
YMCHWILIAD I’R PARATOADAU AR GYFER YR HYN A FYDD YN DISODLI 
FFRYDIAU CYLLIDO’R UNDEB EWROPEAIDD YNG NGHYMRU  

Mae’r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth fel Parciau 
Cenedlaethol Cymru (PCC) i hyrwyddo dibenion a buddiannau’r tri Parc Cenedlaethol, Bannau 
Brycheiniog, Arfordir Penfro ac Eryri. 

Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn pennu dau ddiben statudol ar gyfer Parciau Cenedlaethol: 
 Gwarchod a gwell harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol;
 Hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau priodweddau arbennig Parciau Cenedlaethol gan

y Cyhoedd

Pan fydd Parciau Cenedlaethol yn cyflawni’r dibenion hyn, mae ganddynt ddyletswydd hefyd i 
geisio meithrin lles economaidd a chymdeithasol cymunedau lleol o fewn y Parciau Cenedlaethol. 

Mae PCC yn croesawu’r cyfle hwn i roi sylwadau ar yr ymgynghoriad. Er nad oes efallai gan 
PCC brofiad uniongyrchol sylweddol o beirianwaith ffrydiau ariannu’r Undeb Ewropeaidd (UE) 
a’u gweinyddiad, cafodd polisi a chefnogaeth ariannol yr UE effeithiau negyddol a chadarnhaol 
ar diriogaethau’r tri Pharc. 

Daeth rhai buddion sylweddol yn ystod y degawdau diwethaf oddi wrth gefnogaeth yr UE i 
Barciau Cenedlaethol e.e. esblygiad Llwybr Arfordir Cymru, adeilad newydd ar gopa’r Wyddfa, 
gwelliannau mewn cyfleusterau hamdden a thwristiaeth, prosiectau sydd wedi cyflawni gwaith 
bioamrywiaeth a defnydd tir cynaliadwy. Mae’r holl brosiectau hyn wedi cyfrannu at gynnal beth 
sy’n gwneud Parciau Cenedlaethol yn arbennig ac wedi cyfrannu at economi ein hardaloedd a 
lles ein cymunedau. 

CYNLLUNIO AR GYFER DARPARIAETH I GYMRYD LLE’R FFRYDIAU CYLLIDO: 

Mae Ysgrifennydd y Cabinet gyda chyfrifoldeb am BREXIT wedi sefydlu grŵp tasg i ystyried 
hyn, ac rydym ni’n cefnogi’r egwyddor o sefydlu’r fath grŵp. O’n profiad ni ac o’n hymwneud ni, 
mae gwybodaeth a ddarperir yn caniatáu i randdeiliaid fesur maint y newid posibl, sy’n 
werthfawr wrth ystyried sefyllfaoedd mewn perthynas â lefel yr ariannu a chyfrifoldeb 
gweinyddol. Mae PCC yn siomedig na fu unrhyw gyfleoedd i ymwneud gyda’r grŵp reolaeth tir, 
un y gellid ei ddadlau yw’r grŵp pwysicaf o ran ardaloedd fel Parciau Cenedlaethol, lle byddai 
profiad a gwybodaeth y tri chorff hyn yn ychwanegu gwerth.  Mae maint yr ariannu, neu faterion 
posibl o ran ariannu, yn cael ei ddangos ac mae hynny’n darparu gwybodaeth ar gyfer 
trafodaethau tu mewn i Gymru ac ar lefel y Deyrnas Unedig rhwng y gweinyddiaethau 
datganoledig.  
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GWEINYDDU’R HYN DDAW YN LLE FFRYDIAU CYLLIDO CYFREDOL YR UE: 
 
Mae gan PCC, fel pob rhanddeiliad, amhaeon am y cynlluniau ar gyfer y dyfodol, eu strwythurau, 
gweinyddiaeth a sut byddai newidiadau yn dylanwadu pwrpasau Parciau Cenedlaethol yn y 
sefyllfa yn dilyn BREXIT. 

 
Mae PCC yn tynnu eich sylw at y pwyntiau a ganlyn: 

 Ar ôl BREXIT - yr angen i drefniadau rheoleiddio fod yn bodoli, o ran amddiffyn yr 
amgylchedd a defnyddwyr. 
 

 Sut beth fydd y lefel sylfaenol o reoliadau ar gyfer diwydiant a’r sector rheolaeth tir? 
 

 Mae cyflawni gweithgaredd echelin 3 a 4 ar hyn o bryd wedi’i seilio ar ffiniau gweinyddol 
Awdurdodau Lleol – rydym ni’n credu bod trefniadau wedi’u canoli ar lefydd a chyrchfannau’n 
fwy effeithiol ar gyfer cyflawni ar y fath faterion. 

 

 Fel mater o egwyddor, dylai Llywodraeth Cymru ddatganoli gweinyddu a chyflawni i 
ganolfannau ar sail ranbarthol neu leol, gall gweithredu fel hyn gryfhau deilliannau a byddai’n 
tanategu y pum ffordd o weithio a chyfrannu i ganlyniadau fel sydd i’w gweld yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). 

 

 Dylai cyflawni peirianweithiau cefnogi rheolaeth tir fod yn gyson gyda deilliannau strategol fel 
Rheolaeth Gynaliadwy ar Adnoddau Naturiol, Datblygiad Cynaliadwy a, lle bo’n briodol, 
ddeilliannau iaith a diwylliant. Mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi cadarnhau na fydd 
gweithredu fel pe bai ‘yr un agwedd yn addas at bawb’ yn digwydd yng Nghymru. Ar sail 
hynny rydym ni’n credu y dylai cynlluniau lle sy’n debyg i Gynlluniau Rheoli Parciau 
Cenedlaethol fod yn sail ar gyfer gosod blaenoriaethau, trefniadau cefnogi i’r dyfodol, ac ar 
gyfer eu gweinyddu. 

 

 Mae angen caniatáu ar gyfer trefniadau trosiannol i’r holl raglenni sy’n cael eu hariannu ar 
hyn o bryd gan yr UE. 

 

 Mae’n anodd cynghori ar sut orau i gyflawni ar gyfer Cymru (a sut i weinyddu) gan ei bod yn 
anodd mesur beth fydd unrhyw gyllidebau ar ôl 2024. A fydd cyllidebau’n cael eu neilltuo, ac 
os na fyddant sut bydd Llywodraeth Cymru’n addasu’r fath adnoddau (os gwneir hynny o 
gwbl). Mae hyn yn hanfodol gan y bu’n fuddiol i raglenni cyfredol yr UE gael rhaglenni 
ariannu 7 mlynedd, sy’n caniatáu ar gyfer gweithredu mwy strategol o ran beth i’w wneud a 
sut i gyflawni ar gyfer Cymru. Byddai dyraniadau ariannol tymor byr yn arbennig o drafferthus 
wrth ymateb i ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol. 
 

 O ran rheolaeth amgylcheddol ar sail tir, mae angen dealltwriaeth beth yw nwyddau 
cyhoeddus, beth fydd y buddion cyhoeddus a bydd angen cyfiawnhad eglur dros unrhyw 
ymyraethau y bydd eu hangen. 




