd blaenoriaeth — efallai Tair ardal ffocws gofodol — Mynydd Ddu (perchnogaeth BBNPA), 

y Bannau Canolog (Dalgylch Mega) a'r Mynydd Du (BMLUP).

Gweithio gyda rheolwyr tir/cominwyr i gynnal ardaloedd wedi'u hadfer Pennu cwmpas ar gyfer adfer 

mawndiroedd fel rhan o bortffolio PES ehangach Addysg am fawn a'i werth economaidd-gymdeithasol ac 

amgylcheddol Denu a chadw cyllid tymor hir

Camau gweithredu ynghylch erydiad mawndiroedd

Rhannu gwybodaeth am arfer gorau — dosbarthiadau meistr adfer mawn Gwyddoniaeth dinasyddion

Mae'r strategaeth hefyd yn gofyn am fonitro a gwerthuso - llinell sylfaen ac hydredol - cysylltiadau â 

phartneriaethau ymchwil a gwaith maes / gwirfoddolwyr / Gwyddoniaeth Dinasyddion. CNC & 

Phrifysgol Abertawe Mawndiroedd Cymru Rhwydwaith Ymchwil a’i blatfform. Datblygu statws cadwraeth 

ffafriol ar gyfer meini prawf mawndir.

Cyfle i gyfathrebu ac adrodd straeon ac i eiriol dros newid defnydd tir cadarnhaol (i ffwrdd o goedwigaeth 

mono-ddiwylliant ar Fawn).

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Mawndir



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Sicrhau bod mawndir wedi'i 

adfer yn parhau i fod mewn 

cyflwr da

Dangosyddion adfer natur Cod 

Mawndir y DU

Casgliad

Mae'n amlwg iawn ein bod 

eisoes yn llwyddiannus iawn yn y 

maes hwn

Rydym ni’n arwain a dylem 

wneud hynny

Ystyrir bod mwy o gyllid yn 

allweddol i lwyddiant tymor hir 

y polisi

Coedweddau 

Dŵr

Adfer Natur 

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Bwyd Lleol

Sgiliau Gwledig 

Cyfalf Dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol 

PES

Bargen werdd newydd

Mawndir parhad.

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

NPA

Arweinwyr — gallwn helpu gyda blaenoriaethu ar gyfer gweithredu eraill Mae 

gennym arbenigedd enfawr ac rydym yn cyflawni

Trosglwyddo ein dysgu i eraill (e.e. ffermwyr contractwyr lleol) cyfathrebu ac 

adrodd straeon ac eirioli dros newid defnydd tir cadarnhaol (i ffwrdd o 

goedwigaeth mono-ddiwylliant ar Fawn).

Unigolion Gwerthfawrogi Mawn - atal rhag prynu cynhyrchion â mawn.

Llywodraeth Leol Polisïau caffael di-fawn

Llywodraeth 

Cymru

Cyfraniad y gallai adfer a chynnal a chadw mawndiroedd ei wneud i strategaethau 

Sectoraidd SFS

CNC

Cyllidwyr/Ymarferwyr/arbenigwyr/partneriaid — a yw hwn yn ganlyniad a 

rennir o'r Datganiadau Ardal

Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd

DCWW Dalgylch Mega

Tirfeddianwyr Partneriaid cyflenwi

Y gwasanaeth tân Addysgwyr / ymarferwyr ym maes cyflwyno / Cyllidwyr (?)



Ar draws y Parc Cenedlaethol 
byddwn yn adfer gorlifdiroedd ac 
afonydd dalgylchoedd iach sy'n 
gweithredu'n naturiol - gan ddarparu 
dŵr glân, cyfleoedd hamdden, lliniaru 
llifogydd ac yn fyw gyda bywyd gwyllt.
 

Rydym am i Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afondiroedd a llynnoedd (Afonydd Gwy, 
Wysg a Llyn Llan-gors) a Chamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu fod yn enghreifftiau balch a 
llawen o ecosystemau iach yn y Parc Cenedlaethol.

DŴR

Fe wnaethon ni ddweud... 



Hoffem weld cynnwys ailgyflwyno 
afancod ym amlwg ar draws y 
Parc Canedlaethod oherwydd y rol 
bwysig maen nrhw'n ei chwarae 
mewn  llifogydd, ansawdd dwr, ail-
wlychu'r dirwedd a lliniaru tan.
Ailwylltio Prydain

Er mwyn sicrhau gwell ansawdd dŵr, mae 
angen gwneud llawer mwy i wella 
gollyngiadau o ffermydd.  Mae rheoli llygredd 
gwasgaredig fel newid yn yr hinsawdd yn 
cyflwyno yn gynyddol aml cyfnodau sych, 
poeth lle mae cyfnodau llif dŵr isel yn anochel 
a byddant yn fwy pwysig  .  Fel perchennog 
rhannau sylweddol o dir,mae gan yr APC y 
potensial i chwarae rhanflaenllaw, yn enwedig 
trwy reoli lifogydd naturiol.
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 
 

Mae lleihau gormodiant llwyth 
ffosffad yn cael ei gefnogi’n llawn. 
Fodd bynnag,  efallai y bydd mesur 
ychwanegol o lwyddiant y gellid ei 
ystyried mewn perthynas â dŵr fel 
risg llifogydd, cyfoethogi 
organigcynefinoedd wed’u diraddioa 
gwaddodi 
Cyfoeth Naturiol Cymru

DŴR Fe wnaethoch chi ddweud.... 

Mae'r polisi dŵr yn canolbwyntio ar y 
cyrff dŵr eiconig, ond nid yw'n cyfeirio 
at y gwlyptiroedd a'r cyrsiau dŵr eang 
yn codi ar ffermydd unigol a allai helpu 
i dynnu sylw at y ffaith bod gan lawer o 
bobl ran i'w chwarae wrth wella 
gwydnwch ffynonellau dŵr ac 
ansawdd dŵr afonydd.
Dwr Cymru Welsh Water

Mae'n anodd dychmygu uchelgais o’r polisi hwn heb 
ystyried ailgyflwyno afancod i Barc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  Hoffem weld y Parc Cenedlaethol 
yn eirioli'n gyhoeddus dros ailgyflwyno peirianwaith yr 
ecosystem hanfodol hon. Dangoswyd bod argaeau 
afanc nid yn unig yn gwella cynefin ar gyfer ystod o 
rywogaethau eraill, ond hefyd yn arafu llif dŵr, ac felly 
lleihau llifogydd yn y dalgylch.  Mae ansawdd dŵr hefyd 
yn cael ei wella'n sylweddol lle mae afancod yn 
bresennol,oherwydd eu hargaeau yn hidlo llygrwyr 
niweidiol. At hynny, mae’r y gwlyptiroedd sydd sy'n cael 
eu creu a'u cynnal gan weithgarwch afanc yn lleihau'r 
risg o dân ac yn storio dŵr ar adegau o sychder 
Tir Natur

Ymddengys mai'r ffocws ar ddŵr 
yw maetholion a charbon.  Nid 
yw’n ymddangos bod  unrhyw sylw 
ar fanteision bioamrywiaeth y 
bydd afon iach yn eu cyflawni
Cymdeithas Ecolegol Prydain



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Hepgorwyd maes polisi allweddol, o ystyried swyddogaeth economaidd a chymdeithasol y Parc fel 

darparwr dŵr i 50% o sylfaen cwsmeriaid DCWW (darparu gwasanaeth ecosystem).

Mae angen gwneud problemau llifogydd/diffyg a chysylltiadau ag addasu i newid yn yr hinsawdd yn fwy 

amlwg - yn enwedig gan fod gan y rhain ddimensiwn ecolegol/cymdeithasol sylweddol. Un o'r meysydd a 

fydd yn debygol o weld effeithiau Newid yn yr Hinsawdd.

Mae'r cysylltedd rhwng dŵr ac ecosystemau ehangach yn cael ei hepgor.

Dalgylchoedd wedi'u haddasu'n drwm — dalgylch cronfeydd dŵr. Mae cyrff dŵr eraill fel cronfeydd dŵr a 

nodweddion o wneuthuriad dyn hefyd yn bwysig.

Hamdden dŵr a mynediad o bwysigrwydd allweddol i NP.

Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn cefnogi'r polisi arfaethedig. Roedd nifer o alwadau am ailgyflwyno 

afancod er mwyn helpu i reoli llif dŵr a gwella ansawdd dŵr.

Bernir bod dull partneriaeth yn hanfodol er mwyn cyflawni amcan y polisi (trafodwyd hyn yn fanwl yn y 

sesiynau Dalgylch Mega a DCWW gyda DCWW yn awyddus i fod yn bartner wrth gyflawni)

Mapio ardaloedd gweithredu â blaenoriaeth yn ddaearyddol — soniwyd am ddyffryn Wysg ond mae yna 

rai eraill e.e. cysylltiadau â dalgylch mega

Rhestr hir o gynlluniau perthnasol sy'n gysylltiedig â dŵr i gyfosod

Mae addysg a chyfathrebu yn allweddol — meddwl am ddŵr fel cynnyrch diriaethol sy'n ddibynnol ar 

iechyd ecolegol ar gyfer lles economaidd-gymdeithasol

Prosiectau gwyddoniaeth dinasyddion i'w fonitro

Coridorau glannau afon, iechyd, cysgod a strwythur cynefin, a SG mewn Ardaloedd Trefol.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Dŵr



 

 Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Targedau’r Gyfarwyddeb 

Fframwaith Dŵr

Targedau'r JNCC

Casgliad

Amlygwyd meysydd allweddol o 

hepgoriad drwy'r ymchwil manwl 

— ystyriwyd bod angen cysylltu 

pobl â'u cyflenwad dŵr (a thrwy 

wneud hynny) roedd 

rhwydweithiau ecolegol yn cael 

eu hystyried yn allweddol.

 

Tanlinellwyd y potensial ar gyfer 

prosiect Dalgylch Mega ac mae 

hyn yn dod i'r amlwg fel 

partneriaeth flaenllaw sy'n 

seiliedig ar ganlyniadau i Bannau’r 

Dyfodol gydblethu â hi.

Coedweddau 

Mawndir

Adfer Natur 

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Mannau Prysur

Sgiliau Gwledig 

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol

Partneriaethau

Dŵr parhad

Partneriaid Allweddol a'u Rôl

NPA

Cynullydd

Fforwm Mynediad Lleol

Unigolion

Gwyddoniaeth dinasyddion i fod yn rhan o'r ateb

Newid ymddygiad o amgylch cynhyrchion a ddefnyddir a'r defnydd o ddŵr (e.e. 

garddio ar gyfer niwtraliaeth maetholion)

Llywodraeth Leol

Gweithio gyda phartneriaid cynllunio yn enwedig o amgylch Bwrdd Rheoli 

Maetholion Brynbuga

Llywodraeth 

Cymru

Cefnogaeth ddeddfwriaethol i fynd i'r afael â heriau (cyllid amaeth yn cael ei 

ystyried yn rhan fawr o hyn). Cyfoeth Naturiol Cymru

CNC

Prosiect afonydd am oes — partneriaid cyflawni. Datganiadau Ardal.

Rheoleiddiwr.

DCWW Dalgylch Mega — partneriaid cyflenwi



Byddwn yn galluogi profiadau 
cadarnhaol i ymwelwyr sydd o fudd i'n 
cymunedau, adferiad natur ac 
ymaddasu i'r newid yn yr hinsawdd ar 
draws y Parc. 

 

Cymeriad y dirwedd a'i systemau diwylliannol, lled-naturiol yw'r pwynt gwerthu 

unigryw ar gyfer profiad ymwelwyr y Parc Cenedlaethol a llawer o'n heconomi 

twristiaeth. Byddwn yn rhoi adferiad natur a chymunedau cynaliadwy wrth wraidd 

strategaeth yn y dyfodol i wella profiad yr ymwelydd.

 

Rydym am ddarparu profiadau cadarnhaol i ymwelwyr a chyfleoedd i bobl gael 

mynediad, mwynhau a chysylltu â'r Parc Cenedlaethol.

 

 

TWRISTIAETH GYNALIADWY

Fe wnaethon ni ddweud... 



Drwy gynyddu uchelgais y Parc Cenedlaethol i 
gynnwys ardaloedd ailwylltio craidd ac adfywiol o 
fewn ei gynllun rheoli, bydd hyn yn darparu 
cyrchfannau twristiaeth ychwanegol i ymwelwyr, 
gan leihau'r pwysau ar ardaloedd prysur 
presennol a darparu cyrchfannau amgen gyda 
thirwedd o ansawdd uchel a chynigion natur.
Mae prosiectau ailwylltio ledled Prydain yn dangos 
i ni sut y gallwn ni hyrwyddo ein cefn gwlad fel prif 
gyrchfan i ymwelwyr, gan gefnogi amrywiaeth o 
swyddi a chyfleoedd i bobl archwilio natur.
Ailwylltio Prydain

Er ein bod yn croesawu'r cyfeiriad at gefnogi ymwelwyr i 
gysylltu â natur...mae angen pwyslais llawer
 cryfach ar helpu ymwelwyr i ddeall effeithiau'r argyfyngau 
natur a'r hinsawdd a sut mae angen i'r Parc newid er 
mwyn mynd i'r afael â'r argyfyngau hynny. Mae angen 
mesurau i helpu ymwelwyr i ddeall effeithiau gwahanol 
fathau o ymddygiad a sut y gallant leihau'r effeithiau 
hynny. 
Byddai'n dda hefyd cynnwys mesurau nid yn unig i 
addysgu, ond hefyd i rymuso ymwelwyr i weithredu ar yr 
hinsawdd
a materion amgylcheddol eraill
Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol 

Mae'r BBNPA yn annog mwy a 
mwy o ymwelwyr i'r ardal sy'n 
cynyddu'r ôl troed carbon yn 
yr ardal
Cyngor Cymuned Crai

TWRISTIAETH GYNALIADWY

Fe wnaethoch chi ddweud....

Croesawodd yr ymatebwyr y ffocws ar dwristiaeth gynaliadwy, fodd bynnag roeddent yn codi pryder ynghylch effaith 

twristiaeth ar drigolion a'r amgylchedd naturiol. Gwnaed awgrymiadau am dwristiaeth sy'n seiliedig ar natur, help i fusnesau 

cynaliadwy, a mewnbwn darparwyr gweithgareddau awyr agored i ddatblygu cynlluniau.

Yn anffodus, nid yw canran 
fawr o ymwelwyr yn dod ag 
unrhyw incwm i mewn i'r 
Parc, dim ond gadael eu 
sbwriel a baw cŵn 
Bethan Thomas



 Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Mwy o bwyslais ar newid i dwristiaeth gynhwysol — mae angen i ymwelwyr o bob cefndir nodi heriau 

gweithgarwch ac ymddygiad ymwelwyr

Mae twristiaeth yn ganolog i'n dynodiad Angen trafod 'cydbwysedd' yn helaeth

Angen hyrwyddo ymddygiad ymwelwyr 'da'

Yn teimlo bod y syniad o dwristiaeth o fudd i'r ddwy ochr — yn enwedig manteision i adferiad natur a 

newid yn yr hinsawdd yn afrealistig

Trafodwyd i ba raddau yr oedd rheoli twristiaeth yn rhodd yr NPA - roedd cyflawni rhwng cyfoedion yn 

cael ei ystyried yn llawer mwy pwerus (ee dylanwadwyr cyfryngau cymdeithasol)

Amlygu pryderon diogelwch

Ymholiad ynghylch a fyddai'r term 'twristiaeth gyfrifol' yn well na 'thwristiaeth gynaliadwy' Hoffai i'r polisi 

nodi’n glir ar yr angen i ymgysylltu â mwy o ymwelwyr sy'n aros er budd economaidd

Ystyrir bod trafnidiaeth gynaliadwy yn allweddol i reoli twristiaeth gynaliadwy

Trafodwyd math o 'dreth dwristiaeth' yn helaeth — cafwyd llawer o gefnogaeth er y byddai angen 

ystyried tegwch tâl o'r fath yn ofalus

Ystyried creu mynediad i breswylwyr yn unig ar benwythnosau a chyfnodau prysur Datblygu strategaeth 

gyfathrebu genedlaethol ar hyrwyddo cod cefn gwlad

Llawer o gefnogaeth i ailfywiogi'r Bartneriaeth Twristiaeth Gynaliadwy

Staff MAG yn cael eu hystyried yn allweddol fel Llysgenhadon — Lledaenu negeseuon rhwng cyfoedion 

Mannau parcio ceir yn cael eu cadw ymlaen llaw a pharcio a theithio o 

Frycheiniog/Llanymddyfri/Merthyr/Y Gelli

Cysylltiadau â pholisi lleoedd prysur. Angen rhannu gwybodaeth ar ddigwyddiadau a hyrwyddo rhai 

cyfrifol gyda phartneriaid allweddol...

Datrys dryswch gwefannau lluosog

Mae cyfathrebu ac addysg yn allweddol. Beth yw rôl Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol - Caffi/ 

Siop neu garreg gamu i mewn i'r Parc Cenedlaethol?

Datblygu adnoddau ar gyfer llysgenhadon a darparwyr, wardeiniaid a gweithwyr awyr agored proffesiynol 

ar lawr gwlad i groesawu pobl.

Trefnu’r amwynderau sylfaenol e.e. toiledau (a chael busnesau digwyddiadau i dalu eu cyfran deg am eu 

defnyddio).

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Twristiaeth Gynaliadwy



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol Heb drafod dim yn y sesiwn

Casgliad

Casgliadau allweddol — mae 

twristiaeth yn peri problemau 

mawr i ni ac ni all ein hisadeiledd 

ymdopi — roedd galwadau am 

atebion radical — ymdeimlad 

hefyd bod llawer o'r sbardunwyr y 

tu hwnt i'n rheolaeth

Mae hyrwyddo'r economi 

twristiaeth yn barhaus fel prif 

sbardun ffyniant economaidd yn 

creu her i reoli ei 

heffeithiaucymdeithasol ac 

amgylcheddol enfawr a pharhaol

Ymddengys fod y sesiwn hon yn 

fwy nag unrhyw sesiwn arall yn 

awgrymu Parc mewn argyfwng a'r 

angen am ymyrraeth radical

Tirwedd 

Mawndir 

Dŵr 

Coedweddau 

Mannau Prysur

Adfer Natur 

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol 

Bargen werdd newydd

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles 

Allgymorth Hawliau 

Tramwy

Awyr Dywyll 

Teithio llesol

Twristiaeth Gynaliadwy parhad

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

 

NPA

Strategaeth cyfathrebu sy'n cael ei lledaenu gyda'r holl 

bartneriaid Rheoli lleoedd prysur i alluogi mynediad i 

ymwelwyr ar raddfa

Unigolion Dylanwadu ar dwristiaeth gyfrifol — newid ymddygiad

Llywodraeth Leol Partneriaid yn eu lle - seilwaith

Llywodraeth Cymru (a chenedlaethol)

Cyllid

Negeseuon — addysg ar god cefn gwlad

Rhoi pwerau deddfwriaethol i NPA i godi tâl ar ymwelwyr

Arall

Cynghrair gwledig (neu debyg) i godi mater i lefel genedlaethol 

a lobïo llywodraeth



Mae'r Parc Cenedlaethol yn croesawu dros 5 miliwn o ymwelwyr bob blwyddyn, ac yn 

briodol felly, mae'n lle eithaf arbennig sy’n cael ei ddiogelu gan ddynodiad gyda hyrwyddo 

cyfleoedd ar gyfer hamdden awyr agored wrth ei wraidd. Rydym ni’n gwerthfawrogi hyn. 

Mae'r mater yn codi pan fydd nifer yr ymwelwyr yn fwy na capasiti cario lleoliad penodol. 

 

Mae'r 'safleoedd pot mêl' hyn yn prysur ddod yn llawn tagfeydd gyda cheir a phobl, gan 

arwain at effeithiau negyddol ar y cymunedau lletyol a'r amgylchedd, gan ddiraddio'r 

dilysrwydd a'r ymdeimlad o ddihangfa sydd mor hanfodol i lawer o'n hymwelwyr.

 

 
 
Bydd mannau prysur yn cael eu rheoli'n 
weithredol i sicrhau bod ymwelwyr â'r 
Parc yn gallu mwynhau ac ymgysylltu 
â'r rhinweddau arbennig heb beri niwed 
i'r cymunedau preswyl na'r amgylchedd 
naturiol a hanesyddol. 

MANNAU  PRYSUR
Fe wnaethon ni ddweud... 



Rydym ni’n cydnabod bod y 
safleoedd mêl yn y Parc yn achosi 
heriau ar sawl lefel.
Un o’r heriau yw sensitifrwydd 
ecolegol sy'n gysylltiedig â'r 
safleoedd hyn a'u statws dynodedig. 
Byddem am weld yr elfen hon o'r 
polisi yn cael mwy o arwyddocâd a 
chyfeiriad
Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae angen annog ymwelwyr i adael eu ceir y tu allan i'r 
Bannau trwy ddarparu gwell trafnidiaeth gyhoeddus gan 
gynnwys parcio a theithio. #
Rydym yn dal i bryderu bod y toriadau mawr i 
wasanaethau bysiau gwledig yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf wedi lleihau'r cyfleoedd i ymweld â'r Parc 
Cenedlaethol yn sylweddol, yn enwedig i'r rhai nad oes 
ganddynt fynediad at gar. Mae'r angen i lawer o ymwelwyr 
ddibynnu ar y car hefyd yn peryglu tirwedd werthfawr a 
bioamrywiaeth yr ardal, o ganlyniad i'r gollyngiadau 
carbon cynyddol a llygryddion eraill
 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog

Mae achos cryf dros sefydlu 
gwasanaeth parcio a theithio neu fws 
gwennol (trydan) i weithredu rhwng 
Merthyr Tudful, Aberhonddu a'r Ganolfan 
Fynydd gydag arosfannau yn Storey 
Arms. Byddai hyn yn lleddfu'r pwysau ar 
y maes parcio yn Storey Arms ac yn 
lleihau allyriadau CO2
 
Cyngor Cymuned Glyn Tarell

MANNAU PYSUR  

Fe wnaethoch chi ddweud...  

Cafodd y ffocws ar leoedd prysur ei groesawu gan ymatebwyr. Mynegwyd pryder ynghylch natur anghynaladwy twristiaeth, 

ac effaith twristiaid ar y gymuned leol. Roedd ceir a pharcio, sbwriel, a baw  yn feysydd pryder mawr.



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Roedd yr ymadroddion o fewn y polisi a gafodd eu herio i ryw raddau yn cynnwys - 'heb niwed' 'diogelu' 

'adfer' 'budd i’r amgylchedd, ymwelwyr a chymunedau lleol i gyd'

Ni ddylai polisi siarad am ymwelwyr yn unig

Mae’r ffocws ar bresenoldeb ymwelwyr yn hytrach nag ymddygiad yn cael ei weld fel methiant yn y polisi

Ystyrir bod canolbwyntio ar ddau faes yn gamarweiniol — ardaloedd eraill sy'n wynebu her sylweddol 

e.e., Llyn y Fan — Sugar Loaf — Talybont

Ymholiad ynghylch y diffiniad o 'niwed' a'r ystyr y tu ôl 'i reoli heb niwed'

Dylai fod mwy o bwyslais ar gydweithio â chymunedau i gyd-greu atebion sy'n dderbyniol i bawb

Cysylltiadau â thwristiaeth gynaliadwy. Rhaid i ddiogelwch fod yn bryder allweddol.

Ardaloedd mynediad i breswylwyr yn unig — cyfnodau prysur e.e., penwythnosau a gwyliau banc Treth 

twristiaeth — mecanweithiau lle mae ymwelwyr dydd yn cyfrannu at yr economi leol

Parcio a Theithio — opsiynau trafnidiaeth mwy cynaliadwy — cael gwared ar yr holl opsiynau parcio 

eraill Hyrwyddo mynediad wedi'i drefnu gan ddefnyddio darparwyr gweithgareddau i reoli mynediad yn 

weithredol Hwyluso newid ymddygiad

Angen gwybodaeth ar adegau allweddol e.e., Tywydd a chyn i ni fynd — dolen i Rhagolwg Mynydd y 

Swyddfa Dywydd ar ein Gwefan. Rheoli — nid trwy gydol y flwyddyn ond ar gopaon (allwedd y tywydd) 

mae angen eu rheoli. Gwasanaethau gwennol.

Rhaid sortio Pen Y Fan .

Cydlynu digwyddiadau rhwng tirfeddianwyr a Chalendr y rhain. Diffinio ac adolygu Capasiti Cario yn 

rheolaidd a rheoli yn unol â hynny. Gwneud mwy o'r Llwybrau Cenedlaethol a Llwybr y Bannau a'r 

llwybrau beicio.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Mannau Prysur



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Llwybr clir ar gyfer cerbydau brys bob amser Adolygiadau cyfryngau cymdeithasol gan ymwelwyr

Cwynion gan breswylwyr

Casgliad

Yr oedd y croesi gyda hyn a thrafodaethau polisi twristiaeth gynaliadwy yn glir Potensial ar gyfer rhannu 

safbwynt polisi ynghylch twristiaeth gyfrifol a drafodwyd yn helaeth

Tirwedd 

Mawndir Dŵr  

Coedweddau

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Adfer Natur 

Bwyd Lleol

Cyfalaf Dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol 

Bargen werdd newydd 

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Hawlia Tramwy 

Awyr Dywyll 

Teithio llesol

Mannau Prysur parhad

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

NPA (Awdurdod y Parc Cenedlaethol)

Strategaeth cyfathrebu sy'n cael ei lledaenu gyda'r holl 

bartneriaid Rheoli lleoedd prysur i alluogi mynediad i ymwelwyr 

ar raddfa tra’n cynnal diogelwch

Cynnull partneriaethau i gyd-greu atebion Cydlynu 

digwyddiadau rhwng  tirfeddianwyr

Unigolion Dylanwadu ar dwristiaeth gyfrifol — newid ymddygiad

Llywodraeth Leol Awdurdod priffyrdd i gytuno ar y rhaglen cau ffyrdd

Llywodraeth Cymru (a chenedlaethol)

Cyllid

Negeseuon — addysg ar god cefn gwlad

Rhoi pwerau deddfwriaethol i NPA i godi arian gan ymwelwyr 

(Croeso Cymru) — i gefnogi negeseuon a chyllid ar gyfer 

gwelliannau i'r seilwaith twristiaeth

Darparwyr gweithgareddau awyr 

agored

Hyrwyddo negeseuon allweddol

Rhaglen glir o weithgareddau i bobl ymgysylltu â hi Addysg 

defnyddwyr gwasanaeth

Heddlu

Gorfodi rheolaeth math ASBO ar gyfer ymddygiadamhriodol 

gan ymwelwyr



Ein rhwydwaith hawliau tramwy yw'r llinellau prifwythiennol o lwybrau troed, 

llwybrau ceffylau a chilffyrdd sy'n croesi ar draws ardal y Parc. Mae hyn ynghyd â thir 

mynediad agored yn galluogi pobl i ymgolli yn ein rhinweddau arbennig ar droed, 

beicio, ceffyl, sgwter symudedd a cheffyl a chart ar gyfer hamdden awyr agored gyda 

buddion iechyd a lles lluosog. 

 

Mae'r polisi hwn yn ymwneud â'n cyfrifoldeb statudol i reoli, datblygu, integreiddio a 

hyrwyddo'r rhwydwaith hawliau tramwy a thir arall mae gan y cyhoedd fynediad 

iddo yn y Parc Cenedlaethol.

 

 

 

Byddwn yn sicrhau bod y rhwydwaith 
hawliau tramwy a'r tir mynediad yn 
fwy hygyrch i fwy o ddefnyddwyr, 
wedi'u cysylltu'n dda a'u bod yn gallu 
gwrthsefyll yr holl ofynion a roddir 
arno yn y dyfodol.

HAWLIAU TRAMWY
Fe wnaethon ni ddweud... 



Dylid cynnwys mynediad at natur 
wedi'i hadfer yn y Cynllun,o ystyried 
effaith sylweddol natur ar les 
cymdeithas... Byddai hyn yn cysylltu 
lles cymdeithasol ac iechyd ecolegol 
ac amgylcheddol
Tir Natur

Maedileu rhwystrau fel camfeydd a 
grisiau ar Hawliau Tramwy yn bwysig er 
mwyn gwella hygyrchedd i'r cerddwr llai 
symudol ac ar gyfer y nifer cynyddol o 
gerddwyr hŷn. Dylai'r NPA hefyd 
hyrwyddo cynrychiolaeth o'r grwpiau 
hynny o ymwelwyr gyda than-
gynrychiolaeth ar hyn o bryd. 
 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 
 

Mae'n amlwg bod angen gwahaniaethu 
rhwng ardaloedd lle mae adfer natur yn 
brif flaenoriaeth gan y rhai
lle mae mwy o bwyslais ar fynediad 
cyhoeddus. 
 
Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol 

HAWLIAU TRAMWY

Fe wnaethoch chi ddweud....

Roedd yr ymatebwyr o'r farn bod diogelu hawliau tramwy a mynediad at natur yn bwysig iawn. Roedd pryderon ynghylch 

effeithiau cerbydau 4x4, beiciau modur a chŵn yn ymosod ar dda byw. Roedd pryder bod angen mwy o reoli ar lwybrau 

troed. 



 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Teimlai llawer fod y polisi'n dawel ar faterion allweddol Hygyrchedd i bob defnyddiwr ac anghenion

Pwysau ar lwybrau troed — perygl o erydu (effeithiau amgylcheddol ehangach) Cysylltiadau â 

sbardunau economaidd — a bygythiadau amgylcheddol

Ymddygiad a chyfrifoldeb wrth ddefnyddio rhwydwaith RoW Ansawdd profiad ymwelwyr

Gwrthdaro rhwng y polisi hwn a Thwristiaeth Gynaliadwy — a ydym ni’n ceisio denu mwy o 

ddefnyddwyr? Newid deddfwriaethol yn y dyfodol — mae angen diogelu polisi ar gyfer y dyfodol

Un elfen yn unig [isadeiledd] thema hygyrchedd/mynediad ehangach sy'n ymestyn i Ddŵr.

Mynd i'r afael â'r gwrthdaro rhwng tirfeddianwyr/cerddwyr a mynd i'r afael ag ef

Ffyrdd dŵr fel rhwydweithiau prifwythiennol ar gyfer mynediad i ymwelwyr a hamdden e.e., camlesi

Angen edrych yn flaengar ar fynediad yn yr ystyr ehangaf - gan gynnwys hyrwyddiadau NPA (Awdurdod 

y Parc Cenedlaethol)

Hwyluso newid ymddygiad i sicrhau mynediad hamdden cyfrifol

Ehangu sefyllfa polisi i gynnwys pob math o fynediad hamdden gan bob defnyddiwr (ymwelwyr a 

phreswylwyr)

Rheoli defnyddiau sy'n gwrthdaro â’i gilydd yn weithredol

Symleiddio gweithdrefnau dargyfeirio i alluogi gweithredu cyflym mewn ardaloedd problemus 

Ffynonellau data amgen (e.e. Strava) i ddeall sut mae llwybrau'n cael eu defnyddio Strategaeth i ddenu 

mwy o gyllid i gefnogi rhwydwaith hawliau tramwy hygyrch Effaith newid yn yr hinsawdd — e.e., ar 

RoW.

Gwerth a photensial Fforwm Mynediad Lleol i ddatblygu amcanion polisi Allforio budd hamdden awyr 

agored i'n cytrefi trefol

Cyfathrebu ac addysg a sgiliau awyr agored — Call o ran Antur Hyrwyddo dolenni hygyrche pecyn 

cymorth llwybrau BBNP (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog). Goresgyn rhwystrau corfforol a 

meddyliol. A ble i beidio mynd iddo e.e., cronfeydd dŵr.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Hawliau Tramwy



 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro 

allweddol

Dangosyddion iechyd cenedlaethol 

Dangosyddion economaidd 

Dangosyddion amgylcheddol 

Arolygon hygyrchedd

Casgliad

Y consensws oedd fod y polisi yn 

rhy gul — mae llawer o waith y 

RoW (Cynllun Gwella Hawliau 

Tramwy) yn cael ei drin yn well gan 

y ROWIP (Cynlluniau Gwella 

Hawliau Tramwy)

— byddai'r polisi hwn yn cael ei 

wasanaethu'n well trwy siarad am 

faterion ehangach hygyrchedd 

(rhwystrau corfforol-rhwystrau 

rhwystrau-diwylliannol) a sicrhau 

mynediad cyfrifol.

Trafodwyd llawer ynghylch 

ymddygiad cyfrifol ymwelwyr a'r 

angen i adfywio gwybodaeth am y 

cod cefn gwlad.

Tirwedd 

Mawndir 

Dŵr  

Coedweddau

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Mannau Prysur

Adfer Natur 

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol 

Bargen werdd newydd 

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Awyr Dywyll 

Teithio llesol

Hawliau Tramwy parhad.

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

 

NPA

Hyrwyddwyr Cynullwyr Addysgwyr

Casglwyr tystiolaeth — dylanwadu ar gamau 

gweithreduehangach

Unigolion Newid ymddygiad

Llywodraeth Leol Cydweithio i fanteisio ar effaith lleugylch

Llywodraeth Cymru (a chenedlaethol)

Cyd-negeseuon ar god cefn gwlad

Cydweithio ar newidiadau deddfwriaethol i sicrhau na fydd 

unrhyw niwed/pwysau ychwanegol a gwireddu manteision 

mynediad.

Darparwyr a sefydliadau 

gweithgareddau awyr agored

Negeseuon ar y cyd ar fynediad hamdden cyfrifol A manteision 

hamdden awyr agored.

Undebau Ffermwyr Negeseuon ar y cyd ar fynediad hamdden cyfrifol



Bydd y Geoparc yn cyflawni 
canlyniadau sydd o fudd i iechyd a lles 
ac yn cefnogi adfywio dan arweiniad 
twristiaeth mewn lleoliadau priodol 
mewn partneriaeth ag amrywiaeth o 
randdeiliaid o'r sectorau cyhoeddus a 
phreifat.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bydd y Geoparc yn helpu i ddehongli stori'r dirwedd dros amser a sut 
mae prosesau naturiol ar y cyd â gweithgareddau dynol wedi llunio'r 
dirwedd rydyn ni’n ei gweld heddiw. Bydd yn helpu i lywio beth allai 
ein rôl fod yn y dyfodol fel ceidwaid da ac yn chwarae rhan allweddol 
wrth gefnogi'r gwaith o adfer systemau naturiol.

 
Photo credit: Neil Mansfield

GEOPARC
Fe wnaethon ni ddweud...



Dylid canolbwyntio'n bennaf ar ddynodiad UNESCO fel 
Geoparc Byd-eang a'i geo-gadwraeth. Mae’r geoparc yn 
arddangos tirwedd syfrdanol.  Dim ond trwy arddangos a 
dehongli'r tirweddau hynny i drigolion ac ymwelwyr o bob 
oed,ac egluro sut mae angen iddyn nhw gael eu 
gwarchod,y gellir datblygu adfywio dan arweiniad 
twristiaeth wedyn gyda phartneriaid lleol yn adeiladu ar y 
sylfaen gadarn hon. Mae potensial i gyrraedd y tu hwnt i 
ffiniau’r Parc a sicrhau adfywiad dan arweiniad twristiaid 
ym Mlaenau’r Cymoedd.
 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 

GEOPARC 

Fe wnaethoch chi ddweud ... 

Croesawodd ymatebwyr bolisi'r Geoparc. 



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Teimlwyd bod y polisi'n methu gwerth allweddol y geoparc — cadwraeth ddaearegol a datblygu 

economaidd cynaliadwy — roedd adfywio dan arweiniad twristiaeth yn cael ei ystyried yn groes i 

amcanion dynodiadau (a'r heriau yr oedd y Parc yn eu hwynebu ar hyn o bryd)

Ystyrir bod polisi yn methu'r pwynt

Ystyrir bod mwy o bwyslais ar ddiffiniad UNESCO yn hanfodol

Gallai polisi fod yn fwy cydnaws â'r diffiniad o Geoparc ac adlewyrchu'r Arwyddocâd Byd-eang.

Adeiladu cysylltiad cryfach rhwng y geoparc a pholisïau'r amgylchedd hanesyddol

Datblygu cynllun prosiect cryf o sut y gellid ehangu dynodiad y Geoparc a gweithio i ail-gydbwyso atyniad 

twristiaeth

Datblygu labordy dysgu yng Nghraig y Nos

Mwy o bresenoldeb ar gyfer y Geoparc — dylai staff NPA wisgo gwisg brand dwbl Parhau i ddatblygu 

Geoparc fel cangen allweddol o waith allgymorth

Dathlu dynodiad UNESCO

Sefydlu prosiectau Geo-gadwraeth ac amlygu’r geomorffoleg cwaternaidd Cysylltiadau gyda PES - 

buddsoddiadau mewn geo-cadwraeth a gwelliannau pridd

Archwilio ffyrdd o gefnogi Grŵp Rheoli'r Geoparc fel cyfrwng ar gyfer rheoli'r Parc Cenedlaethol yn ardal 

y Geoparc.

NPA Adroddwyr stori

Unigolion

Llysgenhadon Geoparc

Brwdfrydedd ynghylch gwerth y dynodiad Ymgynghoriad ar 

gynlluniau ehangu

Llywodraeth Leol

Ymgynghorai allweddol mewn cynlluniau ehangu (Parc 

Rhanbarthol y Cymoedd — SE  CJC?)

Llywodraeth Cymru (a chenedlaethol) Cyllid

Darparwyr gweithgareddau awyr 

agored

Llysgenhadon Geoparc

Ymddiriedolaethau archeolegol Llysgenhadon Geoparc

Sector preifat

Llysgenhadon y Geoparc — cefnogi ehangu — cynllunbusnes ar 

y cyd

Prifysgolion

Ymchwil — datblygu'r stori — dangos tystiolaeth o'r angen i 

 ehangu

CNC Geogadwraeth — cyllid - cymorth

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Geoparc



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Dangosyddion economaidd 

mewn ardaloedd ehangu

Cadw dynodiad

Dealltwriaeth o ymwelwyr — 

Dealltwriaeth o breswylwyr

Casgliad

Ystyriwyd bod geoparc yn drysor 

yng nghoron BBNPA, ond nid 

oedd digon o werth arno ac nid 

oedd digon o adnoddau ynddo 

— gwelwyd potensial o 

ddefnyddio'r dynodiad fel offeryn 

cyfathrebu i adrodd stori'r parc 

— a gwnaed cysylltiadau â 

Phartneriaeth yr Amgylchedd 

Hanesyddol a gwaith a rennir

Fe wnaeth swildod ynghylch 

'adfywio dan arweiniad 

twristiaeth' ildio i gefnogaeth pan 

oedd bwriadau i ailffocysu 

presenoldeb ymwelwyr a bod o 

fudd i ardaloedd o amddifadedd 

economaidd-gymdeithasol.

Tynnwyd sylw hefyd at y budd i 

gymunedau lleol (gan 

gynrychiolwyr cymunedol) ac 

roedd y budd allgymorth yn cael 

ei ystyried yn gryfder sylweddol

Tirwedd 

Mawndir 

Dŵr 

Coedweddau

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Mannau Prysur

Adfer Natur 

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau

Amgylchedd Hanesyddol

Bargen werdd newydd

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles

Allgymorth

Awyr Dywyll 

Teithio llesol 

Cymraeg

Cymunedau cydnerth

Geoparc parhad



 
 
Byddwn yn sicrhau bod yr 
amgylchedd hanesyddol yn cael ei 
reoli yn unol ag egwyddorion gorau 
rheoli cadwraeth. Wrth wneud hynny, 
ein nod yw
 
a) Meithrin gwerthoedd pobl tuag at dreftadaeth a'u 
dealltwriaeth ohoni fel y gellir ei dathlu am ei gwerth 
cynhenid, am ei manteision iechyd a lles ac fel ffynhonnell 
ysbrydoliaeth, dysgu ac ymgysylltu; A
 
b) Cefnogi ffyrdd cynhwysol a hygyrch o gymryd rhan 
mewn prosiectau i reoli, ymchwilio, monitro, dathlu ac 
elwa ar gymeriad hardd ac amrywiol yr amgylchedd 
hanesyddol a threftadaeth. 
 

Mae amgylchedd hanesyddol ein Parc Cenedlaethol yn cynrychioli amlygiad ffisegol ein 

treftadaeth ddiwylliannol, ac mae ei chadwraeth a'i gwella yn un o ddibenion Awdurdod 

y Parc Cenedlaethol. Mae ein treftadaeth yn fwy na safleoedd dynodedig yn unig - mae 

dyfnder amser ein trefluniau a'n tirweddau lleol yn cyfrannu at rinweddau arbennig y Parc 

Cenedlaethol: tirweddau gwerthfawr sy'n siarad â ni am barhad a newid, hanes dwfn a'n 

gorffennol diweddar. Yn y modd hwn, mae'r amgylchedd hanesyddol yn cynrychioli 

bywydau, gwybodaeth, dysgu a phrofiad cenhedlaeth. Mae ei arwyddocâd yn ddwys ac 

mae ganddo effeithiau parhaol o fudd i'r genhedlaeth hon a chenedlaethau'r dyfodol.

 

AMGYLCHEDD HANESYDDOL

Fe wnaethon ni ddweud...



“Nodwn mai nod yr Amgylchedd Hanesyddol yw cael yr 
holl nodweddion hanesyddol mewn cyflwr ffafriol p'un a 
ydynt yn Henebion Cofrestredig ai peidio; mae hwn yn 
nod gwerthfawr gan fod yr Henebion Cofrestredig ar
gyfartaledd yn cyfrif am 2% o'r holl nodweddion 
amgylchedd hanesyddol.”
 
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg- Gwent 

AMGYLCHEDD HANESYDDOL

Fe wnaethoch chi ddweud....

Croesawyd y polisi arfaethedig ar yr Amgylchedd Hanesyddol yn helaeth. 



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Awgrymwydllawer o grefftwyr geiriau

Rhoi mwy o arwyddocâd i dreftadaeth ddiwylliannol Rhoi mwy o arwyddocâd i dreftadaeth adeiledig

Rhaid tynnu sylw at ddyletswydd mewn perthynas â safleoedd dynodedig

Teimlo nad oedd geiriad y polisi yn cyd-fynd â natur uchelgeisiol gweddill y Cynllun. AU yn un agwedd ar 

dreftadaeth ddiwylliannol.

Amlygu Arwyddocâd Rhyngwladol a Chenedlaethol Amgylchedd Hanesyddol y Parc Cenedlaethol [Safle 

Treftadaeth y Byd/ Tirweddau o ddiddordeb hanesyddol eithriadol/ Parciau a Gerddi/adeiladau ].

Adeiladu gwell cydgysylltiad â phartneriaethau eraill (LNP, Geoparc, partneriaeth ymchwil, dalgylch 

Mega wedi’u crybwyll)

Mapio meysydd blaenoriaeth ar gyfer gweithredu - manylion o fewn HEAP Nodi ffynonellau cyllid - 

Strategaeth ariannu ochr yn ochr â HEAP

Datblygu rhaglenni sydd â'r nod o gynyddu diddordeb a chysylltiadau pobl â'r Amgylchedd Hanesyddol 

(a'i warchod) — Llysgenhadon treftadaeth

Hanesion Cudd — arallgyfeirio ein straeon i greu cysylltiadau ehangach

Cyfleu dysgu trwy weithgaredd yn y Parc Cenedlaethol - straeon lluosog o bobl ac am y dirwedd ac, ers 

1957 — Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

NPA Adroddwyr Stori Cynullwyr - HEP Hwyluswyr Prosiect Arbenigwyr

Unigolion

Tirfeddianwyr

Addysg — ymgysylltu — gwyddoniaeth dinasyddion

Llywodraeth Leol

Adrannau adfywio ar gyfer gwelliannau treftadaeth adeiledig a chroesi i 

addysg uwch

Llywodraeth Cymru (a 

chenedlaethol)

Trafnidiaeth Cymru i ddod â thrafnidiaeth weithredol a chyhoeddus i 

safleoedd hanesyddol ac asedau Treftadaeth

Cymdeithasau hanesyddol Tystiolaeth/ymchwil Allgymorth

Ymddiriedolaethau 

archeolegol

Cyflawni prosiect

CADW Cymorth Rheoleiddio Cyllid

Prifysgolion/sefydliadau 

hyfforddi

Partneriaethau ymchwil i helpu i lywio ein straeon Sgiliau adeiladu 

traddodiadol

Sgiliaucadwraeth penodol

 CNC

Cysylltiadau rhwng Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy a Rheoli 

Amgylchedd Hanesyddol yn Gynaliadwy

Canfyddiadau o Bolisi Manwl 

Amgylchedd Hanesyddol



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Ehangu arwyddion hanfodol i'r 

amgylchedd hanesyddol?

Gwella safleoedd dynodedig 

Mae angen ystyried graddfa 

newid

Casgliad

Mae unrhyw drafodaeth ar 

Amgylchedd Hanesyddol y Parc 

bob amser yn mynd yn ôl i'r 

ffaith bod y parc yn dirwedd a 

luniwyd gan bobl

— Bydd unrhyw ymyrraeth gan 

reolwyr yn y Parc felly yn 

dibynnu ar ddealltwriaeth o'r 

Amgylchedd Hanesyddol a'i 

reolaeth gydymdeimladol

Tirwedd 

Mawndir 

Dŵr  

Coedweddau

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Mannau Prysur

Adfer Natur 

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau 

Geoparc

Bargen Werdd Newydd 

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Awyr Dywyll 

Teithio llesol 

Cymraeg

Cymunedau cydnerth

Amgylchedd Hanesyddol parhad



 
 
Byddwn yn gwarchod ac yn gwella'r 
amgylchedd gyda'r nos a'n hawyr 
dywyll  fel y gall cenedlaethau'r 
presennol a'r dyfodol brofi rhyfeddod a 
llonyddwch awyr wirioneddol dywyll, 
ac er budd bywyd gwyllt ac iechyd pobl

Mae llygredd golau cynyddol yn broblem fyd-eang a lleol sydd, ymhlith effeithiau 

negyddol eraill, yn achosi niwed i rinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog ac yn cyfrannu at ddirywiad bio-amrywiaeth a newid yn yr hinsawdd. Er 

mwyn mynd i'r afael â'r mater hwn, mae mesurau i reoli llygredd golau wedi cael eu rhoi 

ar waith a arweiniodd, ynghyd â chamau eraill, at Fannau Brycheiniog yn ennill statws 

Gwarchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol (IDSR) yn 2012.

 

Fodd bynnag, mae'r lefel uchel o fygythiad o lygredd golau oherwydd gosod a defnyddio 

unedau goleuo amhriodol yn parhau ac yn cynyddu. Os na fydd yn cael ei atal yn y nos, 

bydd amgylchedd y Parc yn cael ei ddinistrio, gan arwain at effaith ar amgylchedd dydd y 

Parc a lefel ei fioamrywiaeth.

 

 

AWYR DYWYLL
Fe wnaethon ni ddweud...



Mae Awyr Dywyll yn Ansawdd Arbennig ynddo'i 
hun. Er bod yr ansawdd hwn wir yn cyfrannu at 
Lonyddwch y Parc, yn bwysicach fyth, dyma 
hefyd y mecanwaith ar gyfer diogelu'r 
ecosystem liw nos, y byddai difrod iddo yn 
ennyn effeithiau mawr gyda sgil-effeithiau ar yr 
ecosystem yn ystod y dydd. Mae cadwraeth ein 
Hawyr Dywyll drwy leihau llygredd golau hefyd 
yn diogelu gallu ein hatmosffer i ocsideiddio 
nwyon tŷ gwydr fel methan dros nos. 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 

Mae yna fusnesau y bydd angen iddynt 
arallgyfeirio a chynhyrchu ffrydiau incwm 
amgen. Yr hyn nad ydym am ei greu yw 
tywyllwch y BBNP lle mae’n cael ei gau i 
syniadau, cyfleoedd busnes a lle i fusnesau 
proffidiol hyfyw
 
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

AWYR DYWYLL 

Fe wnaethoch chi ddweud... 

Roedd cefnogaeth eang i'r polisi Awyr Dywyll arfaethedig, gyda chydnabyddiaeth o'i bwysigrwydd i natur, ac i 

wneud y Parc Cenedlaethol yn lle arbennig. Roedd pryder lleiafrifol am yr effaith bosibl ar fusnesau gwledig.



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Meysydd allweddol Her 

polisi

 

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Cyfle wedi’i golli mewn perthynas â dyletswydd S62 (2) (sut mae'n rhaid i gyrff eraill weithredu dibenion a 

dyletswydd Parc) — cysylltu yn ôl i ddata Cenedlaethol

Amlygu'r angen i fynd i'r afael â newidiadau 'parth clustogi' Mwy o bwyslais ar addysg

Mae angen gwneud cysylltiadau â chysylltiadau lliniaru'r newid yn yr hinsawdd yn amlwg

Gŵyl Awyr Dywyll fel digwyddiad blynyddol Ail-arolwg o'r ardal ar gyfer cydymffurfiaeth Cynllunio 

gweithredu o amgylch y parth clustogi

Awyr dywyll fel elfen o liniaru'r hinsawdd ac adfer natur Cynllun gweithredu goleuo i'w gytuno gyda 

phartneriaid

Gwell integreiddio i LDP2 (pan fo hynny'n bosibl) Allwedd gyfathrebu

Mae adnoddau yn allweddol — Swyddog Awyr Dywyll ar staff NPA?

NPA

Storïwr / Cyfathrebwr / Addysgwyr Rheoleiddiwr

Dylanwadwr

Unigolion

Goleuo cyfrifol Llysgenhadon Awyr Dywyll

Gwyddoniaeth Dinasyddion — arolwg pryfed — arolwg ystlumod

Llywodraeth Leol

Awdurdodau priffyrdd — adran 62 (2)

Awdurdodau cynllunio — A62 (2) a cheisiadau ymylol

Llywodraeth Cymru (a 

chenedlaethol)

Asiantaethau cefnffyrdd Croeso Cymru - hyrwyddo

Cymdeithas y Parc

Casglu tystiolaeth Dynodiad ategol

(mae llawer o'r arbenigedd yma)

Ymddiriedolaethau Natur Llysgenhadon Casglwyr data

 IDSA Rheoleiddiwr Cefnogwr

Prifysgolion/sefydliadau 

hyfforddi

Tystiolaeth/addysgwr/cefnogwr

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Awyr Dywyll



 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Nifer y cwynion am lygredd 

golau wedi lleihau Gwelliannau 

mewn lefelau golau flwyddyn ar 

ôl blwyddyn (data arolwg)

Cadw statwsGwarchodfa Awyr 

Dywyll

Casgliad

Mae llawer o gefnogaeth i'r 

safbwynt polisi, ymddengys mai’r 

camau gweithredu yw parhau â'r 

gwaith da a sefydlwyd eisoes — 

mae adfywio yn cael ei ystyried 

yn hanfodol

Tirwedd 

Mawndir 

Dŵr  

Coedweddau

Twristiaeth Gynaliadwy

Mannau Prysur

Adfer Natur

Bwyd Lleol 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau 

Geoparc

Bargen Werdd Newydd 

Gwirfoddoli

Iechyd a Lles

Allgymorth

Amgylchedd Hanesyddol

Teithio llesol

Cymraeg

Cymunedau cydnerth

Awyr Dywyll parhad.



 
 
Bydd amgylchedd Bannau Brycheiniog 
yn cael ei gydnabod a'i ddefnyddio ar 
gyfer y manteision niferus y gall eu 
cynnig i iechyd meddwl a chorfforol 
dynol a lles cyffredinol.

Mae cysylltiad digyfnewid rhwng lles ac iechyd. Mae iechyd, a ddiffinnir gan Sefydliad 

Iechyd y Byd, yn gyflwr o les llwyr, ond mae lles, yn symud y tu hwnt i iechyd corfforol 

neu feddyliol i gwmpasu cysyniadau o deimlo'n fodlon â bywyd.

 

Mae llawer o astudiaethau wedi cysylltu cyswllt â natur gydag effeithiau cadarnhaol ar 

iechyd a lles, megis llai o straen, lefelau uwch o foddhad personol a llai o achosion o 

glefyd cardiofasgwlaidd. Mae'r Parc Cenedlaethol yn y cyd-destun hwn yn darparu nifer 

o gyfleoedd i bobl ryngweithio ag amgylcheddau 'naturiol' i ffwrdd o drapiau trefol fel 

sŵn a llygredd aer. Felly, mae'r Parc yn darparu arena o bosibiliadau lluosog i rannu 

buddion iechyd a lles parhaol i ymwelwyr a thrigolion fel ei gilydd.

 

 

 

 

 

 

IECHYD A LLES
Fe wnaethon ni ddweud... 



Mae angen i’r polisi ehangu i 
adlewyrchu diffiniad Sefydliad 
Iechyd y Byd a phwysleisio gwerth 
cynnal a chefnogi lles
 
Cymdeithas Parc Bannau 
Brycheiniog 

Mae angen i bolisi iechyd 
a lles gynnwys anabledd, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant. 
 
Cyfoeth Naturiol Cymru

IECHYD A LLES 

Fe wnaethoch chi ddweud....

Fe wnaeth ymatebwyr iechyd a lles groesawu fel polisi blaenoriaeth. Roedd cydnabyddiaeth o’r cysylltiad 

pwysig rhwng mynediad at natur a lles.



Partneriaid Allweddol a'u Rôl

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Arwyddocâd y Parc fel adnodd Cenedlaethol, sydd ar gael i bawb i’w fwynhau

Mae angen ailadrodd nad mynediad i gefn gwlad yn unig sy'n bwysig - y rheoleidd-dra sy’n digwydd gyda 

mynediad hwnnw sy'n allweddol

Ystyrir bod y gair 'amgylchedd' yn oddrychol

Dylid rhoi mwy o bwyslais ar werth y Parc i 'ysbrydoli' ac y gallai'r polisi ei hun fod yn fwy ysbrydoledig

Cwestiynwyd amser y polisi hefyd — o ystyried y rôl arwyddocaol sydd gan y Parc ar hyn o bryd o ran 

gwella canlyniadau iechyd a lles

Dylai'r polisi hefyd gyfeirio at y gwerth y mae'r Parc yn ei roi i'r HWB o drigolion — roedd yn ymddangos yn 

drwm o ran ymwelwyr.

Cefnogaeth i'r egwyddor ond nid yr enw 'gwasanaeth iechyd naturiol'

Potensial i fanteisio ar weithgarwch presennol o fewn y Parc — ee rhagnodi cymdeithasol Pryder bod 

gweithwyr iechyd proffesiynol dan ormod o bwysau i ymgysylltu

Meithrin perthnasoedd gyda byrddau iechyd addysgu i integreiddio'r meddylfryd hwn yn gamau gweithredu 

Potensial ar gyfer ymchwil weithredu yn y maes hwn — ond defnyddio darparwyr presennol

Nodi a hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer iechyd a lles

 

NPA

Cydlynu gweithgarwch ymhlith yr holl weithredwyr yn y gofod hwn 

Sicrhau cynaliadwyedd yr allbwn

Creu fforwm iechyd a lles i gynllunio llwyddiant ymyrraeth/monitro

Cefnogaeth trwy SDF

Gweithwyr Iechyd 

Proffesiynol

Defnyddio rhagnodi natur

Llywodraeth Leol Cefnogi cynlluniau ar gyfer rhagnodi natur Cyllid a chyngor

Llywodraeth Cymru (a 

chenedlaethol)

Ariannu cynlluniau peilot

Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus

Cydlynu gweithgareddau a'u cynnwys o fewn cynlluniauLles

Rhwydwaith rhagnodwyr 

cymdeithasol

Ymchwil, tystiolaeth, dilysu

Elusennau iechyd I helpu i ddatblygu cynlluniau penodol.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Iechyd a lles

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Defnyddio metrigau sefydledig ar gyfer gwerthuso ymyriadau iechyd — mae'r rhwydwaith rhagnodi 

cymdeithasol wedi sefydlu

Casgliad

Sesiwn wirioneddol gadarnhaol, yn archwilio'r gwerth sydd gan y Parc Cenedlaethol mewn ymyriadau iechyd 

anghlinigol. Mae llawer eisoes yn digwydd — llawer i ddysgu ohonynt — yn teimlo y gallai'r NP gael rôl 

ymgynnull ymhlith gweithredu sydd eisoes yn digwydd ar lawr gwlad

Cymunedau cydnerth 

Hawliau Tramwy

Bargen Werdd newydd 

Twristiaeth 

Gynaliadwy 

Geoparc

Allgymorth Sgiliau Gwledig 

Bwyd Lleol 

Teithio Llesol





Bydd y cymunedau o fewn y Parc 
Cenedlaethol yn fywiog, yn gynaliadwy 
ac yn bwysicaf oll yn lleoedd gwych i fyw 
ynddynt.
 
 
 

 

Mae gan y Parc Cenedlaethol rwydwaith cydberthynol o drefi, pentrefi, pentrefannau a 

ffermdai unigol o fewn ei ffiniau, sydd gyda'i gilydd yn gartref i'n cymunedau. 

 

Dysgodd y cyfyngiadau symud lawer o wersi i ni am yr hyn sy'n gwneud lle yn lle gwych 

i fyw ynddo. Fe wnaethom weld gwerth o'r newydd i ddarparu gwasanaethau lleol, 

bwyd lleol, a mannau gwyrdd o ansawdd lleol. I lawer roedd gallu cerdded i siop i 

brynu pethau sylfaenol yn achubiaeth. Gelwir lleoedd o'r fath yn gymdogaethau 

cerddadwy, y cyfeirir atynt hefyd fel trefi/cymdogaethau 20 munud. 

 

Mae cymuned 20 munud yn lasbrint ar gyfer cymuned gynaliadwy, un lle mae trigolion 

yn gallu byw mewn tai fforddiadwy, diwallu anghenion sylfaenol o fewn taith gerdded 

neu feicio 20 munud, a lle mae mynediad hawdd i fannau gwyrdd ar gyfer hamdden 

dyddiol. Dyhead y Cynllun hwn yw creu mecanweithiau i'n holl gymunedau ddod yn 

lleoedd o'r fath.

 

 

CYMUNEDAU CYDNERTH
Fe wnaethon ni ddweud... 



Nid yw'r Cynllun yn mynd 
i'r afael yn ddigonol ag  
'anghenion lleol a 
sicrhau bod tai ar gael i 
bobl ifanc 
Cyngor
Cymuned Llanddeusant
 

Nid oes unrhyw dai wedi cael 
eu hadeiladu yn ein cymuned 
yn ystod y 50 mlynedd 
diwethaf. Mae diffyg tai i bobl 
ifanc. Does ryfedd ei fod yn 
gymuned sy'n marw.
D H Morgan

Mae llawer o gymunedau bach eisoes yn fywiog ac 
yn fyw oherwydd nad oes ganddyn nhw ddewis arall 
ac maen nhw’n dibynnu ar ei gilydd am gymorth ac 
adloniant. Nid yw adnoddau bob amser yn cyfateb i 
fywiogrwydd, y bobl sy'n bwysig. Nid oes modd 
cyflawni’r syniad o gymunedau 20 munud y tu allan i 
rai o'r cymunedau mwy heb ddiboblogi cefn gwlad. 
O ble mae'r tir yn dod i greu llwybrau beicio di-gar, 
gerddi cymunedol a pherllannau.
Nid oes gan lawer o'r sir hon balmant wrth ochr y 
ffordd ar hyn o bryd
Cyngor Cymuned Crai

CYMUNEDAU CYDNERTH

Fe wnaethoch chi ddweud....

Croesawyd y polisi, ond cydnabuwyd y bydd heriau wrth ei roi ar waith, ac roedd pryderon ynghylch 

effaith bosibl seilwaith newydd.

Mae annog llythrennedd 
carbon yn hanfodol ar 
gyfer cymunedau gwydn 
Ymgyrch Parciau 
Cenedlaethol 

Er bod gan breswylwyr mewn ardaloedd 
gwledig lefelau uwch na'r cyfartaledd o 
berchnogaeth ceir ar y cyfan, mae 
lleiafrif sylweddol nad oes ganddynt 
fynediad at gar o hyd, ac mae'r bobl hyn 
yn gynyddol ynysig gan fod siopau a 
gwasanaethau lleol wedi cau. Felly, mae 
gwasanaethau bws yn bwysig i'r rhai sy'n 
byw yn y Parc Cenedlaethol yn ogystal 
â'r rhai sydd am ymweld ag ef.
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 

Mae'n bwysig bod y tai yn lleol i'r 
swyddi, er mwyn osgoi tagfeydd 
ac ychwanegu at lygredd 
hinsawdd. Mae'n ymddangos i mi 
fod angen i chi gyfyngu unrhyw 
ddatblygiad newydd i Dai 
Cymdeithasol yn unig. 
Edward Walker



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Roedd cytundeb cryf gyda gwella gwasanaethau ac amwynderau lleol i gefnogi cymunedau ffyniannus ac i 

wella cynaliadwyedd amgylcheddol ond ystyriwyd bod modd cyflawni cymunedau 20 munud mewn 

mannau gwledig mewn rhai gwasanaethau ac amwynderau yn unig.

Mae gan y Parc Cenedlaethol bwerau cyfyngedig ond rhywfaint o ddylanwad yn y meysydd lle mae angen 

newid - fel lleoliadau ysgolion.

Nodwyd y byddai angen buddsoddiad sylweddol gan gynnwys cymorth Teithio Llesol a thrafnidiaeth 

gyhoeddus.

Roedd pryder y gallai olygu mwy o adeiladu tai a seilwaith ychwanegol.

Roedd llawer yn ystyried bod y dull toesen yn allweddol - cysylltu yn ôl â deall materion yn ymwneud â 

sylfaen gymdeithasol a mynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag annhegwch.

Ystyrir bod BBNPA yn allweddol wrth arwain y sgwrs

Roedd Cynllunio Lle gyda chymunedau yn cael ei ystyried yn gyfle gwirioneddol ac yn un a oedd â llawer 

o gefnogaeth Ymyriadau â ffocws gyda'r rhai mwyaf anghenus (enillwyr chwartel is)

Cydgysylltu'r safbwynt polisi hwn â'r rheini sy'n ymwneud â sgiliau gwledig, teithio llesol, cyfalaf dynol, 

economi werdd — gan ganolbwyntio ar yr economi sylfaenol

Sicrhau cysylltiadau priodol â rheolaeth reoleiddiol e.e. swyddogaeth gynllunio.

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Cymunedau Cydnerth

Partneriaid Allweddol a'u Rôl

 

Parc Cenedlaethol

Casglu data Hwyluso cynlluniau lleoedd

 

Llywodraeth Cymru

Ariannu darpariaeth tai

Datblygu safbwynt polisi cefnogol

 Cymunedau Lleol Dod at ei gilydd i helpu i ddatblygu a chyflawni cynlluniau lle.

 

Cyngor Gweithredu 

Gwirfoddol Cymru

Darparu cefnogaeth, cyngor ac adnoddau i gymunedau wrth iddynt 

gyflawni eu gweledigaethau yn y dyfodol.

 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol Ni nodwyd unrhyw ffactorau drwy'r sesiwn

Casgliad

Roedd llawer o gefnogaeth i egwyddorion creu cymunedau cydnerth sy'n amgylcheddol gynaliadwy, wedi'u 

lleoli'n lleol. Deallwyd mai dull gweithredu yw hwn ac na fydd modd cyrraedd pob amwynder a gwasanaeth o 

fewn 20 munud

Newid yn yr hinsawdd 

Tirwedd Natur

Coed 

Dŵr

Twristiaeth gynaliadwy 

Mannau prysur

Geoparc (ar gyfer rhai cymunedau) 

HEAP

Hawliau Tramwy 

Cymraeg

Iechyd a lles 

Bwyd lleol

Sgiliau gwledig

Teithio Llesol 

Bargen werdd newydd



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Credwyd bod angen ymestyn cwmpas y polisi ar draws rhanbarth Cymoedd y De Mynegodd y 

cyfranogwyr bryderon nad oedd rhwystrau diwylliannol yn cael eu nodi e.e. Mewn perthynas â mynediad 

BAME

Credwyd y gellid darparu mwy o fanylion o fewn y polisi mewn perthynas â'r rhwystrau penodol mae pobl 

yn eu hwynebu

Roedd teimlad nad yw NPs bellach yn berthnasol i'r 21ain Ganrif a bod angen cynnal adolygiad o'r 

dibenion a'r negeseuon fel mater o frys

Teimlwyd bod bylchau o ran arferion da presennol yn digwydd o fewn y Parc — cyfeiriwyd at ddefnydd 

cymunedol o Graig y Nos gan drigolion Ystradgynlas fel enghraifft.

Nodi rhwystrau allweddol

Cyd-greu camau i fynd i'r afael â grwpiau sydd wedi'u heithrio

Defnyddio unigolion dibynadwy i helpu gyda phrofiadau am y tro cyntaf

Ail-asesu rôl ein canolfan ymwelwyr (ac asedau eraill) mewn negeseuon Cydlynu negeseuon

Cynyddu cyfleoedd a dulliau mynediad

NPA Cynnull partneriaid i ddatblygu strategaeth gydlynol

Unigolion

Rôl unigolion dibynadwy mewn grwpiau cymunedol i helpu gyda 

chyflwyniadau i weithgareddau newydd

Awdurdodau Unedol

Cymorth ar gyfer ymweliadau addysgol

Gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus o'r tu allan i'r parc i mewn 

i'r parc

Amrywiaeth Cymru/Gwahanol 

Grwpiau Ffydd ayb

Unigolion dibynadwy i helpu i hwyluso gweithgareddau mynediad

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Strategaethau cydlynol cydlynol mewn Cynlluniau Lles

Darparwyr gweithgareddau awyr 

agored

Cynnal gweithgaredd arbenigol i helpu i gyflwyno grwpiau 

newydd i'r Parc

Polisi Manwl

Allgymorth

 

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Arolwg ymwelwyr

Nifer y prosiectau allgymorth a'r nifer sy'n manteisio ar y rhain

Pob plentyn wedi ymweld â NP erbyn 11 ac 16 mlwydd oed

Nodi ardaloedd lle mae grwpiau amrywiol yn eu mynychu'n amlach a rhesymau pam

Casgliad

Roedd hyn yn cael ei ystyried yn rhan hanfodol o waith NP, mynegwyd pryder ynghylch a oedd gennym ni’r 

adnoddau i ymateb i'r her — a'r gwrthdaro posibl gydag amcanion twristiaeth gynaliadwy.

Twristiaeth gynaliadwy 

Mannau prysur

 Geoparc

Heap 

Awyr Dywyll

Hawliau Tramwy 

Cymraeg

Iechyd a Lles 

Cymunedau Cryf 

Sgiliau Gwledig

Teithio Llesol



Er mwyn mynd i'r afael â'r argyfyngau 
hinsawdd a natur, mae angen dull 
newydd o fynd i'r afael â'r economi 
wledig. Er mwyn sicrhau gwydnwch a 
ffyniant cymunedau lleol yn y dyfodol, 
byddwn yn cydweithio â phartneriaid i 
gefnogi'r broses o drosglwyddo i 
economi newydd a mwy cynaliadwy.
 

 

Mae'r patrwm twf presennol o fewn meddwl economaidd traddodiadol yn broblemus 

yn ecolegol ac yn gymdeithasol. Yn dibynnu ar ddefnydd cynyddol o adnoddau 

cyfyngedig (tir, dŵr ac ynni) mae modelau economaidd cyfredol yn anghynaladwy ac yn 

anghydnaws ag amcanion WBFGA a SMNR.

 

Yma rydym ni’n canolbwyntio ar ddatblygu economi 'cyflwr sefydlog ' sy'n caniatáu 

rhywfaint o dwf cyfyngedig cyfrifol, ecolegol atebol gyda chyfiawnder cymdeithasol yn 

ganolog iddo. 

 

 

 

BARGEN WERDD NEWYDD 
Fe wnaethon ni ddweud... 



Nid oes llawer o ffocws ar ddatblygiad 
economaidd, mewnfuddsoddi na chreu 
ffyniant yn y Cynllun.    Byddai buddsoddiad 
newydd yn yr ardal yn darparu gwell cyfleoedd 
cyflogaeth ac yn cynyddu'r galw am nwyddau 
a gwasanaethau lleol a fyddai'n cefnogi 
trigolion y gymuned
Cyngor Cymuned Crai

Rydym ni’n annog cefnogaeth fwy penodol i 
sefydlu Economïau Seiliedig ar Natur (NBEs) 
- 
y rhai sy'n caniatáu i natur wella a ffynnu 
wrth gefnogi cymunedau llewyrchus.  Dylid 
cyflawni hyn drwy: ymgorffori NBE mewn 
cynlluniau defnydd tir a arweinir yn lleol; 
cymell NBE drwy gyllid a rheoleiddio 
cydgysylltiedig; cefnogaeth weithredol i 
arloesi busnes.
Ailwylltio Prydain

`Rydym ni’n croesawu’r polisi fel rhan 
o sgwrs i helpu i archwilio sut y gallai 
economi adfywiol edrych yn y Parc 
Cenedlaethol
Cyfoeth Naturiol Cymru

BARGEN WERDD NEWYDD

Fe wnaethoch chi ddweud....

 



 

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Mae terminoleg teitl y polisi yn ddadleuol — newidiwch ef

Rhaid egluro'r angen i'r polisi ymdrin â materion sy'n ymwneud â thegwch cymdeithasol

Cost tai yw'r argyfwng economaidd mwyaf mae'r ardal yn ei wynebu, dylid ystyried hyn o fewn y polisi - 

neu o leiaf ei grybwyll - os nad oes tai i'r gweithwyr yn yr economi werdd - nid oes economi.

Dylid dileu'r cyfeiriad at dwf — dylem — fel mae'r Doesen yn ein dysgu — fod yn agnostig ynghylch twf

Dylid gwneud USP yr amgylchedd naturiol yn fwy eglur a manteisio arno.

Creu cysylltiadau gwell rhwng hyn a'r polisi 'Cyfalaf Dynol' Creu diffiniad cliriach o beth yw economi 

'werdd'

Datblygu strategaeth i roi'r amcanion (canmoladwy) ar waith

Mynd i'r afael â'r angen i fodloni amcanion sylfaen gymdeithasol drwy'r polisi economaidd hwn Polisi 

caffael NP (ac eraill)

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Bargen Werdd Newydd

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

NPA Dylanwadwr / Cynullwyr / Lluniwr polisi

 

Llywodraeth Cymru

Cyllidwr Cefnogi datblygiad grid

BMC Darparwr sgiliau blaenllaw ar gyfer y dyfodol

Parciau Cenedlaethol y DU

Strategaeth economaidd i Barciau fod yn arweinwyr yn yr 

Economi Werdd/ Economi sy'n gyfrifol yn gymdeithasol

Sicrhau bod ein nawdd corfforaethol a'n caffael ein hunain yn 

bodloni safonau uchel ar gyfer cynaliadwyedd/cyfrifoldeb 

cymdeithasol

Llywodraeth Genedlaethol Arian ffyniant bro?

 Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol Dangosyddion lles yn hytrach na dim ond GVA

Casgliad

Cefnogwyd y polisi, er bod yr enw yn cael ei ystyried yn broblemus yn ogystal ag unrhyw gyfeiriad at 

gysyniadau twf (dad-dwf, ôl-dwf, twf cynaliadwy) ac ati. Roedd cyfranogwyr eisiau gweld strategaeth glir yn 

cael ei diffinio a diffiniad cliriach o beth yw 'economi werdd' a phwy mae'n ei wasanaethu.

Newid yn yr hinsawdd 

Adfer Natur 

Tirweddau Coed

Twristiaeth Gynaliadwy 

Hawliau Tramwy

Mannau Prysur

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Cymunedau Cydnerth 

Sgiliau Gwledig

PES



Byddwn yn dathlu'r Gymraeg o 
fewn y Parc drwy adrodd hanes ei 
harwyddocâd ac annog ei defnydd 
ym mhopeth rydyn ni’n ei wneud. 

Y Gymraeg yw un o'r ieithoedd hynaf yn Ewrop. Mae wedi siapio diwylliant a 

hunaniaeth y Genedl Gymreig ac mae wedi'i chysylltu'n gynhenid â thirwedd a 

chymunedau'r Parc Cenedlaethol. Yn y polisi hwn rydym ni’n ceisio datgan 

arwyddocâd yr iaith i ddiwylliant, treftadaeth a hunaniaeth y rhanbarth; annog ei 

defnydd ym mywydau beunyddiol ein trigolion a'n hymwelwyr a sicrhau bod yr 

iaith yn cael ei gwerthfawrogi gan bawb waeth beth fo'u rhuglder a'u diwylliant 

tarddiad.  

YR IAITH GYMRAEG
Fe wnaethon ni ddweud... 



Mae'r cynllun yn sôn am bobl arbennig gyda 
delweddau o ddefaid a ffermwyr a Chymraeg 
sydd wedi’u cysylltu’n gynhenid. Mae'r iaith 
wedi cael ei hachub gan ei defnydd dyddiol 
gan y gymuned ffermio. Fodd bynnag, mae’n 
ymddangos bod y cynllun wedyn yn awgrymu 
y dylai ffermio traddodiadol ddod i ben ac y 
byddai'r cymunedau bach gwledig yn cael eu 
dileu er mwyn ffafrio cymunedau 20 munud
Cyngor Cymuned Crai

Diwydiant Amaethyddol 
Cymru sydd â'r gyfran 
uchaf o siaradwyr 
Cymraeg,yn fwy nag 
unrhyw sector arall
Undeb Cenedlaethol yr 
Amaethwyr Cymru
 

YR IAITH GYMRAEG

Fe wnaethoch chi ddweud....

Cefnogwyd y polisi Iaith Gymraeg arfaethedig gan gyfranogwyr a chafwyd cytundeb ynghylch gwerth yr 

Iaith Gymraeg i ddiwylliant a chymunedau lleol. Cafwyd awgrym y gellid ei gefnogi ymhellach drwy 

ddigwyddiadau Cymraeg. Ond roedd peth pryder y gallai newidiadau i ddefnydd tir ac arferion ffermio 

erydu'r defnydd o'r Gymraeg yn y Parc Cenedlaethol.

Mae angen mwy o sylw a 
chyllid ar y Gymraeg
Cyngor Cymuned 
Llanddeusant
 



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Dathlu Enwau Lleoedd Cymru a chefnogaeth i'r dull yn Eryri o ddefnyddio enwau lleoedd Cymraeg o blaid 

y Saesneg

Teimlai ffocws y polisi yn gadarnhaol a chefnogwyd hynny

Roedd yna deimlad y gellid ehangu'r polisi i feysydd eraill o ddiwylliant Cymraeg - fel barddoniaeth, 

cerddoriaeth, cân ac ati

Ystyriwyd bod effeithiau tai yn fater allweddol i'r polisi fynd i'r afael ag ef — holwyd tawelwch ynghylch y 

mater hwn.

Canolbwyntiodd y drafodaeth ar fanteisio ar natur ysbrydoledig yr iaith Gymraeg

Teimlwyd bod angen mwy o ddathlu ochr yn ochr â phethau ymarferol fel mynd i'r afael â'r Gymraeg ym 

maes tai ac addysg.

Roedd llysgenhadon Cymraeg yn cael eu hystyried yn  allweddol

Defnyddio iaith fel rhan o fapio cyfleoedd/cyfyngiadau

NPA

Darparu Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith Gymraeg Sicrhau bod 

y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn yr holl gyfathrebu

Defnyddio barddoniaeth, celf a cherddoriaeth yr ardal i hybu'r 

Gymraeg

Polisi tai wedi ei lunio'n ofalus ar gyfer cymunedau llai mewn 

ardaloedd sensitif i’r Gymraeg

Unigolion

Blaenoriaethu'r Gymraeg — yn enwedig yn y ffordd rydym ni’n 

siarad am leoedd

Llywodraeth Leol Premiwm ar dreth gyngor ail gartrefi

Llywodraeth Cymru (a chenedlaethol) Cefnogaeth gan Gomisiynydd y Gymraeg

Darparwyr twristiaeth

Tynnu sylw at arwyddocâd yr Iaith Gymraeg — defnyddio 

Llysgenhadon y Gymraeg

Prifysgolion I helpu i ddarparu cyrsiau iaith sy'n gysylltiedig â lle

Cymdeithasyr Iaith Gymraeg I helpu cyngor a chefnogaeth ar hyrwyddo iaith

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Yr iaith Gymraeg

Dolenni i feysydd polisi eraill

 Ffactorau monitro allweddol

Cynnydd yn nifer y Siaradwyr Cymraeg

Cynnydd yn nifer y Digwyddiadau/ Gwybodaeth Gymraeg

 Casgliad

Sesiwn wirioneddol ddathliadol yn edrych ar werth yr Iaith Gymraeg ym mhopeth rydym ni’n ei wneud.

 

Gwersi allweddol a ddysgwyd o amgylch yr elfen ddathliadol honno — ond hefyd y bydd y cynnydd mwyaf 

mewn perthynas â'r Gymraeg yn dod o bolisi addysg a thai

Cymunedau cydnerth 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau

Mannau prysur 

Twristiaeth gynaliadwy 

Amgylchedd Hanesyddol



 
 
Byddwn yn datblygu portffolio o 
brosiectau sy'n cynhyrchu taliadau ar 
gyfer Gwasanaethau Ecosystem

Wrth sôn am wasanaethau ecosystemau, rydym ni’n golygu'r ystod eang o fuddion mae 

pobl yn eu cael o'r amgylchedd naturiol, gan gynnwys sut mae natur yn cyfrannu tuag at ein 

lles. 

 

Mae taliadau am wasanaethau ecosystemau, a elwir yn PES yn gyffredin yn ymwneud â

 thrafodiad rhwng rheolwr tir sy'n darparu gwasanaeth naturiol a buddsoddwr sy'n dymuno 

manteisio ar ganlyniadau'r gwasanaeth hwnnw. Er enghraifft, gwrthbwyso allyriadau carbon 

drwy noddi creu coetiroedd neu greu dŵr yfed glân trwy hidlo gwelyau corslwyni neu hyd 

yn oed, darparu mwy o gyfleoedd i gysylltu â'r amgylchedd naturiol. Mae hyn yn rhywbeth 

mae'r NPA wedi'i dreialu o'r blaen drwy Bartneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd Duon ac 

maen nhw’n gweithio ar y cyd ar raddfa Parciau Cenedlaethol y DU.

 

 

TALIADAU AM
WASANAETHAU ECOSYSTEM

Fe wnaethon ni ddweud... 



Y mater sy'n peri'r pryder mwyaf yw datblygiad y bartneriaeth 
gyda Revere. Rydym wedi gweld cwmnïau mawr yn craffu ar 
gynlluniau plannu coed torfol yng Nghymru, lle mae 
cwmnïau/buddsoddwyr, i bob pwrpas, yn defnyddio Cymru fel  tir 
dympio i'w galluogi i barhau â'u gweithgareddau niweidio 
hinsawdd eu hunain. Byddai hyn yn niweidiol iawn i'r BBNPA pe 
bai hyn yn cael digwydd [yma] ac yn gwbl annerbyniol.
Mae pryder mawr y bydd buddsoddwyr allanol yn darparu cyllid 
ar gyfer atebion sy'n seiliedig ar natur, adfer natur ac o bosibl yn 
dal y cardiau ar gyfer ail-wylltio a phlannu coed a bydd ffermwyr, 
tenantiaid, teuluoedd sy'n gweithio ar y tir yn cael eu gwthio allan. 
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr Cymru

ae BBNP wedi cyflogi gwasanaethau cwmni allanol 
Revere sy'n mynd ati i ganfasio i gwmnïau mawr roi 
arian i allu gwrthbwyso eu hôl troed carbon ac annog 
ail-wylltio a chynnig eu gwasanaethau i gyflawni 
llawer o'r amcanion a'r cynigion a amlinellir yn y 
ddogfen hon. Mae Credydau Carbon ar Fannau 
Brycheiniog yn perthyn i'r porwyr a dylai'r credydau 
hyn fod ar gael i'w defnyddio i wrthbwyso eu hôl troed 
carbon ar eu ffermydd, nid ydynt ar werth nac i’w 
defnyddio heb ganiatâd gan unrhyw berson neu 
asiantaeth arall. 
Cymdeithas Bannau Brycheiniog

Drwy annog pobl i wrthbwyso carbon, bydd 
y Parc yn dileu'r angen i gwmnïau newid eu 
systemau gweithredu. Byddant yn prynu 
rhai coed ac yn ticio blwch. Mae 
gwrthbwyso yn anghywir yn foesol ac mae'n 
annog diogi. Gellir gweld enghreifftiau ledled 
Cymru lle mae ffermydd cyfan yn cael eu 
prynu gan gwmnïau mawr i blannu coed 
gan gymryd incwm o gymuned wledig a 
chyfleoedd gan yr ifanc o fewn y gymuned 
honno
Cyngor Cymuned Crai
 

TALIADAU AM WASANAETHAU  

ECOSYSTEM

Fe wnaethoch chi ddweud....

Roedd y farn ar y polisi hwn yn hynod negyddol. Roedd yr holl ymatebwyr a wnaeth sylwadau yn anghytuno'n gryf â'r polisi 

ac yn teimlo nad oedd gwrthbwyso carbon yn newid ymddygiad y llygrwr.



Canfyddiadau o Bolisi Manwl 

Taliadau am Wasanaethau Ecosystem

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Cynnydd yn nifer y Siaradwyr Cymraeg

Cynnydd yn nifer y Digwyddiadau/ Gwybodaeth Gymraeg

Casgliad

Sesiwn wirioneddol ddathliadol yn edrych ar werth yr Iaith Gymraeg ym mhopeth rydym ni’n ei wneud.

 

Gwersi allweddol a ddysgwyd o amgylch yr elfen ddathliadol honno — ond hefyd y bydd y cynnydd mwyaf 

mewn perthynas â'r Gymraeg yn dod o bolisi addysg a thai

Cymunedau cydnerth 

Cyfalaf dynol 

Partneriaethau

Mannau prysur 

Twristiaeth gynaliadwy 

Amgylchedd Hanesyddol

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

NPA

Sicrhau bod cysylltiadau â ‘Pholisi bargen werdd newydd yn 

cael eu gwireddu'

Llywodraeth Cymru Coedwig genedlaethol

Darparwyr hyfforddiant Sgiliau gwledig i gefnogi datblygiad cynlluniau

Coed Cadw

Arbenigedd mewn perthynas â phlannu coed a dylunio 

coetiroedd/amaeth-goedwigaeth

Cymunedau ffermio Cofrestru i fod yn bartneriaid cyflenwi

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol Nifer y cynlluniau sy'n cael eu datblygu/gweithredu Mwy o wydnwch ecosystemau a mesurau bioamrywiaeth

Casgliad

Canolbwyntiodd y sesiwn ar rai o'r datblygiadau diweddar sy'n digwydd yng ngorllewin y Parc lle mae tir yn 

cael ei werthu i gwmnïau pell ar gyfer gwrthbwyso carbon, a elwir yn 'olchi gwyrdd'. Pryder oedd y byddai'r 

polisi hwn a'i weithrediad yn cyfreithloni'r arfer hwn — neges glir iawn bod angen i'r polisi fod o fudd i'r ardal 

leol, economïau lleol a chymunedau lleol a bod yn gysylltiedig â newid ymddygiad gwirioneddol.

Newid yn yr hinsawdd 

Adfer Natur 

Tirweddau Coed

Dŵr

Twristiaeth Gynaliadwy Cymraeg

Iechyd a Lles Allgymorth

Cymunedau cydnerth 

Bwyd Lleol

Bargen werdd newydd



Mae 'sgiliau gwledig' yn derm eang sy'n cwmpasu ystod o swyddi ymarferol a 

rheolaethol, sy'n benodol i'r cyd-destun gwledig.

 

Ffermydd teuluol bach yw calon y Parc, mae eu hirhoedledd yn destament i 

wybodaeth am reoli tir a drosglwyddwyd trwy genhedlaeth ar ôl cenhedlaeth. Bydd 

sicrhau bod mecanweithiau i barhau i drosglwyddo gwybodaeth i'r dyfodol yn mynd 

yn bell iawn tuag at warchod tirwedd a diwylliant y Parc ar gyfer cenedlaethau'r 

dyfodol.

 

Er eu bod wedi'u cysylltu'n gynhenid â ffermio, mae sgiliau gwledig hefyd yn gynyddol 

bwysig wrth fodloni mesurau ar y tir ar gyfer lliniaru newid yn yr hinsawdd megis 

plannu coed ac adfer cynefinoedd.

 

Byddwn yn sicrhau bod sgiliau gwledig 
yn cael eu cynnal, eu cadw a'u gwella 
ym Mannau Brycheiniog. Byddwn yn 
creu partneriaethau gweithredol wrth 
ddatblygu cynllun hyfforddi gweithlu 
gwyrdd sy'n defnyddio sgiliau gwledig i 
weithredu yn erbyn yr argyfyngau 
hinsawdd a bioamrywiaeth

SGILIAU GWLEDIG
Fe wnaethon ni ddweud... 



Rydym ni’n croesawu'r ffocws ar sgiliau gwledig. Fodd 
bynnag, mae'n bwysig nad yw'r rhain yn cael eu 
diffinio'n rhy gul i ganolbwyntio ar sgiliau rheoli tir yn 
unig; dylai sgiliau hanfodol gynnwys y rhai sy'n 
ymwneud â chynnal a chadw adeiladau 
traddodiadol.
Gall cefnogaeth ar gyfer y sgiliau hyn sy'n gysylltiedig 
ag agweddau eraill ar y dreftadaeth ddiwylliannol 
gan gynnwys crefftau a bwyd a diod artisan helpu'r 
amgylchedd a hefyd yr economi leol - mae gan 
wirfoddoli rôl bwysig i'w chwarae
ond mae cyflogaeth â thâl yn hanfodol ar gyfer 
llwyddiant
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 
 

Rydym ni’n gefnogol iawn i'r amcan o sicrhau bod sgiliau 
gwledig yn cael eu cynnal a'u gwella o fewn y Parc. 
Gall datblygu Economïau Seiliedig ar Natur mewn ardaloedd 
sy'n ail-wylltio gefnogi cymunedau ffyniannus a hefyd 
gefnogi creu swyddi. Mae data o'n Rhwydwaith Ail-wylltio 
wedi dangos bod prosiectau ail-wylltio yn cefnogi cynnydd 
o 54% mewn swyddi cyfwerth ag amser llawn, a chynnydd 
naw gwaith mewn cyfleoedd gwirfoddoli.  Mae'r swyddi'n 
amrywio o addysg, twristiaeth natur, cynhyrchu bwyd a 
diod, swyddi ffermwyr gwartheg a swyddi ffermio, ecoleg, 
lles a digwyddiadau.
Byddai rhoi natur wrth wraidd adferiad economi werdd o 
fudd i gymunedau gwledig, sydd ymhlith
 y mwyaf difreintiedig ym Mhrydain, wrth helpu i ddatrys yr 
argyfyngau natur a hinsawdd.
Ailwylltio Prydain
 

Byddai creu profiadau 
cynaliadwy o safon fyd-eang i 
ymwelwyr yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth sy'n talu'n uwch eu 
hangen ar drigolion y Parc ac yn 
helpu i gadw'r genhedlaeth iau o 
fewn yr  ardal. 
Cyngor Cymuned Crai
 

SGILIAU  GWLEDIG

Fe wnaethoch chi ddweud....

 

Cafodd y polisi Sgiliau Gwledig arfaethedig gefnogaeth eang gan ymatebwyr. Roedd rhywfaint o bryder bod y sgiliau sydd eu 

hangen ar gyfer adfer natur yn wahanol i sgiliau ffermio a gwnaed awgrymiadau ynghylch cynnwys hyfforddiant 

gweithgareddau awyr agored.

Wrth ganolbwyntio ar wylltio gwledig neu 
blannu coed rydych chi’n cynnig cael 
gwared ar yr elfen o'r economi a allai wir 
gadw pobl ifanc yn yr ardal, busnesau 
amaethyddol.  Nid yw disodli ffermio gyda 
glanhau llety twristiaeth mewn bannau 
coediog yn gynaliadwy. Mae gan yr ardal 
hon hanes amaethyddol a dylai cefnogaeth 
BBNPA fod ar ganolbwyntio ar hynny.
Cyngor Cymuned Crai



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Bu trafodaeth am gulni y polisi a'r angen iddo allu adlewyrchu natur gyfnewidiol yr economi wledig yn well

Cafwyd rhywfaint o drafodaeth ynghylch yr angen i'r polisi groesawu set ehangach o sgiliau na'r rhai a 

restrir, ac y dylid disodli plannu coed gan 'sefydlu coed, rheoli coetiroedd ac adfer cynefinoedd eraill'. 

Hefyd sgiliau cadwraeth yr Amgylchedd Hanesyddol ac ati

Gofynnwyd cwestiwn ynghylch y gwerth mae'r NPA yn ei roi i'r maes hwn mewn gwirionedd

Mwy o gyfle i adlewyrchu crefftau lleol ee, y rhai y nodwyd eu bod o werth diwylliannol drwy'r prosiect 

penrhynau diwylliant

Ystyrir bod gweithredu ynghylch creu swyddi yn allweddol

Potensial y Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i ddarparu llwybr hyfyw o sgiliau i gyflogaeth yn y cyd-destun 

gwledig

Llyfrgell peiriannau i rannu adnoddau

Datblygu rhaglenni gyda darparwyr addysg i greu sgiliau ar gyfer dyfodol gwledig cynaliadwy Pwyslais ar 

amlsgilio

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Sgiliau Gwledig 

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

NPA

Sesiynau blasu

SDF fel arian sbarduno

Cysylltu ag NPA eraill ledled Cymru

Unigolion

Clymblaid tirfeddianwyr parod i helpu i ddarparu amgylchedd 

dysgu — cefnogi swyddi yn y dyfodol

Awdurdodau Unedol Cydlynu gyda darparwyr a rhaglenni hyfforddiant lleol

Byrddau Iechyd Lleol

Rhagnodi cymdeithasol — fel triniaeth a photensial ar gyfer 

ymarferwyr gwasanaeth iechyd naturiol newydd (sgiliau/swyddi)

Llywodraeth Cymru Darparu cyllid ar gyfer cynlluniau hyfforddi a swyddi

Darparwyr hyfforddiant

Cydlynu rhaglen gydag ystod o ddarparwyr hyfforddiant ee 

BMC, Coleg Brynbuga, Ymddiriedolaeth y Tywysog, Lantra, 

Pencoed, Cyswllt Ffermio, Colegau Amaethyddol Cymru

Croeso Cymru Sgiliau Gwledig Gwyliau?

Cymunedau ffermio

Cefnogi arloesi/cynnal hyfforddeion/elwa o gynlluniau — cyd-

greu rhaglen sgiliau ar gyfer y dyfodol

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Proffil oedran cymunedau o fewn y Parc Lefelau cofrestru ar gyrsiau perthnasol Cofrestr contractwyr sgiliau 

arbenigol Nifer y swyddi yn y sector gwledig

Newid yn yr hinsawdd 

Adfer Natur 

Tirweddau Coed

Dŵr

Twristiaeth Gynaliadwy Cymraeg

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Cymunedau cydnerth 

Bwyd Lleol

Bargen werdd newydd



 
 
Byddwn yn helpu i sefydlu a thyfu 
economi fwyd leol gref. Byddwn yn 
helpu i arallgyfeirio'r amrywiaeth o 
fwyd a gynhyrchir ym Mannau 
Brycheiniog a'i gwneud yn haws i bobl 
leol brynu bwyd a gynhyrchir yn yr 
ardal am bris fforddiadwy er budd yr 
amgylchedd a'r economi leol.

Pan fyddwn ni’n sôn am yr economi fwyd leol mae'n cyfeirio at ddau gysyniad allweddol. 

Rhaid i'r bwyd ei hun, er mwyn iddo fod yn lleol gael ei gynhyrchu o fewn trwch blewyn 

i'w fwyta i gael ei ystyried yn 'lleol'.

Er hynny, mae’r dimensiwn economaidd yn ymwneud â dad-adeiladu cadwyni cyflenwi 

presennol i gadw cymaint o'r elw â phosibl o fewn yr economi leol.

 

 

BWYD LLEOL
Fe wnaethon ni ddweud...



Dylai arlwyo yn y sector cyhoeddus ddarparu prydau 
bwyd yn seiliedig ar fwyd lleol. Mae'n anodd dod o 
hyd i nodweddion amgylcheddol y bwyd rydym ni’n 
ei brynu ac mae'r wybodaeth sydd ar gael, fel ar 
labelu, yn cael ei chamddeall yn gyffredinol. Gyda 
chefnogaeth, mae gan gynhyrchiant bwyd lleol rôl 
yma o ran helpu i hysbysu cwsmeriaid; mae brandio 
cynhyrchion lleol yn eu gwneud yn fwy 
adnabyddadwy, yn ddeniadol i dwristiaeth ac yn 
debygol o ddod yn hysbys yn ehangach. Bydd angen 
cefnogaeth ar gynhyrchwyr yn gyflym ac yn 
effeithlon ar hyd y gadwyn fwyd gyfan.
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 
 

Gall llawer o brosiectau ail-wylltio gefnogi 
ffermwyr o fewn y dirwedd o hyd, gan 
gynnwys cytundebau tenantiaeth, drwy rannu 
a rheoli da byw, sgiliau traddodiadol a rheoli 
tir . Mae'r rhan fwyaf o brosiectau ail-wylltio yn 
parhau i gynhyrchu bwyd fel cig gwyllt, a all 
wedyn greu brand lleol i'r Parc gan hyrwyddo 
cynhyrchu cig cynaliadwy ac annog cadwyni 
cyflenwi bwyd lleol 
Ailwylltio Prydain

A fydd model 'Gardd y 
Farchnad' yn arwain at 
ardaloedd mawr wedi’u 
gorchuddio gan dwneli 
polythen fel yn Swydd 
Henffordd?
Cyngor Cymuned Glyn Tarell
 

BWYD LLEOL 

Fe wnaethoch chi ddweud ... 

Yn gyffredinol, roedd ymatebwyr yn cefnogi'r polisi bwyd lleol arfaethedig. Tynnodd nifer sylw at yr angen am ragor o 

gymorth i fusnesau amaethyddol ac annibynnol presennol. Roedd rhywfaint o bryder ynghylch hyfywedd ariannol ac 

ymarferol y prosiect 1200 erw, a'r effaith weledol ac amgylcheddol bosibl. Roedd pryder hefyd ynghylch y defnydd o 

gemegau niweidiol wrth gynhyrchu bwyd a chymorth i newid i ddulliau ffermio mwy cynaliadwy.

Rydym yn croesawu cynnwys bwyd lleol yn 
fawr iawn a'r ffordd mae tarddiad wedi cael 
ei amgyffred yn y trafodaethau a gawsom. 
Mae'n hanfodol bwysig bod ffermio yn 
BBNPA yn cael ei gymeradwyo, ei hyrwyddo 
a'i gydnabod. Mae'n sicr yn amser i 
archwilio ffyrdd o ddangos arferion ffermio 
da a dulliau cynhyrchu bwyd cynaliadwy 
sy'n ategu'r amgylchedd 
Undeb Cenedlaethol Amaethwyr Cymru 



Meysydd allweddol Her 

polisi

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Llawer o drafodaeth am y costau sy'n gysylltiedig â chynhyrchu bwyd a'r angen i'r system fwyd fewnoli 

costau allanol cudd sy'n gysylltiedig â chynhyrchu bwyd (llygrwr sy'n talu'r egwyddor)

Yn gysylltiedig â hyn mae'r angen am addysg am 'anonestrwydd' prisiau bwyd i'r rhai sy'n ceisio ffermio 

mewn modd mwy cynaliadwy a'r angen i nodi 'costau' i hinsawdd a natur o fewn bwyd 'rhad' fel y'i gelwir.

Teimlai rhai y dylai'r polisi roi mwy o bwyslais ar rôl cynhyrchu bwyd wrth adfer bioamrywiaeth a gosod 

carbon — gan roi cynhyrchwyr bwyd fel rhan o'r ateb

Yn ymwneud â'r pwyntiau uchod — ystyriwyd bod yr ymadrodd 'fforddiadwy' yn broblemus, ac 

awgrymwyd yr ymadrodd 'teg' yn lle hynny.

Roedd pryderon hefyd nad oedd gan y polisi yr arloesedd angenrheidiol i alluogi dyfodol hyfyw i ffermio 

ddod i'r amlwg

Nodwyd y byddai'r system gymorthdaliadau newydd yn allweddol ac y dylai'r dyfodol fod yn gynhyrchiol

Archwilio adrodd stori cynhyrchu bwyd 'rhad' — esbonio costau gwirioneddol cynhyrchu bwyd o 

ansawdd da sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd

Gweithio gydag adroddiad Lancet EAT i ddangos tystiolaeth o arloesedd a newid tuag at system fwyd o 

fewn ffiniau planedol

Rhaid i unrhyw symudiad tuag at rwydwaith bwyd lleol — gael ei arwain yn lleol

Rôl yr NPA (a rôl y cynllun) yw cefnogi'r trawsnewid, hyrwyddo cynaliadwyedd, hyrwyddo cynhyrchwyr 

cynaliadwy lleol, cyfeirio ymwelwyr — creu twristiaeth bwyd sy'n gysylltiedig â chynhyrchu cynaliadwy o 

ansawdd uchel

SPG i ymgorffori egwyddorion yn y fframwaith polisi cynllunio LDP2 tai i gefnogi economi amaethyddiaeth 

atgynhyrchiol Rôl addysg — a allem ni weithio gyda gerddi ysgolion

A allem ni annog brogarwch o fewn ein polisi caffael

Canfyddiadau o Bolisi Manwl 

Bwyd Lleol

Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl 

NPA

Galluogi cyfundrefn polisi cynllunio

Creu lle diogel ar gyfer amaethyddiaeth ac NPA i drafod 

arloesedd

Unigolion Deall gwerth eu pŵer prynu

Awdurdodau Unedol

Polisïau caffael wedi'u teilwra tuag at gynnyrch lleol a 

chynaliadwy

Byrddau Iechyd Lleol

Rhagnodi cymdeithasol ar gyfer diwrnodau profiad ar 

randiroedd/safleoedd gardd marchnad

Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru i gydnabod ffermydd o dan 5 hectar a 

darparu cymorth priodol

Cymell mentrau ffermio bach

Dangos cysylltiadau clir rhwng cynhyrchu bwyd lleol, lles 

economaidd ac amcanion cynaliadwyedd2

Sgiliau Gwledig

Gwella ansawdd addysg amaethyddol i sicrhau bod technegau 

adfywiol yn cael eu safoni o fewn y cwricwlwm — Coleg y 

Mynydd Du yn allweddol yn y rhanbarth hwn

Croeso Cymru Twristiaethbwyd

Cymunedau ffermio Archwilio posibiliadau a bod yn agored i newid



Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol

Nifer y mentrau cynhyrchu bwyd 5 hectar Marchnad fwyd leol sy’n gweithredu

Iechydpridd

Mae bioamrywiaeth fferm yn cynyddu proffidioldeb

Nifer y swyddi lleol o fewn amaethyddiaeth

Casgliad

Sesiwn gadarnhaol iawn gyda llawer o gyfranwyr yn awyddus i sicrhau bod bwyd lleol yn rhan allweddol o 

unrhyw strategaeth ar gyfer y parc cenedlaethol yn y dyfodol.

Newid yn yr hinsawdd 

Adfer Natur

Tirweddau Coed

Dŵr

Twristiaeth Gynaliadwy Cymraeg

Iechyd a Lles 

Allgymorth

Cymunedau cydnerth 

Sgiliau gwledig

Bargen werdd newydd

Bwyd Lleol Parhad.



Byddwn yn creu rhwydwaith beicio a 
cherdded cenedlaethol ledled y Parc, 
sy'n helpu i greu Parc Cenedlaethol 
iachach a gwell, gyda chanol trefi 
wedi'u hadfywio sy'n fwy cadarn yn 
economaidd, yn fwy cyfiawn yn 
gymdeithasol ac sy'n darparu dewis 
amgen gwirioneddol a deniadol i bobl 
yn lle gyrru pan fydd angen iddynt 
deithio o gwmpas y Parc Cenedlaethol.

Dylai pobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Bannau Brycheiniog gael y cyfle i deithio o 

fewn y Parc Cenedlaethol a chael mynediad i fannau cyhoeddus heb y risg a gyflwynir drwy 

rannu mannau cyhoeddus a llwybrau gyda cheir a beiciau modur

TEITHIO LLESOL
Fe wnaethon ni ddweud... 



Rydym yn croesawu’n fawr y 
dyhead am rwydwaith 
beicio a cherdded ar gyfer y 
Parc cyfan gyda chanol trefi 
wedi’u hadfywio sy’n fwy 
cadarn yn economaidd.
Cyngor Tref Aberhonddu

TEITHIO LLEOL 

Fe wnaethoch chi ddweud....

Cytunodd yr ymatebwyr i annog teithio ecogyfeillgar, gan gynnwys Teithio Llesol, ond roeddent yn pryderu am ei 

ymarferoldeb mewn lleoliad gwledig. Roedd pryder ynghylch maint a chyflymder y traffig

 yn enwedig ar ffyrdd gwledig. Roedd rhywfaint o bryder bod y polisi'n canolbwyntio'n ormodol ar ymwelwyr a dim digon ar 

drigolion. 

Os yw beicio am gael ei annog, 
yna mae angen ystyried darparu 
storfeydd beicio/parcio diogel 
mewn llawer mwy o leoliadau 
mewn trefi ac atyniadau yn 
ogystal â llwybrau beicio pwrpasol 
a chroesfannau.
Cyngor Cymuned Glyn Tarell

Yn ystod fy mhlentyndod wrth gerdded 
dwy filltir i'r ysgol gyda dim ond ychydig 
o geir ar y ffordd roedd yna ddwsinau o 
adar yn nythu yn y gwrychoedd a digon 
o flodau gwyllt ar hyd y cloddiau.
Heddiw, dim ond chwyn
sy'n tyfu a does dim adar yn nythu. Mae 
hyn oherwydd nifer y traffig sy'n llygru ac 
yn tarfu ar y bywyd gwyllt
Brian Thomas

Mae trafnidiaeth gyhoeddus ar gefnffyrdd yn 
ymarferol ond mae rhai o’r rhain hyd yn oed 
wedi cael eu gwaredu. Nid oes cyswllt i'r 
gorllewin ar hyd yr A40. Sut gall ymwelwyr 
gyrraedd arosfannau bysiau? Ble maen 
nhw'n gadael beiciau'n ddiogel? Nid yw pob 
ymwelydd yn ymwelwyr dydd, mae llawer 
ohonyn nhw’n yn aros yn y Parc a byddent yn 
cael anhawster teithio o gwmpas os nad 
ydyn nhw mewn lleoliad hwb trafnidiaeth
Cyngor Cymuned Crai
 



Rydym yn croesawu'r pwyslais cryf yn y Cynllun ar deithio 
llesol a darparu dewisiadau amgen a rennir gyda charbon 
isel/heb garbon yn lle'r car.  Mae cyfleoedd hefyd i ystyried rôl 
teithio cynaliadwy wrth annog pobl i aros yn hirach.  Rydym 
ni’n gwybod bod ymwelwyr yn fodlon gweld dewisiadau 
teithio fel rhan o'u profiad i ymwelwyr mewn ffordd nad yw'r 
preswylwyr ac felly gallai hyrwyddo dulliau cynaliadwy o 
gyrraedd profiadau hamdden awyr agored o ansawdd uchel 
chwarae rôl wrth helpu i annog pobl i ymestyn eu 
hymweliadau a defnyddio mwy o wasanaethau lleol.  Mae 
ymchwil hefyd wedi dangos bod pobl sy'n defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus yn tueddu i wario mwy o arian ynyr 
ardal leol.  Felly, mae dadleuon datblygu economaidd cryf 
dros fuddsoddi mewn trafnidiaeth well
 
Ymgyrch dros Barciau Cenedlaethol 
 

Rydym yn annog yr Awdurdod i ddatblygu mwy o ffocws ar 
gysylltu llwybrau cerdded â thrafnidiaeth gyhoeddus, er 
mwyn sicrhau bod cyfleoedd cerdded ar gael yn haws i’r rhai 
heb fynediad i gar, ac i leihau ôl troed carbon ymwelwyr. 
 
Gallai hyrwyddo cysylltiadau cerdded â'r gorsafoedd 
rheilffordd niferus sydd ychydig y tu hwnt i ffiniau’r Park fod yn 
arbennig o werthfawr.
 Mae diffyg cymharol o lwybrau beicio yng ngorllewin y Parc. 
Byddem yn annog yr Awdurdod i ddatblygu cynigion i fynd i'r 
afael â’r diffyg hwn. 
 
Cymdeithas Parc Bannau Brycheiniog 



Partneriaid Allweddol a'u 

Rôl

Meysydd allweddol Her 

polisi

 

Camau Gweithredu 

Allweddol sy'n dod i’r 

Amlwg

Ystyrir bod y diffiniad o Deithio Llesol yn rhy gul, fel mae’n cael ei ddiffinio gan y gyfraith, a gallai gyfyngu 

ar weithredu uchelgais y polisi.

Roedd cefnogaeth i ganolbwyntio'n ehangach ar deithio cynaliadwy.

Roedd pryder ynghylch sut y gellid cyflawni'r polisi, a'r angen am bartneriaeth gyda Llywodraeth Cymru 

ac Awdurdodau Unedol.

Awgrymwyd bod Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a'r model cynllun lle a ddefnyddiwyd i fynd i'r afael 

â phroblemau trafnidiaeth yno, yn gyfeiriad ar gyfer arfer gorau.

Datblygu partneriaeth trafnidiaeth gynaliadwy i'w datblygu rhwng BBNPA, Llywodraeth Cymru, 

Awdurdodau Unedol a Sustrans.

Cynnal archwiliad hygyrchedd rhwng aneddiadau gan edrych ar lwybrau troed presennol a’r angen i 

uwchraddio/diogelu ar gyfer y dyfodol.

Meddwl am y filltir gyntaf a'r filltir olaf

Sicrhau cyfranogiad y gymuned mewn unrhyw gynllun trafnidiaeth yn y dyfodol Dod â holl elfennau 

trafnidiaeth y cynllun at ei gilydd mewn un lle

Ystyried rhwydwaith e-feiciau i fynd i'r afael â thir y Parc Cenedlaethol a gwneud teithio cynaliadwy a 

Theithio Llesol yn ddewis amgen ymarferol i'r car preifat.

NPA

Sicrhau y gall polisi'r LDP ddarparu ar gyfer y newid moddol 

Cynnull partneriaeth trafnidiaeth ar gyfer yr ardal

Llywodraeth Cymru Trafnidiaeth Cymru fel partner cyflawni allweddol a chyllidwr

Awdurdodau Priffyrdd Partner cyflenwi allweddol a chyllidwr

Sustrans

Partner cyflenwi allweddol a chyllidwr - wedi arfer meddwl yn 

greadigol am atebion ac eithrio 'ceir preifat' traddodiadol

Cymunedau

Mewnbynnu i gynlluniau'r dyfodol er mwyn sicrhau eu bod yn 

diwallu anghenion y dyfodol

Canfyddiadau o Bolisi Manwl

Teithio Llesol

Dolenni i feysydd polisi eraill

Ffactorau monitro allweddol Mwy o bobl yn cael mynediad i safleoedd potiau mêl drwy ddulliau amgen o deithio (e.e. nid ceir)

Casgliad

Cafodd y polisi gefnogaeth eang, er y cydnabuwyd mai dim ond mewn partneriaeth y gellid ei gyflawni. Dylid 

ymgorffori teithio cynaliadwy ehangach.

Newid yn yr hinsawdd 

Adfer Natur 

Tirweddau Coed

Twristiaeth Gynaliadwy 

Hawliau Tramwy

Mannau Prysur

Iechyd a lles Allgymorth

Cymunedau cydnerth 

Sgiliau gwledig

Bargen werdd newydd



SYMUD Y 

CYNLLUN YN EI 

FLAEN



Mae ehangder yr ymatebion i'r Cynllun wedi rhoi cyfle i fyfyrio. Yn ogystal â'r hyn a ddywedwyd, rydym hefyd yn myfyrio 

ar y lleisiau hynny sydd ar goll o'r ymgynghoriad ac i ba raddau mae'r 'bwlch' hwn yn golygu y gallwn ni ystyried ein 

hymgynghoriad yn ddigonol.

 

I'r perwyl hwnnw byddwn yn defnyddio'r haf i gynnal ymgynghoriad mwy penodol, gyda'r nod o estyn allan at y rhai mae 

eu barn ar Barc y Dyfodol yn bwysig ond sydd hyd yn hyn yn anhysbys i ni. Rydym yn gobeithio y bydd pawb yn deall 

pwysigrwydd cymryd yr amser hwn i sicrhau bod Bannau’r Dyfodol wir yn weledigaeth gynrychioliadol o'r Parc 25 

mlynedd o nawr. Byddwn yn cyhoeddi ein canfyddiadau o'r gwaith hwnnw ochr yn ochr â'r cynllun terfynol. Mae ein 

llinell amser ddiwygiedig wedi'i hamlinellu drosodd. 

 

Wrth fynd i mewn i'r sgyrsiau manylach hynny, byddwn, fodd bynnag, yn meddu ar y fantais o'r dysgu a gafwyd gan y 

nifer fawr o sylwadau manwl a phryfoclyd mae'r cyfnod ymgynghori hwn wedi'u darparu. Mae hyn a ddysgwyd wedi’i 

grynhoi isod.

 

Ystyrir bod ehangder y polisi yn angenrheidiol, ond mae angen dangos yn gliriach yr hyn y bydd 

hyn yn ei gyflawni ar lawr gwlad. Byddwn yn ymchwilio i sut y gallwn ni symud i ffwrdd oddi wrth 

y polisïau sy'n seiliedig ar bynciau tuag at fynegi canlyniadau 'blaenllaw'.

 

Mae angen i ni fod yn glir y dylai unrhyw gamau sy'n deillio o'r cynllun gyflawni canlyniadau 

lluosog, gan fynd i'r afael â chynifer o'r achosion o fynd y tu hwnt i ffiniau planedol, neu ddiffygion 

yn erbyn ein sylfaen gymdeithasol ag sy'n bosibl.

 

Mae angen sylweddol i ddeall sut mae materion ac amcanion yn newid ar draws y parc a 

datblygu dealltwriaeth o weithredu/cyfleoedd ar sail ardal.

 

Bydd y ffocws ar gyflawni trosglwyddiad cyfiawn i bob actor sy'n wynebu problemau sylfaenol 

byw yng nghefn gwlad yr 21ain Ganrif.

 

Byddwn yn datblygu gwell dealltwriaeth o sut y bydd y cynllun yn cael ei gyflawni mewn 

partneriaeth, sut y gellir cyfleu hynny'n glir yn y cynllun, gan gynnwys nodi'r partneriaid hynny 

sydd â dyletswydd i roi sylw i'r Cynllun Rheoli yn eu gweithgarwch.

 

Mae angen i ni fod yn gliriach o ran ein huchelgeisiau a chael fframwaith ar gyfer monitro 

cynnydd - Mae'r Model Toesen yn fan cychwyn da a dylid ymchwilio ymhellach i hynny.

 

Bod yn gliriach ar rôl Awdurdod y Parc Cenedlaethol o ran cyflawni. 

 



THE STATE OF NATURE IN THE PARK

CAMAU NESAF....



Adolygiad o gasgliadau 

ymgynghoriad gyda budd ddeiliaid

Cwblhau polisïau’r ‘Bannau’ gyda 

Phanel Cyfeirio Budd ddeiliaid

Digwyddiad cyswllt cyfnod 2 gyda 

rhai na chlywir ei lleisiau’n aml

Datblygiad polisi gyda budd ddeiliaid 

allanol

Adolygiad gyda Phanel Cyfeirio Budd 

ddeiliaid a Chynulliad y Bobl

Cyflwyno’r cynllun i’w fabwysiadu gan 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol

Digwyddiad dathlu ar gyfer partneriaid

20
Mehefin Gorffennaf Awst Medi Hydref Tachwedd Rhagfyr

Drafftio terfynol

AMSERLEN



“Mae bod yn wirioneddol radical yn golygu 

gwneud gobaith yn bosibl

yn hytrach nag anobaith yn argyhoeddiadol"

 

Raymond Williams

 



Eich tîm Bannau’r Dyfodol

Mae'r ddogfen hon a gwaith y Cynllun Rheoli yn ganlyniad tîm ymroddedig o bobl sydd 

ag angerdd gwirioneddol dros oroesiad y Parc Cenedlaethol yn y dyfodol. Gallwch 

ddarllen mwy amdanom ni a sut i gysylltu â ni isod.

 

Helen Roderick 

Mae Helen yn bartner mewn busnes ffermio, a chafodd ei geni a'i magu 

yn y Parc. Mae Helen yn frwd dros dechnegau ffermio cynaliadwy ac 

mae'n credu'n gryf mai ffermwyr yw dyfodol y Parc. Mae gan Helen hanes 

hir o ddatblygu cymunedol yn y Parc ac ar hyn o bryd mae'n arwain ar ein 

gwaith rhanddeiliaid.

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk

Naomi Davies

Mae Naomi, merch leol, yn byw ar fferm ei rhieni. Mae ei chefndir mewn 

practis gwledig ac mae ganddi ben da iawn ar gyfer arallgyfeirio ffermydd 

a datblygu busnes. Mae Naomi yn un o'r bobl fwyaf effeithlon y byddwch 

chi erioed yn cwrdd â nhw ac mae'n ein cadw ni mewn trefn ac ar y 

trywydd iawn. Mae Naomi yn arwain ar ddatblygiad penodol i'r safle. 

naomi.davies@beacons-npa.gov.uk

Liz Hutchins

Mae Liz Hutchins yn Uwch Gynghorydd Polisi, yn gweithio ar Gynllun 

Rheoli Bannau’r Dyfodol. Mae cefndir Liz mewn ymgyrchu amgylcheddol 

a chyfiawnder cymdeithasol ac mae'n angerddol am adeiladu byd tecach 

mwy cynhwysol wrth i ni ymateb ar frys i'r argyfyngau hinsawdd ac 

ecolegol. Ei rôl flaenorol oedd Cyfarwyddwr Ymgyrchoedd Cyfeillion y 

Ddaear, Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Mae Liz yn byw ym Mharc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac wrth ei bodd yno, ac mae’n dysgu 

Cymraeg. liz.hutchins@beacons-npa.gov.uk

 

Helen Lucocq

Ganed Helen yn Abertawe ond mae ganddi hanes hir a hoffus gyda 

Bannau Brycheiniog (un o'i hoff ffrindiau plentyndod oedd Spikey y 

Draenog, masgot y Parc ar un adeg). Yn ychydig o bolymath, mae 

diddordebau Helen yn amrywio o adrodd straeon, i dreftadaeth, i 

economeg er mai cynllunydd tref siartredig yw ei swydd bob dydd. Mae 

mab ifanc Helen ofn newid yn yr hinsawdd, mae hi wedi addo y bydd yn 

gwneud ei gorau i'w ddatrys iddo helen.lucocq@beacons-npa.gov.uk

Sophie Jones 

Tyfodd Sophie i fyny yn archwilio'r bannau, gan roi ei gwerthfawrogiad a'i 

hangerdd am ein byd naturiol a'r fioamrywiaeth sy'n byw ynddo. Gan 

fynd ymlaen i astudio cysylltiadau rhyngwladol a datblygiad byd-eang, 

datblygodd frwdfrydedd dros gynaliadwyedd, gwneud newidiadau a 

hanes, gan ei harwain i weithio ar brosiectau yn ymwneud â'r amgylchedd 

hanesyddol, ochr yn ochr â'i gwaith gwirfoddol amgylcheddol.  

sophie.jones@beacons-npa.gov.uk

http://helen.roderick@beacons-nap.gov.uk/
http://naomi.davies@beacons-npa.gov.uk/
http://liz.hutchins@beacons-npa.gov.uk/
http://helen.lucocq@beacons-npa.gov.uk/
http://helen.lucocq@beacons-npa.gov.uk/

