
Pobl yn rhoi

ffurf ar eu

cymunedau

i’r dyfodol

Bannau Brycheiniog yw 835 mi² o dir mwyaf cyfoethog o ran harddwch ac

adnoddau naturiol yng Nghymru. Er gwaethaf harddwch naturiol y tir,

nodweddir y parc cenedlaethol yn ogystal gan gysylltiadau cysylltedd gwael

ac anghyfartaledd iechyd. Mae’r awdurdod cynllunio sy’n gwasanaethu’r

33,500 o bobl sy’n byw ym Mannau Brycheiniog wedi dewis mynd i’r afael â’r

heriau hyn mewn dull integredig drwy gyfrwng eu Cynllun Datblygu Lleol

diwygiedig, a fydd yn seiliedig o gwmpas cysyniad y gymdogaeth 20 munud.

Er mwyn sicrhau fod pobl yn cael eu cynnwys yn y dasg o gynllunio’u lleoedd

ar gyfer y dyfodol, mae’r awdurdod cynllunio wedi ymgymryd â dulliau ac

ymarferion ymgysylltu lluosog. Bydd y gwaith hwn yn helpu i gwrdd â sawl un

o nodau llesiant Bannau Brycheiniog, ac mae’n cyfrannu at nodau llesiant

cenedlaethol lluosog.



Cyfrannu at:

leoliadau

Annog ffyrdd llesol o fyw drwy alluogi

pobl i gael mynediad i bopeth sydd ei

angen arnynt drwy gyfrwng teithio llesol

Gwneud gwell cysylltiadau rhwng pobl

a’r amgylchedd naturiol ar garreg eu

drws

Cymru Iachach:

Nodau

llesiant y

Cyngor

Ysbrydoli pobl 

a lleoedd

drwy helpu

treftadaeth

a nodweddionl

ac

isadeiledd

Helpu pobl i elwa

o fywoliaeth

Lleihau’r angen i deithio,

tagfeydd ac allyriadau carbon

Cymru Lewyrchus:

Lleihau effeithiau

negyddol cynllunio a

thrafnidiaeth ar

fioamrywiaeth

Cymru Gydnerth:

Cynllunio lleoedd mewn

ffordd sy’n galluogi pobl i

gael mynediad i nwyddau

a gwasanaethau, waeth

oes ganddynt ddefnydd o

gar ai peidio

Mynd i’r afael â’r cyswllt

rhwng tlodi a mynediad i

lecynnau glas

Cymru sy’n Fwy Cyfartal:

Pobl yn cynllunio’u cymunedau’u hunain•

Mynd i’r afael â chysylltedd gwae

Gwrando ar ystod amrywiol o leisiau er

mwyn gwneud cymunedau’n gynhwysol, yn

fywiog a chydlynus

grwpiau

amrywiol o

bobl i gael 

mynediad i

gynaliadwy

 arbennig Bannau

Brycheiniog, ac i’w deall

gwyrdd

Cymru o Ddiwylliant

Bywiog ble mae’r Iaith

Gymraeg yn Ffynnu:

Cymru o Gymunedau

Cydlynus: 

Lleoedd sy’n gwarchod a

hybu’r Gymraeg – ar hyn o

bryd mae lefel y siaradwyr

Cymraeg islaw’r

cyfartaledd cenedlaethol

Pobl yn cysylltu â

threftadaeth a rhywfaint o

amgylchedd naturiol leol

harddaf Cymru



Cyngor Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol:

Adborth i’r Cyngor oddi wrth waith monitro cynnydd y Comisiynydd

Mae’r gwaith hwn yn cyfosod yn dda â nifer o’r camau yn y Daith i Ymgyfraniad.

Mae Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 yn argymell fod cyrff cyhoeddus yn

gweithredu ‘dulliau mwy seiliedig ar le’, gan ymgorffori ymgysylltiad ystyrlon

dinasyddion ac yn ystyried cysyniad y ‘cymdogaethau 20 munud’.

“Parhewch i wneud yr hyn rydych chi’n ei wneud, gan rannu mentrau ac annog

sefydliadau eraill i gael yr un agwedd. er mwyn adeiladu mwy o fomentwm,

hoffem ei’ch annog i archwilio cyfleoedd ar gyfer cymhwyso’r 5 dull o weithio, gan

helpu eich awdurdod eich hun, ac eraill yn ogystal… Hoffem weld sut rydych chi’n

cynnwys mwy o blant, pobl ifanc ac aelodau’r gymuned yng ngwaith adrodd

eleni.”

https://www.futuregenerations.wales/cy/journey-checker-involvement/


Examples

Dyma ganllaw sy’n rhoi cynghorion

ymarferol i gymunedau ynghylch sut i greu

Cynlluniau Lle ar gyfer eu hardal leol

Cydweithio gyda Chomisiwn Dylunio

Cymru a Shape My Town

Galluogi a grymuso cymunedau i siapio

cynllun y mannau ble maen nhw’n byw

Cynlluniau Lle yn bwydo i’r Cynllun

Datblygu Lleol

Offeryn Siapio Fy

Mannau Brycheiniog

Source: Brecon Beacons NPA

https://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Place-Plan-Toolkit-Shape-My-Brecon-Beacons.pdf


Examples

Cynnwys plant yn y dasg o gynhyrchu

cynllun datblygu’r Gelli Gandryll drwy

ddulliau arloesol a deniadol

Model rhithiol o’r Gelli yn Minecraft

Roedd y plant wedi ymgysylltu’n gryf â’r

dull hwn

Rhoddwyd ystyriaeth i nifer o’r syniadau

ac arweiniodd hyn at gynnwys cynlluniau

am barc newydd fel rhan o’r datblygiad

 

Ymgysylltu â phlant drwy

Minecraft

Ffynhonnell: APC Bannau Brycheiniog

Ffynhonnell: APC Bannau Brycheiniog

Ffynhonnell: APC Bannau BrycheiniogFfynhonnell: APC Bannau Brycheiniog



Examples

Wedi’i ddylanwadu gan farn y gymuned ac

effaith COVID-19

Y nod yw lleihau’r angen i deithio, a hybu

teithio llesol yn yr hirdymor

Sicrhau fod gan bobl ffordd o fynd i lecynnau

glas• Helpu i leihau allyriadau carbon yn y

tymor hir

Cydweithio gyda sefydliadau gwirfoddol a

busnesau, a chynnwys y Comisiynydd

Alinio nodau’r Cynllun Datblygu Lleol â

nodau llesiant

Cynllun datblygu lleol

‘cymdogaeth 20 munud’

Source: Brecon Beacons NPA Source: Brecon Beacons NPA

Source: Brecon Beacons NPA



Dull

Cynnwys pobl yn helaeth wrth

gynhyrchu’r Cynllun Datblygu Lleol

Helpu cymunedau i gynhyrchu Cynlluniau

Lle drwy gyfrwng offeryn Siapio Fy

Mannau Brycheiniog

Dod o hyd i ffyrdd arloesol o ymgysylltu â

phobl ifanc drwy gyfrwng gemau

Integreiddio’u nodau cynllunio gyda’u

nodau a chamau llesiant

Integreiddio cynllunio, trafnidiaeth a

datgarboneiddio drwy gyfrwng

cymdogaethau 20 munud

Cydweithio â Cymorth Cynllunio

Cymru i ddarparu hyfforddiant i

gynghorau tref a chymuned

Cydweithio â'r Comisiwn Dylunio a

‘Shape My Town’ ar ‘Shape My

Brecon Beacons’

Cysylltu pobl â natur i wneud yn fawr

o fanteision i iechyd corfforol a

meddyliol

Anelu at leihau effaith gofynion

unrhyw bandemig yn y dyfodol i aros

yn lleol drwy sicrhau y gall pobl

ddefnyddio’r gwasanaethau

angenrheidiol

Parhau â’r gwaith ar y Cynllun Datblygu Lleol

diwygiedig

Gweithredu’r newidiadau arfaethedig mewn

penderfyniadau cynllunio

Cael pobl i siapio’u cymunedau i’r dyfodol

a mynd i’r afael â heriau lluosog, gan

gynnwys cysylltedd a mynediad i

wasanaethau drwy gyfrwng creu lle

Beth nesaf?

Her

Cymru Lewyrchus o Gymunedau

Cydlynus

Cymru Lewyrchus a Chydnerth o

Gymunedau Cydlynus

 Cymru sy’n Fwy Cyfartal o Gymunedau

Cydlynus

Cymru Iachach a Chyfartal
Drwy gyfrwng cymdogaethau 20 munud,

lleihau’r angen hirdymor i deithio

Peri fod newid mewn ymddygiad yn

digwydd a hybu teithio llesol• Ystyried

effeithiau hirdymor COVID-19 ar gynllunio

Cymru Lewyrchus a Chydnerth o

Gymunedau Cydlynus

I gael mwy o wybodaeth ewch i: https://www.futuregenerations.wales/cy/

https://www.futuregenerations.wales/cy/

