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1. Cyflwyniad 
Comisiynwyd Partneriaeth BRO a GWT Countryside gan Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog i ymgymryd â gwaith asesu dechreuol mewn perthynas ag 
adolygiad Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog.  Yr oedd gwaith hwn yn adolygiad pen bwrdd o ganllawiau a 
deddfwriaeth er mwyn darparu argymhellion ar gyfer datblygu’r CGHT diwygiedig ar 
gyfer Bannau Brycheiniog yn y dyfodol. 
Proffil 
Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (PCBB) yn ardal o ryw 1344km2 ar dir 
saith Awdurdod Unedol, er mai’r pwysicaf o’r rhain o ran darparu mynediad 
cyhoeddus yw Powys, Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin.  
Mae proffil poblogaeth y Parc, yn ôl data cyfrifiad, yn un sy’n arddangos tueddiadau 
tebyg iawn i’r hyn a welir ledled Parciau Cenedlaethol Cymru a Lloegr. Cofnodwyd 
poblogaeth o 33,000 yn y cyfrifiad diwethaf, cynnydd o 2.4% ar y ddegawd flaenorol. 
Roedd hyn fymryn yn fwy na’r cyfartaledd o 1.9% ledled yr holl Barciau 
Cenedlaethol, er eto’n gymharol isel o’i gymharu â chyfanswm twf o 7.1% ledled 
Cymru a Lloegr at ei gilydd. Mae tirwedd wledig y rhan fwyaf o’r parc yn arwain at 
boblogaeth denau; yr oedd dwysedd poblogaeth ardal y Parc adeg y cyfrifiad 
diwethaf ymhlith yr isaf yng Nghymru gyda 24.8 o bobl y km2 o’i gymharu â 
chyfartaledd Cymru sef 147.7 o bobl y km2, ac yn is na’r ffigurau canol blwyddyn a 
gofnodwyd ar gyfer pob awdurdod lleol unigol. 
Mae demograffeg y boblogaeth ei hun yn disgrifio preswylwyr cymharol hŷn o’i 
chymharu â 
chyfartaleddau 
ledled Cymru a 
Lloegr. Mae hyn 
yn cyfatebu â 
mesurau newid 
poblogaeth yn yr 
ardal lle gellir 
gweld cynnydd 
mawr ymysg 
grwpiau dros 60 
ynghyd â 
gostyngiadau mewn grwpiau iau (ac eithrio’r rhai 15-29 oed). Er gwaethaf 
poblogaethau hŷn o fewn PCBB ac o fewn Parciau Cenedlaethol yng Nghymru a 
Lloegr yn gyffredinol, mae cyflwr iechyd preswylwyr y Parc Cenedlaethol, fel y’i 
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hunanaseswyd yng nghyfrifiad 2011, yn dda, ar y cyfan, gyda 82% ag iechyd da neu 
dda iawn, yn ôl eu disgrifiad hwy’u hunain. 
Mae PCBB hefyd yn gyrchfan o bwys, gan ddenu tua 4.1 miliwn o ymwelwyr pob 
blwyddyn yn treulio tua 5.1 miliwn o ddiwrnodau ymweld yno. Mae cyfran helaeth 
o’r rhain (74%) yn ymwelwyr diwrnod o ardaloedd trefol de Cymru a de-ddwyrain 
Lloegr, ac yn hwn o beth mae PCBB yn wahanol i Barciau Cenedlaethol Eryri a Sir 
Benfro, sydd hwy ill dau yn denu cyfrannau uwch o arosiadau dros nos. O’r rhai a 
ddenir i’r Bannau am ymweliadau o ragor na diwrnod, mae cyfran uchel yn dod o 
dde-ddwyrain Lloegr. 
Mae’r sector twristiaeth yn rhan bwysig o’r economi leol, yn cyfrif am 12-15% o 
gyflogaeth o fewn y Parc. Y gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd yw 
cerdded llwybrau tir isel, gyda cherdded y bryniau’n canlyn yn agos. Nodwedd 
neilltuol o hamddena awyr agored yn y Parc Cenedlaethol yw’r nifer fawr o 
weithgareddau grŵp ac achlysuron adloniadol trefnedig. Heb ddata manwl ynghylch 
niferoedd ymwelwyr â safleoedd unigol, tybir mai’r ardaloedd mwyaf poblogaidd yw 
llethr ogleddol y Bannau canol (gan gynnwys Pen-y-fan), Llwybr Cenedlaethol Clawdd 
Offa yn y Mynydd Du, a llwybr halio Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu. 
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2. Adnabod Anghenion y Cyhoedd Heddiw ac 
Yfory 

Egwyddorion Allweddol 
Mae adnabod anghenion heddiw ac yfory’n cynnwys yr elfennau canlynol: 

 Adnabod patrymau defnyddio 
 Ystyried rhwystrau i gyfranogaeth 
 Ystyried rheolaeth ar y rhwydwaith hawliau tramwy a mynediad arall.  

 
Y Cefndir 
Cofnodwyd a chadwyd golwg ar batrymau cyffredinol ymroi i hamddena awyr 
agored yng Nghymru er 2008, ac felly trwy fywyd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
blaenorol. Prif gyfrwng hyn fu Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (AHAAC) a 
gofnododd ddata 2008, 2011 a 2014 yn y drefn honno. Rhoddwyd y gorau i’r arolwg 
hwn megis gweithred benodol, ond parhawyd i gadw golwg trwy gynnwys 
cwestiynau ynghylch gweithgaredd awyr agored yn Arolwg Cenedlaethol Cymru 
(ACC).  
Bu cyfraddau ymroi i weithgaredd awyr agored ledled Cymru’n gyson uchel, gyda 
81% o oedolion yn rhoi gwybod yn ACC yn 2016 y bu iddynt ymroi i un neu ragor o 
weithgareddau awyr agored o leiaf unwaith yn y 12 mis blaenorol. Mae ffigurau y 
rhoddwyd gwybod amdanynt yn flaenorol yn uwch na hyn, gyda 93% o ymatebwyr i 
AHAAC yn disgrifio patrymau tebyg yn 2014.  
Adroddwyd fod amrywiaeth eang o weithgareddau wedi’u mwynhau gan ymwelwyr 
â’r awyr agored, er nad yw’r rhai mwyaf poblogaidd, fel y’u hadnabuwyd yn AHAAC , 
yn gofyn llawer o fewnbwn. Mae’r rhain yn cynnwys gweithgareddau megis cerdded, 
ymweld, mynd â phlant i feysydd chwarae, mynd ar bicnic, chwarae chwaraeon 
anffurfiol, a gwylio bywyd gwyllt. Dangosir y gweithgareddau mwyaf poblogaidd a’u 
cyfradd ymroi newidiol yn ystod bywyd AHAAC yn y graffig isod (ffynhonnell Arolwg 
Hamdden Awyr Agored Cymru): 
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Yn gyson, erys cerdded yn weithgaredd awyr agored mwyaf poblogaidd. Adroddwyd yn 2016 fod tua 72% o oedolion Cymru wedi ymroi iddo o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis blaenorol. Megis uchod, mae ffigurau a adroddwyd ynghynt yn disgrifio cyfraddau uwch tua chanol yr amrediad 80%. Yn gyffelyb, dangosodd data a gasglwyd yn Arolwg Oedolyn Egnïol yn 2014 (a asesai ymroddiad i chwaraeon) mai cerdded oedd y gweithgaredd pennaf, gyda chyfradd ymroddiad rhagamcanol o 47% ymysg oedolion.     Adroddwyd yn fwyaf cyffredin mai’r ysgogiadau ymysg pobl sy’n ymroi i weithgareddau awyr agored yw ‘iechyd ac ymarfer corff’, er y crybwyllwyd ysgogiadau ymarferol a difyrrwch penodol yn aml hefyd. Mae ymroi yn aml yn fwyaf tebygol o fod tan ddylanwad meddu ar gi, lle bu’r rhai oedd yn ymroi’n aml bron ddwywaith yn fwy tebygol o fod â chi neu ofalu am un (59%), o’u cymharu ag ymwelwyr anfynych (32%).  O gofio demograffeg a daearyddiaeth PCBB, mae’n drawiadol yr adroddwyd fod ymatebwyr i ACC yn y grŵp oedran 65-74 wedi ymweld â’r awyr agored yn amlach yn ystod 4 wythnos nag unrhyw grŵp oedran arall. Yn gyffelyb, ymwelodd triolion ardaloedd gwledig yn llawer amlach â’r awyr agored na thrigolion trefi. Awgryma 
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data arolwg AHAAC mai pobl hŷn (yn enwedig dros 75) sydd hefyd ag anabledd yw’r rhai sy’n ymroi leiaf.   Mae’r gweithgareddau awyr agored yr ymroddir iddynt yn dripiau byrion, lleol yn bennaf. Mae 50% o’r ymweliadau yn parhau awr neu lai, a 77% ddwyawr neu lai. Er yr awgryma tystiolaeth y defnyddir cyfleoedd lleol yn eang a’u bod yn adnodd pwysig, mae pobl yn anelu tuag ardaloedd o werth tirweddol uwch, gan gynnwys y glannau, y bryniau a’r mynyddoedd. Dywedodd 60% o bobl yn 2014 fod arnynt awydd ymweld â’r awyr agored yn amlach, gyda gofyn cryf am gerdded, a nifer lai yn dymuno mwy o gyfleoedd i ymweld. O ran dewisiadau ar gyfer y dyfodol, crybwyllwyd awydd cryf am weithgareddau mwy bywiog megis beicio mynydd a beicio ar hyd ffyrdd. 
Mae’r tueddiadau sy’n dod i’r amlwg yn ystod cyfnod AHAAC yn cynnwys gostyngiad mewn ymweliadau yn agos at y cartref; cynnydd yn y bobl sy’n cerdded i’w cyrchfan; gostyngiad  yn y rhai sy’n defnyddio eu ceir; a gostyngiad mewn ymweliadau byrion o lai nag 1 awr. Er gwaethaf hyn, erys hamddena awyr agored byr ei barhad ac agos at gartref yn fwyaf poblogaidd, serch ei fod yn tueddu i ostwng. 
Dywedwyd bod modd didoli’r rhwystrau i ymroi y cafwyd gwybod amdanynt yn ddau brif ddosbarth. Wynebir rhwystrau llwyr yn fwy cyffredin gan y rhai nad ydynt byth yn ymroi i hamddena awyr agored, ac y maent yn cynnwys ffactorau megis henaint, anabledd neu iechyd gwael. Crybwyllir rhwystrau cyfle yn amlach gan y rhai sy’n ymroi yn anaml, ac y maent yn amgylchiadol. Mae’r rhain yn cynnwys diffyg amser a thywydd gwael.  Mae’n arwyddocaol y gwelwyd yng nghanlyniadau’r arolwg mai prin y crybwyllai ymatebwyr rwystrau y tybid yn aml eu bod â rhan ganolog mewn atal ymroddiad, fel diffyg gwybodaeth neu leoedd i fynd iddynt, cost, neu broblemau cludiant.      
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Gwybodaeth berthnasol 
Ar hyn o bryd mae PCBB yn darparu llawer iawn o gyfleoedd am fynediad. Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus (HTC) o fewn y parc yn 1893km o hyd, ac yn cynnwys yr hydoedd canlynol yn ôl math: 

 Llwybr troed  - 1339km 
 Llwybr ceffylau  - 355km 
 Cilffordd Gyfyngedig – 198km   
 Cilffordd ar Agor i Bob Trafnidiaeth  – 1km  Yn ychwanegol at y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, mae gan y cyhoedd fynediad cyfreithlon at yn agos 50% o’r tir o fewn 1347km2 y parc. Hynny naill ai fel tir comin  (493km2), tir agored (78km2) neu ystâd goedwig wedi’i rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru (95km2). 

 
Gw. Atodiad 5: Map 1 – Darpariaeth Mynediad PCBB 
 
Cynhwysir cyfradd fawr o’r rhwydwaith ar lwybrau a hyrwyddir. Mae 135 o lwybrau hyrwyddedig ar wahân, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, yn ogystal â llwybr pellter hir Ffordd y Bannau sy’n rhannu’r Parc yn ddau o’r dwyrain i’r gorllewin. O ganlyniad, mae tua 46% o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus (876km) ar lwybr a hyrwyddir. Mae cyfanswm hyd y llwybrau a hyrwyddir, 1944km, yn fwy mewn gwirionedd na’r rhwydwaith HTC (er y chwyddir hyn gan lwybrau sy’n gorgyffwrdd). 
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O gofio nifer fawr y llwybrau hyrwyddedig, dylid ystyried darparu gwybodaeth. 
Dengys cipolwg bod mynediad at lwybrau hyrwyddedig trwy’r gwe-dudalennau, er 
nad mewn diwyg eglur, lawrlwythadwy. Mae’n debyg y bydd angen archwiliad o 
wybodaeth am lwybrau hyrwyddedig, er mwyn sicrhau bod llwybrau ar gael a bod 
mynediad atynt mewn diwyg addas.  
Nid oes ffigurau eglur ynghylch lefelau neu ddwyseddau defnydd, felly mae angen 
ystyried dangosyddion eraill sydd ar gael. Mae’r map llwybrau hyrwyddedig isod yn 
ddefnyddiol wrth ystyried disgwyliadau’r cyhoedd ynghylch llwybrau a allant fod ar 
agor neu wedi’u cynnal at safon uwch o ganlyniad i’w cyhoeddi. Mae dosbarthiad 
llwybrau a hyrwyddir o fewn y parc yn neilltuol o ddwys yn y gogledd ger 
Aberhonddu a Thalgarth.    

  
Gw. Atodiad 5: Map 2 – Llwybrau Hyrwyddedig PCBB 
O ran gweithgaredd ar y rhwydwaith ei hun mae’r map isod yn darlunio problemau y 
cafwyd gwybod amdanynt mewn perthynas â llwybrau unigol. Dangosir amlder 
problemau yn ôl llwybr megis map gwres, lle mae lliwiau glas a phorffor tywyllach yn 
mynegi nifer uwch o broblemau a ddatryswyd. Dengys llwybrau cochion lwybrau lle 
mae problemau eto heb eu datrys. 
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Gw. Atodiad 5: Map 3 – Map Gwres Problemau ar HTC PCBB 
O’r cyfanswm o 2157 o broblemau a gofnodwyd, nodir nad yw 43 (1.99% o 
broblemau) wedi’u cofnodi mewn perthynas â llwybr penodol (25 heb eu datrys a 18 
wedi’u datrys). Y rheswm am fethu â chofnodi’r allanolynnau hyn yw diffyg data, er 
yr ymddengys y cofnodwyd sawl problem mewn perthynas â llwybrau hyrwyddedig 
nad ydynt yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus. 
Er y cyfyngir y set data gan ddata a adroddwyd ac a gofnodwyd (ac felly rhaid arfer 
gofal wrth ei ddefnyddio i awgrymu graddfeydd defnydd), y mae’r mapio yn arwydd 
defnyddiol o weithgaredd cynnal a chadw ar y rhwydwaith sydd ei hun yn debyg o 
ymateb i alw cyhoeddus. Nodir yn neilltuol y bu graddfa uchel o weithgaredd cynnal 
a chadw yn y de-ddwyrain, y de a’r gorllewin, ond bod dwysedd uchel o lwybrau 
hyrwyddedig yn y gogledd. 
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Gw. Atodiad 5: Map 4 – Problemau nas Datryswyd yn ôl Cymuned PCBB 
Mae ystyried nifer y problemau nas datryswyd yn ôl cymuned yn dangos bod y 
dwyseddau uchaf yng nghyffiniau’r Gelli Gandryll, Talgarth, Aberhonddu a 
Chrucywel. O ystyried rhagor ar broblemau nas datryswyd, gwelir bod 65 o’r 259 
problem nas datryswyd ar lwybrau hyrwyddedig, sydd yn fwy na chymhareb 
llwybrau hyrwyddedig i HTC yn gyffredinol. Nid yw 30 o’r 259 wedi’u cofnodi ar HTC:  
maent yn allanolynnau, ac yn debyg o fod yn agored i’r ffactorau a drafodwyd uchod. 
Ystyriwyd hefyd gyfraddau ymateb i broblemau y cafwyd gwybod amdanynt, yn 
amodol ar ansawdd y cofnodi data. Wrth wneud hynny sylwyd fod y dyddiad 
cwblhau, mewn 55 achos, yn gynt na dyddiad yr adrodd, sy’n awgrymu bod y 
broblem wedi’i chofnodi’n adweithiol. Cadarnheir hyn gan 754 achos arall lle mae 
dyddiadau’r cofnodi a’r cwblhau yn union yr un fath â’i gilydd. Serch hynny, mae 
patrymau cyffredinol yn awgrymu amseroedd ymateb hwy yng ngogledd-ddwyrain a 
dwyrain y parc.     
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Gw. Atodiad 5: Map 5 – PCBB Problemau - Diwrnodau o Adrodd i Gwblhau 
Mae canlyniadau arolygon HTC blynyddol yn rhoi darlun cadarnhaol o fynediad o 
fewn y parc. Mae cyflwr presennol y rhwydwaith, fel y’i hadroddwyd, yn agos at 90% 
agored, sydd yn parhau â thuedd gynyddol sydd i’w gweld tros gyfnod yr arolygu. 
Fodd bynnag, nid yw dangosyddion rhwyddineb defnydd wedi dilyn yr un duedd at i 
fyny, ac y maent eto’n gymharol ansymudol.       
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 Y mae’n amlwg, fodd bynnag, fod yna gyflawni cryn waith cynnal a gwella’r rhwydwaith HTC. Mae data cynnal diweddar, er nad yw ond yn dechrau yn 2013-14, ac felly’n gyfyngedig ei gylch, yn awgrymu bod datrys tua 450 problem y flwyddyn, er bod nifer y problemau a ddatrysir yn llai na’r rhai a dderbynnir. Dangosir y gwahaniaeth rhwng nifer y problemau a dderbynnir a’r rhai a ddatrysir ar y graff isod megis yr ôl-groniad. Mae hwn wedi cynyddu'n gyson yn ystod y cyfnod, ac er bod data’r flwyddyn ariannol hon yn awgrymu datrys problemau yn gynt nad y ceir gwybod amdanynt, dylid trin hyn â gofal oherwydd na ddaeth y flwyddyn i ben eto.    

 
 
Gweithredu 

 Mae gwybodaeth arolwg cenedlaethol ynghyd â demograffegau PCBB yn 
awgrymu lefel cymharol uchel o ddefnydd lleol yn awr ac yn y dyfodol 

 Mae dwyseddau problemau ac amseroedd ymateb hwy yng ngogledd-
ddwyrain y parc yn awgrymu bod angen adnoddau yno 

 Archwiliad o ddarpariaeth gwybodaeth mewn perthynas â llwybrau a 
hyrwyddir.   
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3. Cyfleoedd i Gyfrannu at Amcanion Teithio 
Llesol 

Egwyddorion Allweddol 
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn amcanu sicrhau mai teithio llesol yw’r 
dewis mwyaf deniadol ar gyfer y mwyafrif o deithiau byrion. Ei diben yw galluogi 
rhagor o bobl i deithio mewn modd llesol, gan olygu y gall rhagor o bobl fwynhau 
buddion teithio llesol. Y syniad yw annog pobl i adael eu ceir a defnyddio teithio 
llesol pan fo’n addas iddynt wneud hynny. 
Y cefndir 
Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ar y 25ain o Fedi 2013. Myn fod 
Awdurdodau Lleol yn: 
 Cynhyrchu mapiau o lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig 

yn eu hardal hwy 
 Cynhyrchu mapiau o’r llwybrau teithio llesol newydd ac wedi’u gwella a’r 

cyfleusterau cysylltiedig y mae’u hangen i greu rhwydweithiau integredig ar 
gyfer teithio llesol yn yr ardal   

 Rhoi sylw i fapiau rhwydwaith integredig wrth baratoi polisïau cludiant a sicrhau 
bod yna lwybrau teithio llesol newydd ac wedi’u gwella a chyfleusterau 
cysylltiedig  

 Cymryd camau rhesymol i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr a beicwyr a 
rhoi sylw i anghenion cerddwyr a beicwyr wrth arfer swyddogaethau neilltuol 
eraill  

 Hyrwyddo hyntoedd teithio llesol a sicrhau llwybrau teithio llesol newydd ac 
wedi’i gwella a chyfleusterau cysylltiedig.  

Canolbwyntia’r Ddeddf ar yr amgylchedd trefol a lled-wledig, gan ystyried mai 45 
munud ar y mwyaf yw’r amser addas ar gyfer hynt teithio llesol er mwyn cyrraedd 
gwaith, nwyddau a gwasanaethau (3 milltir o gerdded neu 10 milltir ar feic). O 
ganlyniad, er mwyn cydbwyso fforddiadwyedd ac ymarferoldeb, mae’r Ddeddf yn 
gweithredu ar sail anheddiad, gyda throthwy o 2,000 o bobl ar hyn o bryd. O gofio 
natur y Parc Cenedlaethol mae hynny’n cyfyngu ei heffaith ar breswylwyr, gan nad 
adnabuwyd ond pedair ardal o fewn ei ffin lle mae’r Ddeddf yn gymwys. Yr 
aneddiadau hyn yw: 

 Aberhonddu 
 Crucywel 
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 Gilwern 
 Penderyn, megis rhan o Hirwaun 

Cynhyrchwyd mapiau ar gyfer y tri anheddiad cyntaf gan yr Awdurdod Lleol 
perthnasol (darperir dolennau cyswllt yn Atodiad 1 – Llyfryddiaeth).  Ni chynhwysir 
Penderyn, fodd bynnag, yn y Map Rhwydwaith Integredig y Rhigos a gynhyrchwyd 
gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae sawl ardal ar ymylon y Parc 
Cenedlaethol hefyd yn gymwys o dan y Ddeddf, gan gynnwys:  

 Y Fenni 
 Pont-y-pŵl 
 Bryn Mawr 
 Merthyr Tudful 
 Cwmgïedd ac Ystradgynlais 
 Brynaman 
 Llanymddyfri 

Gwybodaeth berthnasol 
Dyletswydd Awdurdodau Lleol, nid Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yw cynhyrchu 
mapiau rhwydwaith integredig. Rhaid i Awdurdodau Lleol adnabod eu rhwydwaith 
teithio llesol a’i wella flwyddyn ar flwyddyn. Ystyrir mai’r prif rwystrau sy’n atal 
rhagor o bobl rhag teithio yn y dulliau a glustnodir yn y Ddeddf (cerdded neu feicio) 
yw diogelwch, ymarferoldeb ac arferion diwylliannol. Dylai Awdurdodau Lleol wneud 
gwaith sy’n gwella diogelwch eu rhwydwaith a hyrwyddo ei ddefnydd.  
Ni fwriedir i’r rhwydwaith Teithio Llesol gynnwys llwybrau hamdden neu lwybrau 
nad ydynt yn cysylltu â chyfleusterau a gwasanaethau. Dylai Mapiau Rhwydwaith 
Integredig ganolbwyntio ar lwybrau sy’n caniatáu i bobl wneud teithiau beunyddiol.   
O fewn cyd-destun hawliau tramwy, mae Teithiwr Llesol yn cynnwys cerddwyr, 
beicwyr a defnyddwyr eraill y ffordd fawr, gan gynnwys defnyddwyr cadair olwyn 
(gan gynnwys cadeiriau olwyn trydanol) a sgwteri symudedd. Ni fernir bod 
marchogaeth yn rhan o deithio llesol, gan ei fod yn weithgaredd hamdden, gan 
fwyaf. Awgryma canllawiau, fodd bynnag, na ddylid anwybyddu’r defnyddwyr hyn ac 
na ddylid amharu ar eu hawliau o ganlyniad i wella teithio llesol. Anogir creu 
llwybrau aml-ddefnyddiwr lle crëir llwybrau newydd.  
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Gweithredu 
Er nad oes dyletswydd ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol o dan y Ddeddf, mae 
cyfleoedd o fewn y CGHT diwygiedig lle gellid cynnwys egwyddorion Teithio Llesol. 
Gellid gwneud hyn trwy:   

 Flaenoriaethu dolennau cyswllt rhwng aneddiadau 
 Blaenoriaethu gwelliannau er mwyn caniatáu i dwristiaid gerdded o’r prif 

aneddiadau yn hytrach na moduro i fannau poblogaidd. Gallai hyn gynnwys 
hyrwyddo dolennau a chysylltiadau o’r prif aneddiadau  

 Gwella cysylltiadau rhwydwaith â phrif gyrchfannau twristaidd lle bo hynny’n 
ymarferol  

 Hyrwyddo cyfuniad o gerdded a dal bysus lle bo modd. Gellid gwneud hyn 
trwy adolygu llwybrau bysus o fewn y Parc. Mae gan BRO peth brofiad o fapio 
llwybrau bysus, a gallai wneud y gwaith hwn. Gallai trafod argaeledd cludiant 
cymunedol â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol fod yn ddefnyddiol, hefyd 

 Hyrwyddo llwybrau addas i’w defnyddio gan bobl mewn cadeiriau olwyn neu 
sgwteri symudedd addas. 
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4. Cyfleoedd i Gyfrannu at Ddeddfau 
Llywodraeth Cymru Perthnasol Eraill 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 
Egwyddorion Allweddol 
Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol â gwella llesiant cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Myn y ddeddf fod cyrff cyhoeddus 
yn meddwl rhagor am y tymor hir, yn gweithio’n well â phobl a chymunedau ac â’i 
gilydd, yn ceisio atal problemau ac yn mabwysiadu arddull mwy cyd-gysylltiedig. 
Mae angen i gyrff cyhoeddus sicrhau, wrth benderfynu, eu bod yn ystyried yr effaith 
y gallent ei chael ar bobl yn byw eu bywydau yng Nghymru’r dyfodol ac yn gwneud yr 
hyn a wnânt mewn modd cynaliadwy. 
Y cefndir 
Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 i rym yn Ebrill 2016 ac y mae’n gosod allan nod cyffredin ar gyfer y sector cyhoeddus ‘i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru drwy weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy’, sef sicrhau ‘bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain’.    Mae saith nod o fewn y Ddeddf:  

 Cymru lewyrchus Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.  
 Cymru gydnerth Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 
 Cymru iachach Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 
 Cymru sy’n fwy cyfartal 
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Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd). 
 Cymru o gymunedau cydlynus Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da. 
 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 
 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.  O ganlyniad i Ddeddf 2015 mae gan gyrff cyhoeddus Cymru’r dyletswyddau canlynol:  (1) Rhaid i bob corff cyhoeddus sicrhau datblygu cynaliadwy. (2) Rhaid i weithredu corff cyhoeddus wrth sicrhau datblygu cynaliadwy gynnwys: 
 gosod a chyhoeddi amcanion (“amcanion llesiant”) sydd wedi’u llunio i gynyddu i’r eithaf ei gyfraniad i gyflawni pob un o’r nodau llesiant 
 cymryd pob cam rhesymol (wrth arfer ei swyddogaeth) i gyflawni’r amcanion hynny.  (3) Gall corff cyhoeddus sy’n arfer swyddogaethau parthed Cymru gyfan osod amcanion parthed Cymru neu unrhyw ran o Gymru. (4) Gall corff cyhoeddus sy’n arfer swyddogaethau parthed rhan yn unig o Gymru osod amcanion parthed y rhan honno neu unrhyw ran ohoni.   Wrth weithredu egwyddor datblygu cynaliadwy, mae angen i gyrff cyhoeddus ddangos iddynt ddefnyddio’r pum modd gweithio canlynol:   
 Integreiddio – dangos ymagwedd cydgysylltiedig at gymunedau a phobl, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant  
 Meddwl tymor hir – cydbwyso anghenion heddiw a’r tymor hir 
 Atal – gweithredu nawr er mwyn atal problemau yn y dyfodol 
 Cydweithredu – gweithio ag eraill er mwyn cyflawni ein hamcanion 
 Cynnwys – cynnwys y bobl y mae ein gweithgareddau yn effeithio arnynt  Yn rhan o gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf, mae gofyn i Awdurdodau Lleol, a hwythau’n gyrff cyhoeddus, gynhyrchu Datganiadau Llesiant yn datgan eu hamcanion llesiant ac yn esbonio pam y teimlant y bydd yr amcanion o gymorth iddynt gyflawni’r nodau a sut y maent wedi gweithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy. Rhaid iddynt sicrhau hefyd eu bod yn cynnwys pobl sydd â diddordeb mewn cyflawni’r nodau a bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth eu hardaloedd. Pob blwyddyn rhaid iddynt gyhoeddi adroddiad blynyddol yn dangos eu cynnydd wrth gyflawni eu hamcanion.   
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Rhaid i Awdurdodau Lleol hefyd gyfranogi o Fwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus eu 
hardal. Mae’r BGC yn gyfrifol am gynnal asesiad o lesiant yn yr ardal, a pharatoi a 
chyhoeddi Cynllun Llesiant yn datgan ei amcanion a’r camau a gymer i’w cyflawni. 
Gwybodaeth berthnasol 
Ac yntau’n gorff cyhoeddus rhaid i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol gyhoeddi ei 
amcanion llesiant a chynllunio i’w cyflawni. Gwneir hyn trwy’r Cynllun Corfforaethol. 
O fewn y ddogfen hon, mae dau amcan yn ymwneud yn benodol â Hawliau Tramwy 
wedi’u hadnabod ar gyfer y flwyddyn 2016/2017, sef: 

 Cyflawni 4 prosiect o’r Gronfa Gwella Hawliau Tramwy 
 Adolygu a diweddaru’r gwasanaethau Hawliau Tramwy a rheoli ymwelwyr 

Adnabuwyd fod yr amcanion hyn yn cyflawni’r saith nod llesiant oll. 
Dangosir yn y tabl isod asesiad o sut y bydd y CGHT newydd yn cyflawni’r saith nod 
Llesiant: 

Nod llesiant Sut y bydd y CGHT yn cyflawni’r nod hwn 
Cymru lewyrchus Trwy ddarparu rhwydwaith hawliau tramwy mwy 

hygyrch a chydgysylltiedig ledled y Parc 
Cenedlaethol cyfan, bydd y CGHT yn helpu gwella’r 
cynnyrch twristiaeth sydd ar gael i fusnesau lleol ac 
yn helpu atgyfnerthu’r diwydiant trwy ddenu 
rhagor o ymwelwyr.  

Cymru gydnerth Trwy sicrhau bod rhagor o’r rhwydwaith hawliau 
tramwy ar gael ac yn hawdd i’w ddefnyddio, bydd y 
CGHT yn helpu lleihau effaith ar ardaloedd 
poblogaidd allweddol, gan daenu niferoedd 
ymwelwyr ledled y Parc Cenedlaethol i ardaloedd y 
mai llai o ddefnydd arnynt.  

Cymru iachach Trwy sicrhau bod y rhwydwaith hawliau tramwy 
sy’n agos i aneddiadau ar agor ac yn hawdd ei 
ddefnyddio bydd y CGHT yn darparu cyfleoedd i 
breswylwyr lleol ddefnyddio’r rhwydwaith, gan 
wella iechyd cymunedau, felly. 

Cymru sy’n fwy cyfartal Trwy sicrhau darparu er mwyn sicrhau cyfleoedd i 
bobl ag anawsterau symudedd neu anableddau 
eraill megis amhariad ar y golwg ddefnyddio’r 
rhwydwaith hawliau tramwy, bydd y CGHT yn 
gwneud y rhwydwaith yn fwy cynhwysol. 
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Cymru o gymunedau cydlynus Trwy ganolbwyntio at gysylltiadau rhwng 
cymunedau bydd y CGHT yn helpu atgyfnerthu’r 
rhwydweithiau cydrhyngddynt. 

Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae’r Gymraeg yn ffynnu 

Trwy sicrhau bod rhagor o’r rhwydwaith hawliau 
tramwy ar agor ac ar gael i’w ddefnyddio bydd y 
CGHT yn helpu diogelu llwybrau traddodiadol a 
ddefnyddid ar un adeg gan borthmyn neu ar gyfer 
cyrchu gwasanaethau sy’n rhan allweddol o 
ddiwylliant Bannau Brycheiniog.  

Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-
eang 

Trwy ddarparu rhagor o gyfleoedd i bobl gerdded, 
yn enwedig er mwyn cyrchu gwasanaethau neu 
atyniadau ymwelwyr bydd y CGHT o gymorth i 
leihau defnyddio ceir ac ôl troed carbon preswylwyr 
lleol ac ymwelwyr fel ei gilydd. 

 
Os bernir ei fod yn addas gellid asesu pob un polisi/blaenoriaeth yn y CGHT newydd 
ar gyfer ei chydymffurfiaeth â’r saith nod llesiant, a chynhwysir templed ar gyfer 
ymgymryd â’r asesiad hwn yn Atodiad 1.  Noder nad oes gofyn i bob un 
polisi/blaenoriaeth yn y CGHT gyflawni’r saith nod oll, ond yn hytrach, trwy fod ag 
ystod gynhwysfawr o bolisïau/blaenoriaethau, bydd y CGHT fel cyfanwaith yn 
cyflawni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 
Parthed y pum modd gweithio, dengys y tabl isod sut y bydd datblygu’r CGHT 
newydd yn cyflawni’r gofynion hyn yn naturiol. 

Pum Modd Gweithio Adolygiad Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bannau Brycheiniog  
Tymor Hir Pwysigrwydd cydbwyso anghenion tymor byr â’r angen i ddiogelu’r gallu i ddiwallu anghenion tymor hir hefyd  

Bydd yr adolygiad CGHT yn cynnwys cyfnod o ddeng mlynedd ac yn amcanu sicrhau diogelu mynediad at gefn gwlad yn y tymor hir. Cyflawnir hyn trwy:   
 Sicrhau diogelu ardaloedd 

poblogaidd yn ddigonol rhag gor-
ddefnydd 

 Rheoli a chynnal Hawliau Tramwy 
er mwyn sicrhau eu bod ar agor ac 
yn hawdd eu defnyddio ple bynnag 
y bo modd a’u bod yn aros yn y 
cyflwr hwn yn y dyfodol.  

Atal Bydd yr adolygiad CGHT yn adnabod unrhyw broblemau gyda’r Rhwydwaith 
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Sut y gall gweithredu er mwyn atal problemau rhag digwydd neu waethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion 

Hawliau Tramwy ac yn ceisio eu lliniaru. Gallai atebion gynnwys: 
 Defnyddio deunyddiau wynebu 

addas er mwyn cynyddu capasiti 
rhai llwybrau  

 Annog pobl i rannau newydd 
hynny o’r Parc Cenedlaethol a 
danddefnyddir ar hyn o bryd. 

Integreiddio Ystyried sut y gall amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o’r nodau llesiant, ar eu hamcanion hwy’u hunain, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill  

Bydd yr Adolygiad CGHT yn ystyried yr amcanion llesiant a osodir allan gan bob un o’i awdurdodau cyfansoddol ac yn sicrhau bod y CGHT newydd yn eu hystyried. Caniatâ hyn i’r CGHT gydweddu ag amcanion pob un awdurdod a pheidio â gwrthdaro â hwy. 
Cydweithredu Cydweithredu ag unrhyw un arall (neu wahanol rannau o’r corff ei hun) a allai helpu’r corff i gyflawni ei amcanion llesiant  

Fel rhan o’r Adolygiad CGHT ymgymerir â gwaith mewn cydweithrediad â chyrff eraill megis ei awdurdodau cyfansoddol, er mwyn sicrhau bod y CGHT canlyniadol newydd yn gyson ac yn cydweddu â CGHTau eraill a ddatblygir yn yr ardal. 
Cynnwys Pwysigrwydd cynnwys pobl â diddordeb mewn cyflawni’r nodau llesiant, a sicrhau bod y bobl hynny’n adlewyrchu amrywiaeth yr ardaloedd y mae’r corff yn eu gwasanaethu  

Ymgymerir â’r adolygiad CGHT gan gynnwys eraill sydd â diddordeb. Bydd hyn yn cynnwys: 
 Arolwg cyhoeddus dechreuol er 

mwyn mesur adwaith i’r CGHT 
presennol 

 Ymgynghori cyhoeddus ynghylch y  
CGHT drafft 

 Trafod ac ymgynghori â’r Fforwm 
Mynediad Lleol. 

 
Gweithredu 
Mae datblygu’r CGHT newydd yn asio’n dda â’r teimlad y tu cefni Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Bydd y CGHT newydd yn cynnwys 
polisïau/blaenoriaethau sy’n cyflawni’r saith nod a gynhwysir yn y Ddeddf yn ogystal 
â chydymffurfio â’r pum modd gweithio. O gwblhau’r CGHT drafft gellir cwblhau 
asesiad o sut y mae pob un polisi/blaenoriaeth yn cyflawni’r saith nod yn unol â’r 
templed a geir yn Atodiad 2. 
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Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 
Egwyddorion Allweddol 
Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn amcanu peri bod Cymru’n economi 
carbon isel, gwyrdd, sy’n barod i ymaddasu at effeithiau newid yn yr hinsawdd. Fe’i 
lluniwyd i gefnogi a chydweddu â gwaith helpu sicrhau llesiant tymor hir Cymru, fel y 
caiff cenedlaethau heddiw ac yfory fudd o economi ffyniannus, amgylchedd iach a 
chydnerth, a chymunedau bywiog, cydlynus. 
Rhannau allweddol y ddeddf yw: 

 Rhan 1: Rheolaeth gynaliadwy ar adnoddau naturiol - galluogi rheoli 
adnoddau Cymru mewn modd mwy rhagweithredol, cynaliadwy a chydlynus. 
Mae hefyd yn helpu mynd i’r afael â’r heriau rydym yn eu hwynebu a 
chanolbwyntia ar y cyfleoedd y mae ein hadnoddau’n eu darparu. 

 Rhan 2: Newid yn yr hinsawdd - yn rhoi i Weinidogion Cymru rymoedd gosod 
nodau lleihau allyriadau statudol, gan gynnwys lleihad o 80%, o leiaf, mewn 
allyriadau erbyn 2050 and chyllidebu carbon i gefnogi eu cyflawni. Mae hyn 
yn hanfodol yng nghyd-destun ein rhwymedigaethau TU ac UE presennol ac 
yn gosod trywydd eglur ar gyfer dadgarboneiddio. Darpara hefyd sicrwydd ac 
eglurdeb ar gyfer busnes a buddsoddi. 

 Rhan 3: Codi am fagiau siopa – yn ymestyn grymoedd Gweinidogion Cymru 
fel y gall y gosodant dâl am fathau eraill o fagiau siopa megis bagiau am oes. 
Mae hefyd yn gosod dyletswydd ar fanwerthwyr i gyfrannu elw gwerthiant 
bagiau siopa at achosion da. 

 Rhan 4: Casglu a gwaredu gwastraff - yn gwella prosesau rheoli gwastraff 
trwy ein helpu i ailgylchu rhagor o wastraff busnes, trin bwyd gwastraff yn 
well a chynyddu adennill ynni. Bydd hyn o gymorth i leihau pwysau ar 
adnoddau naturiol tra bydd hefyd yn cyfrannu at ganlyniadau cadarnhaol ar 
gyfer yr economi a’r amgylchedd fel ei gilydd. 

 Rhannau 5 a 6: Pysgodfeydd cregynbysgod a thrwyddedu morol – yn egluro’r 
gyfraith parthed rheoli pysgodfeydd cregynbysgod a thrwyddedu morol. 

 Rhan 7: Pwyllgor Llifogydd ac Erydu’r Glannau – yn egluro’r gyfraith a 
chyfundrefnau rheoleiddiol amgylcheddol eraill gan gynnwys rheoli perygl 
llifogydd a draenio tir. 

Y cefndir 
At ddibenion datblygu’r CGHT newydd , Rhan 1 y Ddeddf sydd fwyaf cymwys. Mae 
Datganiad Polisi Adnoddau Naturiol wedi’i gynhyrchu gan Lywodraeth Cymru sydd yn 
gosod allan sut y cyflawnir gofynion Rhan 1 y Ddeddf. Esbonia’r ddogfen hon sut y 
bydd datblygu’r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol (ASAN) gan CNC, y Polisi 
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Adnoddau Naturiol Cenedlaethol (PANC) gan Lywodraeth Cymru, a Datganiadau 
Ardal gan CNC yn darparu’r fframwaith ar gyfer rheolaeth gynaliadwy ar ein 
hadnoddau naturiol. 
Mae’r Ddeddf yn gosod allan sawl egwyddor er mwyn ategu hyn, fel yn y tabl isod. Y 
mae hefyd yn adnabod nifer o heriau i gyflawni amcanion y Ddeddf, sef: 

 Adeiladu cydnerthedd 
 Rheoli er mwyn manteision lluosog  
 Rheolaeth addasol 
 Tymor hir 
 Tystiolaeth 
 Cydweithrediad a chydweithio 
 Gweithio ar y raddfa gywir 

 

Adeiladu 
cydnerthedd 

Mae ecosystem gydnerth yn un sy’n iach ac yn gweithredu mewn 
modd a all wynebu’r pwysau a’r galwadau arni, ac a all ddwyn 
buddion dros y tymor hir er mwyn diwallu anghenion 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol presennol.  

Rheoli er mwyn 
manteision lluosog 

Mae ein hecosystemau yn darparu inni amrywiaeth eang o 
wasanaethau a buddion. Mae angen inni eu hystyried oll pan 
benderfynwn ynghylch sut i’w defnyddio, fel y gallant ddarparu 
buddion lluosog ar gyfer y tymor hir. Mae hyn yn cynnwys 
ystyried eu gwerth cynhenid.  

Rheolaeth addasol 
Mae prosesau a swyddogaethau ecosystemau yn gymhleth ac yn 
amrywiol, a bydd ein dull yn addasol gyda phwyslais ar ddysgu 
gweithredol yn deillio o fonitro a chanlyniadau a chan ystyried yr 
oediadau a’r amserau adborth wrth i ecosystemau ymateb i 
ymyraethau. Y mae ynglŷn â “dysgu trwy wneud”.   

Tymor hir  
Mae hefyd yn bwysig ystyried canlyniadau tymor byr, canolig a 
hir gweithrediadau, ac ystyried oediadau ac amserau adborth 
wrth i ecosystemau ymateb i unrhyw ymyrraethau.  

Tystiolaeth  

Golyga hyn gasglu gwybodaeth ac ystyried yr holl dystiolaeth 
gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol (gan gynnwys 
tystiolaeth parthed yr hyn sy’n ansicr) gan amrywiaeth eang o 
arbenigwyr a rhanddeiliaid ar y raddfa leol, ranbarthol a 
chenedlaethol fel y bo’n addas, er mwyn adnabod 
blaenoriaethau a chyfleoedd ar gyfer eu rheoli, ac wrth gyflawni’r 
gweithrediadau rheoli, hefyd.  
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Cydweithrediad a 
chydweithio  

Mae ynghylch cyfathrebu dwyffordd ar draws graddfeydd lleol, 
rhanbarthol a rhyngwladol a bod yn rhyng-gysylltiedig rhwng 
polisi, proses a phobl er mwyn cael gwared ar ffyrdd ynysig o 
weithio. Mae’r dull yn cefnogi datblygu a gweithredu’r atebion 
newydd, arloesol y mae eu hangen. 

Gweithio ar y 
raddfa gywir 

Y mae ecosystem yn uned weithredol a all weithredu ar unrhyw 
raddfa, gan ddibynnu ar y broblem neu’r anhawster yr ydys yn 
mynd i’r afael ag ef.  

 
Gwybodaeth berthnasol 
Y dogfennau mwyaf perthnasol i ddatblygu’r CGHT newydd fydd y Datganiadau Ardal 
y mae CNC yn eu datblygu. Nid yw’r Ddeddf yn cynnwys unrhyw linell amser statudol 
ar gyfer cynhyrchu’r datganiadau hyn, ond y mae CNC wedi dangos y byddant ar gael 
ar gyfer Cymru gyfan erbyn diwedd 2019.  Ymchwiliwyd i dair ardal arloesol yn  2015 
er mwyn gweld sut y gellid datblygu Datganiadau Ardal. Yr oedd y tair oll yn 
ddalgylchoedd afonydd, sef:  

 Rhondda 
 Tawe 
 Dyfi 

Mae’r diweddariad diwethaf a gynhyrchwyd gan CNC ym Medi 2017 yn dangos y byddant yn mabwysiadu dull seiliedig ar le at ddatblygu’r Datganiadau Ardal ar gyfer Cymru, ac wedi adnabod saith ardal ddaearyddol at ddibenion cynllunio ac ymgysylltu, sef: 
 Gogledd-orllewin Cymru 
 Gogledd-ddwyrain Cymru 
 Canolbarth Cymru 
 De-orllewin Cymru 
 De-ddwyrain Cymru 
 Canol De Cymru 
 Ardal Forol 

Mae’n debyg y bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn Ardal Canolbarth Cymru’n bennaf, er y mae CNC yn ofalus i beidio â chreu ffiniau diangen ac yn rhoi sylw i swyddogaeth y Parc Cenedlaethol wrth edrych tua’r de, y gorllewin, a’r dwyrain yn ogystal â’r gogledd. Y swyddog CNC sy’n gyfrifol am Ganolbarth Cymru yw Patrick Green a gellir cysylltu ag ef yn: Patrick.Green@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk 
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Gweithredu 
O gofio’r diffyg Datganiad Ardal ar gyfer ardal Bannau Brycheiniog, nid oes modd 
sicrhau bod datblygiad y CGHT newydd yn cydymffurfio â’i ofynion, ei weledigaeth 
neu’i amcanion. Y mae, fodd bynnag, ddulliau datblygu’r CGHT newydd fel y gellir 
rhoi sylw i rai o’r egwyddorion a osodir allan yn y Datganiad Polisi Adnoddau 
Naturiol. Yn neilltuol: 
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Egwyddor Adolygiad Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bannau Brycheiniog 
Adeiladu Cydnerthedd Wrth ddatblygu’r CGHT newydd gellir rhoi sylw i’r pwysau a’r gofynion ar safleoedd a llwybrau allweddol a sut y gellir eu rheoli er mwyn sicrhau eu mwynhau yn y tymor hir. Gall agor llwybrau newydd, er enghraifft, neu sicrhau bod rhannau eraill o’r rhwydwaith hawliau tramwy ar agor ac yn hawdd eu defnyddio helpu lleihau pwysau ar safleoedd allweddol a denu pobl i rannau eraill o’r Parc Cenedlaethol nas defnyddir cymaint. 
Rheoli er mwyn Manteision Lluosog Bydd sicrhau ystyried pob agwedd ar y dirwedd wrth ddatblygu’r polisïau/blaenoriaethau o fewn y CGHT newydd yn sicrhau nad yw unrhyw lwybrau newydd a glustnodir ar gyfer eu hyrwyddo yn cynnwys rhai sy’n croesi cynefinoedd sensitif, er enghraifft.  
Tymor Hir Fel gyda’r pum modd gweithio o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n bwysig ystyried y tymor hir yn rhan o ddatblygu’r CGHT newydd. Bydd cyfnod deng mlynedd y CGHT newydd yn sicrhau ystyried goblygiadau ac effeithiau tymor hir. 
Cydweithredu a Chydweithio Trwy weithio ag eraill a chadw mewn cysylltiad â chydweithwyr perthnasol, yn fewnol ac yn allanol, gellir adlewyrchu unrhyw gynnydd a wneir yn unrhyw adolygiadau o’r CGHT yn y dyfodol, neu wrth weithredu polisïau/blaenoriaethau penodol. 
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5. Cyfleoedd i Gyfrannu at Gynlluniau a 
Blaenoriaethau Lleol 

Egwyddorion Allweddol 
Er bod gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gyfrifoldeb sylfaenol 
am rai meysydd cyflawni gwasanaethau cyhoeddus, megis cynllunio, ym meysydd 
eraill y mae’n bwysig cofio bod y Parc Cenedlaethol yn rhan o 7 awdurdod lleol arall, 
sef: 

 Cyngor Sir Powys 
 Cyngor Sir Fynwy 
 Cyngor Sir Gaerfyrddin 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen  

Ar gyfer pob un o’r ardaloedd hyn ac eithrio Torfaen, mae rhai dyletswyddau hawliau 
tramwy, neu’r cyfan ohonynt, wedi’u Datganoli i’r Parc Cenedlaethol. O ganlyniad, 
mae’n bwysig fod datblygu’r CGHT newydd yn ystyried egwyddorion a pholisïau’r 
awdurdodau hyn.  
Y cefndir 
Ar gyfer pob un o’r awdurdodau cyfansoddol mae’r dogfennau canlynol wedi’u 
hadolygu a pholisïau perthnasol wedi’u hystyried parthed eu heffaith ar ddatblygiad 
y CGHT newydd: 

 Cynllun Rheoli Corfforaethol 
 Cynllun Datblygu Lleol 
 Cynllun Cludiant Lleol 
 Cynllun Rheoli Cyrchfannau 

Lle cynhyrchir fersiwn o’r cynlluniau uchod neu gynllun tebyg gan yr Awdurdod Parc 
Cenedlaethol, ystyriwyd hwnnw hefyd yn rhan o’r adolygiad hwn.  
O gofio gofyniad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 bod rhaid i 
bob corff cyhoeddus (gan gynnwys yr Awdurdod Parc Cenedlaethol) gynhyrchu 
Cynllun Llesiant, canlynai’n naturiol fod y rhain yn rhan o’r adolygiad. Fodd bynnag, 
rhaid cynhyrchu’r cynlluniau hyn erbyn Mai 2018, ac o ganlyniad nid ydynt wedi’u 
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cyhoeddi eto ar gyfer yr awdurdodau cyfansoddol sy’n ffurfio’r Parc Cenedlaethol, ac 
felly nis ystyriwyd ar yr adeg hon. Doeth fyddai ymgymryd ag adolygiad cyffelyb yn 
dilyn y dyddiad cau er mwyn adnabod unrhyw broblemau perthnasol sy’n codi. 
Noder, fodd bynnag, fod pob un awdurdod lleol, gan gynnwys Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol, wedi cynnwys nodau llesiant yn eu cynlluniau corfforaethol (Cynllun 
Rholi yn achos y Parc Cenedlaethol) a chynhwyswyd y rhain yn yr adolygiad. 
Gwybodaeth Berthnasol 
Mae’r tabl yn Atodiad 3 yn nodi’r polisi, gweledigaethau neu strategaeth berthnasol 
a gynhwysir yn y cynlluniau a adolygwyd. O’r wybodaeth hon, gellir dod i’r casgliadau 
canlynol: 
Buddion Economaidd Dylai’r CGHT fod â rhan sylfaenol yng nghynlluniau’r APC i hyrwyddo a rheoli 
pwyseddau hamdden o fewn yr ardal. Mae tystiolaeth gynyddol a sylweddoliad, 
bellach, bod angen gwneud rhagor i ddarparu cyfleoedd ar gyfer teithiau cerdded 
llawr gwlad yn gysylltiedig â’r prif aneddiadau. Crea hyn gyfleoedd ar gyfer llwybrau 
hunan-dywysedig ychwanegol a chylchlwybrau a fyddent o fudd i fusnesau 
twristaidd lleol megis lletyau gwely a brecwast, tafarndai a bwytai. Mae’r CRhAau yn 
neilltuol yn adlewyrchu’r angen am lwybrau wedi’u cynnal yn dda, gyda gwybodaeth 
a chyhoeddusrwydd da er mwyn annog ymddygiad cyfrifol. 
Bydd rhagor o gyfleoedd cerdded a beicio i atyniadau a chyfleusterau, a gwell rhai, o 
gymorth i gynyddu’r nifer o ymwelwyr sy’n dibynnu’n llwyr ar geir am gludiant, yn 
enwedig pan ellir cysylltu llwybrau â gwasanaethau bws a thrên. Mae lle i wella’r 
cysylltiadau rhwng y CGHT ac amcanion twristiaeth ac economaidd yr APC. Bydd hyn 
yn adlewyrchu rhai o flaenoriaethau’r tri phrif Awdurdod Lleol, Powys, Sir 
Gaerfyrddin a Sir Fynwy. 
Iechyd a lles Gellid cael buddion iechyd a lles sylweddol trwy sefydlu llwybrau cerdded a beicio o 
ansawdd da yn y Parc Cenedlaethol. Bydd annog preswylwyr i ymarfer yn rheolaidd 
yn yr awyr agored yn lleihau’r nifer uchel o gyflyrau osgoadwy megis clefyd y siwgr. 
Dangoswyd hefyd fod dod i gysylltiad â’r amgylchedd naturiol o fudd mawr i leihau 
lefelau straen, salwch meddwl a phryder. Mae yna gysylltiadau, felly, y gellid eu 
datblygu â’r cynlluniau Teithio Llesol a’r MRhC sydd wedi’u llunio gan y tri phrif 
awdurdod sydd â rhan o’r PC. 
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Bioamrywiaeth Dylai’r CGHT ystyried ardaloedd ecolegol sensitif, a chymaint ag y bo modd 
oherwydd amseru, y Datganiadau Ardal sydd gan CNC yn yr arfaeth. Yn ogystal â 
sicrhau na ddifrodir ardaloedd bywyd gwyllt sensitif gan raddfeydd uchel o ddefnydd 
hamdden, mae’r CGHT hefyd yn darparu cyfle ar gyfer gwylio bywyd gwyllt mewn 
modd addas, a bydd hyn yn helpu gwella gwerthfawrogi a deall y rhinweddau 
naturiol arbennig a geir o fewn yr ardal. 
Tirwedd Dylai’r CGHT ystyried cymeriad tirwedd y Parc Cenedlaethol a darparu cyfleoedd 
mynediad a hamdden sydd yn gydnaws â nodweddion gweledol a diwylliannol yr 
ardal. Dylid ystyried cynllunio arwyddion, paneli dehongli a dodrefn llwybrau troed 
mewn modd sensitif, hefyd.  
Buddion cymunedol Dichon i waith bro-lunio cymunedau lleol fwydo i ragor o ddatblygu a gwella ar HTC 
lleol. Trwy greu mwy o ymdeimlad o berchnogaeth ar gyfleoedd hamdden lleol, gellir 
annog cymunedau lleol i wneud rhagor o ddefnydd o’r rhwydwaith, rhoi gwybod am 
broblemau a chwarae rhan mewn cynnal a dehongli. Bydd hyn o fudd i fusnesau 
twristiaeth lleol hefyd, ac yn ardaloedd mwy anghysbell bydd â rhan mewn sicrhau 
bod tafarndai, siopau a chyfleusterau pentrefi yn aros ar agor. 
Gweithredu 
Mae gweithredu penodol a gellir eu cynnwys yn y CGHT adolygedig yn cynnwys:  

 Integreiddio â Chynlluniau Teithio Llesol 
 Integreiddio â gwasanaethau bws a thrên, yn ogystal â darparwyr Cludiant 

Cymunedol 
 Gweithio agosach ag adran twristiaeth gynaliadwy’r Parc Cenedlaethol 
 Cysylltu’r CGHT ag ardaloedd nodwedd tirweddol yn y Parc Cenedlaethol 
 Rhagor o gysylltiadau â chyfleoedd dysgu ac addysgol yn y Parc Cenedlaethol 
 Sicrhau bod y CGHT yn ystyried dynodiadau bywyd gwyllt a Datganiadau 

Ardal Canolbarth Cymru 
 Cysylltu CGHTau â dulliau eginol ar sail Lle o fewn y Parc Cenedlaethol 
 Cysylltu’r rhwydwaith HT â seilwaith Gwyrdd, cyfleusterau ac atyniadau 
 Ystyriaeth fanwl i ddarpariaeth marchogaeth lle bo’n addas 
 Darpariaeth feicio sy’n adlewyrchu’r galw gan breswylwyr, gan gynnwys 

anghenion teithio llesol, yn ogystal â chyfleoedd hamdden ar gyfer ymwelwyr 
dydd ac arhosol. 
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6. Ystyriaethau Eraill 
Egwyddorion Allweddol 
Mae’n bwysig fod datblygiad y CGHT newydd yn cydymffurfio â blaenoriaethau eraill 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae angen gofalu hefyd ei fod yn gwbl gyson â’r  
CGHTau newydd y mae’r awdurdodau lleol cyfansoddol yn eu datblygu.  
Y cefndir 
Cynhaliwyd cyfweliadau teleffon â 4 o weithwyr eraill y Parc Cenedlaethol, sef: 

 Clare Parsons – Rheolwr Datblygu Cynaliadwy 
 Richard Tyler – Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy 
 Y Dr Sunita Welch – Rheolwr Ymgysylltu Cyhoeddus 
 Y Dr Paul Sinnadurai – Rheolwr Adnoddau Naturiol  

Yn ychwanegol, gyrrwyd neges e-bost at y Rheolwr Hawliau Tramwy pob un o’r 
awdurdodau lleol cyfansoddol (ac eithrio Torfaen) er mwyn gofyn am hynt eu 
hadolygiad CGHT ac a oedd yna unrhyw bynciau neu flaenoriaethau allweddol y 
teimlent y dylid eu cynnwys yn CGHT newydd Bannau Brycheiniog. 
Cydymffurfiaeth â Blaenoriaethau Eraill APCBB 
Gwybodaeth Berthnasol 
Rhoddir asesiad o sut y gall y CGHT newydd ymgysylltu â chynlluniau a pholisïau 
penodol y Parc Cenedlaethol yn y bennod flaenorol. Y mae. Fodd bynnag, 
flaenoriaethau eraill o fewn yr Awdurdod y mae angen eu hystyried. I’r diben hwn, 
cynhaliwyd cyfweliadau teleffon a sawl gweithiwr APCBB arall. Cynhwysir cofnodion 
y cyfarfodydd teleffon yn Atodiad 4. Mae’r materion allweddol a chyffredin sy’n codi, 
fodd bynnag, yn cynnwys: 

 Ni ellir ystyried y CGHT ar ei ben ei hun. Gyda dyfodiad Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)2015 a datblygiad presennol Cynlluniau 
Llesiant, gan gynnwys gan yr Awdurdod Parc Cenedlaethol, mae’n bwysig fod 
y polisïau a’r blaenoriaethau a gynhwysir yn y  CGHT adolygedig yn cydweddu 
â nodau ac amcanion ehangach y corff ac yn cyfrannu atynt.  

 Dylai’r CGHT fod yn rym er gyrru integreiddio rhwng adrannau a sectorau 
perthnasol, gan edrych, er enghraifft, ar sut y gall twristiaeth gael budd i’r 
rhwydwaith HT ehangach, neu sut y gall y rhwydwaith HT gyfrannu at well 
ystadegau iechyd yn yr ardal. 
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 Bydd bygythiad parhaus cyllidebau llai yn parhau i osod straen ar 
wasanaethau ac y mae angen inni oll feddwl yn gallach ynghylch sut mae 
cyflawni gwasanaethau, yn cynyddu cydweithredu ac yn gwneud y defnydd 
mwyaf o’r gweithlu gwirfoddol. 
 

Gweithredu 
Mae gweithredu penodol y dylid ei ystyried yn rhan o’r adolygiad CGHT yn cynnwys: 

 Siarad â chydweithwyr yn adrannau eraill i’w cynnwys yn yr adolygiad. 
Caniatâ hyn iddynt gyfrannu at y broses a sicrhau bod y CGHT canlyniadol yn 
cydymffurfio â chynlluniau a blaenoriaethau cyrff eraill ac yn helpu cyflawni 
blaenoriaethau ehangach. 

 Edrych ar y darlun ehangach. Mae gan y CGHT ran enfawr i’w chwarae mewn 
cyflawni buddion lluosog nad arferwyd eu hystyried yn rhan o reoli’r 
rhwydwaith HT. Mae hyn yn cynnwys gwella iechyd a lled y boblogaeth leol 
yn ogystal â helpu cynyddu cyfleoedd twristiaeth gynaliadwy o fewn y Parc 
Cenedlaethol. 

 Ystyried dulliau cyflawni eraill. A chyllidebau’n parhau i grebachu, mae’n 
bwysig ymchwilio i ddulliau cyflawni eraill, megis cynyddu defnydd o’r 
gweithlu gwirfoddol er mwyn sicrhau cynnal safonau wrth i fuddsoddi leihau. 

 
Cydymffurfiaeth â CGHTau Eginol Eraill 
Gwybodaeth Berthnasol 
Darpara’r tabl isod syniad o hynt Awdurdodau Lleol cyfansoddol y Parc Cenedlaethol 
wrth adolygu eu CGHTau a’r materion sy’n codi, lle’n berthnasol. 

Awdurdod Cam Presennol yr 
Adolygiad 

Amserlen 
Cwblhau 

Prif Faterion sy’n 
Codi (hyd yn hyn) 

Cyngor Sir Powys Yn paratoi dogfen 
ddrafft i’w 
hystyried gan 
FfGLl erbyn 
diwedd Chwefror 
2018 

Cyhoeddi a lansio 
ddechrau 2019 

Gweithio rhagor â 
chymunedau. 
Amcanion iechyd a 
llesiant. Gwella 
effeithlonrwydd 
gwirfoddolwyr 

Cyngor Sir Fynwy Dim ymateb 
Cyngor Sir 
Gaerfyrddin 

Yn ymgynghori â’r 
FfGLl ar hyn o bryd 

Gwanwyn 2018 Rheoli galw / 
disgwyliad  
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ynghylch drafft 
gweithio o’r CGHT 

cynyddol gyda 
chyllideb sy’n 
crebachu’n 
barhaus 

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon 
Taf  

Asesiad wedi’i 
gwblhau 

Cyhoeddi’r CGHT 
diwygiedig yn 
Rhagfyr 2018  

Copi o adroddiad 
yr asesiad ond dim 
materion 
allweddol wedi’u 
hamlygu 

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tydfil  

Y broses adolygu 
newydd ddechrau 

Yn llunio amserlen 
yr adolygiad ar 
hyn o bryd 

Dim hyd yn hyn 

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Blaenau Gwent  

Heb ddechrau Dim amserlen ar 
hyn o bryd 
oherwydd diffyg 
gweithwyr ac 
adnoddau 

Diffyg gweithwyr 
ac adnoddau 

 Gofynnwyd i Awdurdodau cyfagos hefyd roi gwybod a oedd yna unrhyw faterion 
allweddol yn codi o’u gwaith y dylid eu hystyried yn rhan o broses adolygu CGHT 
APCBB. Dengys y tabl canlynol y materion penodol a glustnodwyd. 

Awdurdod Materion yn Codi 
Cyngor Sir Powys  Rhannu gwirfoddoli a safoni hyfforddiant 

 Gosod camfeydd yn lle giatiau a chanlyn egwyddorion 
lleiaf cyfyngol 

Cyngor Sir Fynwy Dim ymateb 
Cyngor Sir 
Gaerfyrddin 

 Cynnwys deddfwriaeth newydd - Deddf Teithio Llesol, 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, Deddf 
Cydraddoldeb, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) ayyb 

 Adnabuwyd angen yn Sir Gaerfyrddin am ragor o lwybrau 
marchogaeth yn y gymuned. Efallai y gallai PCBB fynd i’r 
afael â hyn trwy ymrwymo i ddatganiad y byddant 
hwythau hefyd yn ceisio cynyddu mynediad i farchogion 
hyd yr eithaf  

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Rhondda 
Cynon Taf  

 Nid adnabuwyd dim ar hyn o bryd 
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Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tydfil  

 Nid adnabuwyd dim ar hyn o bryd 
Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Blaenau 
Gwent  

 Ariannu CGHTau yn y dyfodol yng nghyd-destun toriadau 
gwariant parhaus 

 Cyfleoedd ar gyfer cydweithredu 
 
Gweithredu 
Thema gyffredin sy’n codi o’r ymatebion a dderbyniwyd yw’r angen i gydweithredu 
rhagor. Wrth i doriadau i wasanaethau cyhoeddus barhau, mae angen ystyried ar y 
cyd sut y gellir ariannu CGHTau, a darparu gwasanaethau hawliau tramwy yn 
gyffredinol, a sut y gellir lleihau costau. Mae sawl ffordd y gellid ei hystyried er mwyn 
gwneud hyn, gan gynnwys: 

 Rhannu gwybodaeth ynghylch sut y gellir cynnwys deddfwriaeth newydd 
mewn CGHTau 

 Safoni hyfforddiant gwirfoddolwyr, a rhannu rhwydweithiau gwirfoddolwyr 
ar draws ffiniau. Gallai hyn gyfyngu’r adnoddau y mae ar bob un awdurdod 
eu hangen er mwyn rheoli’r rhwydweithiau hyn.  

 Rhannu arbenigedd a / neu ddarparu gwasanaethau ar draws ffiniau, gyda 
gwahanol awdurdodau’n arbenigo ar wahanol agweddau ar ddarparu, megis 
gorchmynion cyfreithiol. 
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7. Crynodeb a Chasgliadau 
Ystyriwyd sawl gwahanol bwnc yn yr adroddiad hwn, a bydd pob un ohonynt yn 
dylanwadu ar ddatblygiad CGHT newydd Bannau Brycheiniog. Pennwyd nifer o 
weithrediadau ac fe’u cyfosodir isod: 
Adnabod Anghenion y Cyhoedd Heddiw ac Yfory 
Mae a wnelo’r gweithrediadau hyn â rhagwelediad o’r defnydd o’r Parc Cenedlaethol  yn y dyfodol, a sut yr ymateba’r Awdurdod i broblemau â’r rhwydwaith. 

 Mae gwybodaeth arolwg cenedlaethol, ynghyd â demograffegau PCBB, yn 
awgrymu lefelau cymharol uchel o ddefnydd lleol yn awr ac yn y dyfodol  

 Mae dwyseddau problemau ac amseroedd ymateb uwch yng ngogledd-
ddwyrain y Parc yn awgrymu bod angen adnoddau yn yr ardal hon  

 Archwiliad o ddarpariaeth gwybodaeth berthynol i lwybrau a hyrwyddir.   
Cyfleoedd i Gyfrannu at Amcanion Teithio Llesol Er nad oes dyletswydd ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol o dan y Ddeddf, mae 
cyfleoedd yn y CGHT adolygedig lle gellid cynnwys egwyddorion Teithio Llesol. Gellid 
hynny trwy:   

 Flaenoriaethu dolennau cyswllt rhwng aneddiadau 
 Blaenoriaethu gwelliannau er mwyn caniatáu i dwristiaid gerdded o’r prif 

aneddiadau yn hytrach na moduro i fannau poblogaidd. Gallai hyn gynnwys 
hyrwyddo dolennau a chysylltiadau o’r prif aneddiadau  

 Gwella cysylltiadau rhwydwaith â phrif gyrchfannau twristaidd lle bo hynny’n 
ymarferol  

 Hyrwyddo cyfuniad o gerdded a dal bysus lle bo modd. Gellid gwneud hyn 
trwy adolygu llwybrau bysus o fewn y Parc. Mae gan BRO beth profiad o fapio 
llwybrau bysus, a gallai wneud y gwaith hwn. Gallai trafod argaeledd cludiant 
cymunedol â’r Gymdeithas Cludiant Cymunedol fod yn ddefnyddiol, hefyd 

 Hyrwyddo llwybrau addas i’w defnyddio gan bobl mewn cadeiriau olwyn neu 
sgwteri symudedd addas. 

Cyfleoedd i Gyfrannu at Ddeddfau Perthnasol Eraill Llywodraeth Cymru 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
Mae datblygu’r CGHT newydd yn asio’n dda â’r teimlad y tu cefn i Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.  Bydd y CGHT newydd yn cynnwys 
polisïau/blaenoriaethau sy’n cyflawni’r saith nod a gynhwysir yn y Ddeddf yn ogystal 
â chydymffurfio â’r pum modd gweithio. O gwblhau’r CGHT drafft gellir cwblhau 
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asesiad o sut y mae pob un polisi/blaenoriaeth yn cyflawni’r saith nod yn unol â’r 
templed a geir yn Atodiad 2. 
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
O gofio’r diffyg Datganiad Ardal ar gyfer ardal Bannau Brycheiniog, nid oes modd 
sicrhau bod datblygiad y CGHT newydd yn cydymffurfio â’i ofynion, ei weledigaeth 
neu’i amcanion. Y mae, fodd bynnag, ddulliau datblygu’r CGHT newydd fel y gellir 
rhoi sylw i rai o’r egwyddorion a osodir allan yn y Datganiad Polisi Adnoddau 
Naturiol. Yn neilltuol: 

 
Cyfleoedd i gyfrannu at Gynlluniau a Blaenoriaethau Lleol Mae gweithredu penodol a gellir eu cynnwys yn y CGHT adolygedig yn cynnwys: 
 Integreiddio â Chynlluniau Teithio Llesol 

Egwyddor Adolygiad Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bannau Brycheiniog 
Adeiladu Cydnerthedd Wrth ddatblygu’r CGHT newydd gellir rhoi sylw i’r pwysau a’r gofynion ar safleoedd a llwybrau allweddol a sut y gellir eu rheoli er mwyn sicrhau eu mwynhau yn y tymor hir. Gall agor llwybrau newydd, er enghraifft, neu sicrhau bod rhannau eraill o’r rhwydwaith hawliau tramwy ar agor ac yn hawdd eu defnyddio helpu lleihau pwysau ar safleoedd allweddol a denu pobl i rannau eraill o’r Parc Cenedlaethol nas defnyddir cymaint. 
Rheoli er mwyn Manteision Lluosog Bydd sicrhau ystyried pob agwedd ar y dirwedd wrth ddatblygu’r polisïau/blaenoriaethau o fewn y CGHT newydd yn sicrhau nad yw unrhyw lwybrau newydd a glustnodir ar gyfer eu hyrwyddo yn cynnwys rhai sy’n croesi cynefinoedd sensitif, er enghraifft.  
Tymor Hir Fel gyda’r pum modd gweithio o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, mae’n bwysig ystyried y tymor hir yn rhan o ddatblygu’r CGHT newydd. Bydd cyfnod deng mlynedd y CGHT newydd yn sicrhau ystyried goblygiadau ac effeithiau tymor hir. 
Cydweithredu a Chydweithio Trwy weithio ag eraill a chadw mewn cysylltiad â chydweithwyr perthnasol, yn fewnol ac yn allanol, gellir adlewyrchu unrhyw gynnydd a wneir yn unrhyw adolygiadau o’r CGHT yn y dyfodol, neu wrth weithredu polisïau/blaenoriaethau penodol. 
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 Integreiddio â gwasanaethau bws a thrên, yn ogystal â darparwyr Cludiant 
Cymunedol 

 Gweithio agosach ag adran twristiaeth gynaliadwy’r Parc Cenedlaethol 
 Cysylltu’r CGHT ag ardaloedd nodwedd tirweddol yn y Parc Cenedlaethol 
 Rhagor o gysylltiadau â chyfleoedd dysgu ac addysgol yn y Parc Cenedlaethol 
 Sicrhau bod y CGHT yn ystyried dynodiadau bywyd gwyllt a Datganiadau Ardal 

Canolbarth Cymru 
 Cysylltu CGHTau â dulliau eginol ar sail Lle o fewn y Parc Cenedlaethol 
 Cysylltu’r rhwydwaith HT â seilwaith Gwyrdd, cyfleusterau ac atyniadau 
 Ystyriaeth fanwl i ddarpariaeth marchogaeth lle bo’n addas 
 Darpariaeth feicio sy’n adlewyrchu’r galw gan breswylwyr, gan gynnwys 

anghenion teithio llesol, yn ogystal â chyfleoedd hamdden ar gyfer ymwelwyr 
dydd ac arhosol. 

Ystyriaethau Eraill 
Cydymffurfiaeth â Blaenoriaethau APCBB Eraill 
Y mae’n bwysig bod yn cydweddu â blaenoriaethau eraill yn y Parc Cenedlaethol, ac 
y mae gweithredu penodol y dylid ei ystyried yn rhan o’r adolygiad CGHT yn 
cynnwys: 

 Siarad â chydweithwyr yn adrannau eraill i’w cynnwys yn yr adolygiad. 
Caniatâ hyn iddynt gyfrannu at y broses a sicrhau bod y CGHT canlyniadol yn 
cydymffurfio â chynlluniau a blaenoriaethau cyrff eraill ac yn helpu cyflawni 
blaenoriaethau ehangach. 

 Edrych ar y darlun ehangach. Mae gan y CGHT ran enfawr i’w chwarae mewn 
cyflawni buddion lluosog nad arferwyd eu hystyried yn rhan o reoli’r 
rhwydwaith HT. Mae hyn yn cynnwys gwella iechyd a lles y boblogaeth leol 
yn ogystal â helpu cynyddu cyfleoedd twristiaeth gynaliadwy o fewn y Parc 
Cenedlaethol. 

 Ystyried dulliau cyflawni eraill. A chyllidebau’n parhau i grebachu, mae’n 
bwysig ymchwilio i ddulliau cyflawni eraill, megis cynyddu defnydd o’r 
gweithlu gwirfoddol er mwyn sicrhau cynnal safonau wrth i fuddsoddi leihau. 

Cydymffurfiaeth â CGHTau Eginol Eraill  
Er na dderbyniwyd ymatebion gan bob awdurdod cyfansoddol yn y Parc 
Cenedlaethol, thema gyffredin sy’n codi o’r ymatebion a dderbyniwyd yw’r angen i 
gydweithredu rhagor. Wrth i doriadau i wasanaethau cyhoeddus barhau, mae angen 
ystyried ar y cyd sut y gellir ariannu CGHTau, a darparu gwasanaethau hawliau 
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tramwy yn gyffredinol, a sut y gellir lleihau costau. Mae sawl ffordd y gellid ei 
hystyried er mwyn gwneud hyn, gan gynnwys: 

 Rhannu gwybodaeth ynghylch sut y gellir cynnwys deddfwriaeth newydd 
mewn CGHTau 

 Safoni hyfforddiant gwirfoddolwyr, a rhannu rhwydweithiau gwirfoddolwyr 
ar draws ffiniau. Gallai hyn gyfyngu’r adnoddau y mae ar bob un awdurdod 
eu hangen er mwyn rheoli’r rhwydweithiau hyn.  

 Rhannu arbenigedd a / neu ddarparu gwasanaethau ar draws ffiniau, gyda 
gwahanol awdurdodau’n arbenigo ar wahanol agweddau ar ddarparu, megis 
gorchmynion cyfreithiol. 

Mae cerdded yn neilltuol bwysig i economi’r Parc Cenedlaethol ac y mae ganddo ran sylweddol mewn helpu’r boblogaeth i aros yn heini ac yn iach. Mae’r Rhwydwaith HT yn hanfodol, felly, yn nhermau llesiant cymunedau a phreswylwyr. Mae cyfleoedd mawrion i gymhathu’r CGHT nesaf yn well â blaenoriaethau y mae’r Awdurdod yn eu datblygu: ac yn hynny o beth, mae hyn yn cydgordio â’r 5 modd o weithio a osodwyd allan yn y DLlCD.    
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Atodiad 2 – Rhestr Wirio Polisïau a 
Blaenoriaethau 
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Atodiad 3 – Cynlluniau a Pholisïau 
  

Blaenoriaethau Cynllun Rheoli / Cynllun Corfforaethol 
Awdurdod Polisi 
APCBB Thema 1: Rheoli Tirweddau’r Parc er budd mwyaf cadwraeth a’r cyhoedd  

Thema 2: Cadw a Gwella Buddion Bioamrywiaeth 
Thema 3: Darparu Cyfleoedd ar gyfer Mynediad a Hamdden Awyr Agored 
Thema 4: Cynyddu ymwybyddiaeth ac Amgyffrediad o’r Parc 
Thema 5: Adeiladu a Chynnal Cymunedau, Trefi a Phentrefi Cynaliadwy 
Thema 6: Datblygu Economaidd Cynaliadwy 

Cyngor Sir Powys  Cyflawni gwasanaethau am lai: ailfodelu gwasanaethau cyngor er mwyn ymateb i lai o gyllid 
 Bod yn gefn i bobl yn y gymuned i fyw bywydau cyflawn 
 Datblygu’r economi 
 Dysgu: gwella canlyniadau dysgu i bawb, gan leihau anfantais i’r eithaf 

Cyngor Sir Fynwy  Rhoi i blant a phobl ifainc y dechrau gorau posibl mewn bywyd i’w helpu i gael gwell canlyniadau  
 Cynyddu i’r eithaf botensial yn ein cymunedau i wella llesiant ar gyfer pobl gydol eu bywydau  
 Cynyddu i’r eithaf fuddion yr amgylchedd naturiol ac adeiledig er mwyn llesiant cenedlaethau heddiw ac yfory 
 Datblygu cyfleoedd ar gyfer cymunedau a busnesau er mwyn sicrhau sir ffyniannus â chysylltiadau da  

Cyngor Sir Gaerfyrddin  Gwneud gwell defnydd o adnoddau 
 Adeiladu gwell Cyngor 
 Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach 
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 Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn dysgu hyd eithaf eu gallu 
 Mae pobl sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Sir Gaerfyrddin yn ddiogel ac yn teimlo’n ddiogelach 
 Mae cymunedau ac amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn gynaliadwy 
 Mae gan Sir Gaerfyrddin economi cryfach a mwy llewyrchus 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Rhondda Cynon Taf   

 Economi – adeiladu economi cryf 
 Pobl - hyrwyddo annibyniaeth a bywydau adeiladol i bawb 
 Lle – creu cymdogaethau y mae pobl yn falch o fyw a gweithio ynddynt 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Merthyr Tudful 

Dechrau Gorau i Fywyd  
 Mae plant yn cael y dechrau gorau i fywyd  
 Mae gan blant a phobl ifainc y medrau y mae arnynt eu hangen i fod yn ddysgwyr llwyddiannus ac yn unigolion 

hyderus  
Bywyd Gweithiol  
 Gwneud i fedrau weithio er mwyn Merthyr Tudful: datblygu gweithlu’r dyfodol  
 Datblygu’r amgylchedd a seilwaith fel y gall busnes ffynnu 
Llesiant Amgylcheddol  
 Mae cymunedau’n diogelu, yn gwarchod ac yn hybu ein hamgylchedd naturiol a’n cefn gwald  
 Mae cymunedau’n diogelu, yn datblygu ac yn hyrwyddo ein hetifeddiaeth a’n hasedau diwylliannol  
Byw’n Dda  
 Datblygu cymunedau diogelach 
 Mae gan bobl iechyd corfforol a meddyliol da  
 Mae pobl yn byw’n annibynnol 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Blaenau Gwent  

 Creu gwell, cyfoethocach amgylchedd a seilwaith a fydd o fudd i’n cymunedau, ein busnesau a’n hymwelwyr 
 Parhau i wella canlyniadau a llesiant dysgwyr fel bo pob plentyn a pherson ifanc yn ffynnu ac yn cyflawni eu llawn 

botensial 
 Byddwn yn Awdurdod cyfoes, call, yn darparu arweiniad i alluogi pobl a chymunedau i ffynnu 
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 Bod ag agwedd ataliol a buan i ymyrryd er mwyn bod yn gefn i’r mwyaf agored i niwed, gan sicrhau, lle bo’n addas, 
eu diogelu a’u cefnogi i gyflawni canlyniadau a lles personol 

 Cynyddu i’r eithaf cyflogadwyedd pobl leol trwy ddatblygu medrau ar raddfa leol a rhanbarthol 
 

Gweledigaeth y Cyngor 
Awdurdod Polisi 
APCBB Ymhen 20 mlynedd bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: 

 Wedi’i gydnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol am ei werth megis ardal ddiogeledig y parheir i lunio ei 
chymeriad gan ryngweithio hirdymor cydrhwng pobl a phrosesau natur. 

 Yn enwog ei brydferthwch naturiol, ei eoamrywiaeth, ei fioamrywiaeth a’i etifeddiaeth ddiwylliannol wrth fod yn 
gyrchfan y mae galw amdano, gan ddarparu amrywiaeth rhagorol o gyfleoedd cynaliadwy i bawb ddeall, mwynhau a 
chael budd o’i ddistawrwydd, ei gymeriad gwledig, ei ffordd Gymreig o fyw, ei ymdeimlad o bellenigrwydd, a 
nodweddion arbennig eraill  

 Yn gydnerth, yn agored ac yn ymatebol i newid, yn enwedig newid yn yr hinsawdd, a’i randdeiliaid yn rhagweithredol 
wrth liniaru ac addasu at effeithiau newid annymunol trwy weithredu lleol. 

 Yn llai dibynnol ar gadwynau cyflenwi allanol gan arwain at well ddiogeled bwyd ac ynni’n lleol, gwell ansawdd 
bywyd, cydlyniad cymunedol a chadwraeth cyfalaf naturiol. 

 Â thirwedd fyw lle gall pobl ennill bywoliaeth mewn modd arloesol a chynaliadwy, trwy amaethu e.e., ond hefyd 
mewn dulliau newydd megis trwy gynhyrchu ynni adnewyddadwy, er budd yr amgylchedd, yr economi a 
chymunedau lleol. 

 Wedi’i rheoli’n gynaliadwy (gan barchu cyfyngiadau adnoddau naturiol y blaned, ei amgylchedd a’i bioamrywiaeth 
wrth roi sylw dyledus i ofalon cymdeithasol ac economaidd fel nad yw’r holl weithredu er mwyn diwallu ein 
hanghenion heddiw yn peryglu anghenion cenedlaethau i ddod) trwy bartneriaethau gweithredol. Sicrha hyn y parha 
i fod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth a mwynhad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.  

 Wedi’i fonitro dros y tymor hir er mwyn gwella arferion polisi a rheoli’r dyfodol. 
Cyngor Sir Powys Cymunedau cryfion yng nghalon werdd Cymru. 
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Cyngor Sir Fynwy Dymunwn alluogi adeiladu cymunedau cynaliadwy a chydnerth sy’n gefn i lesiant cymunedau heddiw ac yfory. 
Cyngor Sir Gaerfyrddin Ein gweledigaeth yw Sir Gaerfyrddin sy’n galluogi pobl i fyw bywydau iach a chyflawn trwy gydweithio er mwyn adeiladu cymunedau cryfion, dwyieithog a chynaliadwy. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  

Am Fwrdeistref Sirol sydd â dyheadau uchelgeisiol, sydd yn hyderus ac yn hyrwyddo cyfle i bawb. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  

Cryfhau sefyllfa Merthyr Tudful megis canolfan ranbarthol Blaenau’r Cymoedd, a bod yn fan i ymfalchïo ynddo lle: • Mae pobl yn dysgu ac yn datblygu medrau er mwyn cyflawni eu huchelgeisiau •Mae pobl yn byw, yn gweithio, ac â bywyd diogel, iach a chyflawn • Mae pobl yn ymweld ag ef, yn ei fwynhau ac yn dychwelyd yno 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  *Gweledigaeth CDLl 

Trwy gydweithredu, erbyn 2021 daw Blaenau Gwent yn rhwydwaith o gymunedau cynaliadwy, bywiog yn y cymoedd, lle mae gan bobl y medrau, yr wybodaeth a’r cyfleoedd i gael gwell ansawdd bywyd ac y bydd preswylwyr yn byw mewn cymunedau diogel, iach a ffyniannus gydag amrywiaeth o gartrefi fforddiadwy a chanol trefi ffyniannus o fewn cyrraedd. Diogelir a gwellheir ei amgylchedd a’i hunaniaeth ddiwylliannol a hanesyddol er mwyn creu lle y bydd ar bobl eisiau byw a gweithio ynddo ac ymweld ag ef. 
 

Polisi Strategol CDLl 
Awdurdod Polisi 
APCBB SE5 Twristiaeth  Cynnal diwydiant twristiaeth cynaliadwy sy’n cyfrannu at fwynhad y cyhoedd o’r Parc Cenedlaethol. 
Cyngor Sir Powys  
Cyngor Sir Fynwy Polisi S13 – Tirwedd, Seilwaith Gwyrdd a’r Amgylchedd Naturiol 4. Ceisio integreiddio elfennau tirwedd, seilwaith gwyrdd, nodweddion bioamrywiaeth a nodweddion cysylltedd ecolegol er mwyn creu gofodau amlddefnydd, cydgysylltiedig sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer hamdden a gweithgareddau iachus megis cerdded a beicio. 
Cyngor Sir Gaerfyrddin SP1 Lleoedd a Gofodau Cynaliadwy Cefnogir cynigion ar gyfer datblygu lle’r adlewyrchant egwyddorion datblygu a chynllunio cynaliadwy trwy:  f) Hyrwyddo seilwaith cludiant llesol a mynediad diogel a chyfleus, yn enwedig trwy gerdded a beicio;  
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
Polisi CS 8 - Cludiant  Sicrheir gwella rhwydwaith cludiant strategol Rhondda Cynon Taf trwy gyfuniad o’r canlynol:-  a) Diogelu a darparu tir ar gyfer gwella’r rhwydwaith priffyrdd strategol, gan gynnwys datblygu:- 1. Ffordd Liniaru’r Gelli / Treorci; 2. Y Ffordd Liniaru o Ynysymaerdy i Donysguboriau; 3. Estyniad Ffordd Osgoi A4059 Aberdâr, a 4. Deuoli’r A465 Y Fenni / Hirwaun. b) Gweithredu system rheoli coridor cludiant strategol yn yr ardaloedd coridor strategol canlynol;  1. Coridor yr A4119 / A473;  2. Coridor yr A470 / A4059, a  3. Choridor yr A4059 / A465.  Ceisir darparu gwelliannau ychwanegol yn y rhwydwaith priffyrdd, gwelliannau cludiant cyhoeddus a darpariaeth cerdded a beicio yn unol â pholisïau NSA 20 i NSA 23 a SSA 18 i SSA 21. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Polisi BW16: Diogelu / gwella’r rhwydwaith cyfleusterau hamdden  Bydd y Cyngor yn diogelu ac yn cefnogi gwella rhwydwaith y Fwrdeistref Sirol o gyfleusterau hamdden, gan gynnwys mannau chwarae awyr agored, mannau agored cyhoeddus a hawliau tramwy cyhoeddus er mwyn sicrhau parhau eu defnydd ar gyfer hamdden ac amwynder. Fel arfer ni chaniateir cynigion datblygu sy’n arwain at golli cyfleuster presennol oni bai:- 
 Y gellir darparu darpariaeth amgen gyfwerth, o leiaf, i’r gymuned leol gerllaw, neu   
 Y gellir dangos bod y ddarpariaeth bresennol yn anaddas neu nad oes gan y gymuned leol ei hangen bellach, neu   
 Yn achos cyfleusterau hamdden masnachol, y gellir dangos nad oed bellach ddefnydd hamdden dichonol ar gyfer y 

cyfleuster. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  

SP6 Sicrhau Hygyrchedd  Bydd y Cyngor yn gweithio â chyrff partneriaethol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cynghrair Cludiant De-ddwyrain Cymru, gweithredwyr cludiant cyhoeddus, darparwyr cludiant cymunedol, Network Rail ac Awdurdodau cyfagos er mwyn darparu rhwydwaith cludiant cynaliadwy sydd:  1) Yn cynyddu cysylltedd trwy wella cysylltiadau beicio, rheilffordd, bws a ffordd:  a) Ag aneddiadau pwysig eraill yn Rhanbarth De-ddwyrain Cymru, Cymru, Y DU ac Ewrop;  b) Rhwng prif ganolfan Glyn Ebwy a chanolfannau ardal adnabyddedig eraill (Tredegar, Bryn-mawr ac Abertyleri); 
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2) Yn hwyluso ac yn cefnogi blaenoriaethau twf, adfywiad a datblygu economaidd; tra hefyd yn lleihau niwed i’r amgylchedd adeiledig a naturiol a chymunedau lleol i’r eithaf  3) Yn hyrwyddo Glyn Ebwy megis canolfan cludiant cyhoeddus rhanbarthol sy’n integreiddio rhwydweithiau beicio, 
cerdded, bws a rheilffordd; 

4) Yn hwyluso system integredig a diogel o lwybrau beicio a cherdded sy’n cysylltu aneddiadau ag ardaloedd cyflogaeth 
a chanol trefi; 

5) Yn hwyluso cludo llwythi ar y rhwydwaith creiddiol wrth symbylu defnyddio rheilffyrdd; ac yn  6) Sicrhau darpariaeth addas ar gyfer pobl ag anghenion mynediad a symudedd arbennig.  
 

Polisïau CDLl parthed hawliau tramwy cyhoeddus 
Awdurdod Polisi 
APCBB Polisi 49 Hawliau Tramwy a Llwybrau Hirbell  Ni chaniateir datblygu a ataliai neu a effeithiai er gwaeth ar ddefnydd hawl tramwy cyhoeddus; neu lwybr a ddichon fod yn rhan o lwybr cerdded, marchogaeth neu feicio hirbell; neu Lwybr Hyrwyddedig oni ellir darparu llwybr amgen cyfwerth.   
Cyngor Sir Powys Policy DM1 – Materion Cynllunio Strategol  Rhaid i bob cynnig datblygu, ynteu ar ei ben ei hun ynteu mewn cyfuniad â datblygu sydd eisoes yn bod neu wedi’i gymeradwyo, beidio â pheryglu’r canlynol, nac effeithio er gwaeth arnynt:  7. Asedau materol pwysig a’u gweithrediad, gan gynnwys:  ii. Asedau twristiaeth pwysig ac atyniadau i ymwelwyr  a. Llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.  

b. Llwybrau Cenedlaethol.  
c. Llwybrau a hawliau tramwy cyhoeddus lleol.  
d. Camlas Trefaldwyn.  
e. Tir mynediad agored a thir comin.  
f. Maes y Sioe Amaethyddol Frenhinol.  iii. Llwybrau dichonol y dyfodol ar hyd nodweddion llinellog megis cyn-goridorau cludiant a llinellau rheilffordd. 

Cyngor Sir Fynwy Polisi MV3 – Hawliau Tramwy Cyhoeddus  
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Ni chaniateir datblygu a gaeai neu a effeithiai er gwaeth ar hawl tramwy cyhoeddus oni wneir darpariaeth foddhaol sydd yn cynnal yr hwylustod, y diogelwch a’r amwynder gweledol a gynigir gan yr hawl tramwy gwreiddiol ac adlewyrchir hyn yng nghynllun ac amodau / rhwymedigaethau unrhyw ganiatâd a roddir.   Caniateir cynigion i wella neu greu hawliau tramwy cyhoeddus lle’r ychwanegant at ddefnyddioldeb y rhwydwaith a mwynhad ohono, gan gynnwys cau bylchau mewn llwybrau sydd fel arall yn ddi-fwlch, uwchraddio llwybrau yn llwybrau ceffylau neu wella’r rhwydwaith seilwaith gwyrdd, ar yr amod nad achosant unrhyw effeithiau amwynderol neu amgylcheddol annerbyniol, ac y cydymffurfiant â gofynion deddfwriaethol. Dylid llunio’r fath gynigion gyda chyfleuster, diogelwch ac amwynder gweledol defnyddwyr mewn golwg, a dylent hefyd ystyried anghenion y rhai cyfyngedig eu symudedd, yr effaith ar y cyffiniol a chysylltedd y rhwydwaith. Polisi MV4 – Llwybrau Beiciau  Caniateir llwybrau beiciau newydd lle maent yn gwella’r cyfleoedd ar gyfer teithio cynaliadwy neu feicio hamdden, onid amharant ar ddiogelwch cerddwyr / beicwyr ac yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Yn ychwanegol, dylai llwybrau beicio, lle bo’n addas, ddarparu ar gyfer anghenion cerddwyr, marchogion a’r rhai cyfyngedig eu symudedd. Ni chaniateir datblygu a gaeai neu a effeithiai er gwaeth ar lwybr beicio.  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Polisi TR4 Beicio a Cherdded Diogelir tir angenrheidiol ar gyfer hwyluso’r gwelliannau canlynol i’r rhwydwaith feicio. Dangosir llwybrau arfaethedig hysbys ar y map cynigion. Dylid ystyried y cyfle dichonol ar gyfer marchogaeth lle bo hynny’n addas.  a. Dyffryn Tywi (rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin); b. O’r Hendy-gwyn i Langlydwen; c. Cwm Aman a Dyffryn Aman. Lle bo’n addas, dylai datblygiadau geisio cynnwys, neu lle bo’n addas, hwyluso cysylltiadau â’r rhwydwaith beicio, hawliau tramwy a llwybrau ceffyl er mwyn sicrhau agwedd integredig, cynaliadwy at unrhyw safle.  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  

Polisi AW 7 – Diogelu a Gwella’r Amgylchedd Adeiledig  Ni chaniateir cynigion sydd yn effeithio ar safleoedd o werth pensaernïol a / neu hanesyddol a safleoedd o bwysigrwydd archeolegol oni ellir dangos y byddai’r cynnig yn diogelu neu’n gwella cymeriad a golwg y safle.   Ni chaniateir cynigion datblygu sy’n effeithio ar fannau o ofod cyhoeddus agored, rhandiroedd, hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau ceffyl a llwybrau beicio oni ellir dangos:- 1. Bod gormodedd o’r fath gyfleusterau yn yr ardal; neu  2. Y gellir gwneud iawn am y golled â darpariaeth gyfwerth neu well gerllaw; neu   3. Bod y datblygiad yn gwella’r cyfleuster presennol. 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Polisi TB5: Tai anghenion arbennig  Caniateir cynigion datblygu ar gyfer anghenion arbennig megis darpariaeth gofal cymunedol a chartrefi sefydliadol, preswyl a nyrsio yn unol â’r meini prawf canlynol:-  
 Rhaid i’r cynnig beidio â gwrthdaro ag ystyriaethau cludiant gan gynnwys mynediad, parcio, hwyluso trafnidiaeth, hygyrchedd cludiant cyhoeddus a mwynhau hawliau tramwy cyhoeddus.  Polisi TB6: Carafanau sefydlog, cartrefi symudol preswyl a llety sipsiwn/teithwyr  Caniateir cynigion datblygu ar gyfer carafanau sefydlog, cartrefi symudol preswyl a llety sipsiwn/teithwyr lle:-  
 Nid yw’r cynnig yn gwrthdaro ag ystyriaethau cludiant gan gynnwys mynediad, parcio, hwyluso trafnidiaeth, 

hygyrchedd cludiant cyhoeddus a mwynhau hawliau tramwy cyhoeddus;  
Polisi TB8: Cynigion mwynol Caniateir cynigion ynghylch echdynnu mwynau a’r datblygu cysylltiedig dim ond lle na fyddent:-  4. yn gwrthdaro ag ystyriaethau cludiant gan gynnwys mynediad, parcio, hwyluso trafnidiaeth, hygyrchedd cludiant cyhoeddus a mwynhau hawliau tramwy cyhoeddus;  Polisi TB10: Cyfleusterau rheoli gwastraff  Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyfleusterau rheolau gwastraff mewn-adeilad neu awyr agored newydd ac ehangedig yn amodol ar eu hystyried yn unol â’r meini prawf canlynol:- 3. rhaid i’r cynnig beidio â gwrthdaro ag ystyriaethau cludiant gan gynnwys mynediad, parcio, hwyluso trafnidiaeth, hygyrchedd cludiant cyhoeddus a mwynhau hawliau tramwy cyhoeddus. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  
DM4 Ynni Carbon Isel a Di-garbon Bydd y Cyngor yn symbylu cynigion datblygu sylweddol er ymgorffori cynlluniau sy’n cynhyrchu ynni o dechnolegau adnewyddadwy a charbon isel/di-garbon. Mae’r technolegau hyn yn cynnwys gwynt o’r môr; cnydau ynni; ynni o wastraff; treuliant anerobig; nwy carthion; ynni dŵr; biomas; gwres a phŵer cyfun, ac ynni haul. Caniateir y technolegau hyn ar yr amod: c) Y gellir eu cyrraedd yn ddiogel er mwyn caniatáu cynnal rheolaidd heb effaith andwyol annerbyniol ar yr amgylchedd na’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus; 
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Cynllun Cludiant Lleol 
Awdurdod Polisi 
PCBBA  
Cyngor Sir Powys  Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Canolbarth Cymru 2015 Gweledigaeth ar gyfer Cludiant yng Nghanolbarth Cymru  Bydd Awdurdodau Lleol Canolbarth Cymru’n cynllunio ar gyfer, ac yn cyflawni mewn partneriaeth, system cludiant integredig a fforddiadwy yn y rhanbarth, sy’n hwyluso datblygiad economaidd, yn sicrhau mynediad i bawb at wasanaethau a chyfleoedd, yn cynnal ac yn gwella ansawdd bywyd cymunedol, ac yn cyfrannu’n weithredol at reoli carbon ac ansawdd yr amgylchedd. Canlyniadau 1. Mynediad at Gyrchfannau a Marchnadoedd Allweddol: Bydd twf economaidd yn y rhanbarth wedi’i gefnogi trwy wella effeithlonrwydd, dibynadwyaeth, cydnerthedd a chysylltedd symudiad, gan gynnwys llwythi, o fewn Canolbarth Cymru ac o ac i gyrchfannau a marchnadoedd allweddol eraill.  2. Mynediad at Gyflogaeth a Gwasanaethau: Hyrwyddir cydraddoldeb cymdeithasol a chyflogadwyedd trwy fynediad cynhwysol, integredig a fforddiadwy at gyfleusterau iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol a chwarae a hamdden, gan ganolbwyntio ar fynd i’r afael â mynediad at y Parch Menter a’r Parthau Twf Lleol a’r ardaloedd hynny sy’n neilltuol o amddifad yn nhermau mynediad at wasanaethau.     3. Gwella Iechyd a Llesiant trwy Gynyddu Cerdded a Beicio: Bydd lefelau beicio a cherdded ar gyfer teithio llesol a hamdden angenrheidiol, gan breswylwyr ac ymwelwyr, wedi’u cynyddu.    4. Gwell Diogelwch a Diogeledd: Bydd diogelwch a diogeled gwirioneddol ac ymddangosiadol pob math ar deithio wedi’u gwella.   5. Buddion a Lleihau Effeithiau ar yr Amgylchedd: Bydd posibilrwydd gwelliannau cludiant er mwyn lleihau allyriadau carbon a gwella’r amgylchedd naturiol ac adeiledig lleol a byd-eang wedi’i gynyddu i’r eithaf ac effeithiau negyddol wedi’u lleihau i’r eithaf, gan gynnwys ymaddasu at effeithiau newid yn yr hinsawdd.   
Cyngor Sir Fynwy  Polisi MV3 – Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 Policy MV4 – Llwybrau Beic  Problem Diffyg cyfleusterau beicio, cyfleusterau anaddas wedi’u hachosi gan broblemau bychain yn y cysylltiad â llwybrau eraill.  Gweithredu 
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Datblygu rhagor ar y rhwydwaith teithio llesol gan ddefnyddio arfer gorau; adnabod llwybrau lle gwaherddir beicio a llwybrau cydranedig gyda gwrthdrawiadau a chynnal adolygiadau HTC; sefydlu trefn delio â phroblemau bychain yn ddi-oed.   
Cyngor Sir Gaerfyrddin Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru 2015 - 2020  Polisi KS3 – gwella cysylltiadau cerdded a beicio o fewn a chydrhwng aneddiadau allweddol, yn rhan o gyflawni Cynllun Gweithredu’r DTLl  Problem Mae cyfran helaeth o deithiau cymudo’n llai na 5km a gellid eu cyflawni trwy ddulliau teithio llesol neu ddefnyddio cludiant cyhoeddus, gan gynyddu hyfywedd gwasanaethau bws lleol   Gweithredu 

 Cynllunio, datblygu a chreu llwybrau teithio llesol mewn cymunedau a chydrhyngddynt  
 Symbylu rhagor o seilwaith teithio llesol megis mannau parcio beiciau / cadw dillad awyr agored  
 Symbylu datblygu cynlluniau teithio gan gyrff cyhoeddus, preifat a thrydydd sector 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De-ddwyrain Cymru  Gweledigaeth System drafnidiaeth gyfoes, hygyrch, integredig a chynaliadwy ar gyfer Cymoedd De-ddwyrain Cymru a thu hwnt sy’n cynyddu cyfleoedd, yn hyrwyddo ffyniant i bawb ac yn diogelu’r amgylchedd; lle mae cerdded, beicio, cludiant cyhoeddus a chludo llwythi mewn modd cynaliadwy yn ddewisiadau teithio amgen gwirioneddol. Amcanion Ehangach 
 Datblygu’r economi trwy wella cysylltedd ar gyfer busnes a chludo llwythi, gan wneud cludiant yn fwy effeithiol ac effeithlon, darparu mynediad at gyflogaeth, addysg, siopa a hamdden, a gwella integreiddiad cludiant;   
 Hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a chydraddoldeb, trwy ddarparu system gludiant sydd yn ddiogel, yn hygyrch ac o fewn cyrraedd ariannol pob rhan o’r gymuned; a  
 Diogelu’r amgylchedd, trwy leihau allyriadau trafnidiaeth a defnydd adnoddau ac ynni i’r eithaf, trwy hyrwyddo cerdded, beicio, cludiant cyhoeddus o safon, newid moddol a lleihau’r galw ar y system cludiant i’r eithaf.   

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  

 
Cynllun Rheoli Cyrchfannau / Cynllun Twristiaeth Gynaliadwy 
Awdurdod Polisi 
APCBB Gweledigaeth 
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 Yn batrwm balch o gyrchfan cynaliadwy wedi’i gefnogi gan ei gymunedau 
 Yn ‘gymydog da’ sy’n ychwanegu gwerth sylweddol at yr arlwy a’r economi lleol 
 Sectorau preifat a gwirfoddol yn arwain wrth ddarparu croeso i ymwelwyr ac anghenion twristiaeth 
 Rhagor o resymau i ymweld yn amlach ledled y Parc Cenedlaethol a gydol y flwyddyn 
 

Cyngor Sir Powys Gweler Cynllun Rheoli Cyrchfan Bannau Brycheiniog  
Cyngor Sir Fynwy Mae amcanion y Cynllun Datblygu Cyrchfan fel a ganlyn:  

 I gynyddu enillion twristiaeth i’r sir 
o Gan 10% yn nhermau gwerth gwirioneddol (o sylfaen 2015) 
o Gydol y flwyddyn  
o Ledled yr holl Sir 
o Ar sail profiadau ansawdd da ymwelwyr  

 Wedi’i gynnal gan yr amcanion canlynol 
 Cyfnerthu statws Prifddinas Bwyd Cymru ar gyfer Sir Fynwy  
 Cyfnerthu a gwneud rhagor o gynnydd â’r Cynllun Datblygu Cynnyrch Cerdded  
 Cynyddu i’r eithaf fuddion twristiaeth yr arlwy diwylliannol yn ogystal â chefn gwlad ac etifeddiaeth  
 Sefydlu cymwysterau beicio’r Sir ar sylfaen gynaliadwy o ddigwyddiadau, llwybrau, mwynderau a chymunedau a lletya cyfeillgar i feicio  
 Annog buddsoddi yn y sector llety â gwasanaeth (yn enwedig yn dilyn datblygu’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol)  
 Datblygu rhaglen dymhorol o ddigwyddiadau sy’n cefnogi cynigion cynnyrch allweddol y Sir – Bwyd, Etifeddiaeth, Celfyddydau a Diwylliant, Cerdded a Beicio   
 Parhau i gefnogi trefi a phentrefi bywiog, deniadol, croesawgar ac arbennig   
 Sefydlu safle Sir Fynwy megis ein sir ‘gyntaf’ trwy ymyriad eiconig ym mynedfa Cymru  
 ‘Ailosod’ trefniadau partneriaethol â ‘chymdogion’ a chydrhwng rhanddeiliaid o fewn y sir   
 Sicrhau dosbarthu cynnwys ar-lein ac oddi ar-lein Sir Fynwy trwy bob sianel ac ymgyrch berthnasol  
 Trwy bob gweithgaredd, adeiladu enw da’r Sir – ‘Sir Fynwy’ = ansawdd da Prif Raglen Yr Arlwy Gweithredu Datblygu’r arlwy Beicio Sir Fynwy gan ddefnyddio’r un fethodoleg lwyddiannus a rhesymegol ag ar gyfer Cerdded, gan 
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ganolbwyntio ar nifer hywedd o lwybrau dichonadwy; camlas, Gwastadeddau Byw, e.e. cyfnerthu a pharhau â datblygu’r Arlwy Cerdded  Tymor Sir Fynwy  Symbylu achlysuron sy’n ychwanegu gwerth gydol y flwyddyn, cefnogi cynhyrchion newydd a dathlu cryfderau’r Sir: Cerdded, Beicio, Bwyd a Diod, Diwylliant ac Etifeddiaeth, yn enwedig y rhai â statws cenedlaethol. Defnyddio achlysuron mewn modd creadigol i ymateb i fenter ‘Blynyddoedd…’ Cymru; Gŵyl Wy estynedig ar gyfer Blwyddyn y Môr, e.e. 
Cyngor Sir Gaerfyrddin Gweledigaeth Datblygu economi ymwelwyr llewyrchus yn Sir Gaerfyrddin, ar sail ei chryfderau a’i chymeriad unigryw, sy’n arwain at ragor o wario ac o enillion lleol, yn dyrchafu ei delwedd a’i henw, ac yn gwella ansawdd bywyd cymunedau lleol.  Blaenoriaethau 

 Cynhyrchion a gwasanaethau arloesol. 
 Arlwy ymwelwyr o ansawdd da. 
 Hynodrwydd lleol a phrofiadau dilys. 
 Partneriaeth a chydweithredu. 
 Marchnata a chyfathrebu. 
 Datblygu busnesau a medrau. 
 Mynd i’r afael â’r natur dymhorol. 
 Cynaladwyedd / Sensitifrwydd Amgylcheddol. 
 Gwybodaeth gyfoes a chywir ynghylch Twristiaeth 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf  
Gweledigaeth Bydd Rhondda Cynon Taf yn gyrchfan ymwelwyr llwyddiannus yn rhanbarth cymoedd Cymru erbyn 2020. Amcanion 
 Datblygu gweithio partneriaethol effeithiol o fewn y diwydiant twristiaeth. 
 Datblygu Rhondda Cynon Taf yn gydweithrediad o brofiadau ymwelwyr o ansawdd da. 
 Amlygu a chynyddu hygrededd Rhondda Cynon Taf ar fap twristiaeth y DU. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful  
Thema  Datblygu Llwybrau: 
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Mae gan Ferthyr Tudful amryw lwybrau ar hyd ac ar led y Fwrdeistref Sirol sy’n cydgysylltu pentrefi a safleoedd o ddiddordeb. Bydd y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan yn ceisio cadw at Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 Llywodraeth Cymru, gan ystyried gwella ein rhwydwaith llwybrau presennol ac adnabod llwybrau newydd ar gyfer eu defnyddio yn y dyfodol. Bydd yr Awdurdod Lleol yn parhau i weithio â rhanddeiliaid er mwyn esblygu’r cynllun cynnal presennol ar gyfer prif lwybrau’r rhanbarth, cynnal archwiliadau blynyddol er mwyn adnabod problemau a chyfleoedd gwella, wrth ganolbwyntio ar gysylltu pob un o brif atyniadau Merthyr Tudful. Bydd y ‘Bartneriaeth’ yn gwneud ystyriaethau parthed deuoli arfaethedig yr A465, a ddylai weld gwella Llwybr Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol 46. Mae’r llwybrau eu hunain yn dod yn adnodd cynyddol o ran cynnal digwyddiadau, ac yn ystod y tair blynedd nesaf disgwylir ychwanegu at ei bortffolio o Hanner Marathon Merthyr Tudful a Ras San Domenico. Yn ychwanegol, bydd y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan yn parhau i reoli’r llwybrau, gan ymateb i achosion o daflu sbwriel anghyfreithlon a thyllau. Gweithredu 2.5 Sicrhau rheoli Hawliau Tramwy, RhBC a llwybrau’n effeithiol. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  

Gweledigaeth Denir ymwelwyr i gyrchfan lle mae busnesau bywiog yn cydweithio er mwyn darparu croeso cynnes i bawb sy’n chwilota etifeddiaeth gyfoethog, tirwedd ddramatig, trefi cyfareddol a’r amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau y mae gan Flaenau Gwent i’w cynnig. Datblygiad Cludiant a Llwybrau Llwybrau: Mae’r llwybrau presennol sydd ar gynnig yn parhau i gael croeso da, ond mae’n hanfodol inni edrych ar gyfleoedd newydd i wella’r arlwy i farchnadoedd arbenigol a chynyddu hygyrchedd trwy ddatblygu llwybrau newydd a hwy. 
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Atodiad 4 – Cyfweliadau 
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Clare Parsons – Rheolwr Datblygu Cynaliadwy 
A fu gennych chi unrhyw ran yng nghynhyrchu a gweithredu’r CGHT presennol?  
Os bu, allwch chi ymhelaethu? 
Bu gan Clare ran yng nghynhyrchu’r CGHT yn 2007, yn yr ymgynghori’n bennaf. 
Mae peth o’i gwaith yn awr yn golygu gweithio â grwpiau sydd wedi’u heithrio o gymdeithas yn rhyw ffordd, ac wrth wneud hynny maent yn defnyddio’r rhwydwaith CGHT yn rheolaidd. Mae mwyafrif y llwybrau eisoes mewn cyflwr da, ond trwy adnabod rhai anghenion lleol a chymorth gwirfoddolwyr mae modd gwella hygyrchedd. Darfu i grŵp Gurkha yn Aberhonddu, e.e., wella cyflwr llwybr gan ei wneud yn fwy hygyrch ar gyfer grwpiau hŷn. Roedd hon yn enghraifft dda o ddatblygu partneriaeth â’r gymuned leol a grwpiau gweithredol. 
Mae hefyd wedi dechrau peth gwaith Cynllunio Lle, ac y mae hyn yn dechrau gweithio â chymunedau lleol er mwyn trafod sut yr hoffent weld datblygu eu rhwydwaith lleol. Gallai’r Cynlluniau Gweithredu a ddatblygir gan bob un cymuned gynnwys nid yn unig y gwella ffisegol ar y rhwydwaith HT, ond cyfleoedd i gynnwys pobl leol hefyd, gan greu cyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi anffurfiol a dwyn buddion i iechyd. Nid ydynt ond megis dechrau ar y Cynlluniau Lle (Aberhonddu a’r Gelli Gandryll), ond y mae awydd gwirioneddol am hyn a photensial sylweddol a fydd yn cynyddu ymdeimlad o berchnogaeth leol. 
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Beth yn eich barn chi ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y CGHT newydd? 
Mae gan Clare ran yn y Cynlluniau Llesiant ar gyfer y 7 Awdurdod Lleol sy’n ymestyn dros yr APC, er ei bod yn ymdrechu’n bennaf yn y tri mwyaf: Powys , Sir Fynwy a Sir Gaerfyrddin. Mae Powys ar fin ymgynghori ynghylch eu Cynllun ac y mae hwnnw’n clustnodi’r rhwydwaith HTC yn ased. Yn gyffredinol mae llwybrau yn yr APC eisoes mewn cyflwr da, ond uchelgais Powys yw gweld gwella llwybrau y tu allan i’r Parc. Gwelir hyn yn rhywbeth a fydd yn cyfrannu at yr economi ac yn dwyn buddion i iechyd. Cyffelyb yw agwedd Sir Fynwy. 
Wrth i wasanaethau cyhoeddus grebachu rhagor oherwydd anawsterau ariannu, bydd angen dibynnu ar ragor o wirfoddoli. Ond mae angen cefnogi gwirfoddolwyr, eu goruchwylio ar rai achlysuron, a darparu hyfforddiant addas ar eu cyfer.   
Dangosodd arolwg aelwydydd Aberhonddu bod lle i ragor o fentrau wirfoddoli. Mae datblygu partneriaethau lleol hefyd yn adlewyrchu pum modd gweithio DLlCD. 
Mae a wnelo’r Cynlluniau Lle â’r CCA hefyd, felly mae cysylltiad eglur â pholisi cynllunio a fydd yn datblygu gydag amser.  
Mae’r tri APC wedi llofnodi datganiad safbwynt Iechyd a Llesiant, ac y mae’n amlwg fod y rhwydwaith HT yn cynnig ased o bwys yn hyn. 
Mae’r APC hefyd wedi edrych ar Bresgripsiynu Cymdeithasol: roeddent yn rhan o’r Bwrdd Crwn a sefydlwyd gan y Comisiynydd CD. 
Mae Clare hefyd yn ymwneud ag adran seicoleg Ysbyty Bronllys sydd yn edrych ar sut y gall teithiau cerdded tywysedig, rheolaidd helpu gyda dygymod â phroblemau iechyd meddwl. 
Yn ogystal â chymunedau daearyddol trwy’r dull Cynlluniau Lle, dymunant hefyd edrych ar gymunedau diddordeb a gweithio â grwpiau er mwyn gwella HT a chreu buddion eraill. Ar gyfer grŵp yr anabl yn y Gelli Gandryll, e.e. 
Maent yn datblygu rhwydwaith o arweinyddion Grwpiau Cymunedol (yn debyg i Cenhadon) a hyfforddir i fod yn gefn i eraill ddefnyddio’r rhwydwaith HT. Mae hwn yn fodd effeithiol o ehangu effaith ac achlysuron, a hyd yn oed pan fo rhai o’r arweinyddion yn gadael wrth iddynt gael swyddi newydd, mae llawer ohonynt yn dod yn ôl i’r amlwg. 
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Oes yna unrhyw bolisïau neu flaenoriaethau o’ch gwaith y tybiwch y dylid eu cynnwys neu’u hystyried yn y CGHT newydd? 
Pwyslais ar arddull mwy partneriaethol – cymunedau lleol a chymunedau diddordeb. Gweld y rhwydwaith HT yn ased a all ddwyn buddion lluosog, o hamdden at iechyd, hyfforddiant a hwb economaidd i fusnesau lleol.  
Mae bod â rhwydwaith HT a mapiau da a deunydd hyrwyddol yn bwysig, ond bydd angen cefnogaeth ychwanegol ar grwpiau neilltuol. Mae angen amser gweithwyr ar gyfer hyn. 
Mae’n anodd sicrhau cludiant cyhoeddus mewn rhai ardaloedd gwledig, felly mae cylchlwybrau o aneddiadau allweddol yn bwysig. 
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Richard Tyler – Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy 
A fu gennych chi unrhyw ran yng nghynhyrchu a gweithredu’r CGHT presennol?  
Os bu, allwch chi ymhelaethu? 
Gallaf, ond nid yn fanwl.  
Ni fu â rhan uniongyrchol yn y gweithredu. 
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Beth yn eich barn chi ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y CGHT newydd? 
Mae’n amlwg fod yna agenda twristiaeth, gyda phwyslais cynyddol ar deithiau cerdded byr llawr gwlad. Golyga hyn annog pobl i aros yn hwy a chynyddu gwariant yn y PC.   
Y flaenoriaeth arall yw cynnwys y gymuned yn gynyddol mewn adnabod blaenoriaethau a helpu i gynnal llwybrau trwy gadw golwg am broblemau a gwirfoddoli i weithio. Nid oes rhaid i’r gwirfoddoli fod trwy’r APC: gellir ei gyflawni trwy eraill.  
Gyda llai o arian i’w wario ar reoli’r APC, bydd rhaid i’r CGHT flaenoriaethu. 
Mae’r galw ar i fyny, am deithiau cerdded lleol byrion a theithiau cerdded hwy yn y bryniau. Da o beth yw hynny, ond crea bwyseddau ychwanegol. Gall rhagor o bobl yn cerdded llawer gwlad leihau gwaith cynnal (yr angen i glirio llystyfiant, e.e.), ond yn y bryniau y gwrthwyneb sy’n wir, a gall erydiad fod yn broblem. 
Mae’r APC ar fin arloesi dull Cynllun Rheoli Ymwelwyr, ac y mae ganddo arian ar gyfer dwy flynedd. Megis dechrau mae hyn, ond y mae cysylltiadau amlwg â’r CGHT y gellid eu datblygu. Bydd y CRhY yn sylfaen ar gyfer penderfynu pa ardaloedd y dylid eu hyrwyddo.  
Bydd y CRhY yn edrych ar dri phwnc: 

 Cysylltiadau â meysydd parcio. Eu dau brif achos pryder yw bro’r sgydau lle mae galw yn achosi problem sylweddol, a Phen-y-fan, lle maent yn gweithio â’r YG i geisio datrys rhai problemau.  
 Newid ymddygiad ymysg ymwelwyr, yn enwedig perchnogion cŵn lle mae problemau aflonyddu ar ddefaid a baw cŵn, a’r ddau yn broblemau sylweddol. 
 Seilir y dull ar yr ardaloedd cymeriad tirwedd a adnabyddir yn y PC, ac yn llawer i achos mae’r rhain yn pennu’r math o ddefnydd hamdden y gellir darparu ar eu cyfer.  

Nid rhaid i’r CRhY ond dweud yr hyn a wna, nid yr hyn na wna! Mae’n debyg, felly, o fod yn llai gwleidyddol na’r CGHT. 
Mae’n debyg y’i braenarir yn y Mynydd Du lle mae eisoes bartneriaeth â phorwyr. 
Ymgymerodd Richard â Strategaeth Twristiaeth Gerdded yn 2005/6, ac er y bu hyn beth amser yn ôl mae llawer o’r blaenoriaethau’n aros. 
Strategaeth Twristiaeth Gerdded http://www.bannaubrycheiniog.org/cymunedau/busnes-twristiaeth/twristiaeth-gynaliadwy-strategaethau-ac-adroddiadau/strategaeth-twristiaeth-cerdded/  
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Gweithredodd Richard fenter Croeso i Gerddwyr beth amser yn ôl, yn rhan o’r fenter Cerdded ag Offa. Cynhwyswyd 4 tref yn y PC: Y Fenni, Talgarth, Crucywel a Llanymddyfri/Llandeilo. Mae rhai o’r rhain wedi peidio, bellach, ond yn eraill fel Talgarth mae wedi arwain at wyliau cerdded llwyddiannus. Mae yma fodel da y gellid ei ddyblygu, gan y dyga ynghyd sawl partner ac y mae’n tanio gweithredu lleol. Wrth i arian brinhau, efallai y bydd rhaid i’r APC fabwysiadu’r math hwn o ddull yn gynyddol. Y drwg yw y bydd gan ardaloedd cefnog fel Crucywel rwydweithiau da, ac ni fydd ardaloedd eraill cystal. 
Beicio – o ran beicio oddi ar y ffordd, ’does ganddynt fawr o adnoddau i wneud rhagor. Mae beicio’n boblogaidd ar hyd y gamlas. Byddai’r APC yn awyddus i wella’r llwybr rhwng Aberhonddu ac Abertawe, ond nid oes ffynhonnell arian amlwg ar gyfer gwneud hyn. Y mae gan yr APC Strategaeth Feicio (a gynhyrchwyd yn 2009). 
Marchogaeth – mae hwn yn fater llai pwysig ar eu cyfer gan fod y niferoedd yn gymharol fach. Mae problemau cynnal sylweddol, fodd bynnag, ac y mae Richard yn pryderu ynghylch y raddfa gynnal y mae’r PC yn ei hysgwyddo, yn enwedig mewn hinsawdd o gyllidebau sector cyhoeddus bythol grebachol.  
Oes yna unrhyw bolisïau neu flaenoriaethau o’ch gwaith y tybiwch y dylid eu cynnwys neu’u hystyried yn y CGHT newydd? 
Mae gan Richard ofnau cryfion ynghylch dyfodol ffermio mynydd, ac os dymchwela hwn bydd yn effeithio’n ddirfawr ar dirwedd ac ecoleg y PC: a fydd yn effeithio, yn ei dro, ar hamdden, twristiaeth a’r economi lleol.  
Hanfodol, felly, fydd peidio â datblygu’r CGHT ar wahân i’r pwyseddau a newidiadau ehangach hyn. Bydd angen ei ddatblygu a’i weithredu mewn modd integredig a chydgysylltiedig.   
Bydd y prif gysylltiadau, felly, â’r fenter CRhY datblygol, ac yn y tymor hwy a chydag arian ychwanegol gellid adfywio’r dull Croeso i Gerddwyr, a ysgogai wirfoddoli lleol. Dyma’r unig ffordd y bydd modd i’r APC ddarparu unrhyw beth tebyg i’r un raddfa o wasanaeth, sef trwy gynnull pobl ynghyd a’u galluogi i ysgwyddo rhai o’r swyddogaethau. Gadewir rhai allan, fodd bynnag, ac y mae angen ystyried hyn. 
Y peth pwysig i’r CGHT fydd blaenoriaethu adnoddau a chysylltu â chynlluniau a rhaglenni eraill.  

 



 

65 
Partneriaeth BRO Partnership  GWT Countryside 

Y Dr Sunita Welch – Rheolwr Ymgysylltu Cyhoeddus 
A fu gennych chi unrhyw ran yng nghynhyrchu a gweithredu’r CGHT presennol?  
Os bu, allwch chi ymhelaethu? 
Ni fu Sunita â rhan yn y CGHT diwethaf. 
Ehangwyd ei swyddogaeth ers hynny. Mae nawr yn gyfrifol am addysg a dehongli yn ogystal â Chyfathrebu. Yn nhermau gweithredu’r CGHT, felly, bu â rhan mewn amryw weithgareddau: gwella’r ffordd y mae pobl yn cael eu ffordd o gwmpas y PC, e.e., a lleihau nifer y camfeydd a gosod giatiau yn eu lle fel ag y gynyddu hygyrchedd ar gyfer pob grŵp. Bu â rhan fawr mewn gosod arwyddion yn ardal y Sgydau, hefyd. 
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Beth yn eich barn chi ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y CGHT newydd? 
Sunita yw arweinydd ymchwil i bobl ac arolygon preswylwyr yr APC, felly mae’n ymwybodol bod rhagor o alw am fynediad ar hyd y llwybrau llawr gwlad. Mae ar y llwybrau hyn angen eu gwella mewn llawer i le: adnewyddu gwaith pren sy’n tueddu i beidio â sychu wrth i’n tywydd fynd yn fwy glawog, e.e. Maent felly’n fwy llithrig, a gallant leihau hygyrchedd i rai grwpiau. Mae llystyfiant llawr gwlad yn tyfu’n gynt, hefyd.   
Ni all pobl ddarllen mapiau cystal y dyddiau hyn, felly mae arnynt angen gwell wybodaeth er mwyn canfod eu ffordd. Roedd ardal y Sgydau, e.e., yn gryn her. 
Sicrhau bod y mapiau AO wedi’u diweddaru, yn enwedig fersiynau digidol a ddefnyddir yn fwy cyffredin y dyddiau hyn.  
Mae’r rhwydwaith HT o fudd enfawr i iechyd a llesiant, ond gall darparu ar gyfer anghenion rhai grwpiau neilltuol, y corfforol anabl neu’r rhai â golwg rhannol, e.e., fod yn ddrud. 
Mae’r holl bartneriaid bellach yn llawn gydnabod cost cadw’r rhwydwaith HT mewn cyflwr da, a bach o ystyriaeth sydd i’r buddion lluosog enfawr sy’n deillio. Un o’r problemau yw bod â’r dystiolaeth i ddangos y buddion hyn, fel y gellir wrth ddull ariannu mwy cydweithiol. 
Mae achosion lle gellir rhesymoli’r rhwydwaith mewn mannau. Llwybrau nad ânt i unman, e.e., neu sy’n dod i ben mewn fferm.  
Mae rhagor o bobl yn defnyddio’r rhwydwaith ac yn mwynhau buddion ymarfer corff rheolaidd yn yr awyr agored: ar hyd y gamlas, e.e.. Mae’r pwysau ar rai cyrchfannau poblogaidd fel Storey Arms, e.e., yn cynyddu hefyd.  
Mae llawer o’r Canolfannau Hamdden Awyr Agored, yn enwedig rhai’r ALl, wedi cau, neu am gau: ond ar yr un pryd mae canolfannau preifat yn darparu ar gyfer grwpiau newydd. Partïon dynion ayyb, e.e.  
Mae cyfle enfawr ar gyfer llwybrau dehongli ac etifeddiaeth, ond bach o adnoddau ar gyfer datblygu. Mewn gwirionedd, â rhagor o doriadau yn ystod y ddwy flynedd nesaf, ni fydd modd i’r APC ddatblygu llwybrau newydd ayyb. Ni fydd modd iddynt ddygymod â’r galw presennol, hyd yn oed. Ni chydnabyddir cost y gwasanaethau y mae’r APC yn eu darparu, sydd o fudd i asiantaethau eraill.  
Buont yn edrych ar Bresgripsiynu Cymdeithasol, ac efallai y datblyga hyn yn y dyfodol, ond bydd angen adnoddau i’w sefydlu.  
Enynnodd eu harolwg ar-lein ynghylch y CGHT ymateb da iawn, mae gan bobl ddiddordeb yn hyn. Bydd modd cyflwyno’r CGHT yn allweddol, fodd bynnag: mae angen iddo fod yn hawdd i’w ddefnyddio, ac mae angen ystyried segmentiad y gynulleidfa. Golyga hyn gydbwyso agwedd gyfannol ledled y rhwydwaith cyfan â materion lleol. 
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Maent yn dechrau edrych ar gynlluniau stiwardiaeth, trwy’r rhai y gellir hyfforddi a chefnogi rhagor o bobl i fod â rhan weithredol mewn adnabod problemau a hyd yn oed gweithredu cynlluniau gwelliannau. Ni weithredwyd hyn yn achos y rhwydwaith HT eto. Mae gair o rybudd, fodd bynnag: wrth i wasanaethau cyhoeddus grebachu, mae pen draw i’r hyn y gall pobl leol ei wneud i gefnogi eu cymuned leol. Felly mae cyfleoedd yma, ond rhai cyfyngiadau hefyd.    
Oes yna unrhyw bolisïau neu flaenoriaethau o’ch gwaith y tybiwch y dylid eu cynnwys neu’u hystyried yn y CGHT newydd? 
Rhaid bod yn realistig. Yn y gorffennol, mae’r APC wedi ffwlffachan o gwmpas yr ymylon, ond nawr yn wynebu galw bythol gynyddol am ddefnyddio’r rhwydwaith a gofynion ychwanegol gan ddeddfwriaeth newydd. Mae angen iddynt ystyried o ddifrif ynghylch sut yr ariennir y CGHT, mae angen agwedd fwy cydweithiol ledled yr holl sector cyhoeddus. Rhan o hyn fydd darbwyllo Gweinidogion o werth bod â’r rhwydwaith mewn cyflwr da a dangos y buddion lluosog y gall esgor arnynt. 
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Y Dr Paul Sinnadurai – Rheolwr Adnoddau Naturiol  
A fu gennych chi unrhyw ran yng nghynhyrchu a gweithredu’r CGHT presennol?  
Os bu, allwch chi ymhelaethu? 
Ni allaf, yn nhermau ei gynhyrchu, ond gallaf, yn nhermau ei weithredu, yn neilltuol yn nhermau helpu i ymgeisio am gymorthdaliadau ar gyfer prosiectau llwybrau troed yn ardal ganolog y Bannau. 
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Beth yn eich barn chi ddylai’r blaenoriaethau fod ar gyfer y CGHT newydd? 
Un o’r meysydd y mae angen i’r APC fwrw ymlaen â nhw yw presgripsiynu cymdeithasol, gan fod ganddynt y timau a’r medrau a all weithio ag eraill i ddarparu gweithgareddau a fydd yn cyfrannu at iechyd a llesiant.  
Mae angen rhagor o bwyslais ar ddarparu mynediad addas ar gyfer grwpiau anabl: trwy gynlluniau megis ‘llwybrau heb sticillau”, e.e. Mae’r rhain yn ddibynnol ar ariannu, wrth gwrs.  
Mae angen agwedd fwy integredig o fewn yr APC, yn enwedig y cysylltiadau â thwristiaeth gynaliadwy ac addysg a dehongli. Mae angen i’r CGHT ddarparu sail ar gyfer gwaith y ddau sector hyn. Mae hynny’n cynnwys rhagor o gysylltiadau â meysydd parcio a sut mae ymwelwyr yn cael mynediad ar gefn gwlad. 
O ran cydweithredu, mae’r APC eisoes yn gwneud llawer o hyn. Â’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, e.e., a Phartneriaeth Tirwedd y Mynydd Du, sy’n cynnwys problemau mynediad, Clawdd Offa ac ati.   
Mae a wnelo un broblem â Llwybr Taf, ac er ei fod wedi’i hen sefydlu a’i ddefnyddio, nid yw’r un awdurdod unigol yn gyfrifol am ei gynnal. Yn rhai mannau mae wedi’i erydu’n arw ac ag angen ei wella, ond nid yw neb yn arddel cyfrifoldeb am hyn. 
Mae eu harolygon ymwelwyr diweddar wedi cadarnhau bod y mwyafrif o bobl yn defnyddio llwybrau llawr gwlad yn ddull mwynhau’r PC, ac y mae’r rhain yn cael cyfran dda o’r gyllideb. Mae’r ALl cyffiniol yn cyfrannu, a da hynny; ond mae’r costau’n fawr. Mae’r APC yn ysgwyddo cyfrifoldeb am yr holl ddodrefn, er mai eiddo’r tirfeddiannwr yw beth o hwn, ac y mae hyn yn ychwanegu at y gost. 
Mae cost gweithio yn y bryniau, yn enwedig cludiant awyr, yn ddrud iawn, ond lle bu iddynt adfer neu osod llwybrau newydd trwy gynefinoedd sensitif bu’n effeithiol iawn.  
Bu’r APC yn gweithio’n galed i ddangos buddion lluosog y Rhwydwaith HT ac yn ceisio dangos i gyrff megis Croeso Cymru yr angen am arian ar gyfer gwella mynediad i ymwelwyr.   
Yn anochel mae problemau eithrio cymdeithasol wrth i grwpiau cymunedol lleol fynd ati i reoli’r rhwydwaith HT ymhellach a’i hyrwyddo. Mae llawer llai o grwpiau a llwybrau troed yn rhan orllewinol y PC, ac er bod menter megis Geobarc wedi ceisio mynd i’r afael â hyn, mae eto’n broblem sylfaenol.  
Yn ychwanegol, bydd BRECSIT yn effeithio’n fawr ar ffermio bryniau’r APC a bydd hyn yn effeithio ar gymunedau lleol yn ogystal ag ar ffermwyr.  
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Oes yna unrhyw bolisïau neu flaenoriaethau o’ch gwaith y tybiwch y dylid eu cynnwys neu’u hystyried yn y CGHT newydd? 
Y prif argymhelliad fu datblygu math o ddiagram Venn er mwyn dangos gorgyffyrddiadau rhwng gwahanol feysydd gwaith yr APC, ond yn enwedig mynediad, twristiaeth ac addysg/dehongli. Trwy wneud hynny bydd gan yr APC fwy o gydnerthedd mewnol ac agwedd fwy gyd-drefnus â pha un i integreiddio a chysylltu ag eraill. Mae hwn yn argymhelliad canolog ar gyfer y CGHT nesaf. 
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Atodiad 5 – Mapiau 
 












