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Cafodd y ddogfen hon ei chynhyrchu gan ddefnyddio meddalwedd Venngage Infographic. Oni nodir fel arall, caiff 

delweddau a ddefnyddiwyd eu hatgynhyrchu o dan y drwydded hon. Mae delweddau’r clawr blaen a phob prif 

dudalen â lluniau wedi eu hatgynhyrchu drwy gytundeb caredig Peter Fry ARPS. 

 

Gwaith celf wreiddiol gan Rob Taylor o Taylor Made Illustration.

 

Cedwir yr holl hawliau gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2021 

 



Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli cam cyntaf datblygiad nesaf 

Cynllun Rheoli’r Parc Cenedlaethol. 

 

Mae’n gosod allan uchelgais yr Awdurdod i’r dyfodol ar gyfer y 

Parc Cenedlaethol yn seiliedig ar y dystiolaeth orau sydd ar gael 

a’r pwysau yr ydym wedi eu dynodi drwy ein gwaith. 

 

Ein safbwynt ni yw hwn – sef safbwynt sydd wedi ei ddaearu yn 

yr angen i weithredu dibenion a dyletswydd y Parc Cenedlaethol. 

Cafodd y weledigaeth hon ei datblygu i ymateb i’r sifft sylweddol 

mewn sbardunwyr polisi allanol, a gafwyd o ganlyniad i bandemig 

Coronafeirws a’r ysgytwadau economaidd-gymdeithasol. 

 

Wrth i ni ysgrifennu hwn, rydym yn cydnabod mai un yn unig o 

blith nifer yw ein safbwynt ni mewn perthynas â dyfodol y Parc. 

Mae’r Parc yn cynrychioli nifer o wahanol bethau i nifer o 

wahanol bobl – o fywoliaeth, i faes chwarae, i gartref. Rhaid i ni 

fel Awdurdod, reoli aml-ofynion y Parc sy’n aml yn cystadlu â’i 

gilydd, er budd y Genedl. Mae hon yn dasg yr ydym yn gwybod 

nad ydym yn ei chael yn gwbl iawn bob tro, ac yn bendant yn 

dasg na allwn ei chyflawni ar ein pen ein hunain.  

 

Felly mae’r ddogfen hon yn ddechreuad ar sgwrs sy’n ceisio bod 

yn ganolog i holl wynebau’r Parc Cenedlaethol. Mae’n 

wahoddiad i bawb sy’n ymddiddori yn nyfodol rheolaeth y Parc i 

ymgysylltu â’r ystyriaethau a’n helpu ni i ysgrifennu Cynllun Rheoli 

nesaf y Parc.  

 

Ein stori ni yw hon, a’n gobaith yw y bydd yn ysbrydoli eich stori 

chi. 

 

 

 

 

 



CYFLWYNIAD  

Yn yr adran hon rydym yn gosod allan beth yw Cynllun 

Rheoli’r Parc Cenedlaethol a pham ei fod o bwys i bob un 

sy’n credu fod dyfodol y Parc Cenedlaethol yn bwysig. 

BLE’R YDYM NI NAWR

Mae’r adran hon yn edrych ar gyflwr cyfredol y Parc 

Cenedlaethol. Y mae hefyd yn ystyried y sbardunwyr ehangach 

dros newid – yn economaidd, cymdeithasol a gwleidyddol.

GWELEDIGAETH O’R 

DYFODOL

Mae’r adran hon yn darlunio portread o sut olwg allai fod ar y 

Parc ymhen 25 mlynedd os yw’r ystyriaethau a ddynodir yn cael 

sylw. 

Sut y strwythurwyd yr adroddiad hwn 

FFRAMWAITH POLISI’R 

DYFODOL 

Mae’r adran hon yn gosod allan nodau polisi drafft ar gyfer 

CRhPC21 gan gynnig fframwaith polisi i gynorthwyo gyda’r 

gweithredu. 

CYMRYD RHAN 

Mae’r adran hon yn diffinio sut allwch chi gymryd rhan drwy 

ymateb i’r ymgynghoriad hwn a chyfranogi yn natblygiad 

ehangach y Cynllun Rheoli.

https://venngage.com/


CYFLWYNIAD

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn un o 

deulu o bymtheg o Barciau Cenedlaethol eraill yn y DU. 

Ein swydd yw sicrhau fod y tirweddau yn ein gofal yn 

cael eu rheoli’n gynaliadwy er mwynhad tawel i bawb.

 

Mae’r Parciau Cenedlaethol yn wirioneddol genedlaethol 

yng ngwir ystyr y gair. Nid yw hyn yn golygu fod 

diddordebau lleol yn cael eu diystyru; mae llesiant y 

rheini sy’n byw a gweithio yn y Parc Cenedlaethol yn 

flaenoriaeth bob tro. Ym 1945, gwnaeth pensaer eu 

creadigaeth, John Dower, ddatgan eu gwerth fel a 

ganlyn: 

 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yw’r corff cyfreithiol 

sy’n gofalu ar ôl tirweddau cyfoethog ac arbennig y Parc 

Cenedlaethol. Mae gennym ddau ddiben arbennig:- 

 
Ychydig o ddibenion cenedlaethol a geir sy’n 

fwy hanfodol neu’n fwy cyfoethog o ran 

addewid o iechyd a hapusrwydd na darparu 

eangdiroedd agored a phrydferth o gefn gwlad 

ble y gellir mwynhau gwyliau yn rhydd ac yn 

rhad.

 

Nid yw’r Parciau Cenedlaethol ar gyfer unrhyw 

garfannau breintiedig neu gyfyngedig o’r 

boblogaeth, ond ar gyfer pawb sy’n dymuno 

adnewyddu meddwl ac ysbryd ac ymarfer eu 

cyrff mewn lleoliad heddychlon o brydferthwch 

naturiol

 

Mae’r ethos sylfaenol hwn yn parhau’n ganolog i waith yr 

Awdurdod ac mae’n fframio datblygiad polisi ar gyfer 

rheolaeth y Parc yn y dyfodol. 

 

Dynodwyd Bannau Brycheiniog yn ffurfiol fel Parc 

Cenedlaethol ym 1957. O fewn ein ffiniau ceir ryw 520 

milltir sgwâr o gefn gwlad prydferth. Mae’r ffiniau’n estyn 

o berfeddwlad wledig Canolbarth Cymru yn y gogledd i 

gymunedau ôl-ddiwydiannol cyn-lofaol Cymoedd De 

Cymru. Rydym yn cwmpasu’r Mers o’r dwyrain i’r 

gorllewin hyd at ymylon Llandeilo. Rydym yn gartref i tua 

33,000 o bobl ar hyn o bryd.

 

Cadw a gwella prydferthwch naturiol, bywyd 

gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol y Parc 

Cenedlaethol 

 

Hyrwyddo cyfleoedd am ddealltwriaeth a 

mwynhad cyhoeddus o rinweddau arbennig y 

Parc Cenedlaethol 

 

Wrth gyflawni ein dibenion yn gyfreithlon rhaid i ni 

hefyd:-

 

Geisio meithrin llesiant economaidd a 

chymdeithasol cymunedau lleol, oddi fewn i’r 

Parc Cenedlaethol. 

Mae’r Awdurdod yn cyflogi 104 o bobl. Caiff 

penderfyniadau eu gwneud gan y Bwrdd sy’n cynnwys 18 

aelod, gyda 12 ohonynt yn Gynghorwyr yr Awdurdod 

Lleol, a 6 ohonynt wedi eu hapwyntio gan Lywodraeth 

Cymru.

PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG



Mae’r ddeddfwriaeth sy’n gosod allan ein dibenion a’n 

dyletswydd yn gofyn bod y Parc Cenedlaethol hefyd yn 

cynhyrchu Cynllun Rheoli i’r ardal (CRhPC). Mae’n datgan:- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Mabwysiadwyd CRhPC cyfredol yr Awdurdod, Rheoli 

Newid Gyda’n Gilydd yn 2010. Cafodd ei adolygu’n llwyr 

gan arwain at gyhoeddi’r adolygiad cyntaf yn 2015  Gosod 

Llesiant Wrth Galon Ein Parc Cenedlaethol. Mae hyn yn 

ffurfio Cynllun Rheoli ar gyfer yr ardal ar hyn o bryd. 

Bydd pob Parc Cenedlaethol, …yn paratoi a 

chyhoeddi cynllun, o’r enw Cynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol, sy’n ffurfioli ei bolisi ar gyfer rheoli’r 

Parc perthnasol a chyflawni ei swyddogaethau mewn 

perthynas â’r parc hwnnw.

Ers adolygu Rheoli Newid Gyda’n Gilydd mae Llywodraeth 

Cymru wedi cyhoeddi ei blaenoriaethau polisi ar gyfer y 

Parciau Cenedlaethol yng Nghymru. Mae Gwerthfawr a 

Chydnerth yn diffinio cyfres o 10 o nodau trawstorrol i’r 

Parc Cenedlaethol eu cyflenwi.  

 

Er mwyn sicrhau cydymffurfiad â’r blaenoriaethau hyn mae’r 

Awdurdod wedi pennu’r angen am ddatblygu CRhPC 

amnewid i gynnwys y cyfnod 2021-2026. Cyfeirir ato fel 

CRhPC21. 

 

Caiff hwn ei gynhyrchu yn unol â’n pwerau cyffredinol ac â 

chytundeb Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

 

Mae ein Cynllun Rheoli yn gosod allan ein nod a pholisi 

strategol ar gyfer egwyddorion cyffredinol rheoli’r Parc. Yna 

caiff gweithredu’r weledigaeth hon ei fynegi oddi fewn i 

gyfres o gynlluniau manylach yn seiliedig ar bynciau. 

Cyfeiriwn at hwn fel ymagwedd ‘cynllun y cynlluniau’ at y 

Cynllun Rheoli (gweler y diagram isod). 

 

GWEITHREDU EIN DIBENION A’N DYLETSWYDD 

https://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/cynllun-rheoli2019r-parc-cenedlaethol/cynllun-rheolir-parc-cenedlaethol-2010-2015/
https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/BBNP-Management-Plan-WELSH-PROOF-2-3-4-16-2.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-02/ardaloedd-o-harddwch-naturiol-eithriadol-a-pharciau-cenedlaethol-2018%20.pdf


BLE’R YDYM NI NAWR

 

Cafodd tirwedd y Parc Cenedlaethol ei dynodi ym 1957. Mae ein 

dynodiad wedi sicrhau fod yr ardal yn cael ei diogelu o ran sut y 

caiff ei datblygu. Y mae hefyd wedi sicrhau fod ymwelwyr yn cael 

eu cyfeirio at y Parc fel ardal sy’n gallu diwallu anghenion 

hamdden awyr agored. Yn yr adran hon, rydym yn myfyrio am 

ganlyniadau 63 mlynedd o Barc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog, ac i ba raddau y cafodd bywyd gwyllt, harddwch 

naturiol a threftadaeth diwylliannol eu cadw a’u gwella oddi fewn 

i’n ffiniau tra bo mynediad i ymwelwyr yn cael ei alluogi. 

 



 

 

 

Mae’r ddelwedd uchod yn portreadu tirwedd nodweddiadol Parc Cenedlaethol fel y’i gwelwn heddiw.

  

Mae uwchdiroedd moel garw yn gwneud eu ffordd tua’r dirwedd fugeiliol, clytwaith o gaeau glaswellt gwyrdd i’r da byw eu 

pori, â gwrychoedd traddodiadol yn britho’r olygfa. 

 

Mae’r caeau sydd wedi eu haredig yn datgelu pridd coch sydd mor nodweddiadol o’r ardal. 

 

Mae’r ychydig ffermdai sy’n poblogi’r ddelwedd yn dyst i’r ffaith fod y dirwedd hon yn fyw ac yn gweithio. 

Mae’r afon ar lawr y dyffryn yn ymdroelli drwy’r olygfa.  

 

Mae’r ddelfryd wledig sy’n nodweddiadol o gymhlethdod rhyngweithio rhwng dyn a natur, yn cyfuno i ffurfio gweledigaeth 

o’n prydferthwch naturiol. 

 

Ond nid tirwedd hynaws yw hon.

 

Mae’r tudalennau canlynol yn trafod peth o’r ystyriaethau sy’n waelodol i gyflwr y Parc fel y mae heddiw.

 



Yn 2016 cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru 

Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol. Canfyddiad yr 

adroddiad oedd nad oedd gan unrhyw un o ecosystemau 

Cymru yr holl briodoleddau angenrheidiol ar gyfer 

cydnerthedd. Yn 2018, cyhoeddodd WWF Living Planet 

Report a chanfod fod meintiau poblogaethau bywyd 

gwyllt wedi disgyn 60% yn fyd-eang ers 1970. Yn 2019, 

gwnaeth y State of Nature Report (SONARR) amlygu’r 

golled o 73 o rywogaethau o Gymru gyda 666 pellach 

mewn risg o ddiflannu’n gyfan gwbl.

 

Mae’r ciplun uchod yn amlygu fod natur mewn argyfwng 

a, thros yr ychydig flynyddoedd diwethaf rydym wedi 

dysgu rhagor am raddau colli cynefin a rhywogaeth ar 

raddfa fyd-eang a chenedlaethol. Yn 2020, ar ôl cyhoeddi 

Adroddiad Cyflwr y Parc, gwnaethon ni gyflwyno 

tystiolaeth am sut yr oedd yr argyfwng hwn i’w weld yn y 

Parc.

 

Er enghraifft, ein data am adar yn paru a nythu. Mae adar 

yn ddangosyddion grymus i ddangos cyflwr iechyd 

amgylcheddol da. Saif nifer o adar ar frig cadwyni bwyd tir 

a môr ac wrth ddeall yr hyn sy’n sbarduno ac yn effeithio 

ar boblogaeth adar cawn fewnwelediad i mewn i statws 

bywyd gwyllt yn gyffredinol. Gwelwyd bod cyfanswm o 8 

rhywogaeth ‘rhestr goch’ wedi disgyn mwy na 50% yn 

ardal y Parc, yn cynnwys y wennol ddu, llinos werdd, 

siglen lwyd, bras melyn, y gylfinir, y gynffonwen a’r ydfran. 

Gwelwyd bod rhai o’n hadar mwyaf cyfarwydd fel yr 

asgell fraith a’r titw Tomos las wedi disgyn rhwng 25-

50%. Gwelwyd y dirywiad hwn ar draws llawer o 

rywogaethau a chynefinoedd, ac mae hyn yn ddatganiad 

bod ystod eang o broblemau mewn ecosystemau. Gallai 

hyn arwain at ganlyniadau dinistriol i’r ddynoliaeth.

 

Nid stori unigryw i dirluniau a chynefinoedd y Parc 

Cenedlaethol yw hwn, ond y mae’n wirionedd 

anghyfforddus, oherwydd diben cyntaf yr Awdurdod yn 

cadw a gwella holl weithgaredd bywyd gwyllt. Nid yn 

unig wnaeth adroddiad RSPB Degawd Coll Natur (2020) 

amlygu fod y DU wedi methu â chyrraedd unrhyw un o 

dargedau Aichi a osodwyd allan gan y Cenhedloedd 

Unedig yn 2019 i stopio’r golled ddinistriol o ran 

bioamrywiaeth, ond yn fwy arwyddocaol ei fod yn 

ymddangos fod Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o 

Harddwch Naturiol Eithriadol yn llai abl nac ardaloedd 

eraill i ddiogelu’r cynefinoedd mwyaf arwyddocaol yn eu 

gofal. Gwnaeth astudiaeth yn Lloegr  ganfod bod cyflwr 

Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol yn waeth y tu fewn 

i’r Parciau Cenedlaethol nac y maent y tu allan. Er nad 

yw asesiad cyflwr cymharol y tu fewn a’r tu allan i 

ffiniau’r Parc wedi cael eu cwblhau, rydym yn cydnabod 

fod cyflwr Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (56% mewn 

cyflwr anffafriol) a SoDdGAau ( 35% mewn cyflwr 

anffafriol a dim ond 10% o dan reolaeth briodol) oddi 

fewn i’r Parc yn is na ble y byddem am iddo fod o ran 

ecosystem iach, ac yn sicr yn bell iawn i ffwrdd o gael ei 

wella.  

Mae’r rhesymau dros y darlun hwn yn niferus ond mae 

SONARR (2019) a dogfen WWF Argyfwng Hinsawdd 

Cymru (2020) yn amlygu’r canlynol fel y pethau sy’n 

gyrru’r golled o ran bioamrywiaeth yn y DU:-

 

Rheoli Amaethyddol 

Newid hinsawdd 

Newid hydrolegol 

Trefoli

Rhywogaethau estron goresgynnol 

Llygredd

Rheoli coetiroedd

>50%

RHESTR GOCH RHYWOGAETHAU 

ADAR 8 wedi gostwng fwy na 50% ym 

Mannau Brycheiniog rhwng 1995 a 2018

o ACA mewn cyflwr 

anffafriol 

56%

o SoDdGAau yn y Parc o 

dan reolaeth briodol  

10%

<6%

16.5% o’r Parc yn goetir neu’n blanhigfeydd 

fforest masnachol. O’r rhain, mae ychydig o 

dan 6% o’r Parc yn goetir llydanddail neu 

goetir cymysg lled-naturiol.

THE STATE OF NATURE IN THE PARK

CYFLWR NATUR YN Y PARC CENEDLAETHOL 

https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=cy
https://www.worldwildlife.org/pages/living-planet-report-2018
https://www.rspb.org.uk/globalassets/images/campaigning-and-positions/let-nature-sing/birdsong-takeover/pdf/sonr/rspb_state-of-nature_summary_wales.pdf
https://ww2.rspb.org.uk/Images/A%20LOST%20DECADE%20FOR%20NATURE_tcm9-481563.pdf
https://policy.friendsoftheearth.uk/insight/missing-action-natural-climate-solutions-englands-national-parks
https://www.wwf.org.uk/sites/default/files/2020-02/WWF%20CYMRU_Adroddiad_Argyfwng%20Natur%20Cymru_2020_0.pdf


Gweledigaeth penseiri dynodi Parc Cenedlaethol oedd 

darparu cyfleoedd mynediad am ddim i gefn gwlad i holl 

aelodau’r gymdeithas, ar gyfer yr hyn a alwyd yn 

hamdden awyr agored. Roedd hyn yn elfen allweddol i 

adferiad cymdeithasol a gyflwynwyd ar ôl erchyllterau’r ail 

ryfel byd ac fe’i hystyriwyd yn hanfodol ochr yn ochr â 

chreu’r wladwriaeth les, GIG a chyflog yn ystod gwyliau.

 

Mae’r modd y mae pobl yn cael mynediad i gefn gwlad a’i 

ddefnyddio wedi trawsnewid y weledigaeth ôl-ryfel hon 

yn llwyr. Nid yn unig yw poblogaeth y DU wedi tyfu’n 

sylweddol – ceir tua 13 miliwn yn fwy o bobl yn y DU 

heddiw nag oedd ym 1949 – ond mae perchnogaeth ceir 

wedi cynyddu’n esbonyddol. Ym 1950, roedd 4 miliwn o 

geir ar y ffyrdd, mae hyn wedi cynyddu i 38.4 miliwn 

erbyn heddiw. Mae’r twf hwn o ran pobl a’r defnydd 

preifat o geir wedi cael effaith fawr ar y Parc 

Cenedlaethol a’n gallu i reoli pwysau ymwelwyr. Mae 

twristiaeth, sef ymwelwyr sy’n aros neu’n ymweld am y 

dydd, yn un o elfennau mwyaf arwyddocaol yr economi 

leol. Yn wir, mae gwariant ymwelwyr wedi cynyddu 

gymaint â 45% ar y cyfan ers 2007. Daw ymwelwyr i’r 

Parc Cenedlaethol am nifer fawr o resymau, ond yn y 

bôn maen nhw’n dod i’r Parc Cenedlaethol am ei fod yn 

arwain at deimladau o lesiant sydd o fudd i iechyd 

emosiynol a hapusrwydd. Nid y bobl yw’r broblem, ond y 

modd y mae’r bobl yn cael mynediad i’r Parc. 

 

Ni fu eleni’n flwyddyn arferol. Am y tro cyntaf mewn 

degawd roedd ardaloedd mawr o’r Parc Cenedlaethol 

wedi cau ac roedd mynediad cyhoeddus yn 

anghyfreithlon. ‘Dewch i ymweld yn ddiweddarach’ oedd 

tiwn gron y Parc yn ystod cyfnod clo 2020. 

 

Yn ystod y cyfnod clo, yr unig gysur i lawer oedd mynd 

am dro lleol yn ddyddiol. Mae’r cyfle newydd i dreulio 

amser hamdden mewn mannau awyr agored wedi dod 

yn gyfystyr ag iachâd, ac yn gytras â gweledigaeth Dower 

a Hobhouse am y Parciau Cenedlaethol yn ôl yn y 

1940au. Ar ôl i’r cyfnodau clo ddod i ben, gwelwyd 

ymwelwyr yn dychwelyd mewn niferoedd na welwyd o’r 

blaen, fel petaent yn profi’r pwynt. 

 

Mae llawer o ymwelwyr yn ymgynnull mewn lleoliadau 

eiconig penodol fel yng nghanol y Bannau yn Storey 

Arms a Gwlad y Sgydiau ym Mhontneddfechan. Yn aml 

mae hyn yn golygu ein bod ni’n gweld ymwelwyr yn 

cyrraedd mewn nifer sydd y tu hwnt i’r hyn all yr ardal 

ymdopi ag e.  Mae hyn yn arwain at amrywiaeth o 

effeithiau nad ydynt yn unig yn andwyol i ansawdd 

profiad yr ymwelydd ond hefyd yn effeithio’n groes ar y 

cymunedau sy’n eu derbyn ac yn cael eu llethu gan 

ormod o ymwelwyr.

 

Ystyriaethau sy’n gysylltiedig â phwysau gormod o 

ymwelwyr y tu hwnt i’r capasiti:-

 

Allyriadau trawsgludo 

Ystyriaethau tagfa draffig a pharcio 

Cynnydd mewn tai haf ac ail gartrefi

Gweithgaredd hamdden amhriodol

Llygredd sŵn

Erydiad uwchdirol 

Effaith ar gynefinoedd sensitif ac amharu ar fywyd 

gwyllt

Newid croes oddi fewn i rinweddau arbennig 

Effaith ar gymunedau, treftadaeth ddiwylliannol 

a’r iaith Gymraeg

 

22%

CYNNYDD i ganran Hawliau Tramwy 

yn y Parc a ddosberthir fel ‘Hawdd Eu 

Defnyddio’ ers 2011 

Cyrhaeddodd 650 yn fwy o 

geir ymwelwyr ar adegau brig  

650

31%

CYNNYDD i ganran Hawliau Tramwy yn y 

Parc a ddosberthir fel ‘Ar Agor’ ers 2011. 

CYFLEOEDD I FWYNHAU’R PARC 

Amcangyfrifir bod 342 yn fwy o 

geir ymwelwyr yn parcio yn ardal

342

yng Ngwlad y Sgydau ar ôl cyfnod clo 2020 nag 

oedd yna o fannau parcio ar eu cyfer (62.5% 

dros y capasiti)

Storey Arms ar adegau brig nag oes yna o fannau 

parcio ar eu cyfer (<200% dros y capasiti)

https://www.gov.uk/government/statistics/tsgb-2011-vehicles
https://www.racfoundation.org/motoring-faqs/mobility#:~:text=A1)%20At%20the%20end%20of,a%20fall%20in%20new%20registrations.
https://z-p3.www.instagram.com/explore/tags/boriswalk/


Mae ein cymunedau wrth galon y Parc Cenedlaethol, ond 

nid yw byw gwledig heb ei anawsterau. Ymhlith y nifer o 

ystyriaethau sy’n wynebu cymunedau yn y Parc ar hyn o 

bryd ceir - newid hinsawdd; cynnydd mewn risg o 

lifogydd; tlodi tanwydd; mynediad at wasanaethau; 

newidiadau i gyfundrefnau cymhorthdal amaethyddol 

(gweler nesaf); tlodi gwledig; prisiau tai; poblogaeth sy’n 

heneiddio; cydraddoldeb a chynhwysiant; ecwiti rhyng-

genhedlaeth; pobl ifanc yn symud i ffwrdd a diffyg 

trafnidiaeth gyhoeddus. Cafodd effaith nifer o’r 

ystyriaethau hyn eu gwaethygu gan bandemig COVID-19.  

 

Ystyriaeth allweddol arall sy’n effeithio ar ein cymunedau 

yw newid demograffig. Dros yr ychydig ddegawdau 

diwethaf, collwyd pobl ifanc o’r ardal. Mae’r rheswm pam 

fod hyn yn digwydd yn gymhleth – yn rhannol y mae yn 

sgil atynfa cyffro’r ddinas fawr, ond y mae hefyd yn sgil 

diffyg cyfleoedd cyflogaeth yn y Parc a phrisiau uchel tai. 

Yn sgil colli pobl ifanc, mae poblogaeth y preswylwyr yn 

heneiddio, ac yna’n mynd yn hŷn gan fod yr ardal yn 

boblogaidd ar gyfer symud iddi i ymddeol. Mae pobl sy’n 

rhydd o ofynion teithio’n ddyddiol i’r gwaith yn dymuno 

treulio eu hymddeoliad yn y wlad. Canlyniad hyn yw 

prisiau tai uwch a cholli gwasanaethau a chyfleusterau fel 

ysgolion o’r cymunedau. Mae hyn yn gosod pwysau 

sylweddol ar ein pentrefi i amsugno rhagor o dwf a 

darparu tai fforddiadwy i bobl iau, tra saif y stoc tai 

cyfredol yn wag fel tai haf ac ail gartrefi – sy’n arwain at 

greu ‘pentrefi noswylio’. 

 

Rydym ni hefyd yn dyst i ddirywiad digynsail canol ein 

trefi. Mae cyfraddau gwacter wedi bod yn uchel ers peth 

amser. Rydym yn disgwyl gweld y sefyllfa hon yn 

gwaethygu yn sgil effaith COVID-19 ar fanwerthu ar y 

stryd fawr. 

 

Mae ein strwythur economaidd yn gymaint o ganlyniad 

i’n fframwaith fel cyrchfan ag ydyw fel Parc 

Cenedlaethol. Rydym yn llai dibynnol ar sectorau 

economaidd traddodiadol (fel gweithgynhyrchu a 

diwydiant) ond yn fwy dibynnol ar economi 

gwasanaethau sy’n amgylchynu’r fasnach dwristaidd. Yn 

ei thro, mae ein hapêl fel cyrchfan i dwristiaid yn 

dibynnu’n gryf ar dirwedd sy’n bennaf amaethyddol, â 

chymeriad a chydnerthedd sy’n ddibynnol ar 

weithredoedd ffermwyr sy’n gwneud eu bywoliaeth ar y 

tir. 

 

Gellir gweld bod ffyniant economaidd a fynegir drwy 

ddangosyddion allweddol y farchnad lafur yn dangos sifft 

o fod yn fwy ffyniannus i lai ffyniannus wrth i chi deithio o 

ardaloedd gogleddol yr Awdurdod i’r de. Mae ardaloedd 

amaethyddol gwledig y Parc Cenedlaethol yn arddangos 

ar gyfartaledd lefelau incwm uwch nag aneddiadau trefol 

meysydd glo Cymoedd De Cymru (anghyfannedd 

bellach) sydd ar ein hymylon deheuol. Caiff y 

gwahaniaeth gofodol hwn ei weld hefyd yn y lefelau o 

gyflogaeth, addysg ac aml-fesurau amddifadedd, yr oll yn 

dangos tuedd o waethygu o’r Gogledd i’r De. 

 

Cafodd economïau byd-eang eu dinistrio gan effeithiau 

Coronafeirws a’r shifft mewn ymddygiad a achoswyd gan 

hyn. Nid yw economi’r Parc Cenedlaethol yn anhydraidd 

i’r sioc a deimlir yn llym oddi fewn i sectorau fel 

manwerthu a thwristiaeth. Ar y cyd â’r ansicrwydd 

economaidd sy’n greiddiol i argyfwng Coronafeirws, caiff 

effeithiau ychwanegol eu rhagweld o gwmpas Brexit, a 

chytundeb masnach â’r UE yn y dyfodol. (Anhysbys ar 

adeg ysgrifennu hwn). Rhagwelir y bydd hyn yn cael yr 

effaith fwyaf lem ar y sector Amaethyddol, ond bydd 

hefyd yn effeithio ar yr holl sectorau sy’n dibynnu ar 

allforio a mewnforio nwyddau a gwasanaethau gyda 

Ewrop, gan gynnwys twristiaeth. 

 

35.8% 

Cyfran o gyfanswm poblogaeth ein 

preswylwyr dros 65 erbyn 2031 
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Nid yw’r Cynllun Rheoli’n bodoli mewn gwactod. Caiff ei 

ffurfio oddi fewn i, ac mewn ymateb i gyd-destun 

economaidd a gwleidyddol ei leoliad ar adeg ysgrifennu. O 

ran y cynllun hwn, yr amser hwnnw yw 2020, a’r cyd-destun 

yw byd sydd, gobeithio’n dod allan o argyfwng 

Cornoafeirws. 

 

2020 oedd y flwyddyn pan aeth plant ysgol ar streic i amlygu 

natur frys yr argyfwng hinsawdd a’r diffyg argyfwng a 

ddangoswyd tuag ato gan y sawl mewn grym. Hon hefyd 

oedd y flwyddyn wnaeth y Pwyllgor Newid Hinsawdd osod 

llwybr Cymru i gyrraedd allyriadau sero net erbyn 2050. 

 

2020 oedd y flwyddyn wnaeth y Cenhedloedd Unedig (CU) 

osod targed  i ddiogelu 30% o arwynebedd tir a mȏr y byd 

ar gyfer natur erbyn 2030, tra ar yr un pryd, gwnaeth 

Adroddiad Rhagolwg Bioamrywiaeth Byd-eang arddangos 

nad oedd yr un Targed Bioamrywiaeth Aichi unigol wedi ei 

fodloni. Roedd y ddynoliaeth, dywedent, ar groesffordd o 

ran ei goroesiad ei hun.  

 

2020 oedd y flwyddyn wnaeth pobl o bob lliw, rhywedd ac 

oed ddod at ei gilydd i gefnogi mudiad Mae Bywydau Du o 

Bwys gan amlygu anghydraddoldeb, anghyfiawnderau 

hanesyddol a phresennol ac i geisio cael dyfodol mwy 

cyfartal. 

 

2020 oedd y flwyddyn y gadawodd y DU yr Undeb 

Ewropeaidd. Mae hyn yn hanfodol i’r Parc Cenedlaethol gan 

y bydd cyfundrefnau cymorthdaliadau amaethyddol bellach 

yn gwyro o’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) i 

gyfundrefn newydd a osodwyd gan Lywodraeth Cymru 

(cyhoeddwyd mewn drafft ar adeg ysgrifennu). Dyma fydd 

un o’r sbardunau mwyaf o ran newid hinsawdd yn y Parc 

Cenedlaethol, a hwn hefyd yw un o’n cyfleoedd mwyaf ni i 

adfer natur, lliniaru ac addasu i effeithiau newid hinsawdd, a 

chynhyrchu bwyd cynaliadwy o ansawdd i’n cymunedau. 

 

Ac yn olaf, 2020 oedd y flwyddyn wnaeth Cyfoeth Naturiol 

Cymru (CNC) gyhoeddi tystiolaeth newydd  mewn 

perthynas â llygredd ffosffad gwasgaredig yn Afon Gwy, a’r 

perygl mae hyn yn ei osod ar ecosystemau cyflawn dŵr 

croyw (gweler trosodd am ragor am hyn).

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

SBARDUNAU A PHWYSAU DROS NEWID

https://ukscn.org/
https://www.theccc.org.uk/wp-content/uploads/2020/12/Executive-Summary-The-path-to-Net-Zero-and-reducing-emissions-in-Wales.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/efb0/1f84/a892b98d2982a829962b6371/wg2020-02-03-en.pdf
https://www.cbd.int/gbo5
https://www.theguardian.com/world/2020/nov/13/how-black-lives-matter-has-inspired-a-generation-of-new-uk-activists
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-12/bil-amaethyddiaeth-papur-gwyn.pdf
https://post.parliament.uk/research-briefings/post-pn-478/


Ffosffad yn ein hafonydd gwarchodedig – 

argyfwng cymdeithasol, ecolegol ac economaidd  

Mae ffosfforws, sydd fel arfer yn cael ei ganfod yn ei gyflwr mwynol, ffosffad, yn hanfodol i fywyd 

pob anifail a phlanhigyn. Mae’n bodoli’n naturiol mewn rhai creigiau, priddoedd ac afonydd ond 

mae defnydd helaeth o ffosffad mewn gwrtaith, a chynnyrch glanhau domestig wedi creu mwy o 

grynodiadau oddi fewn i’n hamgylchedd nag a fyddi’n bodoli’n naturiol. Mae’r gormodedd hwn o 

ffosffad yn diweddu yn ein systemau afonydd. Pan fo ffosffad yn cyrraedd y dŵr gall gyfrannu’n 

sylweddol at broses a elwir yn ewtroffigedd ble ceir gormodedd o dyfiant algâu, sy’n darwagio 

lefelau ocsigen gan wneud yr afon yn gynefin anaddas i bysgod, planhigion a phob math o fywyd 

dyfrol arall. O ganlyniad, mae CNC wedi diffinio lefelau derbyniol ffosffad i’n systemau afonydd, 

yn seiliedig ar safonau monitro cyffredin a gyflwynwyd gan gorff ymgynghorol gwyddonol y 

Llywodraeth sef y Cydbwyllgor Cadwraeth Natur (CCN) a gyhoeddwyd yn 2016.

 

Mae Afon Gwy yn Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac mae ganddi’r lefel uchaf o ddiogelu 

amgylcheddol posibl o dan gyfraith yr UE (cyfraith DU bellach). Yn ystod haf 2020, gwelwyd 

gordyfiant helaeth o algâu mewn rhannau mawr o’r afon a’i hisafonydd gan arwain at golli 

rhywogaethau a nodweddion gwarchodedig. Ym mis Rhagfyr 2020, cyhoeddodd CNC fanylion 

am lefelau ffosffad ar gyfer Afon Gwy: ‘Asesiad Cydymffurfiaeth Ffosffad’. Dangosodd hwn fod 

gan 67% o system yr afon lefelau ffosffad a oedd yn uwch na lefelau targed a chanlyniad hynny 

oedd rhoi stop ar unwaith i’r holl weithgaredd rheoledig a fyddai’n cynyddu lefelau ffosffad yn 

system yr afon. Y sector a gafodd ei effeithio’n fwyaf sylweddol gan y dystiolaeth newydd hon 

yw’r diwydiant datblygu, ble y bydd yn rhaid i adeiladu tai, ysgolion, cyfleusterau cymunedol, 

swyddfeydd a siopau ddod i stop nes bod system yr afon wedi dychwelyd i’w hiechyd ecolegol.  

Ar 20 Ionawr 2021, cyhoeddodd CNC fanylion llawn am gyflwr ffosffad holl afonydd 

gwarchodedig Cymru. Canfyddiad hyn oedd fod 88% o gyrff dŵr yn nalgylch ACA afon Wysg 

wedi methu â bodloni targedau ffosffad. Yr  Wysg yw’r waethaf o blith afonydd ACA Cymru o 

ran ei pherfformiad mewn perthynas â thargedau ffosffad, a hon yw’r unig afon ble ceir 

methiannau helaeth yn y blaenddyfroedd.

 

Mewn sawl ffordd mae ffosffad yn ddangosydd ac yn wyliedydd ar gyflwr llawer ehangach o 

ddirywiad amgylcheddol - gellir ei gymharu â’r caneri mewn pwll glo - rhybudd cynnar fod 

gwenwyndra ar gynnydd sy’n arddangos ein bod ni, drwy ein gweithredoedd, wedi gorlethu 

gallu’r amgylchedd gan arwain at ganlyniadau cymdeithasol ac economaidd sylweddol. Er mwyn 

gwneud yn iawn am yr anghydbwysedd hwn, mae angen i ni weithredu ac ailadeiladu 

cydnerthedd amgylcheddol hir dymor. Yn rhannol, bydd angen i weithredu o’r fath fod ar raddfa 

lleoliad dalgylch i adfywio systemau naturiol a hidlo ffosffad yn naturiol o systemau allweddol. 

Mae angen i ni hefyd feddwl am y sbardunau cymdeithasol ehangach sy’n cyfrannu at argyfwng 

o’r fath, fel galwad y farchnad am fwyd rhad ac arferion bwyta sy’n arwain at ddwysau arferion 

amaethyddol.

 

Felly, mae mynd i’r afael â llygredd ffosffad yn ein hafonydd yn ystyriaeth hanfodol ar gyfer 

CRhPC21 a’n gobaith yw gweithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid a chyflawni atebion i’r 

argyfwng cyfredol sy’n seiliedig ar natur.

 

 

https://jncc.gov.uk/our-role/the-uk/
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/water-reports/compliance-assessment-of-welsh-river-sacs-against-phosphorus-targets/?lang=cy


GWELEDIGAETH O’R DYFODOL

 

Bydd gweithredu i ymateb i’r ystyriaethau dynodedig 

yn arwain at dirwedd sy’n edrych yn wahanol iawn. 

Mae’r dudalen ganlynol yn darparu braslun o sut olwg 

allai fod ar hyn. Cyflwynwn ein huchelgais er mwyn 

dechrau dialog ynghylch dyfodol y Parc Cenedlaethol. 

 



 

 

 

Mae’r ddelwedd hon yn ein harwain yn ôl at yr un olygfa nodweddiadol yn y Parc Cenedlaethol. 

 

Y tro hwn, fodd bynnag, rydym wedi symud y cloc ymlaen 25 mlynedd i beintio portread o dirwedd bosibl y dyfodol. 

Yn y dirwedd hon, mae natur a ffermio’n cydweithio i greu tirwedd gydnerth ble mae natur yn ffynnu. 

 

Bydd dyfodol cynaliadwy i’r Parc Cenedlaethol yn cofleidio adfer natur, atebion i newid hinsawdd sy’n seiliedig ar 

natur, tyfiant gwyrdd, a thrawsnewidiad i’n cymunedau i fywyd carbon isel sy’n hygyrch i bawb. Ein gobaith yw y caiff 

eraill eu hysbrydoli i weithredu ac y bydd ein hymwelwyr yn elwa ac yn dysgu o gael cyswllt agosach at y byd hwn sy’n 

gyfoeth o natur. Dyma’r grym sy’n gyrru ein gweledigaeth ac estynnwn wahoddiad i chi ei rhannu gyda ni wrth i ni 

symud at ddatblygu  CRhPC21. 

 

Credwn fod hyn yn orfodaeth sy’n rhaid gweithredu arni nawr, a ble y bo’n bosibl ar y cyd â phawb sy’n rhanddeiliad 

ym mharhad hyfywedd y Parc i bobl a natur.  

 

Rydym o’r farn fod hyn yn ymateb angenrheidiol a phwysig i fygythiadau dirfodol newid hinsawdd a cholli 

bioamrywiaeth a fydd ar y cyd yn dinistrio’n cymunedau, a’n gallu i dyfu a chynhyrchu ein bwyd ein hunain. Mae perygl 

gwirioneddol a phresennol iawn llifogydd, llygredd a cholli peillwyr eisoes yn cael effaith y gellir ei weld ar iechyd 

dynol, yr economi a chynhyrchu bwyd. Nid oes rhagor o gapasiti gan y byd naturiol i ddirywio ymhellach, yn hytrach 

mae angen pob cyfle i’r amgylchedd wella. Mae angen i ni newid y ffordd rydym ni’n byw, y ffordd rydym 

yn rheoli’r tir a’r ffordd rydym yn diffinio llewyrch yn y Parc Cenedlaethol neu byddwn yn wynebu 

colled di-droi’n-ôl.

 



FFRAMWAITH AMCANION A PHOLISI 

 

Mae’r weledigaeth yn ein hannog i ddechrau diffinio 

amcanion polisi’r dyfodol ar gyfer CRhPC21. Mae’r 

amcanion hyn yn gosod allan yr hyn yr ydym ni fel 

Awdurdod yn meddwl sy’n angenrheidiol ar gyfer 

Rheolaeth y Parc yn y dyfodol. Ein safbwynt ni yw 

hwn yn seiliedig ar ein dealltwriaeth o’n pwrpas a’n 

dyletswyddau yng nghyd-destun y 21ain ganrif, gan 

fod yn ymwybodol o faterion argyfwng hinsawdd a 

natur. 

 

Daw’r adran i ben gyda chwestiynau manwl, er mwyn 

dechrau trafodaeth am reolaeth y Parc yn y dyfodol. 

 





Partneriaethau perthnasol cyfredol 

y mae’r Awdurdod yn gweithio â 

nhw  

Partneriaeth Natur Lleol 

Meithrin Mynydd 

Partneriaeth Defnydd Tir y Mynyddoedd 

Duon

Mega-ddalgylch Bannau Brycheiniog 

Partneriaeth y Sgydau 

 

 

Gwneud y Parc yn fodel enghreifftiol o Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy fel ateb i 

newid hinsawdd gan gydweithio â rheolwyr tir  

Rydym yn gwybod fod gweithredu i leddfu newid hinsawdd ac addasu iddo a gwrthdroi dirywiad 

bioamrywiaeth yn gofyn am newid sylweddol mewn arferion rheoli tir. Rydym am weithio gyda’n 

tirfeddianwyr i’w helpu i sylweddoli hyn a bod gweithredu o’r fath yn arwain at gyfleoedd. Byddwn ceisio 

cynyddu adfer natur oddi fewn i 67,000 hectar y Parc. Bydd hyn yn cynnwys adfer coetir ac ehangu adfywio 

naturiol a phlannu coed newydd; adfer mawndir, afonydd a gwlypdiroedd; gwella cyflwr, cysylltedd a 

swyddogaeth cynefinoedd allweddol eraill; a llawer o fuddion eraill. Byddwn yn arwain drwy esiampl drwy 

reoli ein tir ein hunain.  

 

Dychwelyd ein cyrff dŵr gwarchodedig at statws da, lleihau’r risg o lifogydd a chynnal y 

gwelliannau hynny 

Rydym am weithio mewn partneriaeth i alluogi pob corff dŵr a dalgylch yn y Parc Cenedlaethol gael eu 

hasesu fel ‘da’, yn gyffredinol, gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Rydym am arwain wrth ddatblygu a gweithredu 

atebion sy’n seiliedig ar natur wrth fynd i’r afael â sbardunau economaidd y tu ôl i’r argyfwng amgylcheddol 

yn ein hafonydd gwarchodedig.  

 

Gweithio gyda’n cymuned amaethyddol i sicrhau fod Cynllun Ffermio’n Gynaliadwy yn 

cyflenwi’r deilliannau gorau ar gyfer amgylchedd naturiol y Parc Cenedlaethol. 

Bydd y Cynllun Ffermio Cynaliadwy sy’n cymryd lle PAC yn creu ffordd wahanol o ffermio. Caiff ffermwyr 

eu talu i ddarparu nwyddau cyhoeddus, fel adfer natur a dal a storio carbon. Mae hwn yn gyfle anferthol 

ond un y gwyddom na fydd heb ei heriau i rai ffermwyr.  Gwyddom hefyd y bydd gan lawer o’r newidiadau 

mewn technegau ffermio fuddion i ffermwyr lleol. Gwyddom fod gan yr Awdurdod rôl i helpu ffermwyr i 

drawsnewid ac elwa o’r gyfundrefn newydd ac rydym am ddefnyddio ein harbenigedd i helpu ffermwyr i 

wneud y mwyaf o’r cynllun tra bo natur a’n amgylchedd yn elwa gymaint ag sy’n bosibl.

 

Sicrhau fod pob datblygiad a defnydd o dir yn arwain at fuddiant net bioamrywiaeth ac yn 

darparu net-enillion amgylcheddol ehangach, gan arddangos niwtraliaeth carbon ble y bo’n 

berthnasol 

Rydym wedi gweld yr effaith gafodd datblygu ar amgylchedd ein Parc. Er mwyn lliniaru peth o’r effeithiau 

amgylcheddol gwaethaf, mae angen i ni sicrhau fod y ‘sawl sy’n llygru yn talu’. Yn hynny o beth, rhaid i 

unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol yn y Parc Cenedlaethol fod yn enghreifftiol o ran y buddion ddaw yn ei sgil. 

Byddwn yn defnyddio ein CDLl yn y dyfodol i osod fframwaith polisi uchelgeisiol wedi ei anelu at y dibenion 

hyn ac yn gysylltiedig â’r strategaeth twf gwyrdd.

 

Adfer tirwedd a 

natur:

Polisi Strategol 

Ardaloedd ble mae datblygu partneriaeth 

yn angenrheidiol 

Ffermio i’r Dyfodol ledled y Parc 

Rheoli maetholion Afon Wysg a’r dalgylch 

ehangach 

Cyllid allanol yn cynnwys buddsoddi cyfalaf 

naturiol a chyllid 

Is-ddalgylch Llyn Llangors 

Canol y Bannau 

 

 



Partneriaethau cyfredol perthnasol y 

mae’r Parc Cenedlaethol yn gweithio 

â nhw 

Partneriaeth Natur Lleol 

Gweithgor yr A470 

Grŵp Dŵr y Bannau 

Partneriaeth y Sgydau 

Partneriaeth Amgylchedd Hanesyddol 

 

 

Gwneud teithio cyhoeddus a chynaliadwy yn fodd dichonadwy o gael mynediad i’r 

Parc i’n hymwelwyr 

Gwyddom mai’r rheswm y mae’r rhan fwyaf o bobl yn cael mynediad i’r Parc Cenedlaethol mewn 

car yw am nad oes opsiwn arall. Mae’n gyfrifoldeb ar y Parc i sicrhau fod opsiynau ymarferol eraill ar 

gael i ymwelwyr. Mae hyn yn golygu cydweithio gyda’n partneriaid i gynyddu mynediad heb 

ddefnyddio ceir. Rydym yn ystyried bysiau, e-feiciau a’r posibilrwydd o beth mynediad i gerbydau 

trydan.

 

Hyrwyddo’r Parc fel Gwasanaeth Iechyd Naturiol  

Cafodd y genedl ei dinistrio gan argyfwng Coronafeirws. Gwyddom y gallai’r Parc chwarae rhan 

sylweddol o ran mynd i’r afael ag effeithiau iechyd y corff a’r meddwl yn sgil cyfnodau clo niferus, ac 

amodau byw a gwaith wedi eu haltro’n fawr. Byddwn yn arwain ar y fenter hon gyda’n rhaglenni 

targedig ein hunain gan weithio’n agos at ein darparwyr eraill a chymunedau sydd mewn angen 

mwyaf. Byddwn yn estyn y gweithgaredd hwn i weithio gyda phartneriaid allweddol, monitro 

deilliannau a chynyddu mynediad y Parc at ddibenion therapiwtig i bawb, ar gyfer llesiant y dyfodol.  

 

Datblygu rhaglen ddehongli, addysg a chyfathrebu sy’n gysylltiedig â phrosiectau 

adfer natur yn y Parc Cenedlaethol  

Gwyddom fod gweithredu ar newid hinsawdd yn angenrheidiol ar lefel lywodraethol a 

chorfforaethol, ond hefyd yng ngweithredu unigolion yn eu cartrefi eu hunain. Mae tystiolaeth yn 

dangos fod gwell mynediad at natur yn cynyddu ymddygiad o blaid yr amgylchedd ac mae pobl yn 

dyfod yn fwy tebygol o ymgymryd â gweithredu yn eu cartrefi eu hunain i gyfyngu ar eu heffaith 

bersonol i’r hinsawdd a natur. Mae newid mewn ymddygiad yn cynyddu gyda gwell dealltwriaeth o 

ddirywiad natur a’r cyfleoedd am adfer. Un o’r pethau symlaf y gallwn ei wneud yw sicrhau fod ein 

holl waith ar gyfer adfer natur yn cael ei esbonio i’n cymunedau a’n hymwelwyr.  

 

Datblygu cynllun integredig ar gyfer rheolaeth yr amgylchedd hanesyddol yn y 

dyfodol, gan weithio gydag amcanion sy’n berthnasol i adfer natur 

Mae treftadaeth y Parc Cenedlaethol yn bwysig iawn i’n tirwedd. Gwyddom y bydd ein gweledigaeth 

o’r dyfodol yn gofyn am newid tirwedd. Mae angen i ni sicrhau fod y fath weithredu yn y dyfodol yn 

cael ei wneud mewn partneriaeth â’r gymuned dreftadaeth i sicrhau nad yw amgylchedd hanesyddol 

y Parc Cenedlaethol yn cael ei effeithio’n negyddol. Felly, rydym yn anelu at weithio gyda’n 

partneriaid allweddol i ddatblygu cynllun integredig a chadw a gwella ein hamgylchedd naturiol a 

hanesyddol mewn modd holistig. 

 

Ysbrydoli Pobl a 

Lleoedd: 

Polisi Strategol  

Ardaloedd ble y mae datblygu 

partneriaeth yn angenrheidiol 

Iechyd a llesiant 

Amrywiaeth a chynhwysiant 

Teithio Llesol 

 

 



Partneriaethau perthnasol cyfredol y 

mae’r Parc Cenedlaethol yn 

cydweithio â nhw 

Partneriaeth Natur Leol 

Partneriaeth y Sgydau

Cronfa Datblygu Cynaliadwy

 

Datblygu strategaeth ‘twf gwyrdd’ i’r Parc Cenedlaethol gyda Thaliadau ar gyfer 

Gwasanaethau Ecosystem wrth ei chalon.   

O gredydau carbon i fasnachu maetholion ceir symudiad sy’n tyfu sy’n gweld adfer natur fel cyfle 

buddsoddi dichonadwy. Rydym am weithio gyda’n partneriaid (tirfeddianwyr ac arbenigwyr) i 

ddatblygu portffolio o gyfleoedd buddsoddi’r dyfodol yn seiliedig ar natur ledled y Parc gan 

ddefnyddio ein rhwydwaith o reolwyr tir i’w weithredu. Gallai hyn fod yn fferm yn arallgyfeirio ar 

gyfer menter sy’n seiliedig ar natur yn cynnwys eco-dwristiaeth, amrywio cynhyrchu bwyd a 

datblygu rhwydwaith gwefru’n gyflym ar gyfer cerbydau trydan. 

 

Galluogi a chefnogi datblygiad cymunedol o Gynlluniau Lle gyda’r nod o ddatblygu 

cymunedau 20 munud. 

Mae cymunedau 20 munud yn rhai ble mae preswylwyr yn gallu diwallu eu hanghenion sylfaenol o 

fewn 20 munud. Mae hwn yn darged uchelgeisiol i nifer o’n cymunedau gwledig ond mae’n un yr 

ydym yn credu sy’n hanfodol os ydym am sicrhau eu bod yn goroesi i’r 21ain ganrif. Bydd ein 

hymdrechion yma yn canolbwyntio ar ddatblygu canolfannau wedi eu lleoli yn y gymuned i 

ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau; gwagle tyfu cymunedol ar gyfer iechyd a llesiant; tai dan 

arweiniad cymunedol sy’n hygyrch i bobl leol ac ar gyfer cynaladwyedd cymunedol; cyfleoedd i 

weithio o adref gan gynnwys gweithdai dan arweiniad cymunedol a gwagle swyddfa a chynlluniau i 

annog ôl-osod stoc tai cyfredol ar gyfer effeithiolrwydd ynni a chynlluniau ynni domestig 

adnewyddadwy. 

 

 

 

Menter 

gymunedol a 

gwledig: 

Amcanion polisi’r 

dyfodol 

Meysydd ble y mae datblygu 

partneriaeth yn angenrheidiol  

Ffermio i’r Dyfodol 

Busnesau lleol 

Tai Cymunedol

Ynni Cymunedol

Ariannu allanol yn cynnwys buddsoddi 

cyfalaf naturiol a chyllid.

 



Cwestiynau 

 

Aeth y ddogfen hon â chi ar daith: o dystiolaeth allweddol, i 

weledigaeth y dyfodol ac yn olaf at nodau ac amcanion polisi’r 

dyfodol. Dyma daith yr Awdurdod wrth gytuno ar gynnwys y 

ddogfen.   

 

Hoffem ni’n awr, roi’r cyfle i chi feddwl am beth allai’ch 

gweledigaeth chi fod ar gyfer y dyfodol, ar ôl  i chi ddarllen y 

dystiolaeth – beth yw’ch ffordd chi ymlaen? Mae’r cwestiynau 

canlynol yn fodd o sbarduno meddwl ynghylch sut fyddech chi’n 

fframio CRhPC21 petaech chi’n ei ysgrifennu, yn hytrach na ni. 

Nid oes angen i chi ateb pob cwestiwn, does dim rhaid ateb 

unrhyw un ohonynt – maen nhw yma i’ch ysgogi. Mae Adran 5 y 

ddogfen yn nodi manylion anfon eich atebion atom. 

 

1. Ydych chi’n cytuno â’r materion a nodir? 

2. I ba raddau mae’n gweledigaeth ar gyfer dyfodol y Parc yn 

cyd-fynd â’ch gweledigaeth chi eich hun?

3. Mae’n pwyslais wedi bod ar adfer natur a lliniaru ac addasu 

yn sgil newid hinsawdd – ai dyma’r blaenoriaethau pwysicaf 

i’r Parc fynd i’r afael â nhw? Os na, beth fyddai prif ffocws 

CRhPC21 petaech chi yn ei ysgrifennu? 

4. Rydym wedi braslunio nifer o amcanion polisi ar gyfer 

CRhPC21 – a fydd y rhain yn mynd i’r afael â phob 

ystyriaeth sy’n wynebu’r Parc? Beth ydym wedi ei anghofio? 

Pa amcanion y tybiwch chi sydd yn gywir? Pa amcanion yr 

ydych chi’n anghytuno â hwy? 

5. Rydym wedi gwneud ymdrech i gynnwys partneriaethau 

cyfredol ac i’r dyfodol y byddwn yn cydweithio â hwy er 

mwyn gweithredu’r Cynllun hwn – a ydym wedi anghofio 

am rywun? Oes unrhyw feysydd ar gyfer cydweithio yn y 

dyfodol yr ydym wedi anghofio amdanynt? 

6. Trosodd, rydym wedi nodi ein Priodoleddau Arbennig fel y 

diffinnir gan Gynllun Rheoli 2010. Ai dyma Briodoleddau 

Arbennig Bannau Brycheiniog o hyd? Beth fyddech chi’n eu 

newid? A yw’r Priodoleddau Arbennig hyn yn gymwys, o 

hyd ar gyfer ein gweledigaeth i’r dyfodol? 

 



EIN PRIODOLEDDAU 

ARBENNIG 

Heddwch a llonyddwch 

Parc Cenedlaethol sy’n cynnig heddwch a llonyddwch a chyfleoedd ar gyfer 

mwynhad tawel, ysbrydoliaeth, ymlacio ac adfywio’n ysbrydol. 

 

Bywiogrwydd ac iachusrwydd 

Ymdeimlad o fywiogrwydd ac iachusrwydd sy’n dod o fwynhau awyr iach y 

Parc, dŵr glân, lleoliad gwledig, tir agored a bwydydd sydd wedi eu 

cynhyrchu’n lleol. 

 

Naws am le ac ymwybyddiaeth 

ddiwylliannol 

Naws am le ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol – ‘Cymreictod” – wedi ei 

nodweddu gan yr iaith Gymraeg frodorol, cysylltiadau crefyddol ac 

ysbrydol, arferion a digwyddiadau unigryw, bwydydd a chrefftau 

traddodiadol, trefi a phentrefi hanesyddol heb eu hanharddu’n ormodol, 

ffermydd teuluol a sgiliau traddodiadol sy’n parhau i gael eu hymarfer ac a 

ddatblygwyd gan drigolion lleol er mwyn ennill bywoliaeth yma fel arferion 

ar dir comin a phori. 

 

Synnwyr darganfod 

Synnwyr darganfod lle y mae pobl yn fforio cyfrinachau a straeon cudd y 

Parc fel hanesion daearyddol, safleoedd cynhanesyddol, setliadau 

canoloesol, lleoliadau diwydiannol cynnar, mythau a chwedlau lleol a 

thrysorau daearegol o’r cynfyd. 

 

Crandrwydd ysgubol a harddwch naturiol, 

neilltuol 

Crandrwydd ysgubol a harddwch naturiol, neilltuol y Parc sydd i’w gweld 

o’r tirweddau amrywiol gan gynnwys ceunentydd a sgydau anhygoel, 

daeareg karst clasurol ag ogofau a llyncdyllau, tirffurfiau  rhewlifol 

gwrthgyferbyniol fel clogwyni a chymoedd llydan a gerfiwyd o hen 

dywodfaen coch a chopaon bryniau amlwg sydd â golygfeydd eang i bob 

cyfeiriad.  

 

Cyferbyniad patrymau, lliwiau a gweadau 

“Clytwaith” gweithiol a byw o batrymau, lliwiau a gweadau 

gwrthgyferbyniol sy’n cynnwys tirweddau ffermio sy’n cael eu cynnal yn 

dda, ucheldiroedd agored, llynnoedd ac afonydd nadreddog, coetiroedd 

bychain, lonydd gwledig, perthi, waliau cerrig ac anheddau gwasgaredig. 

https://venngage.com/


Amrywiaeth bywyd gwyllt a chyfoeth 

cynefinoedd lled-naturiol 

Mynediad helaeth ac eang at amrywiaeth bywyd gwyllt y Parc o ran 

bywyd gwyllt a chyfoeth cynefinoedd lled-naturiol, fel coetiroedd 

brodorol, rhostir a glaswelltir, llynnoedd naturiol, cynefinoedd glannau’r 

afon, gwrychoedd hynafol, palmant calchfaen a gorgorsydd gan gynnwys 

y rheini o bwysigrwydd cenedlaethol a rhyngwladol.

 

 

Garw, anghysbell a heriol 

Tirweddau sydd, yng nghyd-destun y DU, yn ddaearegol arw, 

anghysbell a heriol.  

 

 

Hygyrch ac i’w fwynhau 

Cefn gwlad sy’n hygyrch ac i’w fwynhau gyda chyfleoedd helaeth, eang 

ac amrywiol i ymddiddori mewn cerdded, seiclo, pysgota, 

gweithgareddau dŵr a arferion eraill o hamddena neu ymlacio 

cynaliadwy. 

 

 

Ymdeimlad o gymuned glos

Ymdeimlad o gymuned glos ble mae trefi a phentrefi bach bugeiliol yn 

gymharol ddiogel, yn gyfeillgar a chroesawgar ac yn cynnal ysbryd 

cydweithredu. 

https://venngage.com/


EICH PARC

Gwyddom fod y Parc Cenedlaethol yn fwy nag 

Awdurdod yn unig. Yn aml, mae ein rôl fel cydlynydd –  

yn dod â’r holl bobl sydd â diddordeb mewn pwnc 

penodol neu le penodol at ei gilydd i weithio ar y cyd er 

mwyn cael y deilliannau gorau. Dyna pam y dywedwn 

nad ein Cynllun ni yw’r Cynllun Rheoli ond Cynllun y 

Parc cyfan fel endid daearyddol i bawb sy’n rhanddeiliad 

yn ei ddyfodol. Felly mae eich safbwyntiau’n ganolog i’r 

modd y datblygwn y cynllun hwn gyda’n gilydd. 

 

Fel y nodir isod, ceir nifer o ffyrdd y gallwch gymryd rhan 

yn y camau nesaf tuag at ddatblygu Cynllun Rheoli’r Parc 

Cenedlaethol.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Os ydych yn unigolyn ymunwch â’n panel 

dinasyddion  

Os yw’n well gennych siarad nac ysgrifennu, gallwch ymuno 

ag un o’n paneli dinasyddion annibynnol. Mae panel 

dinasyddion yn grŵp o unigolion sy’n ymddiddori yn nyfodol 

Rheolaeth y Parc Cenedlaethol. Rôl y Panel yw gwrando ar 

gyflwyniadau gan arbenigwyr ac yna gwneud penderfyniadau 

am sut allai CRhPC21 fynd i’r afael â’r ystyriaethau a 

ddynodwyd. Bydd y Panel yn cyflwyno argymhellion yn 

uniongyrchol i Fwrdd yr Awdurdod. Er mwyn cofrestru, 

defnyddiwch y ffurflen ar dudalen CRhPC21 y wefan. 

Ysgrifennwch atom am y weledigaeth o’r 

dyfodol 

Gallwch ymateb i’r ymgynghoriad hwn yn ysgrifenedig 

i ddatgan sut ydych chi’n gweld y weledigaeth o’r 

dyfodol. Gallwch ddefnyddio’r awgrymiadau 

blaenorol am gwestiynau neu amlygu meysydd eraill y 

teimlwch sydd angen ein sylw. Caiff pob sylw ei 

ddarllen a bydd ymateb i bob un. Yn aml bydd hyn yn 

arwain at newidiadau neu ddiwygiadau i’n meddwl a’n 

mynegiant. Wrth ystyried ein trefniadau gwaith 

cyfredol, byddai’n haws i ni pe byddech yn e-bostio 

eich ymatebion. Defnyddiwch y cyfeiriad e-bost hwn:

 

CRHPC21@beacons-npa.gov.uk

 

Nodwch y testun Be The Change / Creu Newid 

 

(os na allwch e-bostio, byddai’n dda gennym gael 

llythyr hen ffasiwn oddi wrthych, defnyddiwch 

gyfeiriad yr Awdurdod). 

 

 

#BeTheChangeBreconBeacons 

#ByddNewidBannauBrycheiniog

Os yw’r cyfryngau cymdeithasol at eich dant yna gallwch 

drydar eich barn a defnyddio’r hashtag uchod, gallwch 

ddefnyddio testun, delweddau neu fideo. Gallwch hefyd 

ei ddefnyddio ar Instagram, Facebook neu unrhyw 

blatfform rydych yn ei ddefnyddio yn eich bywyd bob 

dydd. 

 

Os ydych chi’n darllen hwn am eich bod yn rhan o 

sefydliad neu grŵp sy’n gweithio yn y Parc, gallech 

ddewis ymuno â’n Panel Cyfeirio Rhanddeiliaid. Mae’r 

Panel Cyfeirio Rhanddeiliaid yn gweithredu fel 

gweithgor i ddatblygu ardaloedd o’r CRhPC21. Mae’r 

Panel yn adrodd yn ôl i’r Bwrdd, ond mae hefyd rôl 

weithredol ganddo. Gallwch ddweud wrthym eich 

bod am gyfrannu at y panel hwn, ond wrth wneud 

hynny, byddwch yn barod i ymrwymo i waith 

gweithredol yn y Parc wrth weithredu’r Cynllun. 

Dyfod yn wirfoddolwr 

Un o’r ffyrdd gorau y gallwch gyfrannu at reolaeth y Parc 

yn y dyfodol yw drwy wirfoddoli i wneud gwaith 

ymarferol yn y Parc i wella deilliannau i natur, ein 

treftadaeth, mynediad a dehongliad. Dyma ffordd i chi 

wneud gwir wahaniaeth. Mae rhagor o fanylion ar gael 

yma. 

https://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/volunteering/gwirfoddoli/


Eich Tîm CRhC21 

Mae’r ddogfen hon a gwaith CRhPC21 yn ganlyniad i dîm ymroddedig o bobl sydd â 

gwir angerdd dros oroesiad y Parc Cenedlaethol i’r dyfodol. Gallwch ddarllen rhagor 

amdanynt a sut i gysylltu â nhw isod.  

 

Helen Roderick 

Mae Helen yn bartner mewn busnes ffermio ac fe’i ganwyd a’i 

magwyd yn y Parc. Mae Helen yn angerddol dros dechnegau 

ffermio cynaliadwy ac yn credu’n gryf mai ffermwyr yw dyfodol y 

Parc. Mae hanes hir gan Helen o ddatblygiad cymunedol yn y 

Parc ac ar hyn o bryd mae’n arwain ein gwaith gyda 

rhanddeiliaid. 

helen.roderick@beacons-npa.gov.uk 

Naomi Davies

Merch leol yw Naomi sy’n byw ar fferm ei rhieni. Cefndir mewn 

ymarfer gwledig sydd ganddi ac mae ganddi ben da iawn am 

arallgyfeirio fferm a datblygu busnes. Naomi yw un o’r bobl 

fwyaf effeithlon wnewch chi gwrdd erioed ac mae’n cadw trefn 

arnom ni. Mae Naomi’n arwain ar ddatblygiad safle-benodol. 

naomi.davies@beacons-npa.gov.uk

Chris O'Brien

Mae Chris wedi byw yn Aberhonddu ers dros 15 mlynedd. Yn 

gynllunydd tref siartredig, mae cariad Chris o’r awyr agored yn 

golygu ei fod wedi arbenigo mewn materion amgylcheddol ac 

mae’n gweithio tuag at gymhwyster arwain bryn a chorstir. Mae 

e hefyd yn gredwr angerddol yn symudiad y Parc Cenedlaethol 

ac yn credu y dylai buddion y Parc Cenedlaethol fod ar gael i 

bobl o bob math o gefndiroedd eu mwynhau. 

christopher.obrien@beacons-npa.gov.uk 

Helen Lucocq

Ganwyd Helen yn Abertawe ond mae ganddi gysylltiad hir a 

hapus gyda Bannau Brycheiniog (un o’i hoff gyfeillion plentyndod 

oedd cyn-fasgot y Parc, Spikey y draenog). Mae llawer o 

ddoniau gan Helen ac mae ei diddordebau’n amrywio o adrodd 

straeon, i dreftadaeth ac economeg, er mai fel cynllunydd tref 

siartredig y caiff hi ei chyflogi. Mae mab ifanc Helen wedi’i 

frawychu gan newid hinsawdd, mae hi wedi addo wrtho y bydd 

hi’n gwneud ei gorau i fynd i’r afael ag e.  

helen.lucocq@beacons-npa.gov.uk 


