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Rwy’n ysgrifennu atoch ar ran Panel yr Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng 
Nghymru – sy’n cynnal adolygiad annibynnol o Barciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Cymru i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol.  
 
Fel y gwyddoch, mae’r Gweinidog a gweddill Cabinet Llywodraeth Cymru, wedi 
ystyried ein hadroddiad Cam Un ynghylch pwrpas a dyletswyddau’r tirweddau 
dynodedig, ac ai yr un dynodiad ddylai fod ar gyfer y Parciau Cenedlaethol a’r 
AHNEoedd.  Cafwyd ymateb positif i’r adroddiad ac mae’r Gweinidog wedi gofyn i’r 
Adolygiad fynd yn ei flaen i gynnal Cam Dau ein gwaith, sef edrych ar drefniadau 
llywodraethu’r ddau ddynodiad.  
 
Rydym wedi penderfynu, fel ag o’r blaen, wrth gasglu tystiolaeth dros y misoedd 
nesaf, i ofyn i’r rhanddeiliaid am eu cyfraniad; ac rwy’n disgwyl ymlaen at drafodaeth 
lawn a didwyll am drefniadau llywodraethu’r tirweddau dynodedig.  Mae angen 
tystiolaeth arnom inni fedru deall yn well beth sy’n gweithio, beth sydd angen ei 
newid a pha drefn lywodraethu fyddai fwyaf atebol i wireddu her y Gweinidog:  
 

“Rwyf am i’n tirweddau dynodedig ddod yn esiamplau i’r byd ar sut i fod yn 
gynaliadwy ... yn gymunedau byrlymus a chadarn sy’n cynnig cyfleoedd mawr 
i hamddena yn yr awyr agored, gydag ecosystemau llewyrchus a 
bioamrywiaeth gyfoethog. O roi’r arweiniad priodol, mae ganddynt y potensial 
i fod yn ardaloedd lle gall atebion arloesol i her cynaliadwyedd mewn 
ardaloedd gwledig bregus gael eu cloriannu, eu deall a’u cyhoeddi. 

Wrth inni yng Nghymru ddatblygu ein ffordd ein hunain o ddarparu 
gwasanaethau cyhoeddus sy’n gysylltiedig â chynllunio, rheoleiddio defnydd 
tir a rheoli adnoddau naturiol, mae’n hanfodol peidio ag esgeuluso’r parciau 
cenedlaethol ac AHNE. 

 
Byddwn yn ystyried ein gweledigaeth a’n huchelgais tymor canolig i hir ar gyfer ein 
tirweddau dynodedig yng ngoleuni ein hadroddiad Cam Un a’r argymhellion ynddo, 
cyn ystyried y ffordd fwyaf effeithiol o wireddu’n gweledigaeth a’n huchelgais, a’n 
cyfeiriad i’r perwyl hwnnw.  Mae hyn yn cynnig “her fawr” amserol a phwysig ar gyfer 
y tirweddau dynodedig o gylch y cwestiwn hwn: “pa rai yw’r trefniadau llywodraethu 
mwyaf effeithiol ar gyfer y tirweddau dynodedig sy’n caniatáu iddynt arwain a sicrhau 
canlyniadau uchelgeisiol yng Nghymru a thros Gymru? Bydd y Panel yn eu cymharu 
â modelau llywodraethu eraill, yn y DU a thu hwnt, i fwydo’r gwaith.   
 
Rydym wedi cael ar ddeall mewn ffordd bendant iawn bod Llywodraeth Cymru’n 
credu bod ein tirweddau dynodedig yn asedau cenedlaethol sy’n esgor ar nifer fawr 



o fuddiannau.  Disgwylir iddynt helpu’r genedl i gyflawni blaenoriaethau economaidd, 
cymdeithasol yn ogystal ag amgylcheddol ehangach ac uchelgeisiol tra’n parhau’n 
dirweddau unigryw ac arbennig.  Disgwylir iddynt hefyd fod yn esiamplau o waith ar 
draws portffolios mewn meysydd fel iechyd, addysg a thwristiaeth a threchu tlodi gan 
sicrhau ‘twf gwyrdd’ go iawn.  
 
Bydd Panel yr Adolygiad yn falch iawn pe baech chi neu’ch sefydliad yn cyflwyno 
tystiolaeth ysgrifenedig ynghylch trefniadau llywodraethu y tirweddau dynodedig hyd 
at xxxx 2015.  Mae’r llythyr hwn yn cyflwyno Cam Dau tra bod y cwestiynau y carem 
glywed eich barn a thystiolaeth amdanynt ar y dudalen sy’n dilyn.  Rydym am 
gynnal sesiynau casglu tystiolaeth hefyd gyda rhanddeiliaid ganol neu 
ddiwedd mis Mai.  Gallai Ysgrifenyddiaeth y Panel gysylltu â chi maes o law 
ynglŷn â hyn.  
 
Ar ôl y dyddiad cau uchod, byddwn yn dadansoddi’r dystiolaeth cyn ei chynnwys yn 
yr adroddiad terfynol y byddwn yn ei gyflwyno i’r Gweinidog Cyfoeth Naturiol 
ddiwedd mis Gorffennaf 2015.  
 
Mae Cam Dau yn gyfle inni greu gweledigaeth a fframwaith llywodraethu realistig ar 
gyfer tirweddau dynodedig Cymru a fydd yn eu galluogi i gyflawni er budd 
cenedlaethau heddiw ac yfory.  Edrychwn ymlaen at eich gweld yn parhau i gymryd 
rhan ac am eich tystiolaeth a’ch cyfraniadau.  
 
Yn gywir, 
 
 
 
 
 
Yr Athro Terry Marsden 
Cadeirydd  
Yr Adolygiad o Dirweddau Dynodedig yng Nghymru  
     
Cyflwynwch eich tystiolaeth a’ch sylwadau erbyn xxxx 2015: 
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Os hoffech weld adroddiad Cam Un, ewch i www.tinyurl.com/DLRWales  


