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1. Cyflwyniad   

1.1. Dyma Gynllun Tref y Gelli Gandryll.  Mae'r cynllun yn seiliedig ar y materion 
a'r amcanion a nodwyd gan drigolion a rhanddeiliaid yn y Gelli, ac yn mynd i'r 
afael â phryderon allweddol mewn perthynas â bywiogrwydd a 
chynaliadwyedd y Dref yn y dyfodol. 

1.2. Diben sefydlu'r broses Cynllun Tref yw dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid sydd 
â diddordeb yn nyfodol y Gelli i gytuno ar gynllun gweithredu ar gyfer 
datblygiad cynaliadwy'r dref sy'n ystyried dyheadau ac anghenion. 

1.3. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys polisïau manwl sy'n mynd i'r afael â materion 
o bwys i'r Dref.  Mae'r polisïau hyn yn ategu'r rhai sydd ar waith ar hyn o bryd 
yn y dogfennau statudol canlynol; nod y polisïau hyn yw sicrhau bod polisïau 
strategol y dogfennau hyn yn gymwys i amgylchiadau lleol penodol y Gelli: - 

 
• Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:  

http://www.bannaubrycheiniog.org/yr-awdurdod/amdanom-ni/cynllun-

rheoli2019r-parc-cenedlaethol/ 

 

• Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Bannau Brycheiniog:  

http://www.bannaubrycheiniog.org/cynllunio/strategaeth-a-pholisi/cynllun-

datblygu-lleol-parc-cenedlaethol-bannau-brycheiniog/ 

• Cynllun Powys yn Un Cyngor Sir Powys:   

http://www.powys.gov.uk/cy/democratiaeth/cynllun-powys-yn-un/ 

2. Llunio'r cynllun 

2.  

2.1. Mae'r cynllun hwn wedi'i ddatblygu drwy raglen fanwl o ymgynghori a 
chyfranogiad rhanddeiliaid.  Mae canlyniadau'r ymgynghoriad ar gael ar 
wefan Cyngor Tref y Gelli (www.haytowncouncil.gov.uk)  

2.2. Dechreuodd y broses ymgynghori gyda digwyddiad i randdeiliaid a 
ddefnyddiwyd i nodi'r prif faterion sy'n wynebu'r dref y dylid eu cynnwys 
mewn arolwg o drigolion. 

2.3. Cafodd yr arolwg gyfradd ymateb o tua 25% a dychwelwyd 254 o holiaduron. 

2.4. Defnyddiwyd y dadansoddiad o'r arolwg er mwyn llywio'r cynllun gweithredu 
a gafodd ei gyflwyno a'i drafod mewn ail ddigwyddiad i randdeiliaid. 
Defnyddiwyd canlyniadau'r cyfarfod hwnnw i fireinio'r cynllun gweithredu 
ymhellach er mwyn cyrraedd y fersiwn derfynol hon. 

  

http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/
http://www.beacons-npa.gov.uk/the-authority/who-we-are/npmp/
http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/brecon-beacons-national-park-local-development-plan/
http://www.beacons-npa.gov.uk/planning/draft-strategy-and-policy/brecon-beacons-national-park-local-development-plan/
http://www.powys.gov.uk/en/democracy/one-powys-plan/
http://www.haytowncouncil.gov.uk/
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3. Diben y Cynllun Tref 

3.  

3.1. Pan fydd wedi'i gwblhau, bydd dwy swyddogaeth i'r Cynllun 

 Bydd yn rhoi cyfeiriad clir ar gyfer gwaith Cyngor y Dref a'i bartneriaid dros 
y pum mlynedd nesaf er mwyn sicrhau ein bod yn diwallu anghenion y 
trigolion. 
 

  Yna, pan gaiff ei fabwysiadu gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, bydd yn 
ddogfen allweddol yn y broses o benderfynu ar geisiadau cynllunio yn y 
Gelli Gandryll, pan fo'n briodol. 

3.2. Mae sefydlu Cynllun Tref hefyd yn arwain at gyfleoedd i sicrhau cyllid er 
mwyn helpu i roi'r cynllun ar waith. 

3.3. Caiff y cynllun ei rannu'n bum (5) adran ond mae llawer o'r camau 
gweithredu'n gorgyffwrdd ac yn cyfrannu at nifer o feysydd. 

3.4. Yr adrannau yw: 

 Cyfleusterau Cymunedol, Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol, Dinasyddion 

Hŷn a Phobl Ifanc 

 Cyflogaeth, Adfywio a Manwerthu 

 Yr Amgylchedd a Thwristiaeth 

 Parcio, Trafnidiaeth Gyhoeddus, Ffyrdd 

 Tai 

4. Materion sy'n Ehangach nag Ardal y Cynllun Tref 

4.  

4.1. Mae nifer o faterion sy'n mynd rhagddynt yn yr ardal leol a all effeithio ar 
drigolion y Gelli, yn enwedig y posibilrwydd o gau Ysgol Uwchradd 
Gwernyfed, er nad yw'n ymddangos y bydd hyn yn digwydd mwyach, a chreu 
Parc Llesiant Bronllys. 

4.2. Er na sonnir am y rhain yn benodol yn y ddogfen hon, sy'n ymwneud yn 
bennaf â datblygu tref y Gelli Gandryll, mae cyngor y dref yn dilyn ac yn 
monitro'r datblygiadau'n ofalus ac yn cyfrannu at y prosesau amrywiol lle y 
bo'n briodol. 

4.3. Rydym hefyd yn ymwybodol o leoliad 'unigryw' y Gelli gan ei bod mor agos 
â'r ffin â Lloegr (Swydd Henffordd). Byddwn yn parhau i fonitro'r cyrff 
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perthnasol ac yn cydweithio â hwy pan fo angen pan nodir bod materion sy'n 
effeithio ar y Gelli yn codi yn y sir gyfagos.  

5. Cynllun Tref y Gelli fel Canllawiau Cynllunio Atodol 

5.1.1. Saif y Gelli o fewn Ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog,  sy'n golygu mai Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy'n gwneud yr holl 
benderfyniadau cynllunio.  Mae'r Parc Cenedlaethol wedi mabwysiadu Cynllun 
Datblygu Lleol, sy'n nodi polisïau cynllunio ac yn diffinio ardaloedd o dir i ddiwallu 
anghenion tai a chyflogaeth hyd at 2015.  Nodir y Gelli yn Anheddiad Allweddol yn y 
Cynllun Datblygu Lleol hwn. Mae'r Cynllun Tref hwn wedi'i baratoi, yn rhannol, er 
mwyn rhoi rhagor o gyd-destun i'r diffiniad hwnnw ar gyfer Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol, er mwyn sicrhau bod yr holl geisiadau cynllunio yn y dyfodol yn y Gelli, 
lle y bo'n berthnasol, yn cydymffurfio â'r camau gweithredu a ddiffinnir gan y 
gymuned yn y Cynllun Tref.   

5.1.2. Er mwyn cyflawni hyn, mae'r ddogfen wedi'i chymeradwyo fel Canllawiau Cynllunio 
Atodol i'r Cynllun Datblygu Lleol.  Mae hyn yn unol â darpariaethau Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Cynlluniau Bro (Cynllun Gweithredu Cynllunio Cadarnhaol, 
Llywodraeth Cymru, Rhagfyr 2015). 

5.2. Beth yw Canllawiau Cynllunio Atodol 

5.2.1. Caiff Canllawiau Cynllunio Atodol eu paratoi er mwyn rhoi mwy o fanylion ar bolisïau 
na'r hyn a geir yn y Cynllun Datblygu Lleol.  Mae'r manylion ychwanegol hyn yn rhoi 
eglurhad ar y materion a gaiff eu hystyried gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol wrth 
benderfynu ar gais cynllunio. Gall Canllawiau Cynllunio Atodol fod yn benodol i le neu 
bolisi, er enghraifft, gallai roi rhagor o fanylion mewn perthynas â rhoi polisi cynllunio 
penodol ar waith, neu roi briff datblygu ar gyfer safleoedd datblygu yn y dyfodol. 

5.2.2. Yn yr achos hwn, mae'r Cynllun Tref yn rhoi canllawiau cynllunio atodol i bolisi K LP2 
y Cynllun Datblygu Lleol fel sy'n berthnasol i'r Gelli Gandryll.  Y bwriad yw y caiff 
unrhyw gais cynllunio a gyflwynir yn y Gelli ei ystyried yn erbyn meysydd perthnasol y 
Cynllun Tref.  Dim ond cynigion sy'n cydymffurfio â meysydd perthnasol Cynllun Tref 
y Gelli a gaiff ganiatâd cynllunio.  Ceir rhagor o fanylion ynghylch y polisi y mae'r 
ddogfen hon yn ei atodi isod. 

5.3. Cyd-destun Cynllun Datblygu Lleol y Gelli 

5.3.1. Fel y nodir uchod, mae'r Gelli wedi'i rhestru fel Anheddiad Allweddol yn y Cynllun 
Datblygu Lleol.  Trefi yw'r rhain sy'n cyflawni rôl o ran gwasanaethu eu poblogaeth o 
drigolion ac Aneddiadau cyfagos, gan sicrhau cysylltiadau a dylanwad i ardaloedd 
gwasanaeth mwy y tu hwnt i ffin y Parc Cenedlaethol.  Mae'r Cynllun Datblygu Lleol 
yn canolbwyntio ar ddatblygiadau o fewn Aneddiadau Allweddol er mwyn cynnig 
cyfleoedd tai a chyflogaeth newydd.   

5.3.2. Mae'r Cynllun Datblygu Lleol yn mynd i'r afael â phob Anheddiad Allweddol yn fanwl, 
gan nodi'r materion a'r amcanion y nodwyd eu bod yn wynebu'r dref o ran anghenion 
datblygu yn y dyfodol.  Nodir y materion hyn ar gyfer y Gelli yn Atodiad 2 y ddogfen 
hon.  
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5.3.3. Mae'r materion hyn yn arwain at ddatblygu'r weledigaeth ganlynol ar gyfer datblygiad 
y Gelli yn y dyfodol: 

Byddf y Gelli Gandryll yn cael ei chydnabod ar lefel ryngwladol fel canolfan ar gyfer 
llenyddiaeth, diwylliant a'r celfyddydau.  Bydd canol y dref yn cael ei gynnal fel ardal fywiog, 
gyda datblygiadau newydd o ansawdd uchel yn cydweddu â natur hanesyddol pensaernïaeth 
y dref. Bydd y gymysgedd o ddewisiadau tai yn y dref wedi amrywiaethu hefyd, gan sicrhau 
bod pawb sydd angen byw yn yr ardal yn gallu fforddio gwneud hynny.  

Bydd twristiaeth gynaliadwy yn tyfu o ran statws a bydd y dref yn datblygu economi nos gref i 
helpu i ddatblygu a chefnogi'r swyddogaeth hon, gan fanteisio ar gynhyrchu bwyd yn lleol a 
lletygarwch.  Bydd datblygu twristiaeth gynaliadwy arloesol wedi lleihau'r pwysau ar y stoc dai 
bresennol i ddarparu ar gyfer llety gwyliau.   

Bydd dewisiadau datblygu effaith isel yn cynnal y dylifiad ymwelwyr sy'n dod i'r gwyliau a'r 
digwyddiadau yn y dref. Bydd y ddarpariaeth fanwerthu yn y dref yn parhau i gynnig 
arbenigedd, gan ganolbwyntio ar ddiwylliant a chrefftau lleol.  Bydd pobl leol yn gallu bodloni 
eu hanghenion beunyddiol yng nghanol y dref a bydd dulliau mynediad cynaliadwy i ganol y 
dref.  

Cynllun Datblygu Lleol Tabl 4.5 

5.3.4. Caiff y weledigaeth hon ar gyfer y Gelli ei gweithredu'n rhannol drwy Bolisi K LP2 sy'n 
nodi'r mathau o ddatblygiadau yr ystyrir eu bod yn dderbyniol yn y Gelli sef:- 

K LP2        Datblygiadau Priodol mewn Aneddiadau Allweddol 

Bydd yn ofynnol i gynigion ar gyfer datblygiad yn yr Aneddiadau Allweddol 
gyfrannu'n gadarnhaol at eu gosodiad a gwella ansawdd y dirwedd heb gael 
effaith niweidiol ar fywyd gwyllt, harddwch naturiol, treftadaeth ddiwylliannol, 
asedau amgylcheddol neu fioamrywiaeth yr ardal.  

Mae'n rhaid i bob cynnig ar gyfer datblygiad yn yr Aneddiadau Allweddol ddangos sut 
y maent yn ymateb i faterion sy'n berthnasol i'w lleoliad er bodlonrwydd 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a sut y bydd y cynllun yn cyfrannu at 
gyflawni'r Weledigaeth 15 Mlynedd1 sy'n berthnasol i'w leoliad. 

Yn yr Aneddiadau Allweddol, mae'n rhaid i bob cynnig ar gyfer datblygiad neu newid 
defnydd tir neu adeiladau gael ei leoli o fewn Ffin yr Anheddiad fel y'i dangosir 
ar y Map Cynigion (ac eithrio'r datblygiadau hynny sy'n destun Polisïau sy'n 
galluogi datblygiad y tu allan i derfynau). O fewn Ffin yr Anheddiad, ystyrir bod 
y mathau canlynol o ddatblygiad yn dderbyniol: 

1. Cynigion sy'n gryfhau a gwella'r gymysgedd o fathau o dai a dewisiadau 
deiliadaeth yn y Dref, yn cynnwys darparu tai sy'n bodloni safonau Cartrefi am 
Oes lle y bo'n briodol, ar dir y nodwyd ei fod o fewn terfynau amgylcheddol2. 

2. Cynigion sy'n cryfhau a gwella'r ddarpariaeth fanwerthu sy'n briodol i gymeriad 
yr Anheddiad Allweddol ac yn unol â'r ganolfan fanwerthu ddiffiniedig ar gyfer y 
dref (gweler Polisi 42).   

                                                
1  Fel y nodir uchod 
 
2 Dylai pob uned dai newydd gael ei dylunio yn unol â safonau Cartrefi am Oes lle y bo'n briodol. Os nad yw 

ymgeisydd o'r farn ei bod yn ymarferol cydymffurfio â hyn, dylai ddangos hynny'n eglur yn ei 
Ddatganiad Dylunio a Mynediad. 
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3. Cynigion sy'n cryfhau a gwella'r cynnig twristiaid yn yr Anheddiad Allweddol yn 
unol â'r strategaeth twristiaeth gynaliadwy ar gyfer y Parc Cenedlaethol, gan 
gynnwys llety newydd priodol i westeion a chreu atyniadau / cyfleusterau newydd 
priodol i ymwelwyr.  

4. Cynigion sy'n cryfhau a gwella datblygiad economi nos briodol ar gyfer yr 
Anheddiad.  Bydd cynigion o'r fath yn cael eu barn yn ôl eu cyfraniad at wella 
bywiogrwydd y dref fel cyrchfan, trwy ddarparu mwy o fwytai a bariau sy'n 
arbenigo mewn cynnyrch lleol.  

5. Cynigion sy'n cryfhau a gwella'r cyfleusterau cymunedol sy'n gwasanaethu'r dref 
a'r rhanbarth, gan gynorthwyo grwpiau gweithredu cymunedol presennol i 
gyflawni eu nodau. 

6. Cynigion ar gyfer cynlluniau byw a gweithio a/neu ddatblygiadau defnydd cymysg 
sy'n cynnwys dulliau arloesol a chynaliadwy o ddarparu cyfleusterau cyflogaeth i 
wasanaethu'r dref a'r rhanbarth.  

7. Cynigion sy'n cryfhau a gwella dulliau cynaliadwy o gyrraedd y dref a'r rhanbarth 
ehangach, gan gynnwys cynyddu'r ddarpariaeth ar gyfer dulliau trafnidiaeth 
heblaw car preifat. 

8. Cynigion sy'n gweithio i leihau ôl troed carbon ac ecolegol y dref a'i rhanbarth 
sydd ar raddfa briodol ac o fath priodol i ffurf a chymeriad yr Anheddiad.  

5.3.5. Nod y canllawiau cynllunio atodol hyn yw helpu i gyflawni'r weledigaeth 15 mlynedd 
a'r polisi uchod. 

5.3.6. Yn ogystal â'r uchod, mae'r tabl canlynol yn nodi'r croesgyfeiriadau rhwng y Cynllun 
Tref a pholisi manwl y Cynllun Datblygu Lleol.  Pan gaiff cais cynllunio ei ystyried yn 
erbyn polisi a restrir isod, wrth benderfynu, dylid ystyried sut mae'r cynnig wedi mynd 
i'r afael â chynnwys y bennod berthnasol o'r Cynllun Datblygu Lleol. 

Polisi'r Cynllun Datblygu Lleol Pennod yn y 
Cynllun Tref 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (maen prawf 5) 
Polisi 50 Cadw Cyfleusterau Cymunedol Presennol 
Polisi 51 Datblygu Cyfleusterau Cymunedol Newydd neu 

Estynedig 
Polisi 53 Rhwymedigaethau Cynllunio 
 

Cyfleusterau 
Cymunedol 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus Lleol 
Dinasyddion Hŷn 
Pobl Ifanc 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (maen prawf 6)  
Polisi 35 Datblygiad sy'n Creu Cyflogaeth 
Polisi 36 Galluogi Defnydd Cyflogaeth Dosbarth Defnydd B y 

tu allan i Ffiniau Aneddiadau a Maint Aneddiadau 
Polisi 37 Diogelu Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth 
  

Cyflogaeth 

Polisi 42 Datblygiad mewn Canolfannau Manwerthu Manwerthu 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (prif ofynion) 
Polisi 1 Datblygiadau Priodol yn y Parc Cenedlaethol 
Polisi 6 Bioamrywiaeth a Datblygiad 
Polisi 8 Coed a Datblygiad 
Polisi 12 Llygredd Golau 
Polisi 15 Adeiladau Rhestredig 
Polisi 16 Dymchwel Adeiladau Rhestredig 
Polisi 17 Gosodiad Adeiladau Rhestredig 
Polisi 18 Diogelu Adeiladau o Bwysigrwydd Lleol 

Adfywio 
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Polisi'r Cynllun Datblygu Lleol Pennod yn y 
Cynllun Tref 

Polisi 19 Datblygiad sy'n effeithio ar Ardaloedd Cadwraeth 
Polisi 21 Tirweddau Hanesyddol 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (meini prawf 3 a 4) 
Polisi 45 Adeiladau Newydd ar gyfer Llety Gwyliau  

Twristiaeth 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (maen prawf 7) 
Polisi 59 Effeithiau Traffig  
Polisi 60 Darpariaeth ar gyfer Beicio a Cherdded 
 

Parcio, Ffyrdd a 
Theithio 

K LP1 Aneddiadau Allweddol (maen prawf 1) 
Polisi 1 Datblygiadau Priodol yn y Parc Cenedlaethol 
SP5 Tai (dyraniadau DBR-HOW-A, SALT 059, DBR-HOW-C) 
Polisi 28 Cyfraniadau Tai Fforddiadwy 
Polisi 29 Galluogi Safleoedd Eithriad Tai Fforddiadwy 

Tai  
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Adran 1  Cyfleusterau Cymunedol     

 Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol             

Dinasyddion Hŷn                                                                                                                                                                     

Pobl Ifanc 

6.  Cyfleusterau Cymunedol 

6.1. Y Broblem Bresennol 

6.1.1. Nid oes unrhyw gyfleuster canolfan gymunedol yn y Gelli. Cafodd y ganolfan 
flaenorol ei dymchwel (2014?) ac mae'r safle wedi'i glirio yn barod ar gyfer 
datblygiadau tai. 

6.1.2. Mae nifer o adeiladau llai fel Neuadd y Plwyf a'r Neuadd Seiri Rhyddion a 
ddefnyddir ar gyfer digwyddiadau cymunedol, ond, yn aml, caiff digwyddiadau 
cymunedol mwy eu cynnal yn yr Ysgol Gynradd leol. 

6.1.3. Mae Cyngor y Dref wedi'i leoli yn yr adeilad sy'n eiddo i Gyngor Sir Powys ger Tŵr y 
Cloc ar Stryd Lydan. Mae trafodaethau'n mynd rhagddynt ar y posibilrwydd o 
drosglwyddo'r adeilad hwn i Gyngor y Dref. 

6.1.4. Ceir caeau chwarae ar Brecon/Forest Road ynghyd ag adeilad Pafiliwn. 
Cymdeithas Chwaraeon a Chymuned y Gelli a'r Ardal Cyfyngedig (HADSCAL) sy'n 
berchen ar y ddau gae pêl-droed y ceir mynediad iddynt o Forest Road.  

6.1.5. Mae gweddill yr ardal sy'n cynnwys cae pêl-droed ychwanegol, cyrtiau tennis, cae 
criced, lawnt bowliau ac ardal chwarae i blant yn eiddo i Gyngor Sir Powys ond, 
unwaith eto, mae trafodaethau'n mynd rhagddynt i drosglwyddo'r cyfleusterau hyn i 
Gyngor y Dref. 

6.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am Gyfleusterau Cymunedol 

6.2.1. Cafodd yr adran hon ymatebion gan 127 o unigolion. Cafwyd barn unfrydol bron 
(99% o ymatebwyr) nad oedd gan y Gelli unrhyw le y gellid ei alw yn "ganolbwynt y 
gymuned". Roedd mwy na hanner ohonoch o'r farn bod y gymuned yn fwy tameidiog 
nag yr arferai fod. 

6.2.2. O ran lleoliad cyfleusterau cymunedol, cafwyd cymysgedd o ymatebion wedi'u 
rhannu'n fras ar draws tri maes: (dangosir yn nhrefn y dewis uchaf yn gyntaf)  

 Dylai'r gwaith o ailddatblygu'r ysgol gynnwys hyb cymunedol newydd 

 Datblygu canolfan gymunedol newydd yn Forest Road 

 Dylid defnyddio adeiladau gwag yn y dref i roi lle i grwpiau cymunedol. 



 Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Cynllun Tref y Gelli 

 

11 

 

6.3. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

• Sicrhau y darperir hyb cymunedol sy'n ganolbwynt i'r gymuned" ar gyfer y dref gan 
ddarparu amrywiaeth o gyfleusterau ar gyfer amrywiaeth o oedrannau a diddordebau 

• Diogelu cyfleusterau'r Llyfrgell a sicrhau bod unrhyw leoliad newydd posibl yn 
hygyrch a chanolog 

• Nodi a diogelu adeiladau neu asedau eraill sy'n addas at ddefnydd y gymuned. 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor 3 
 

CF1 Cynnal sgyrsiau ar ddyfodol y 
Llyfrgell gyda'r bwriad o nodi gofynion 
a lleoliad newydd posibl 

Cyngor Tref 
y Gelli, 
Cyngor Sir 
Powys,  
Partïon â 
diddordeb 

O fewn 
12 mis i 
dderbyn 
y cynllun. 

CF2 Nodi a chynnal asesiad o'r adeiladau 
a allai fod yn addas at ddefnydd y 
gymuned  

Cyngor Tref 
y Gelli, 
grwpiau 
cymunedol 

CF3 Cynnal ymarfer mapio o fannau 
cyfarfod anffurfiol a ffurfiol a 
ddefnyddir ar hyn o bryd gan grwpiau 
gwahanol  

 

CF4 Nodi unrhyw adeiladau/asedau 
cymunedol ychwanegol i'w 
trosglwyddo i Gyngor Tref y Gelli 
 

Cyngor Tref 
y Gelli, 
Cyngor Sir 
Powys 

CF5 Ystyried p'un a oes gofod 'canolbwynt 
y gymuned' ar gael dros dro, hyd nes 
y gellir adeiladu cyfleusterau 
cymunedol pwrpasol 
 

Cyngor Tref 
y Gelli 

Tymor 
canolig4 
 

CF65 a) Sefydlu grŵp llywio/CIC 
ychwanegol posibl  
b) Nodi tir addas ac ymchwilio i'r 
opsiynau sydd ar gael ar gyfer rhentu 
ar brydles/prynu 
c) Ymgynghori ar ddylunio adeiladau 
ar gyfer cyfleuster cymunedol, llunio 
cynlluniau a chael costau  
ch) Nodi ffynonellau cyllido (grantiau, 
rhoddion, codi arian) 

Cyngor Tref 
y Gelli, 
cymuned 
CIC 

O fewn 2 
flynedd  

Tymor hwy6 CF7 Darparu cyfleusterau cymunedol 
newydd 

Cyngor Tref 
y Gelli, CIC  

O fewn 5 
mlynedd  

 

                                                
3 O fewn 6-12 mis i fabwysiadu'r cynllun 
4 O fewn 1-3 blynedd i fabwysiadu'r cynllun 
5 Croesgyfeirio i Ddinasyddion Hŷn OC5 a Phobl Ifanc Y3 
6 O fewn 3-5 mlynedd i fabwysiadu'r cynllun 
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7. Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol 

7.1. Y Broblem Bresennol 

7.1.1. Mae Cyngor Sir Powys, yn yr un modd â sawl awdurdod lleol arall, wedi nodi na all 
barhau i ddarparu'r amrywiaeth lawn o wasanaethau anstatudol. Mae'r cyngor sir yn 
bwriadu trosglwyddo'r cyfrifoldeb o ddarparu'r gwasanaethau hyn i gynghorau 
cymuned/tref neu grwpiau cymunedol eraill sy'n fodlon eu cymryd. 

7.1.2. Mae Cyngor Tref y Gelli eisoes wedi cysylltu â Chyngor Sir Powys mewn perthynas 
â'r Cyfleusterau Cyhoeddus ac mae wrthi'n trafod y broses o drosglwyddo'r rhain i 
Gyngor y Dref. 

7.1.3. Cychwynnwyd rhagor o drafodaethau mewn perthynas â chyfleusterau a 
gwasanaethau ychwanegol fel y Pafiliwn Chwaraeon a'r Caeau Chwarae ac Adeilad 
Swyddfeydd y Cyngor. 

7.1.4. Mae'n debygol y gellid effeithio ar y broses o ddarparu gwasanaethau eraill hefyd yn 
y dyfodol os bydd Cyngor y Dref neu grwpiau eraill yn methu cymryd cyfrifoldeb 
amdanynt, neu'n gwrthod gwneud hynny. 

7.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am Wasanaethau Cyhoeddus Lleol 

7.2.1. Yr adran hon gafodd y nifer uchaf o ymatebion unigol (230). 

7.2.2. Yn nhrefn blaenoriaeth, ystyriwyd mai Glanhau Strydoedd, Cyfleusterau Cyhoeddus 
a'r Llyfrgell oedd y tri gwasanaeth pwysicaf ar gyfer y dref. 

7.2.3. Roedd 84% ohonoch o'r farn y dylai Cyngor y Dref gymryd y cyfrifoldeb o ddarparu 
rhai o'r gwasanaethau. Roedd un ffefryn clir o ran pa wasanaethau y dylai Cyngor y 
Dref eu darparu, gyda 29% yn dewis Cyfleusterau Cyhoeddus yna Glanhau 
Strydoedd (15%). Cafwyd ymatebion o 5-10% i'r holl wasanaethau eraill.  

7.2.4. Er y cydnabyddir y gall fod angen i Gyngor y Dref gamu i mewn a chymryd rhai o'r 
gwasanaethau, roedd ymdeimlad cryf mai Cyngor Sir Powys ddylai ddarparu'r 
gwasanaeth mewn gwirionedd. 

7.2.5. Roedd eraill o'r farn bod Cyngor y Dref mewn ymgynghoriad â grwpiau allweddol 
mewn sefyllfa well i ddarparu gwasanaethau lleol, ond roeddent yn pryderu ynghylch 
cyllid a'r ddibyniaeth ar wirfoddolwyr i'w rhedeg. 

7.2.6. Roedd tua 25% ohonoch o'r farn bod rhai gwasanaethau'n addas i grwpiau 
cymunedol eu rhedeg/rheoli a'r rhai a nodwyd gan y mwyafrif oedd:  

 Y Caeau Chwarae a'r Pafiliwn 

 Y Senotaff 

7.2.7. Lleisiodd sawl un ohonoch bryder mai gwirfoddolwyr di-dâl oedd yn rhedeg 
gwasanaethau yn hytrach na staff cyflogedig proffesiynol ond roedd llawer ohonoch 
o'r farn na ddylai gwasanaethau ddod i ben os nad oeddent yn cael eu darparu gan 
Gyngor Sir Powys mwyach. 
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7.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

7.3.1. Mae'n debygol, wrth i gyllidebau gael eu torri ar lefel Cyngor Sir, y gofynnir i 
gymunedau gymryd cyfrifoldeb am y broses o ddarparu gwasanaethau anstatudol 
penodol. Er bod Cyngor Tref y Gelli yn ymrwymedig i gynnal gwasanaethau ar gyfer 
ei drigolion, bydd adnoddau yn broblem. Heb os, mewn sawl achos, mae darparu 
gwasanaethau'n lleol yn opsiwn mwy costeffeithiol, ond bydd y gwaith "tu ôl i'r llen" i 
reoli a gweinyddu'r gwasanaethau hyn yn fyrdwn anferth ar gyngor y dref sy'n 
wirfoddolwyr di-dâl.  

7.3.2. Mewn sawl achos, mae'n rhaid i'r broses o ddarparu gwasanaethau gael ei chynnal 
gan grwpiau cymunedol neu sefydliadau eraill sy'n gweithio mewn partneriaeth â 
Chyngor y Dref. 

7.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Cwblhau'r broses o drosglwyddo'r Cyfleusterau Cyhoeddus.  

 Parhau â'r ddeialog â Chyngor Sir Powys mewn perthynas â throsglwyddo asedau 
yn benodol y Pafiliwn Chwaraeon a'r Caeau Chwarae/ardal chwarae, adeiladau'r 
cyngor yn y lle cyntaf. 

 Trafod a negodi gyda Chyngor Sir Powys ynghylch trosglwyddo rhagor o 
asedau/gwasanaethau gan sicrhau bod y rhai y mae trigolion yn eu gwerthfawrogi 
fwyaf yn parhau i gael eu darparu mewn rhyw fodd. 

 Sicrhau bod adnoddau addas (ariannol a dynol) ar gael er mwyn sicrhau y caiff 
gwasanaethau eu darparu'n effeithiol. 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor LPS 1 Cwblhau'r broses o 
drosglwyddo cyfleusterau 
cyhoeddus a'u hadnewyddu. 

Cyngor Tref 
y Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 
Contractwr 

Diwedd mis 
Mehefin  
 

LPS 2 
 

Cwblhau trafodaethau/llofnodi 
cytundeb â Chyngor Sir 
Powys par: canran yr incwm 
o'r maes parcio i ariannu'r 
broses o ddarparu 
gwasanaethau 

Cyngor Tref 
y Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 

Cyn yr effeithir ar 
drosglwyddiadau 

LPS 3 Trafod a chytuno ar brydles â 
chwmni rheoli (HADSCAL?) 
ar gyfer gweithredu a chynnal 
y Pafiliwn Chwaraeon a'r 
Caeau Chwarae. 
 
 

Cyngor Tref 
y Gelli 
HADSCAL 
Clybiau 
Chwaraeon 

Erbyn haf 2016 

LPS 4 Cynnal archwiliad a llunio 
adroddiad o gyflwr yr holl 
asedau y mae angen eu 
trosglwyddo. Trafod unrhyw 
atgyweiriadau/cyllideb ar 
gyfer atgyweiriadau cyn 
trosglwyddo i HADSCAL. 

Cyngor Tref 
y Gelli 

Cyn trosglwyddo 
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7 Croesgyfeirio i Gyfleusterau Cymunedol CF2 

LPS 5  Dechrau deialog gyda 
Chyngor Sir Powys mewn 
perthynas â Mynwent y Gelli. 
Pennu'r lefel o gyllid/cymorth 
sydd ar gael. Cynnal 
ymchwiliad i opsiynau claddu 
amgen fel mynwentydd 
naturiol 

Cyngor Tref 
y Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 

O fewn 12 mis 

LPS 67 Ystyried opsiynau mewn 
perthynas â'r Llyfrgell - 
trosglwyddo ai peidio, lleoliad 
ffisegol, cyllid  

Cyngor Tref 
y Gelli, 
Cyngor Sir 
Powys  
Gŵyl y Gelli  

Erbyn diwedd mis 
Mawrth 2017. 

Tymor 
Canolig 

LPS 7  Cyrchu ffrydiau incwm ar 
gyfer cynnal a chadw 
adeiladau'r cyngor; ymchwilio 
i ddefnyddiau amgen o 
adeiladau er mwyn creu 
incwm. 

Cyngor Tref 
y Gelli 

2 flynedd 

LPS 8 Ymchwilio i amrywiaeth o 
opsiynau ar gyfer y fynwent i 
gynnwys p'un a ddylid cytuno 
i drosglwyddo ai peidio, nodi 
tir newydd, ac opsiynau eraill. 

Cyngor Tref 
y Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 
Partïon â 
diddordeb 

O fewn amserlen 
unrhyw gynnig 
cyllido 

 LPS 9 Ymchwilio i ddichonoldeb 
trefnu lleiniau neu fannau tyfu 
i'r gymuned ar dir a nodwyd 
sy'n eiddo i'r cyngor.  Sefydlu 
cynllun "gerddi a rennir" os 
bydd digon o ddiddordeb.  

Cyngor Tref 
y Gelli, 
cymuned 
HCWG 
 

O fewn 2 flynedd 

Tymor 
hwy 

LPS 10 
 

Ystyried pa 
wasanaethau/asedau eraill y 
gellid eu trosglwyddo. Sicrhau 
y gwneir achos busnes llawn 
ar gyfer unrhyw 
drosglwyddiad gyda 
rhagamcanion o sut y caiff 
costau eu talu. 

Cyngor Tref 
y Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 
Partïon â 
diddordeb 

Ar ôl cwblhau'r holl 
drosglwyddiadau 
presennol ac 
arfaethedig 

LPS 11 Nodi ffynonellau cyllid amgen 
neu ffyrdd eraill o greu incwm 
i sicrhau cyflawniad ar gyfer y 
dyfodol. 

Cyngor Tref 
y Gelli 

LPS 12  Ymchwilio i ddulliau cyflawni 
amgen, e.e. grwpiau 
cymunedol.   

 

Cyngor Tref 
y Gelli 



 Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Cynllun Tref y Gelli 

 

15 

 

8. Dinasyddion Hŷn 

8.1. Y Sefyllfa Bresennol 

8.1.1. Roedd y rhan fwyaf o'r rhai a ymatebodd (63%) i'r arolwg o ymatebwyr dros 60 oed. 
Mae hyn yn dangos demograffig y Gelli gydag amcangyfrif o'r boblogaeth o 2012 
(ystadegau wedi'u darparu gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol) yn awgrymu bod 
26.7% dros 65 oed. Mae hyn yn uwch na chyfartaledd y DU sef 18%. 

8.1.2. Mae'n debygol y bydd y ganran hon yn cynyddu dros y blynyddoedd i ddod yn 
seiliedig ar wybodaeth a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r 
cynnydd a gafwyd yn nifer y genedigaethau ar ôl y ddau ryfel byd a'r 'baby boom' 
hwy yn ystod y 1960au yn cyfrannu at y cynnydd parhaus yng nghanran y bobl hŷn 
yn y boblogaeth gyffredinol.  

8.1.3. Mae canran y bobl a aned yn union ar ôl yr Ail Ryfel Byd bellach yn eu 60au hwyr ac 
mae 'baby boomers' y 1960au yn tua 50 oed ar hyn o bryd. Wrth i'r carfannau oedran 
hyn heneiddio ymhellach, byddant yn cyfrannu at boblogaeth y DU sy'n heneiddio, 
ynghyd â phoblogaeth y Gelli sy'n heneiddio.  

8.1.4. Fel y soniwyd mewn adran flaenorol, nid oes gan y Gelli unrhyw ganolfan gymunedol 
bwrpasol, ond nid yw hyn yn golygu prinder gweithgareddau, er bod llawer yn cael eu 
cynnal y tu allan i ffin y Gelli, e.e. Neuadd Plwyf Cusop, Neuadd Bentref y Clas-ar-
Wy. 

8.1.5. Mae rhai gweithgareddau ar waith sydd wedi'u hanelu'n benodol at ddinasyddion 
hŷn, er enghraifft yr U3A (Prifysgol y Drydedd Oes, wedi'u hanelu'n benodol at 
unigolion sydd wedi ymddeol neu led-ymddeol). Fodd bynnag, er nad yw llawer o 
weithgareddau wedi'u targedu'n benodol at bobl hŷn, mae'n ddigon posibl y byddant 
yn denu pobl sydd wedi ymddeol/lled-ymddeol oherwydd amser y gweithgareddau. 

8.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am Ddinasyddion Hŷn yn y Gelli 

8.2.1. Ymatebodd cyfanswm o 149 o unigolion i'r adran hon. Roedd 148 ohonoch yn 
ystyried eich bod yn breswylydd hŷn sy'n byw yn y Gelli. 

8.2.2. Rhestrwyd nifer o grwpiau a gwnaethom ofyn a wnaethoch fynychu unrhyw rai o'r 
grwpiau hyn. Y grŵp a fynychwyd fwyaf oedd U3A gydag addoldai yn ail agos. 

8.2.3. Soniwyd am nifer o weithgareddau/grwpiau eraill ynghyd â beirniadaeth bod yr 
arolwg wedi bod yn rhagfarnllyd iawn o ran yr hyn a restrwyd fel gweithgareddau i 
bobl hŷn.  

8.2.4. Rydym yn cydnabod yr adborth hwn a byddwn yn ystyried hyn yn y dyfodol.  

8.2.5. Gofynnwyd beth y gellid ei wneud i wella ansawdd bywyd dinasyddion hŷn ac er bod 
amrywiaeth o atebion yn seiliedig ar brofiad personol yn bennaf, roedd nifer o 
themâu: 

 Ymatebodd cyfanswm o 149 o unigolion i'r adran hon. Roedd 148 ohonoch 
yn ystyried eich bod yn breswylydd hŷn sy'n byw yn y Gelli. 

 Rhestrwyd nifer o grwpiau a gwnaethom ofyn a wnaethoch fynychu 
unrhyw rai o'r grwpiau hyn. Y grŵp a fynychwyd fwyaf oedd U3A gydag 
addoldai yn ail agos. 
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 Soniwyd am nifer o weithgareddau/grwpiau eraill ynghyd â beirniadaeth 
bod yr arolwg wedi bod yn rhagfarnllyd iawn o ran yr hyn a restrwyd fel 
gweithgareddau i bobl hŷn.  

 Rydym yn cydnabod yr adborth hwn a byddwn yn ystyried hyn yn y 
dyfodol.  

 Gofynnwyd beth y gellid ei wneud i wella ansawdd bywyd dinasyddion hŷn 
ac er bod amrywiaeth o atebion yn seiliedig ar brofiad personol yn bennaf, 
roedd nifer o themâu: 

8.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol 

8.3.1. Os bydd poblogaeth y Gelli yn dilyn tueddiadau demograffig y DU, yna bydd nifer y 
bobl sydd dros 60 oed yn cynyddu. Fodd bynnag, o ystyried y ffaith bod oedran 
pensiwn y Wladwriaeth wedi codi a'r ffaith nad oes oedran ymddeol gorfodol 
mwyach, ni fydd gostyngiad cyferbyniol mewn gweithgarwch economaidd o 
reidrwydd. Mae llawer o bobl yn parhau i weithio ymhell y tu hwnt i 60 oed gyda 'lled-
ymddeol' yn dod yn fwy cyffredin. 

8.3.2. Mae pobl yn parhau i fod yn weithgar am gyfnod hwy ac mae disgwyliad oes yn 
cynyddu yn gyffredinol. Ein hystyriaeth gyffredinol fyddai cadw dinasyddion hŷn yn y 
gymuned a sicrhau eu bod yn ymgysylltu â hi. Fodd bynnag, ar ryw adeg, bydd nifer 
o bobl yn wynebu iechyd gwael, diffyg symudedd a cholli partner. 

8.3.3. Mae hyn yn cyflwyno nifer o faterion yn ymwneud â mynediad i wasanaethau, tai 
priodol a sicrhau bod pobl hŷn yn ymgysylltu â'r gymuned ac yn rhan ohoni fel y gall 
eraill gael budd o'u profiad bywyd.  

8.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Sicrhau bod gwybodaeth am weithgareddau sydd ar gael i bobl dros 18 oed ar gael 
yn hawdd mewn un lle. 

 Galluogi trigolion hŷn i fanteisio ar ddigwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol 
a'u mynychu yn haws. 

 Ceisio gwella'r cydgysylltu rhwng canolfannau meddygol a'r gwasanaethau 
cymdeithasol a'r cymorth a geir ganddynt.  

 Darparu cyfleusterau cymunedol sy'n ganolog, sydd ar gael yn hawdd ac sy'n 
addas ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau.  

 Sicrhau bod Cyngor Tref y Gelli yn defnyddio dulliau cyfathrebu hygyrch ac nad 
yw'n dibynnu ar dechnoleg. 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor OC1 Cynnal archwiliad o weithgareddau, 
cyhoeddi ar wefan y cyngor (gallai 
gynnwys dolenni i sefydliadau) 
(croesgyfeirio ag Y1:) 
 

Cyngor Tref y 
Gelli 
Gwirfoddolwyr? 

O fewn 12 
mis  

OC2 Sefydlu amrywiaeth o ddulliau 
cyfathrebu rheolaidd â'r cyngor: 
e.e. Erthyglau amlach yn Wye Local 
Cylchlythyr chwarterol 
Rhoi cofnodion cyfarfodydd ar yr 
Hysbysfwrdd yn ogystal ag ar-lein 

Cyngor Tref y 
Gelli  
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Tymor 
canolig 

OC3 Holi grwpiau cymunedol/elusennau 
presennol sut y gellid ehangu eu 
gwasanaeth er mwyn darparu 
gwirfoddolwyr i hebrwng trigolion i 
ddigwyddiadau  
 

Cyngor Tref y 
Gelli, grwpiau 
cymunedol, 
elusennau 
 

12 i 18 
mis 

Ystyried p'un a oes angen 
gwasanaeth/grŵp gwirfoddol 
ychwanegol e.e. clwb caserol 

OC4 Nodi, darparu adnoddau a 
chynllunio ar gyfer cyfleuster 
cymunedol (croesgyfeirio ag CF5:) 

Cyngor Tref y 
Gelli, cymuned 
CIC 

O fewn 2 
flynedd  

Tymor hwy OC5 Sefydlu'r gofynion o ran mwy o 
gymorth a chydgysylltu ar gyfer 
gwasanaethau meddygol/gofal a 
chynllun ar gyfer cyflawni hyn 

Bwrdd Iechyd 
Lleol, Cyngor 
Sir Powys, 
Canolfannau 
Meddygol 
 

O fewn 5 
mlynedd 

OC6 Cyflwyno cyfleusterau cymunedol 
newydd (croesgyfeirio ag CF6:) 
 

Cyngor Tref y 
Gelli, CIC  

O fewn 5 
mlynedd. 

9. Pobl Ifanc yn y Gelli 

9.1. Y Sefyllfa Bresennol 

9.1.1. Nid oes man penodol yn y Gelli i bobl ifanc (yn eu harddegau) gwrdd yn rheolaidd.  

9.1.2. Ers i'r hen Ganolfan Gymunedol gael ei chau a'i dymchwel, mae'r Clwb Ieuenctid ar 
gyfer pobl ifanc 11-16 oed yn cwrdd yn y bynglo ar dir Ysgol Gynradd y Gelli. Mae'r 
clwb yn cwrdd ar ddydd Llun a dydd Iau y rhan fwyaf o wythnosau heblaw yn ystod 
gwyliau ysgol.  

9.1.3. Nid oes unrhyw le yn y Gelli lle gall pobl ifanc yn eu harddegau gwrdd gyda'r nos ac 
ar benwythnosau. Mae pobl sy'n ymweld â'r Gelli hefyd wedi nodi'r prinder 
gweithgareddau i bobl ifanc gyda'r nos (gweler yr adran ar dwristiaeth). 

9.1.4. Mae'r Clwb Ffermwyr Ifanc lleol ar gyfer pobl ifanc 10-26 oed wedi'i leoli yn Llanigon 
er bod nifer o drigolion ifanc y Gelli yn aelodau. 

9.1.5. Mae clybiau pêl-droed a chriced iau wedi'u lleoli yn y Gelli ac mae hyfforddiant tennis 
ar gael ar benwythnosau. Mae'r clwb rygbi agosaf yn Nhalgarth. Ceir pwll nofio bach 
ar dir Ysgol Gynradd y Gelli, a achubwyd rhag cael ei gau gan grŵp o rieni a chaiff ei 
redeg gan wirfoddolwyr. 

9.1.6. Y grŵp Sgowtiaid agosaf yw 'Sgowtiaid y Clas-ar-Wy a Thregoyd' sydd hefyd yn 
cwrdd yn ardal Talgarth. 

9.1.7. Mae clybiau drama i aelodau iau a hŷn wedi bod yn rhedeg ers nifer o flynyddoedd 
ac maent yn cwrdd ar ddydd Sadwrn yn neuadd bentref Cusop. 
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9.1.8. Er bod amrywiaeth o weithgareddau, mae'r mannau cwrdd ar wasgar braidd ac nid 
ydynt mewn lleoliad canolog felly mae angen i rieni neu ofalwyr gludo plant i'r 
gweithgareddau. 

9.1.9. Ceir dwy ardal chwarae yn y Gelli, un sy'n eiddo i Gyngor y Dref a'r llall i Gyngor Sir 
Powys, er mai'r bwriad yw ei throsglwyddo i Gyngor y Dref. 

9.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am Gyfleusterau i Bobl Ifanc 

9.2.1. Ni chafwyd cyfradd ymateb uchel iawn i'r adran hon ond gall hyn fod oherwydd 
demograffig y rhai a ymatebodd i'r arolwg.  

9.2.2. Fodd bynnag, roedd y mwyafrif ohonoch yn cytuno y dylid datblygu Caffi i Bobl Ifanc 
fel rhan o ganolfan gymunedol newydd ac y dylid cynnal gweithgareddau mwy 
strwythuredig y tu allan i'r ysgol i oedolion ifanc. 

9.2.3. Awgrymodd sawl person y gallai'r caffi gwag yn y Ganolfan Grefftau fod yn lleoliad 
posibl ar gyfer y caffi i bobl ifanc. 

9.2.4. Roedd yn galonogol gweld y byddai nifer o bobl (33) yn barod i helpu gyda 
gweithgareddau i bobl ifanc. 

9.2.5. Gofynnwyd lle y dylid lleoli'r cyfleusterau i bobl ifanc y Gelli, a chafwyd sawl awgrym 
yn cynnwys: 

 Y safle ar Forest Road lle y cynlluniwyd cyfleuster cymunedol  

 Defnyddio adeiladau presennol fel Neuaddau Eglwysi  

 Hen safle'r Ganolfan Gymunedol 

9.2.6. Nifer fach o bobl (3) a oedd yn ffafrio defnyddio'r ysgol fel lleoliad ar gyfer 
gweithgareddau i bobl ifanc. 

9.3. Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

9.3.1. Soniwyd am gyfleuster cymunedol mewn sawl rhan o'r arolwg ac yn benodol ei 
bwysigrwydd i bobl ifanc y Gelli.   

9.3.2. Heb leoliad cwrdd/gweithgareddau i bobl ifanc mewn man canolog, mae mwy o 
bwysau (o ran amser ac arian) ar rieni i gludo eu plant i weithgareddau amrywiol y tu 
allan i'r Gelli.  

9.3.3. Ymddengys bod y syniad o sefydlu caffi penodol i bobl ifanc yn un poblogaidd a gallai 
fod yn opsiwn deniadol i ymwelwyr hefyd. 

9.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Sicrhau bod gwybodaeth am weithgareddau sydd ar gael i grwpiau pobl ifanc dan 
18 oed ar gael yn hawdd mewn un lle 

 Cefnogi'r broses o sefydlu lle penodol i bobl iau gwrdd a chymdeithasu  
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 Darparu canolfan gymunedol ag amrywiaeth o weithgareddau hygyrch sy'n addas 
ar gyfer grwpiau oedran iau 

 Annog y broses o ddatblygu amrywiaeth ehangach o weithgareddau awyr 
agored/chwaraeon fforddiadwy  

 

 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor Y1 Cynnal archwiliad o weithgareddau, 
cyhoeddi ar wefan y cyngor (gallai 
gynnwys dolenni i sefydliadau) 
(croesgyfeirio ag OC1:) 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
Gwirfoddolwyr 

O fewn 12 
mis 

Y2 Gofyn i'r grŵp oedran hwn pa 
gyfleusterau maent am eu cael/sydd 
eu hangen arnynt yn y Gelli.  

Cyngor Tref y 
Gelli, y Clwb 
Ieuenctid, yr 
Ysgol, y Clwb 
Ffermwyr 
Ifanc 

Y3 Cysylltu â chwmnïau lleol sy'n cynnig 
gweithgareddau awyr agored er 
mwyn trafod sesiynau rheolaidd i 
drigolion lleol am bris gostyngol 

Cyngor Tref y 
Gelli,  

Tymor 
canolig 

Y4 a) Menter CIC/cymdeithasol wedi'i 
sefydlu gan y cyngor er mwyn agor 
caffi i bobl ifanc  
b) Nodi adeilad  
c) Dod o hyd i gyllid ac adnoddau 
eraill 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
Partïon â 
diddordeb 

O fewn 3 
blynedd 

Y5 Nodi, darparu adnoddau a chynllunio 
ar gyfer cyfleuster cymunedol 
(croesgyfeirio ag CF5:) 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
cymuned CIC 

O fewn 2 
flynedd  

Y6 Annog datblygiadau chwaraeon drwy 
HADSCAL/clybiau chwaraeon er 
mwyn cynnig amrywiaeth ehangach 
lle y bo'n hyfyw  
 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
HADSCAL, 
Clybiau 
Chwaraeon 

O fewn 3 
blynedd 

 Y7 Ymchwilio i ymarferoldeb darparu 
parc sglefrfyrddio/llwybr lludw i feics 
ac ystyried sut y gellid addasu'r ardal 
chwarae â chyfleusterau i blant hŷn.  

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys, y 
Gymuned  

O fewn 2 
flynedd 

Tymor hwy Y8 Cyflwyno cyfleusterau cymunedol 
newydd (croesgyfeirio ag CF6:) gan 
gynnwys Y7 os yw'n bosibl 

Cyngor Tref y 
Gelli, CIC  

O fewn 5 
mlynedd 

Y9 Archwilio'r posibilrwydd o redeg caffi 
i bobl ifanc fel busnes a chynnig 
cyfleoedd 'hyfforddi' i bobl ifanc yn 
eu harddegau. 

Cyngor Tref y 
Gelli, partïon 
â diddordeb 
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Adran 2  Cyflogaeth      

 Adfywio      

 Manwerthu         

10. Cyflogaeth 

10.1. Y Sefyllfa Bresennol 

10.1.1. Mae ystadegau gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn dangos, o'r bobl hynny a oedd 
yn byw yn y Gelli yn 2011 a oedd mewn gwaith, bod 71% yn gweithio'n llawn amser, 
29% yn rhan amser a 22% yn hunangyflogedig. 

10.1.2. Mae ffigurau diweddarach o 2012-13 yn dangos bod tua 9% o'r trigolion yn cael 
budd-daliadau diweithdra neu anabledd. 

10.1.3. Mae'r Gelli yn dibynnu ar dwristiaid am ei ffyniant economaidd ac felly mae llawer o'r 
gyflogaeth yn dibynnu ar y sectorau manwerthu neu dwristiaeth. Yn 2011, yn ôl y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol, roedd 31% o'r bobl gyflogedig yn y Gelli yn gweithio yn 
y 'fasnach cyfanwerthu a manwerthu' a 10.7% arall yn gweithio mewn gwestai a 
bwytai. Yn anochel felly, mae llawer o'r swyddi hyn yn rhai tymhorol a/neu'n talu'r 
isafswm cyflog neu ychydig dros hynny.  

10.1.4. Mae'r cyflogwr mwyaf yn y dref yn recriwtio canran cymharol fach o'i staff o'r Gelli.  

10.1.5. Mae'r mwyafrif o'r busnesau yn y Gelli yn annibynnol ac yn cyflogi nifer fach o bobl. 
Mae hyd yn oed cwmnïau mwy sy'n rhan o 'gadwyn' ehangach yn cyflogi nifer 
gymharol fach o staff, ac felly ni cheir llawer o gyfleoedd am ddyrchafiad/datblygiad. 

10.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am Gyfleoedd Cyflogaeth. 

10.2.1. O'r 138 o ymatebion a ddaeth i law, roedd 36% ohonoch wedi eich cyflogi yn yr ardal 
gyda mwy na hanner naill ai wedi ymddeol, yn teithio i weithio y tu allan i'r ardal, yn 
hunangyflogedig/perchennog busnes, neu'n gweithio o gartref. 

10.2.2. Roedd mwyafrif o'r farn nad oedd y dref mor fywiog yn economaidd o gymharu â 
deng mlynedd yn ôl a nodwyd pryderon mewn perthynas ag argaeledd cyfleoedd 
cyflogaeth addas yn y dref, yn enwedig ar gyfer pobl iau. Lleisiodd llawer ohonoch 
bryder ei bod yn annhebygol y byddai aelodau o'ch teulu yn gallu dod o hyd i waith 
addas yn y dref.  Cafwyd nifer o sylwadau mewn perthynas â natur dymhorol llawer o 
swyddi a'r ffaith bod y swyddi hyn yn cynnig isafswm cyflog.  

10.2.3. Nododd nifer ohonoch fod yn rhaid i chi "deithio i weithio rywle arall er mwyn fforddio 
byw yn y Gelli". 

10.2.4. Gofynnwyd am eich barn ynghylch sut y gellid mynd i'r afael â'r materion cyflogaeth 
hyn ac roedd mwy nag 80% ohonoch yn cytuno y byddai mentrau ar gyfer busnesau 
newydd yn dda. Roedd nifer debyg yn cytuno y dylid datblygu strategaeth er mwyn 
denu busnesau newydd i sefydlu yn y Gelli. 
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10.2.5. Roedd ychydig dros 60% ohonoch o'r farn y dylid ehangu safleoedd presennol ym 
Mharc Busnes Dyffryn Gwy ac Ystad Ddiwydiannol Greenfield. Roedd nifer debyg o'r 
farn y dylid pennu safle newydd ar gyfer ystad cyflogaeth newydd yn y Gelli. 

10.2.6. Awgrymwyd y dylid gwneud gwelliannau i'r seilwaith technoleg/cyfathrebu er mwyn 
galluogi mwy o bobl i weithio o gartref/o bell hefyd. 

10.2.7. Roedd llai o gefnogaeth ar gyfer mentrau i annog busnesau presennol neu gyflogwyr 
mwy i adleoli i'r Gelli. 

10.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

10.3.1. Mae dibyniaeth y dref ar dwristiaeth fel ffynhonnell incwm yn peri nifer o broblemau 
mewn perthynas â denu cyflogwyr eraill/annog pobl i sefydlu busnesau newydd: 

 Ni ddylai'r sector diwydiant amharu nac effeithio'n andwyol ar y dref fel cyrchfan 
twristiaeth 

 Rhaid i'r cyfleoedd cyflogaeth a gynigir fod ar gael drwy gydol y flwyddyn a chynnig 
cyflog rhesymol 

 Rhaid i'r busnes fod yn gynaliadwy  

 Rhaid i'r sgiliau sy'n ofynnol fod ar gael yn lleol  

 Rhaid i'r seilwaith technoleg fod ar gael  

10.3.2 Mae'r Gelli yn dref unigryw ac ni fyddem am amharu ar hynny. Felly, dylid 

canolbwyntio ar ddenu diwydiant neu fusnesau anhraddodiadol a'r rhai sy'n gynaliadwy 

ac sy'n effeithio cyn lleied â phosibl ar y treflun a'r amgylchedd fel busnesau technoleg a 

busnesau a leolir yn y cartref. 

10.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion 

 Annog/cefnogi'r broses o ddatblygu busnesau cynaliadwy newydd nad ydynt yn 
dibynnu ar dwristiaeth neu sy'n cynnig profiad drwy gydol y flwyddyn i dwristiaid 

 Sicrhau bod y seilwaith technoleg ar gael i sicrhau y gellir ehangu/datblygu busnesau  

 Rhoi cymorth i fusnesau presennol er mwyn eu hannog i ehangu/bod yn gynaliadwy 

 Hyrwyddo cyfleoedd/mentrau i fusnesau er mwyn eu hannog i gynnig cyfleoedd 
cyflogaeth ychwanegol  

 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor Emp1 Cefnogi'r egwyddor o ddatblygu 
economaidd yn y Dref tra'n 
gwrthwynebu datblygiadau a allai 
arwain at golledion 

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
Cyngor Tref y 
Gelli 

Parhaus 

Emp2 Gweithio gyda'r gymuned fusnes 
bresennol er mwyn creu cynllun 
mentora ar gyfer busnesau newydd 
yn ystod eu tair blynedd gyntaf 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys, Y 
Siambr 
Fasnach, 
Awdurdod 
Parc 

O fewn 12 
mis 
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Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

 Emp3 Rhannu manylion mentrau â 
busnesau lleol er mwyn eu galluogi i 
gynnig cyfleoedd cyflogaeth 
ychwanegol. 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys, Y 
Siambr 
Fasnach 

Parhaus 

Tymor 
canolig 

Emp4 a) Sicrhau y caiff prosesau 
uwchraddio seilwaith technoleg eu 
cefnogi'n llawn ac y caiff sefydliadau 
perthnasol eu lobïo pan fo angen. 
b) Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i 
fusnesau am unrhyw gyllid sydd ar 
gael i gynorthwyo â phrosesau 
uwchraddio technoleg. 

Cyngor Sir 
Powys, 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
Cyngor Tref y 
Gelli 

Parhaus 

Emp5 Adolygu'r gyflogaeth sydd ei hangen 
yn y dref a neilltuo tir ychwanegol er 
mwyn diwallu'r angen a nodwyd yn 
cynnwys darpariaeth at ddefnydd 
nad yw'n ddefnydd dosbarth B 

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
Cyngor Sir 
Powys a 
chyrff 
statudol eraill 
gyda 
chymorth 
trigolion 

2017 

Tymor hwy Emp6 Datblygu 'Hwb Busnes' y Gelli er 
mwyn sicrhau gofod/adnoddau 
swyddfa a rhoi arweiniad i fusnesau 
yn y Gelli 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys, Y 
Siambr 
Fasnach 

2018 

11. Adfywio 

11.1. Y sefyllfa bresennol 

11.1.1. Mae'r Gelli wedi dibynnu i raddau helaeth ar 'lyfrau' fel hunaniaeth ers sawl 
blwyddyn. Gyda'r datblygiadau mewn technoleg dros y blynyddoedd diwethaf, cafwyd 
cynnydd yn nifer y bobl sy'n dod o hyd i lyfrau ar-lein a cheir rhywfaint o bryder bod 
angen i'r dref ystyried ffyrdd y gall arallgyfeirio tra'n parhau i ddenu ymwelwyr i'r dref.  

11.1.2. Er bod y Gelli yn dref fach ddeniadol iawn ar y cyfan gydag ardal gadwraeth ganolog, 
gellid ei gwneud yn fwy deniadol fyth.  

11.1.3. Ystyrir bod lles economaidd y Gelli yn dibynnu ar incwm gan ymwelwyr er nad 
adlewyrchwyd hyn yn yr ymatebion i'r arolwg lle mai nifer cymharol fach (31) o'r 
ymatebwyr a nododd bod eu hincwm yn deillio o dwristiaeth. 



 Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Cynllun Tref y Gelli 

 

23 

 

11.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am adfywio 

11.2.1. O'r 178 o ymatebion, gwelwyd dau brif ymateb sy'n wrthgyferbyniol bron; tra nododd 
ymhell dros hanner yr ymatebwyr fod y Gelli yn dref y gallai rhywun deimlo'n falch o 
groesawu ymwelwyr iddi a'i bod yn dref fywiog, roedd nifer fawr o'r farn ei bod yn 
dibynnu'n ormodol ar wyliau. 

11.2.2. Cydnabyddir bod Gŵyl y Gelli yn cyfrannu llawer at y dref ond roedd 98% ohonoch 
o'r farn bod llawer mwy i'r Gelli na dim ond y gwyliau.  

11.2.3. Roedd ymdeimlad cyffredinol y gellid gwella effaith weledol y dref drwy ddefnyddio 
mwy o arddangosiadau blodau, dull mwy pendant o fynd i'r afael â baw cŵn ac 
arwyddion gwell.  

11.2.4. Awgrymodd nifer fach o'r ymatebion ffyrdd y gellid denu cyflogwyr a busnesau 
newydd i'r dref. 

11.2.5. Prin iawn oedd yr ymatebwyr a oedd yn barod i gymryd rhan mewn ymdrechion i 
adfywio'r dref, a allai adlewyrchu demograffig y rhai a ymatebodd i'r arolwg. 

11.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

11.3.1. Drwy'r ymatebion i'r arolwg (nad oeddent wedi'u cyfyngu i'r adran hon), mae'n amlwg 
bod dau fath o farn. Y rhai hynny sy'n credu mai natur unigryw y Gelli sy'n ei gwneud 
yn ddeniadol, ac felly sydd am i'r sefyllfa aros fel ag y mae, a'r rhai hynny sy'n credu 
bod yn rhaid i'r dref arallgyfeirio a newid er mwyn goroesi. 

11.3.2. Yr her i'r dref wrth lunio'r Cynllun Tref hwn a chamau gweithredu cysylltiedig yw 
sicrhau cydbwysedd rhwng y ddau safbwynt drwy nodi meysydd ar gyfer newid nad 
ydynt yn tynnu oddi wrth natur unigryw y dref ond sy'n ychwanegu gwerth ac yn 
gwella profiad y sawl sy'n byw yn y Gelli a'r sawl sy'n ymweld â hi.  

11.3.3. Mewn oes lle mae cynifer o bobl yn ymchwilio i wyliau, diwrnodau allan a 
gweithgareddau ac yn eu trefnu ar-lein, mae angen sicrhau bod gan y Gelli 
bresenoldeb priodol ar y we sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth lawn o atyniadau a 
gweithgareddau sydd ar gael yn y dref a'r cyffiniau. 

11.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Gwella golwg y dref a'i natur groesawgar 

 Gwella presenoldeb y dref ar-lein 

 Hyrwyddo'r cefn gwlad, ardal yr afon a'r castell fel atyniadau 

 Gweithio er mwyn denu busnesau newydd a rhoi mwy o gymorth yn enwedig i bobl 
ifanc leol 

 Annog mwy o gynaliadwyedd economaidd y tu hwnt i gyfnod yr ŵyl. 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor R1 Cymryd camau i fynd i'r afael â baw 
cŵn yn cynnwys  
a) Gweithio gyda grwpiau 

gwirfoddol  

Cyngor Tref y 
Gelli, Grwpiau 
cymunedol 

O fewn 12 
mis - parhaus 
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b) Cysylltu â busnesau er mwyn 
cael nawdd ar gyfer bagiau a 
biniau 

c) Addysg a mentrau 
ymwybyddiaeth  

d) Ystyried cyflwyno is-ddeddfau 
lleol 

R2 Manteisio ar gyfleoedd cyllido drwy 
Gyngor Sir Powys er mwyn gwella 
arwyddion yn y dref 

Cyngor Tref y 
Gelli 
Cyngor Sir 
Powys 

Cyn mis 
Mawrth 2016 

R3 
 

Gweithio gyda phartneriaid perthnasol 
er mwyn datblygu strategaeth tirlun 
drwy'r holl dref i gynnwys y canlynol: 
 
Nodi ardaloedd a fyddai'n cael budd o 
arwyddion / byrddau egluro gwell  
Cyflwyno arddangosiadau blodau / 
gwyrddni i ardaloedd a nodir  
Cyflwyno seddi ychwanegol mewn 
mannau addas yn cynnwys un neu 
ddwy o feinciau llyfrau 
 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
Ymddiriedolaeth 
Warren, 
Ymddiriedolaeth 
y Castell, CIC y 
Farchnad 
Gaws, 
Grŵp Coetir 
Cymunedol, Y 
Siambr 
Fasnach 
Ymddiriedolaeth 
Archaeolegol 
Clwyd Powys), 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru 

Datblygu 
strategaeth 
o fewn 12 mis 

Tymor 
canolig 

R4 Cyflawni camau gweithredu yn y 
Strategaeth Tirlun  

Partneriaid 
strategaeth 
tirlun 

O fewn 3 
blynedd 

 R6 Gwella presenoldeb y Gelli ar-lein gan 
sicrhau y caiff amrywiaeth lawn o 
atyniadau/gweithgareddau ei 
hyrwyddo8 
Manteisio ar gynlluniau fel Cenhadon 
y Parc Cenedlaethol a defnyddio staff 
sy'n canolbwyntio ar dwristiaeth mewn 
awdurdodau perthnasol. 
Ymchwilio i gyfleoedd cyllido i 
gynorthwyo 

Y Ganolfan 
Groeso, 
Busnesau lleol, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, Y 
Siambr 
Fasnach, 
Cyngor Sir 
Powys 

Tymor 
hwy 

R7 Nodi partneriaid i gefnogi busnesau 
newydd  
Sefydlu man cyfarfod "hwb busnes" i'w 
ddefnyddio gan fusnesau lleol 
(croesgyfeirio ag  Emp6:) 
Trefnu rhwydwaith cymorth ar gyfer 
busnesau newydd 
Darparu gwybodaeth am gyllid  
 

Y Siambr 
Fasnach, 
Cyngor Tref y 
Gelli, 
Cyngor Sir 
Powys 
 
 

2018/19 ar 
gyfer yr hwb 
busnes a 
pharhaus ar 
gyfer y camau 
gweithredu 
eraill 

                                                
8 Cysylltu â Thwristiaeth T9 
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12. Cyfleoedd Manwerthu yn y Gelli 

12.1. Y Sefyllfa Bresennol 

12.1.1. Dengys ymchwil a gynhaliwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
fod Canol Tref y Gelli (yr ardal wedi'i lliwio'n las ar y Map Cynigion yn atodiad 1 i'r 
ddogfen hon) yn cynnwys nifer fawr o safleoedd manwerthu, sy'n arwydd o ganol tref 
bywiog.  

12.1.2. Mae mwyafrif y safleoedd manwerthu yn y Gelli yn annibynnol, ac yn aml yn 
fusnesau teuluol. Ceir nifer fach o fanwerthwyr cenedlaethol fel Spar a Londis.  

12.1.3. Er bod y siart isod yn dangos dadansoddiad o'r mathau o fusnesau a chyfraddau 
swyddi, nid yw'n adlewyrchu nifer y siopau/unedau sydd ar fin cau. 

Defnyddiau Canol Manwerthu'r Gelli 2015/16 
 

Defnydd 
Cyfrif 
2016 

2016 % 
y 

defnydd  
Cyfrif 
2015 

2015 % 
y 

defnydd 
Newid yn y 
ganran  

A1 - Siop 94 57% 93 56% 
Cynnydd o 

1% 

A1/A3 - siop/caffi cymysg 1 <1% 0 0% 
Cynnydd o 

100% 
A2 - Swyddfa Broffesiynol (e.e. Asiant 
Tai) 7 4% 7 4% Dim newid 

A3 - Caffi/Tafarn/Bwyty 22 13% 19 11% 
Cynnydd o 

16% 

B1 - Swyddfa 6 4% 6 4% Dim newid 

C1 - Gwesty 3 2% 3 2% Dim newid 

C3 - Annedd (h.y. Tŷ/fflatiau) 26 16% 28 17% 
Gostyngiad o 

7% 

D1 - Defnydd Cymunedol (e.e. eglwys) 2 1% 3 2% 
Gostyngiad o 

33%  

SG - Sui Generis (Parlwr Harddwch) 3 2% 3 2% Dim newid 

Gwag 2 1% 3 2% 
Gostyngiad o 

33% 
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12.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am gyfleoedd manwerthu yn y Gelli 

12.2.1. Cafwyd ymatebion braidd yn gymysg i'r adran hon. Roedd dwy ran o dair o'r 
ymatebwyr (150) o'r farn bod y siopau yn diwallu eu hanghenion bob dydd ac roedd 
mwy na hanner (121) o'r farn bod angen cael amrywiaeth ehangach o siopau er 
mwyn diwallu anghenion o ddydd i ddydd.  

12.2.2. Roedd mwy na hanner ohonoch o'r farn nad oedd canol y dref yn ffynnu a nododd 
44% eu bod yn diwallu'r rhan fwyaf o'u hanghenion siopa y tu allan i'r Gelli. Nodwyd 
mai dillad a bwyd oedd y prif eitemau a brynwyd "y tu allan i'r dref" a nodwyd mai 
cost a diffyg dewis oedd y rheswm dros hynny. 

12.2.3. Roedd nifer ohonoch (131) o'r farn y dylai'r dref geisio arallgyfeirio'r defnydd a wneir 
o siopau gwag a nodwyd llety a chaffi i bobl ifanc fel opsiynau posibl. 

12.2.4. Roedd y farn ar gael archfarchnad wedi'i rhannu rhwng "na yn bendant" ac "angen yn 
ddirfawr".  

12.2.5. Nodwyd cost bwyd yn y siopau presennol a diffyg trafnidiaeth i allu teithio ymhellach 
neu fethu ag archebu ar-lein i gefnogi hyn. Nododd niferoedd tebyg a oedd yn 
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gwrthwynebu'r syniad y gallent deithio neu archebu ar-lein a'u bod yn poeni ynghylch 
yr effaith ar natur unigryw y Gelli.  

12.2.6. Un maes arall a amlygwyd oedd y diffyg llefydd i fwyta gyda'r nos (heblaw tafarnau) 
gyda llawer o'r caffis/bwytai yn gweithredu "oriau busnes". Ystyriwyd bod hyn yn 
diwallu anghenion ymwelwyr yn hytrach na phobl leol. Er bod ymwelwyr hefyd wedi 
sôn (yn yr ardan ar Dwristiaeth) am y diffyg llefydd sy'n addas i deuluoedd fwyta 
gyda'r nos. 

12.2.7. Roedd nifer ohonoch yn cytuno y byddai'n ddefnyddiol cael amrywiaeth ehangach o 
stondinau yn y farchnad wythnosol a nododd sawl un ohonoch y byddech yn hoffi i'r 
farchnad aros ar agor yn hirach dros fisoedd yr haf. 

12.2.8. Y maes arall y soniwyd amdano oedd cost rhenti ac ardrethi ar gyfer safleoedd 
manwerthu; y farn oedd eu bod yn feichus ac yn annhebygol o annog busnesau 
newydd. 

12.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol 

12.3.1. Eto, dyma un o'r meysydd lle mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng siopau sy'n 
diwallu anghenion o ddydd i ddydd (ymwelwyr a thrigolion lleol) a'r siopau annibynnol 
unigryw sydd mor ddeniadol i'r fasnach dwristiaeth. 

12.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Sicrhau cydbwysedd o safleoedd manwerthu sy'n diwallu anghenion trigolion lleol ac 
ymwelwyr (mewn perthynas â dewis, cost a hygyrchedd) 

 Hyrwyddo cynaliadwyedd safleoedd manwerthu er mwyn sicrhau ardal canol tref ac 
ardal fusnes iach a bywiog  

 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor RO1 Sicrhau bod ceisiadau cynllunio yn 
y dyfodol ar gyfer newid defnydd 
yn cynnal cymysgedd cytbwys o 
safleoedd manwerthu  

Cyngor tref y 
Gelli (gyda 
mewnbwn gan y 
Siambr Fasnach)  
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog ac 
awdurdodau 
cynllunio eraill 
 

Parhaus 

Tymor 
canolig 

RO2 Cefnogi cynnydd yn nifer ac 
amrywiaeth y stondinau marchnad 
ac ystyried ymestyn oriau agor yn 
ystod yr haf 
 

Y Siambr 
Fasnach/ 
Marchnadoedd y 
Gelli 
Cyngor Tref y 
Gelli 

O fewn 2 
flynedd 

RO3 Cyflwyno marchnad 'leol' unwaith y 
mis (marchnad ffermwyr) gyda 
chymysgedd o drigolion 

Cyngor Tref y 
Gelli 
Y Siambr 
Fasnach 
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lleol/perchenogion rhandiroedd a 
chynhyrchwyr lleol ar raddfa fach. 

Grŵp cymunedol 
 

RO4 Rhoi cymorth i fusnesau yn 
cynnwys help gydag ardrethi 
busnes  

Cyngor Sir 
Powys, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 
Cyngor Tref y 
Gelli/Y Siambr 
Fasnach (lobïo) 

Tymor hwy RO5 Darparu cyfleusterau i drigolion 
allu siopa ar-lein/dros y ffôn o 
siopau lleol a/neu archfarchnad 
fwy a chyfleuster dosbarthu 
nwyddau i fan canolog 
 

Grŵp cymunedol 
a gefnogir gan 
Gyngor Tref y 
Gelli 

O fewn 4 
blynedd 

 



 Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Cynllun Tref y Gelli 

 

30 

 

Adran 3  Yr Amgylchedd       

 Twristiaeth       

 

13. Yr Amgylchedd 

13.1. Y Sefyllfa Bresennol 

13.1.1. Mae amgylchedd naturiol cyfoethog y Gelli yn cynnwys ardaloedd sy'n cynnwys 
Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) a statws Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA) ar hyd afon Gwy. Mae llawer o gefn gwlad agored o fewn ffin y dref 
hefyd.  

13.1.2. Mae nant Dulas sy'n creu'r ffin naturiol rhwng Powys (Cymru) a Swydd Henffordd 
(Lloegr) yn Safle Adolygu Cadwraeth Ddaearegol a gan ei bod yn bwydo i afon Gwy 
rhaid iddi gael ei rheoli mewn ffordd sy'n helpu i warchod ei bywyd gwyllt a'i 
nodweddion daearegol. Ceir canllawiau mewn perthynas â hyn drwy ddilyn y ddolen 
hon: https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-
protected-areas-of-land-and-seas/sites-of-special-scientific-interest-sssis/?lang=cy 

 

13.1.3. Mae The Warren, dôl ar lan yr afon, yn ased gwyrdd mawr ar gyfer pobl a bywyd 
gwyllt, ac mae'n SoDdGA dynodedig. Ceir mynediad i'r cyhoedd drwy Hawl Tramwy i 
ardaloedd o goetir, glannau a glaswelltir agored, sy'n cynnig cyfleoedd amrywiol i 
alluogi pobl i gael budd iechyd a lles o'r amgylchedd naturiol. Mae Llwybr Bailey ar 
lan yr afon a llwybr Llinell y Rheilffordd yn llwybrau hygyrch ar lan yr afon. Mae'r 
Mynyddoedd Duon yn gefnlen drawiadol i'r dref. 

13.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am faterion amgylcheddol  

13.2.1. Nododd y trigolion amgylchedd naturiol o ansawdd uchel, sy'n cyfrannu at ansawdd 
bywyd (175 o 176 o ymatebion). Caiff yr amgylchedd adeiledig hefyd ei werthfawrogi 
gan y mwyafrif o ymatebwyr (102 allan o 176). 

13.2.2. Nododd ychydig dros un rhan o dair o ymatebwyr i'r arolwg fod angen mwy o 
reolaeth amgylcheddol.  Mae o leiaf 35 o'r trigolion a ymatebodd yn barod i gyfrannu 
at fentrau gwirfoddol a chymunedol er mwyn gofalu am yr amgylchedd naturiol a 
chael mynediad iddo. 

13.2.3. Mae baw cŵn yn bryder penodol - yn enwedig yng nghanol y dref a'r ffyrdd sy'n 
arwain ato, ac yn y Warren ac ar hyd Gypsy Castle Lane. 

13.2.4. Mae effeithlonrwydd ynni o ddiddordeb - dangosodd 16 allan o 176 ddiddordeb mewn 
bod yn rhan o fenter effeithlonrwydd ynni gymunedol - a dangosodd eraill ddiddordeb 
mewn creu ynni a sicrhau cynaliadwyedd. 

https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/sites-of-special-scientific-interest-sssis/?lang=en
https://naturalresources.wales/conservation-biodiversity-and-wildlife/find-protected-areas-of-land-and-seas/sites-of-special-scientific-interest-sssis/?lang=en
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13.3. Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

13.3.1. Gall penderfyniad y refferendwm diweddar i Brydain adael yr UE gael 

effaith tymor hwy ar ddeddfwriaeth amgylcheddol a chynllunio, y mae llawer 

ohoni'n deillio o strategaeth a chyfarwyddebau'r UE fel y Gyfarwyddeb 

Cynefinoedd a'r Strategaeth Datblygu Cynaliadwy. Ni ellir gweld effaith hyn eto, 

er y gobeithir y bydd rhywfaint o'r ddeddfwriaeth gwarchod yn weithredol o hyd. 

13.3.2 Nid yw'r DU wedi cadarnhau Cytundeb Paris ar y newid yn yr hinsawdd 

eto ond mae llawer o bobl yn dangos diddordeb yn y newid yn yr hinsawdd a 

thanwyddau cynaliadwy. Bydd y defnydd o danwyddau cynaliadwy a defnydd 

mwy darbodus o danwydd yn ffactor a fydd yn cyfrannu at gyflawni'r nodau a 

nodir yng Nghytundeb Paris. 

13.3.3 Er nad yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ymwneud 

yn benodol â materion amgylcheddol, mae'n nodi rhai gofynion ar gyfer cyrff 

cyhoeddus fel Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Powys. Mae'n 

bwysig bod Cyngor y Dref a'r trigolion yn cyfrannu at ddarpariaethau'r Ddeddf ac 

yn cael budd ohoni. 

13.3.4 Daw'r dyfyniad canlynol o nod '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, fel rhan o nod '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).  

13.3.5 Er nad oes gan Gyngor Tref y Gelli unrhyw gyfrifoldeb penodol o dan y 
ddeddf hon, bydd daliadau'r ddeddf yn effeithio ar lefel ranbarthol a chenedlaethol ac 
mae angen eu hystyried. 

13.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Cefnogi'r broses o reoli'r amgylchedd a mynediad drwy grwpiau gwirfoddol a 
chymunedol 

 Cymryd camau i fynd i'r afael â'r broblem baw cŵn mewn lleoliadau allweddol 

 Cynorthwyo'r broses o gynnal amgylchedd adeiledig o ansawdd uchel  

 Cyflawni proses reoli'r amgylchedd naturiol a chynnal amgylchedd naturiol o 
ansawdd uchel 

 Rheoli a gwella mynediad i'r amgylchedd naturiol er mwyn cefnogi lles 

 Cynorthwyo'r broses o archwilio mentrau effeithlonrwydd ynni cymunedol 
 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 
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Byrdymor E1 Cymryd camau i fynd i'r afael â 
baw cŵn (croesgyfeirio: camau 
gweithredu yn R1:)  

Cyngor Tref y 
Gelli, grŵp 
cymunedol 

Parhaus  

E2 Parhau i gefnogi grwpiau 

gweithredu amgylcheddol 

gwirfoddol fel y Grŵp Coetir 

Cymunedol  

Cyngor Tref y 

Gelli, Awdurdod 

Parc 

Cenedlaethol 

Bannau 

Brycheiniog 

E3 Cynnwys rhanddeiliaid wrth 

drafod proses bosibl o 

ehangu camau gweithredu 

amgylcheddol gwirfoddol 

Cyngor Tref y 

Gelli, Awdurdod 

Parc 

Cenedlaethol 

Bannau 

Brycheiniog 

O fewn 12 mis 

E4 Cynnwys rhanddeiliaid wrth 

drafod camau gweithredu 

effeithlonrwydd ynni 

cymunedol a phrosesau 

prynu ynni mewn grŵp 

Transition Hay, 

Cyngor Tref y 

Gelli, CIC 

Cymoedd 

Gwyrdd 

Tymor Canolig E5 Ystyried opsiynau 

effeithlonrwydd ynni 

ar gyfer adeiladau 

cyhoeddus pan fydd 

y cyfle'n codi. 

Cyngor Tref y 

Gelli 

2 flynedd a 

pharhaus 

E6 Cysylltu â Chyngor Sir 

Powys a gofyn am 

- oleuadau stryd LED 

- Troi'r goleuadau i 

ffwrdd rywbryd yn 

ystod y nos (nodi 

ardaloedd mewn 

ymgynghoriad â 

thrigolion) 

Cyngor Tref y 

Gelli, 

Cyngor 

Sir 

Powys 

O fewn 2 

flynedd 

E7 Cynorthwyo'r broses o 

gynnal treflun o ansawdd 

uchel drwy bolisi CDLl a 

phenderfyniadau sy'n deillio 

o'r Broses Rheoli Datblygu 

Awdurdod Parc 

Cenedlaethol 

Bannau 

Brycheiniog, 

Ymddiriedolaeth 

Parhaus 
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Archaeolegol 

Clwyd Powys, 

Cyngor Sir 

Powys 

E8 Cynorthwyo'r broses o gynnal 
amgylchedd naturiol o 
ansawdd uchel drwy bolisi 
CDLl a phenderfyniadau sy'n 
deillio o'r Broses Rheoli 
Datblygu 

Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

 

14. Twristiaeth 

14.1. Y Sefyllfa Bresennol 

14.1.1. Tref dwristiaeth yw'r Gelli; mae twristiaeth yn cyfrif am gyfran helaeth o economi a 
chyflogaeth y Gelli ac, mewn sawl ffordd, mae'n rheoli bywyd y Dref.    

14.1.2. Dangosodd data a gasglwyd yn 2010 gan y Parc Cenedlaethol fod y rhan fwyaf o'r 
ymwelwyr yn mynd i'r Gelli am wyliau byr, a dim ond 25% ohonynt oedd yno am y 
diwrnod. Roedd y rhan fwyaf o'r ymwelwyr o'r to hŷn, gyda photensial i wario cryn 
dipyn. 

14.1.3. Ar y pryd, cerdded oedd y gweithgaredd mwyaf poblogaidd i ymwelwyr gyda nifer 
llawer llai yn ymgymryd â Chanŵio, Beicio a'r Celfyddydau Creadigol.   

14.1.4. Gofynnwyd i ymwelwyr beth oedd yn peri anfodlonrwydd iddynt, os o gwbl, ac roedd 
y rhain yn cynnwys: 

 Cyfarwyddiadau ar sut i gyrraedd y Gelli ac o fewn y dref yn wael, ac arwyddion stryd 
a llwybrau ddim yn dda iawn 

 Toiledau cyhoeddus mewn cyflwr gwael a heb eu cynnal a chadw  

 Anfoddhad cyffredinol â safleoedd bwyd gyda galw am ddarpariaeth cost isel yn 
ogystal ag ansawdd uwch a dewis amgen i dafarndai gyda'r nos 

 Dim adloniant gyda'r nos, yn enwedig ar gyfer plant 

 Dim llawer o seddi i'r cyhoedd 

 Anawsterau gyda'r system Llywio Lloeren. 

14.1.5. Er bod apêl y Dref i dwristiaid yn arwain at fuddiannau amlwg, gwyddom o'r arolwg 
Bywiogrwydd fod llawer o drigolion hefyd o'r farn bod twristiaid yn gwaethygu'r 
problemau traffig, tagfeydd a pharcio yn y dref.  Mae'r problemau hyn yn gwaethygu'n 
sylweddol ar adeg yr Ŵyl Lenyddol, pan welir cynnydd anferth yn nifer yr ymwelwyr a 
chaiff seilwaith cynhaliol y dref ei brofi i'r eithaf. 

14.1.6. Er mai Gŵyl y Gelli yw'r un digwyddiad sy'n apelio fwyaf i dwristiaid, mae'r apêl arall, 
sef 'Tref y Llyfrau', yn lleihau wrth i fwy a mwy o siopau llyfrau yn y dref orfod cau yn 
sgil cystadleuaeth gan fanwerthwyr ar-lein. Mae'r dref bellach yn troi'n farchnad i 
werthu cynnyrch celf a chrefft; hen bethau; a dillad merched. 

14.1.7. Nododd gwaith a wnaed gan Bartneriaeth Twristiaeth y Gelli faterion eraill a oedd yn 
ymwneud â'r ddarpariaeth i dwristiaid yn y dref yn cynnwys:- 
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 Diffyg llwybrau trafnidiaeth gyhoeddus o ardaloedd trefol allweddol 

 Dim gwefan dwristiaeth unigol ar gyfer y Gelli  

 Dim gwasanaeth trefnu llety ar-lein 

 Dim neuadd gymunedol  

 Angen rhoi rhagor o gymorth i'r Ganolfan Groeso  

14.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am dwristiaeth 

14.2.1. Roedd 81% o'r ymatebwyr o'r farn bod twristiaeth yn fater pwysig i'r Cynllun Tref fynd 
i'r afael ag ef. O'r ymatebwyr hyn, roedd mwy na 75% o'r farn y dylid ei hannog i dyfu.  
Mae hyn yn ategu rhai o ganfyddiadau'r profion bywiogrwydd a ddangosodd fod bron 
pob ymatebydd o'r farn y dylid annog Twristiaeth, a dim ond 11% oedd o'r farn bod 
gormod o lawer o dwristiaid yn y Dref.    

14.2.2. Rhannwyd safbwyntiau ynghylch p'un a ddylai'r Gelli arallgyfeirio gan droi cefn ar ei 
hunaniaeth fel 'tref y llyfrau', gyda 45% yn nodi eu bod o'r farn y dylai'r dref gadw ei 
hunaniaeth fel 'tref y llyfrau', a rhywfaint yn llai, sef 39% o'r farn y dylai'r dref 
arallgyfeirio. Roedd 16% o'r farn bod cyfle i gadw'r hunaniaeth bresennol tra'n chwilio 
am feysydd ychwanegol i ddenu ymwelwyr. 

14.2.3. Gofynnwyd hefyd i'r trigolion a oeddent o'r farn bod ardaloedd o'r dref y gellid eu 
hyrwyddo'n well. Cafwyd llawer o awgrymiadau, ond roedd yr awgrymiadau mwyaf 
poblogaidd fel a ganlyn:- 

 Y Castell 

 Y Warren 

 Yr Afon  

 Llwybrau cerdded yn y Dref ac o amgylch. 

14.2.4. Awgrymwyd mai'r ffordd orau o hyrwyddo'r ardaloedd hyn oedd drwy 

 Hysbysebu'r ardaloedd yn well i dwristiaid 

 Arwyddion gwell  

 Gwella llwybrau ar lan yr afon. 

14.2.5. Roeddem hefyd am wybod mwy am rai o'r problemau a ddaw yn sgil twristiaeth, a'r 
hyn y gellid ei wneud i fynd i'r afael â'r materion.   

14.2.6. Roedd y prif fater a godwyd yn ymwneud â pharcio yn ystod yr ŵyl a dim ond 16% o'r 
trigolion oedd o'r farn bod y trefniadau parcio'n cael eu rheoli'n dda yn ystod y 
digwyddiadau hyn.  Roedd y rhan fwyaf o bobl o'r farn y gellid gwneud gwelliannau; 
yn wir, roedd 30% o'r ymatebwyr o'r farn bod problemau parcio yn ystod y 
digwyddiadau hyn yn amharu'n ddiangen ar eu bywydau bob dydd. 

14.3. Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

14.3.1. Mae'r dref yn wynebu penderfyniad o ran beth yw'r ffordd orau o fynd i'r afael â'i 
hunaniaeth newidiol er mwyn sicrhau twristiaeth gynaliadwy o fewn yr ardal. Mae'n 
bwysig bod apêl y Gelli i dwristiaid yn parhau i dyfu a ffynnu. Fodd bynnag, os bydd y 
Gelli yn dibynnu ar ei hunaniaeth fel 'tref y llyfrau' a'r ŵyl lenyddol yn unig, bydd yn 
tanbrisio ei hun.  Mae gan y Gelli nifer o asedau diwylliannol ac amgylcheddol (fel y 
Castell a'r cefn gwlad o amgylch y Gelli), y gellid eu hyrwyddo'n well i dwristiaid er 
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mwyn cyflwyno ochr arall i'r Gelli i ddarpar ymwelwyr. Mae'n bwysig iawn nad yw 
annog a chynnal diwydiant twristiaeth bywiog yn cael effaith andwyol ar y bobl sy'n 
byw ac yn gweithio yn y dref arbennig hon. 

14.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Gweithio gyda'r holl gwmnïau twristiaeth yn y dref er mwyn sicrhau bod y Gelli yn 
cynnal ei hapêl i dwristiaid 

 Nodi a hyrwyddo 'perlau cudd' y Gelli  

 Sicrhau bod popeth a wnawn i hyrwyddo twristiaeth hefyd yn ystyried anghenion y 
gymuned 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor T1 Recriwtio gwirfoddolwyr 
ychwanegol ar gyfer y Ganolfan 
Groeso, gyda'r nod o ehangu'r 
grŵp oedran dan sylw. 
Ymchwilio i gyfleoedd i 'hyfforddi' 
pobl ifanc yn eu harddegau i 
wirfoddoli. 

Y Ganolfan Groeso 
 

O fewn 
12 mis 

T2 Gwella arwyddion yn y Dref Cyngor Sir Powys, 
Cyngor Tref y Gelli 

T3 Darparu arwyddion dehongli 
ychwanegol ger yr Afon  

Cyngor Tref y Gelli, 
Cyfoeth Naturiol 
Cymru 
 

T4 Sefydlu Gweithgor 'Perlau Cudd' 
er mwyn nodi pa ardaloedd 
newydd o'r Gelli y dylid eu 
hyrwyddo  

Cyngor Tref y Gelli, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
y Ganolfan Groeso, 
Grŵp Hanes 

T5 Sefydlu Grŵp Gweithredwyr yr 
Ŵyl, sy'n cynnwys cynrychiolwyr 
o sefydliadau perthnasol, yr 
heddlu a Chyngor Tref y Gelli. 

Cyngor Tref y Gelli 

T6 Creu pwynt gwybodaeth canolog 
yn y Gelli i roi gwybodaeth am 
ddigwyddiadau. 
 

Cyngor Tref y Gelli, 
y Ganolfan Groeso, 
Grŵp cymunedol 

Tymor 
canolig 

T7  Gweithgor 'Perlau Cudd' i 
gyhoeddi amserlen y prosiect  

Cyngor Tref y Gelli, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
Gweithgor 'Perlau 
Cudd', y Ganolfan 
Groeso 

O fewn 
18 mis 

T8 Grŵp Gweithredwyr yr Ŵyl i 
gyhoeddi 'Cod Ymddygiad' er 
mwyn sicrhau bod pob gŵyl yn y 

Grŵp Gweithredwyr 
yr Ŵyl 
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Dref yn y dyfodol yn parchu 
anghenion y gymuned 

T9 Adolygu'r Wefan gyda'r nod o 
atgynhyrchu'r canllaw i 
ymwelwyr fel dogfen ryngweithiol 
ar-lein 

Cyngor Tref y Gelli, 
y Ganolfan Groeso 

T10 Cynnal astudiaeth ddichonoldeb 
er mwyn creu cyfleuster parcio a 
theithio priodol yn y Gelli i 
wasanaethu pob gŵyl  

Grŵp Gweithredwyr 
yr Ŵyl 

O fewn 2 
flynedd 
 
 

T11 Gwella'r broses o 'blismona' 
achosion o barcio sy'n achosi 
niwsans yn ystod gwyliau. 

Gweithgor 'Perlau 
Cudd', Cyngor Tref 
y Gelli, 
Cyngor Sir Powys, 
yr Heddlu 

Hirdymor T12 Cynnal ymgynghoriad eang 
mewn perthynas â'r 
posibilrwydd o 
bedestraneiddio 
ardaloedd o ganol y dref 

   

Cyngor Tref y Gelli, 
Cyngor Sir 
Powys, 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 
trigolion, 
busnesau 

O fewn 3 
blynedd 
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Adran 4   Parcio        

   Ffyrdd        

   Teithio    

15. Parcio  

15.1. Y sefyllfa bresennol 

15.1.1. Mae patrwm strydoedd ardal gadwraeth ganolog y Gelli bron yn union yr un fath â'r 
hyn a welwyd ddau gan mlynedd yn ôl. Felly, mae'n amlwg nad oedd y rhan benodol 
hon o'r dref wedi'i dylunio ar gyfer cerbydau modur. Mae llawer o'r ardaloedd o 
amgylch y strydoedd canolog wedi'u dynodi ar gyfer parcio i drigolion yn unig neu 
mae cyfyngiadau parcio mewn grym sy'n nodi mai dim ond am awr y gellir parcio 
yno. 

15.1.2. Nid oes gan rai trigolion mewn ardaloedd o'r Gelli unrhyw lefydd parcio penodol 
gyda'u heiddo ac maent yn dibynnu ar ddefnyddio meysydd parcio (talu am 
drwydded flynyddol) neu'n mentro eu siawns ar strydoedd cyfagos, er bod hyn wedi 
gwella rhywfaint ers cyflwyno'r cynllun parcio i drigolion. 

15.1.3. Mae dau faes parcio talu ac arddangos yn y Gelli. Mae'r prif faes parcio arhosiad hir 
ar Stryd Rhydychen a maes parcio llai arhosiad byr yn Sgwâr y Farchnad yn eiddo i 
Gyngor Sir Powys ac yn cael eu gweithredu ganddo. 

15.1.4. Defnyddir ardaloedd eraill i barcio ceir ar Wyeford Road ger yr afon (The Gliss) a 
defnyddir maes parcio'r farchnad yn helaeth ar ddiwrnodau pan nad yw'r farchnad yn 
gweithredu. Yn aml, bydd aelodau o'r cyhoedd yn defnyddio maes parcio ar y caeau 
chwarae, a fwriedir ar gyfer y sawl sy'n defnyddio'r cyfleusterau yno.  

15.1.5. Caiff nifer o feysydd parcio dros dro a system parcio a theithio eu gweithredu dros 
gyfnod Gŵyl y Gelli. 

15.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am barcio yn y Gelli 

15.2.1. Cafodd yr adran hon o'r arolwg ymatebion gan 192 o unigolion. 

15.2.2. Dywedodd tua 22% ohonoch eich bod yn cael problemau wrth geisio dod o hyd i le 
parcio y tu allan i'ch cartref bob dydd, gyda chyfran debyg yn nodi eu bod yn cael y 
broblem hon yn ystod y tymor twristiaid. 

15.2.3. Nododd canran uwch (35%) fod pobl a oedd yn ymweld â hwy yn aml yn cael 
problemau wrth geisio dod o hyd i lefydd parcio ger eu cartref. 

15.2.4. Roedd bron i ddwy ran o dair (60%) o'r farn nad oedd digon o gyfleusterau parcio yn 
y dref. Y newidiadau yr oeddech am eu gweld fwyaf oedd: 

 Cynllun Parcio a Theithio  

 Rhoi blaenoriaeth i lefydd parcio i drigolion lleol 

 Mwy o lefydd parcio (hirdymor a byrdymor) mewn ardaloedd gwahanol o'r dref 

15.2.5. Roedd 45% ohonoch o'r farn bod y cyfyngiadau parcio ar strydoedd yn briodol ac 
roedd tua 35% yn anghytuno. Y newidiadau yr oeddech am eu gweld oedd parcio i 
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drigolion yn unig, cynnydd o un i ddwy awr ar gyfer parcio byrdymor a thrwyddedau 
ar gyfer pobl sy'n byw neu'n gweithio yn y dref. 

15.2.6. Codwyd pryderon mewn perthynas â'r canlynol: 

 Ymwelwyr sy'n parcio mewn mannau "i drigolion yn unig" yn enwedig yn ystod cyfnod 
yr Ŵyl.  

 Pobl sy'n gweithio yn y Gelli ac sy'n defnyddio'r meysydd parcio 'am ddim' gan atal y 
sawl sy'n defnyddio'r cyfleuster rhag parcio yno e.e. ar y caeau chwarae. 

 Cyfyngiadau parcio yn cael eu gorfodi'n fympwyol e.e. rhoi tocyn i rywun am fod 
munud neu ddau yn hwyr mewn maes parcio talu ac arddangos ond ddim i rywun arall 
am barcio ar linellau melyn dwbl. 
 

15.3. Beth mae hynny'n ei olygu i ddyfodol y Gelli 

15.3.1. I ryw raddau, oherwydd y cynllun, ni ellir gwneud llawer i wella'r trefniadau parcio yng 
nghanol y dref. Fodd bynnag, os ydym, fel yr awgrymwyd yn flaenorol, yn ceisio 
gwella gweithgarwch twristiaid, rhaid i ni ganolbwyntio ar gynaliadwyedd, a rhan o'r 
broses honno yw sicrhau cyn lleied â phosibl o effaith negyddol ar drigolion. 

15.3.2. Mae angen ystyried sicrhau digon o lefydd parcio a chynnal nifer yr ymwelwyr â 
busnesau lleol yn ofalus ac ymgynghori arno.  

15.3.3. Rhaid i ystyriaethau parcio fod yn rhan hanfodol o'r broses gynllunio ar gyfer 
datblygiadau yn y dref yn y dyfodol, boed hynny at ddibenion busnes neu breswyl. 

15.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Lleihau effaith gwyliau/twristiaeth ar allu trigolion i barcio.  

 Sicrhau bod digon o lefydd parcio ar gael ar gyfer trigolion sydd am siopa a 
gweithio'n lleol. 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor P1 Adolygu'r cynllun parcio i drigolion a 
gyflwynwyd yn 2015 ac ystyried p'un 
a ellid/ddylid ei ehangu i ardaloedd 
eraill o'r dref 
 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys 

Cyn 
diwedd 
2016 

1.  P2  Ystyried cyflwyno systemau codi tâl 
mewn meysydd parcio am ddim 
presennol neu sicrhau mai dim ond 
trigolion â thrwydded sy'n cael parcio 
yno  
A/NEU 
Cyflwyno a gorfodi cyfyngiadau parcio 
ar y Caeau Chwaraeon a The Gliss.  

Cyngor Tref y 
Gelli,  

 

P3 Gweithio gyda Grŵp Gweithredwyr yr 
Ŵyl er mwyn ymchwilio i opsiynau 
parcio a theithio tra'n cynnal y nifer 
sy'n pasio drwy ganol y dref neu'n 
agos iddo (croesgyfeirio â T10:)  
 

Cyngor Tref y 
Gelli, Grŵp 
Gweithredwyr 
yr Ŵyl 
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 P4 Ymchwilio i'r posibilrwydd o ddarparu 
dau le parcio ceir sy'n cynnwys 
mannau gwefru ceir trydanol 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys 

2 - 3 
blynedd 

 

16. Teithio 

16.1. Y sefyllfa bresennol 

16.1.1. Yn y Gelli, fel mewn sawl ardal wledig yng Nghymru, mae bod yn berchen ar gar yn 
cael ei ystyried yn rhan angenrheidiol o fywyd. Yn ôl canlyniadau'r cyfrifiad diwethaf, 
dim ond 21% o'r trigolion yn y Gelli sydd heb ddefnydd o gar. Yn wir, mae lefelau 
perchenogaeth o gar wedi cynyddu 5% ers cyfrifiad 2001.   

16.1.2. Gwyddom mai cludiant ar ffyrdd yw un o'r ffactorau sy'n cyfrannu fwyaf at nwyon tŷ 
gwydr yn fyd-eang.  Mae llawer o gynlluniau ar waith yn yr ardal er mwyn lleihau'r 
defnydd o geir preifat gan dwristiaid er mwyn gwneud twristiaeth yn fwy cynaliadwy.   

16.1.3. Fodd bynnag, ar hyn o bryd, nid oes llawer yn cael ei wneud i fynd i'r afael â'r 
defnydd o geir yn lleol gan drigolion y Gelli.   

16.1.4. Ystyrir mai cyrraedd y gwaith yw'r rheswm mwyaf dros fod yn berchen ar gar er mai 
dim ond 37% o drigolion sy'n gyrru i'r gwaith.  Mae'r mwyafrif o'r trigolion (56%) naill 
ai'n gweithio o gartref neu'n gweithio o fewn 2km o'u cartref, a gallant gerdded neu 
feicio i'r gwaith.  Felly, gellir gwneud mwy yn y maes hwn i annog pobl i adael eu car 
gartref bob diwrnod, bob wythnos neu bob mis.  Fodd bynnag, byddai llwyddiant 
prosiect o'r fath yn dibynnu ar sicrhau bod opsiynau amgen gwirioneddol hyfyw yn 
gweithredu yn yr ardal. 

16.1.5. Dangosodd canlyniadau'r arolwg Bywiogrwydd blaenorol yn glir iawn fod problem 
canfyddiad yn y gymuned o ran hyfywedd trafnidiaeth gyhoeddus.  Nododd y rhan 
fwyaf o'r ymatebwyr nad oedd y drafnidiaeth gyhoeddus yn ddigonol i ddiwallu eu 
hanghenion.  Mae'n ddiddorol nodi bod hyn er gwaethaf y ffaith bod tri gwasanaeth 
bws yn weithredol yn y Gelli ar hyn o bryd.   

 Y Gwasanaeth 39 o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng Henffordd - y Gelli - 
Aberhonddu a weithredir gan Stagecoach 

 Y gwasanaeth X15 sy'n rhedeg ddwywaith yr wythnos rhwng Henffordd a Llanfair ym 
Muallt a weithredir gan Roy Browns Coaches 

 Y gwasanaeth 'Hay Ho bus' 39A sy'n rhedeg ar ddydd Sul ac ar Ŵyl y Banc rhwng 
Henffordd a'r Gelli a weithredir gan Yeoman's Canyon Travel 

16.1.6. Mae'n ddiddorol nodi bod gwasanaeth 39 i Henffordd yn un o ddim ond dau lwybr 
sy'n hyfyw yn fasnachol ym Mhowys, ac nad yw'n dibynnu ar gymhorthdal gan 
Gyngor Sir Powys i weithredu.  Mae hyn yn gadarnhaol iawn o ystyried y toriadau 
arfaethedig i gymhorthdal trafnidiaeth gyhoeddus a gyflwynwyd gan Gyngor Sir 
Powys, ac mae'n awgrymu bod y gwasanaeth yn ddiogel am y tro.  Nid dyna'r 
sefyllfa ar gyfer gwasanaeth X15 i Lanfair ym Muallt, sef un o'r 10 gwasanaeth sydd 
mewn perygl. 
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16.1.7. Fodd bynnag, nid mater o ddewis ond anghenraid yw teithio ar fws i lawer.  Er y 
caiff y Gelli ei gwasanaethu'n gymharol dda gan drafnidiaeth gyhoeddus, mae'n 
amlwg na all ddiwallu holl anghenion y gymuned.   Mae 'Hay Dial-a-Ride', y fenter 
trafnidiaeth gymunedol, yn achubiaeth i'r holl aelodau hynny o'r gymuned nad oes 
ganddynt fynediad at fathau eraill o drafnidiaeth.  Sefydlwyd yr elusen yn 1994 ac 
mae'n cynnig gwasanaeth trafnidiaeth cymunedol o ddrws i ddrws yn y Gelli 
Gandryll a'r cyffiniau.  Mae'n gweithredu gwasanaeth bws mini o fewn 9 milltir i'r 
dref a Gwasanaeth Car Cymunedol ag ardal weithredu fwy, e.e.  Ysbyty Henffordd. 

16.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am deithio 

16.2.1. Roedd 75% o'r rhai a ymatebodd i'r arolwg o drigolion o'r farn bod materion teithio yn 
bwysig iddynt.  O'r rhain, nododd 46% eu bod yn defnyddio'r gwasanaeth bws lleol.  
Fodd bynnag, mae amlder y defnydd o'r bws ymysg ymatebwyr yn creu darlun 
gwahanol.  Dim ond un ymatebwr a nododd ei fod yn defnyddio'r bws bum diwrnod yr 
wythnos.  Nododd y mwyafrif o'r ymatebwyr mai anaml y byddent yn defnyddio'r 
gwasanaeth (42%) neu eu bod yn ei ddefnyddio unwaith neu ddwywaith y mis (35%).  
O'r bobl hynny sy'n defnyddio'r bws, mae'r mwyafrif ohonynt (51%) yn ei ddefnyddi i 
fynd i siopa a dim ond 2% sy'n defnyddio'r bws i fynd i'r gwaith.  Ymysg y rhesymau 
eraill a nodwyd dros ddefnyddio'r bws roedd: - 

 Mynd i'r ysbyty (12%) 

 Mynd i'r orsaf reilffordd (13%) 

 Diwrnodau allan (5%) 

16.2.2. Mae'n ddiddorol nodi bod 62% o'r ymatebwyr o'r farn bod y gwasanaeth bws 39 
presennol yn ddigonol i ddiwallu eu hanghenion.  Pan ofynnwyd i chi pa welliannau y 
dylid eu gwneud, gwnaed yr awgrymiadau canlynol 

 Gwasanaethau amlach 

 Gwasanaethau yn hwyrach gyda'r nos  

 Amseroedd bws i gyd-fynd ag amseroedd trên 

16.2.3. Roeddem hefyd am wybod pa mor bwysig y mae cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus 
fel 'Dial-a-ride' yn y gymuned.  Dim ond 16% o'r ymatebwyr a ddywedodd eu bod yn 
defnyddio'r gwasanaeth ond nododd 83% eu bod o'r farn ei fod yn diwallu angen nad 
yw trafnidiaeth gyhoeddus yn ei ddiwallu ac roedd 70% o'r farn y dylai fod yn hygyrch 
i fwy o bobl.    

16.2.4. Yn olaf, gwnaethom ofyn i'r trigolion a oeddent yn cael trafferth mynd i'r llefydd 
roeddent am fynd iddynt; atebodd 67% o'r bobl y cwestiwn hwn ac roedd 24% 
ohonynt yn cytuno, gan awgrymu bod trafnidiaeth gymunedol yn broblem wirioneddol 
iawn ym mywydau rhai pobl. 

16.3. Beth mae hynny'n ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

16.3.1. Mae'r uchod yn creu darlun diddorol iawn o'r anghenion teithio yn y dref, gan gyfleu 
tair neges glir. 

 Mae'r Gelli fel cymuned yn dibynnu ar y car preifat, er y ceir gwasanaeth bws 
cymharol dda. 

 Mae'r gwasanaeth bws yn gynaliadwy ar hyn o bryd; fodd bynnag, mae ei 
weithrediad yn dibynnu ar ddefnydd parhaus ohono. 
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 Nid oes gan gyfran fechan o'r gymuned fynediad at fathau priodol o 
drafnidiaeth i ddiwallu eu hanghenion o ddydd i ddydd. 

16.3.2. Yn y dyfodol, mae'n amlwg y bydd angen ceisio hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth 
gyhoeddus er mwyn ceisio mynd i'r afael â'r lefel uchel o ddefnydd o geir yn y dref.   

16.3.3. Bydd cynyddu'r defnydd a wneir o drafnidiaeth gyhoeddus yn gwella allyriadau 
carbon y Dref, yn lleihau ôl-troed carbon Cymuned y Gelli ac yn diogelu 
cynaliadwyedd y gwasanaeth bws ar gyfer y dyfodol.  Gallai ymrwymiadau i wella 
cynaliadwyedd trafnidiaeth yn y dref gyd-fynd â mentrau twristiaeth sy'n bodoli a 
chynnig ffordd arall o ddenu ymwelwyr.   

16.3.4. Mae hefyd yn amlwg pa mor bwysig yw trafnidiaeth gymunedol, a, gan fod 
poblogaeth y Gelli yn heneiddio, bydd mentrau o'r fath yn gynyddol bwysig a dylid 
gwneud pob ymdrech i gadw'r gwasanaeth hwn i fynd.  Fodd bynnag, ar hyn o bryd, 
caiff y gwasanaeth 'Dial-a-ride' ei ystyried yn wasanaeth i'r sawl nad oes ganddynt 
opsiwn arall yn bennaf. Mae'n bosibl y gellir ehangu'r cynllun hwn, neu sefydlu 
cynllun tebyg sy'n cynnig dewis amgen gwirioneddol yn lle teithio mewn ceir preifat, 
yn enwedig os byddai'n golygu na fyddai angen bod yn berchen ar ail gar. 

16.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus  

 Gweithio gyda darparwyr teithio cymunedol i ehangu gwasanaethau   

 Sefydlu cynllun rhannu ceir cymunedol/clwb ceir os yw'n hyfyw 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor TR1 Creu gweithgor trafnidiaeth gynaliadwy 
i hyrwyddo'r defnydd o ddulliau 
trafnidiaeth gynaliadwy yn hytrach na 
cheir preifat.  

Cyngor Tref y 
Gelli, 
Awdurdod Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 
Cyngor Sir 
Powys 
Trefi 
Trawsnewid 

O fewn 
12 mis 

TR2 Trafod y posibilrwydd o ehangu'r 
cynllun 'Dial-a-ride'  

Cyngor Tref y 
Gelli  
'Dial-a-ride' 

TR3 Cwrdd â gweithredwyr bws yn y dref er 
mwyn cyflwyno canfyddiadau'r arolwg 
o drigolion gyda'r nod o gynyddu nifer 
y teithiau. 

Cyngor Tref y 
Gelli 

Tymor 
canolig 

TR4 Lansio Cynllun Teithio Cymunedol 
ehangach 

Cyngor Tref y 
Gelli 
'Dial-a-ride' 

O fewn 3 
blynedd 

TR5 Lansio menter 'One-day-bus-day' i 
annog trigolion y Gelli i adael y car 
gartref am un diwrnod yr wythnos a 
defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Gweithgor 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

TR6 Ymchwilio i hyfywedd cynllun rhannu 
ceir cymunedol/clwb ceir a sefydlu 
cynllun peilot 

Cyngor Tref y 
Gelli  



 Canllawiau Cynllunio Atodol Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Cynllun Tref y Gelli 

 

42 

 

Grŵp 
cymunedol  
Trefi 
Trawsnewid 

 TR7 Ymchwilio i gyfleoedd i annog 
opsiynau teithio iachach a gwyrddach 
fel beicio a cherdded. Cysylltu i'r fenter 
diwrnod "dim car". 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys, 
Rhwydwaith 
trawsnewid 

 

17. Ffyrdd 

17.1. Y sefyllfa bresennol 

17.1.1. Saif y Gelli ar y ffin â Lloegr, mewn man lle mae tair hen sir yn cwrdd - Swydd 
Henffordd i'r dwyrain, Swydd Frycheiniog i'r gorllewin a Sir Faesyfed i'r gogledd, y 
mae'r ddau olaf bellach yn rhan o Bowys. Er ei bod gerllaw afon Gwy, fel y mae'r enw 
yn awgrymu, nant Dulas, ar ochr ddwyreiniol y dref sy'n llunio'r ffin rhwng Powys, yng 
Nghymru, a Swydd Henffordd, yn Lloegr.  

17.1.2. Mae gan y Gelli ffyrdd cyswllt i bob cyfeiriad: 

 O'r de-orllewin, mae'r B4350 yn cysylltu ag Aberhonddu, drwy Dalgarth a Bronllys;   

 O'r gogledd, mae'r B4350 yn cysylltu â Clifford ac yna o'r dwyrain, ar hyd yr A438 i 

Henffordd;   

 O'r gorllewin, mae'r B4351, ar hyd Bridge Street a phont y Gelli, yn cysylltu â 

Chleirwy, a'r  A438;    

 I'r dwyrain ceir cysylltiadau â Cusop ac ar hyd y B4348 i Hardwicke, ac ymlaen i 

Henffordd   drwy bentrefi Tref y Cernyw a Peterchurch 

17.1.3. Mae llawer o'r ffyrdd sy'n mynd drwy'r Gelli yn gymharol gul ac mae angen i sawl 
ffordd sy'n mynd drwy ganol y dref fod yn rhai unffordd. 

17.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am y ffyrdd yn y Gelli 

17.2.1. Ymatebodd cyfanswm o 203 o unigolion i'r adran hon o'r arolwg. Roedd bron i 60% 
ohonoch o'r farn bod ffyrdd yn broblem fawr i'r dref. 

17.2.2. Roedd dros hanner (54%) o'r farn bod angen croesfannau ychwanegol i gerddwyr yn 
y dref a nododd y mwyafrif o'r bobl fod yr ardal o amgylch y Blue Boar/Jones 
Hardware/bwyty Red Indigo yn safle blaenoriaeth ynghyd ag ardal y caeau chwarae/y 
fynwent ar Heol Aberhonddu. 

17.2.3. Er bod y mwyafrif o'r ymatebwyr o'r farn nad oedd angen camau lliniaru traffig 
ychwanegol a/neu gyfyngiadau cyflymder, roedd nifer sylweddol yn anghytuno. 
Roedd 42% o'r farn bod angen rhagor o gyfyngiadau cyflymder, a'r ardaloedd a 
nodwyd oedd Gypsy Castle Lane, Newport Street a chanol y dref. 

17.2.4. Nododd 38% ohonoch fod angen mesurau lliniaru traffig yn yr un ardaloedd. 
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17.2.5. Teimlwyd bod y system unffordd yn foddhaol ac roedd 74% ohonoch o'r farn nad 
oedd angen gwneud unrhyw newidiadau. 

17.2.6. Gofynnwyd hefyd ynghylch y palmentydd o amgylch y Gelli a nododd mwy na 50% 
eu bod yn rhy gul. Ymysg y materion eraill a nodwyd roedd manwerthwyr yn gwneud 
palmentydd yn anniben gydag arddangosfeydd/basgedi, baw cŵn a gwaith cynnal a 
chadw gwael. 

17.3. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Gweithio gyda'r asiantaethau perthnasol er mwyn ystyried nifer o opsiynau amgen i 
liniaru'r problemau traffig a nodwyd yn y Gelli Gandryll 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU PWY PRYD 

Byrdymor Rd1 Gofyn i Gyngor Sir Powys (Priffyrdd) 
gynnal astudiaeth ddichonoldeb o'r 
ddarpariaeth o fesurau lliniaru traffig a 
chroesfannau i gerddwyr mewn 
mannau penodol 
 

Cyngor Tref 
y Gelli 

O fewn 12 
mis 

Rd2 Gorfodi mwy o gyfyngiadau parcio yn 
benodol ar linellau melyn dwbl lle mae 
ceir wedi parcio yn creu perygl. 
 

Cyngor Sir 
Powys 

 Rd3 Ymchwilio i'r posibilrwydd o gyflwyno 
rhybuddion ymlaen llaw o'r mannau y 
daw cyfyngiadau 30mya i rym ar nifer 
o ffyrdd dynesu at y dref 

Cyngor Sir 
Powys, 
Cyngor 
Cymuned y 
Gelli, 
(Cyngor Tref 
y 
Gelli/Cyngor 
Plwyf Cusop 
i fynd i'r 
afael â hyn) 

Tymor 
canolig 

Rd4 Ystyried cyflwyno parth 20mya drwy 
ganol y dref 
 

Cyngor Sir 
Powys 

O fewn 3 
blynedd 

Rd5 Archwilio opsiynau amgen i liniaru 
mannau cul i draffig ar Gypsy Castle 
Lane/yn ardal yr eglwys 
 

Cyngor Sir 
Powys 
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Adran 5 Tai  

 

18. Tai 

18.1. Y sefyllfa bresennol 

18.1.1. Yn 2001, roedd 816 o anheddau yn ardal Cyngor y Dref, ac erbyn cyfrifiad 2011 
roedd y nifer wedi codi i 942, sef cynnydd o 126 o anheddau, neu dwf o tua 15%.  Yn 
seileidig ar ragamcanion Llywodraeth Cymru, mae angen cynnydd o 6% o leiaf mewn 
anheddau ar draws Powys erbyn 2021 er mwyn cartrefu'r boblogaeth gynyddol. Os 
byddwn yn cymhwyso'r ffactor hwnnw i'r Gelli, byddai angen o leiaf 57 o anheddau 
erbyn 2022. Fodd bynnag, yn seiliedig ar dueddiadau blaenorol yn y Gelli, a chan 
ystyried Statws Anheddau Strategol y Gelli, mae'n fwy tebygol y bydd y ffigwr hwn yn 
ddwbl hynny, tua 113 o gartrefi ychwanegol. 

18.1.2. Drwy'r Cynllun Datblygu Lleol, nodwyd tir ar gyfer tua 80 o anheddau newydd yn y 
Gelli, y mae angen i 24 ohonynt fod yn gartrefi fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol.  
Mae hyn yn cyfrif am fwy na chynnydd rhagamcanol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
2011, ond llai na thueddiadau blaenorol. Felly, mae'n debygol iawn y bydd diffyg tir ar 
gael i fodloni'r galw am gartrefi yn yr ardal.  Mae hyn yn rhannol oherwydd y galw 
cudd am anheddau ychwanegol fel a ganlyn. 

 Galw am ail gartrefi/cartrefi gwyliau - Yn 2001 roedd 86 o anheddau 
heb drigolion parhaol (naill ai am eu bod yn wag neu'n cael eu defnyddio fel 
cartrefi gwyliau).  Bellach, mae nifer yr anheddau o'r fath wedi cynyddu i 114 o 
dai.  Mae hynny'n golygu nad yw 12% o'r anheddau sydd ar gael yn y Dref yn 
cael eu defnyddio ar gyfer tai (6% yw'r gyfradd anheddau gwag genedlaethol).  
Ymhellach, mae hyn yn cynrychioli cynnydd o 30% yn nifer yr anheddau heb 
unrhyw drigolion parhaol dros y 10 mlynedd diwethaf. 

 Gostyngiad ym maint aelwydydd - Mae nifer y bobl sy'n byw ym mhob 
annedd wedi bod yn gostwng yn gyson ledled Cymru ers sawl blwyddyn. Yn y 
Gelli, mae 40% o'r anheddau a feddiannir yn aelwydydd 1 person, sydd 10% yn 
uwch na'r lefelau cyfartalog yng Nghymru a Phowys.   

 Yr angen cudd am dai sy'n cynnwys plant nad ydynt yn ddibynnol ond 
sy'n dal i fyw gartref gyda'u rhieni am na allant fforddio prynu tŷ eu hunain. Yn y 
cyfrifiad diwethaf, roedd gan 38 o aelwydydd un neu fwy o blant nad ydynt yn 
ddibynnol yn byw gyda hwy.  

18.1.3. Mae Cyngor Sir Powys yn berchen ar y tai rhent cymdeithasol canlynol yn y Gelli ac 
yn eu rheoli: 

 4 x fflat 1 ystafell wely 

 7 x tŷ 2 ystafell wely 

 43 x tŷ 3 ystafell wely 

 6 x tŷ 4 ystafell wely 

 10 x bynglo 1 ystafell wely wedi'u dynodi ar gyfer pobl hŷn 

 32 x fflat gwarchod ar gyfer pobl hŷn. 

18.1.4. Yn ogystal, mae Cymdeithas Tai Wales & West yn berchen ar y stoc canlynol o dai 
rhent cymdeithasol yn y Gelli ac yn eu rheoli: 
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 12 x fflat 1 ystafell wely 

 15 x tŷ 2 ystafell wely   

 9 x tŷ 3 ystafell wely. 

18.1.5. Ar ddechrau'r wythnos yn dechrau 25.04.16, dangosodd y Gofrestr Tai Cyffredin y 
lefel ganlynol o alw am dai rhent cymdeithasol yn y Gelli: 

 Fflat 1 ystafell wely - 16 o ymgeiswyr. 

 Tŷ 2 ystafell wely - 16 o ymgeiswyr. 

 Tŷ 3 ystafell wely - 11 o ymgeiswyr. 

 Tŷ 4 ystafell wely - 2 ymgeisydd. 

 Tai i bobl hŷn - 20 o ymgeiswyr. 

18.1.6. Felly, mae angen o leiaf 45 o dai fforddiadwy yn y Gelli y gellir eu rhentu i bobl na 
allant dalu rhent llawn eu hunain. Mae Cyngor Sir Powys hefyd yn amcangyfrif bod 
angen nifer o dai canolraddol, ar gyfer pobl y mae angen rhywfaint o gymorth arnynt i 
dalu eu rhent, neu sy'n gymwys ar gyfer cynllun perchenogaeth a rennir.  Ceir angen 
tybiedig hefyd am dai cost isel ar y farchnad agored, y gellir cyfeirio atynt yn 
draddodiadol fel tai cyntaf i bobl sy'n gyflogedig ond nad ydynt yn ennill digon i gael 
mynediad i'r farchnad eiddo yn y Gelli ar hyn o bryd.   

18.2. Beth y gwnaethoch ddweud wrthym am dai 

18.2.1. Yn y digwyddiad i randdeiliaid, roedd yn amlwg iawn bod tai yn broblem fawr yn y 
dref, yn enwedig y prinder tai fforddiadwy yn y Gelli.  Pan ofynnwyd i'r trigolion am 
Dai, roedd 90% ohonynt o'r farn ei bod yn broblem sy'n effeithio'n uniongyrchol 
arnynt.  O'r ymatebion hyn, roedd 60% ohonynt o'r farn bod digon o dir wedi'i nodi i 
ddiwallu'r angen am dai yn y Dref, ond nododd 40% fod angen mwy o dir er mwyn 
diwallu'r angen yn y dyfodol.  Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr yn teimlo'n 
angerddol mai'r angen mwyaf yn y dref oedd am dai fforddiadwy (31%), tai cost isel 
i'w gwerthu (32%) a thai cyntaf (26%).  Prin iawn oedd yr ymatebwyr a oedd o'r farn 
bod angen tai mwy er i 10% awgrymu bod angen tai teuluol a llety gwarchod.   

18.2.2. Pan ofynnwyd ble y dylid darparu'r tai, roedd y mwyafrif o'r ymatebwyr o'r farn y dylid 
darparu tai fforddiadwy ar y tir a nodwyd ar gyfer tai ar hyn o bryd, gan ffurfio rhan 
integredig o ddatblygiad tai ehangach.  Roedd 25% pellach o'r trigolion o'r farn y dylid 
defnyddio eiddo gwag ar gyfer tai fforddiadwy.  Ymhlith y syniadau eraill a 
awgrymwyd gan ymatebwyr roedd cynnwys darpariaeth ar gyfer tai fforddiadwy ar 
safleoedd tir llwyd. 

18.3. Beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer y dyfodol? 

18.3.1. Bydd twf ym mhoblogaeth y Gelli dros oes y cynllun hwn sy'n golygu bod angen 
datblygu anheddau newydd.  Er bod y Cynllun Datblygu Lleol wedi mynd i'r afael â'r 
broblem hon i ryw raddau, mae prinder o hyd, a amlygir yn fwy mewn perthynas â'r 
ddarpariaeth o dai fforddiadwy.  Os na lwyddwn i ddiwallu'r angen am dai 
fforddiadwy, byddwn yn parhau i weld pobl ifanc yn gadael y Gelli am na allant 
fforddio aros yn yr ardal.  Yr unig bobl a fydd yn gallu prynu'r tai newydd a gaiff eu 
hadeiladu fydd pobl hŷn sy'n ymddeol yma, neu bobl sy'n chwilio am gartrefi gwyliau 
yn yr ardal.  Mae'r gymuned yn awyddus i gefnogi'r broses o ddatblygu tai 
fforddiadwy, a thai i gefnogi'r sawl y mae angen help arnynt gyda'u hanghenion tai, 
ond mae'n llai awyddus i ryddhau tir i wneud hynny, oni fydd hynny'n golygu 
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ailddefnyddio eiddo gwag mewn ffordd fuddiol neu hyd yn oed dir y datblygwyd 
arno'n flaenorol. 

18.4. Sut y byddwn yn mynd i'r afael â'r materion? 

 Cefnogi'r broses o ddarparu 40 o dai fforddiadwy er mwyn diwallu anghenion 
cymuned y Gelli 

 Diffinio strategaeth tai gwag er mwyn troi eiddo gwag yn gartrefi 

 Gweithio gyda'r partneriaid perthnasol er mwyn sicrhau bod dyraniadau tai yn diwallu 
anghenion y gymuned 
 
 

TYMOR NOD CAM GWEITHREDU GAN BWY ERBYN 
PRYD 

Byrdymor H1 Gwrthwynebu unrhyw geisiadau 
cynllunio nad ydynt yn darparu 
30% o'r datblygiad fel tai 
fforddiadwy oni ddilysir yn 
annibynnol y byddai lefel o'r fath 
yn anhyfyw. 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

Parhaus 

H2 Ailgynnull y gweithgor tai 
fforddiadwy i nodi tir a 
ddatblygwyd yn flaenorol (safle tir 
llwyd) ar gyfer cynllun tai 
fforddiadwy a/neu dai 
cydweithredol posibl 

Cyngor Tref y 
Gelli, 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 
Cyngor Sir 
Powys 
 

O fewn 6 mis 

H3 Cynnal Archwiliad o Dai Gwag yn 
y Gelli, yn cynnwys nodi cyfleoedd 
'byw uwchlaw siop'. 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys ac 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

O fewn 6 mis  

H4 Strategaeth Datblygu Tai Gwag ar 
gyfer y Gelli 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys 
Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

O fewn 12 
mis  

H5 Sicrhau bod yr holl gynlluniau tai 
yn y Gelli yn y dyfodol yn cynnig 
opsiynau tai cytbwys yn unol â'r 
angen am dai fel y'i diffiniwyd gan 
yr Awdurdod Tai. 

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog, 

Drwy 
fabwysiadu'r 
Cynllun  
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Cyngor Sir 
Powys 

H6 Annog perchenogion eiddo gwag i 
fanteisio ar gyllid i'w ddefnyddio i 
ariannu gwelliannau gyda'r nod o 
greu tai fforddiadwy, a fyddai'n 
cael eu rhentu am gyfnod y cytunir 
arno ar lefelau rhent y Gymdeithas 
Tai Lleol  

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 
Cyngor Sir 
Powys 

O fewn 12 
mis 

H7 Sicrhau bod 50% o'r holl dai 
newydd ar safleoedd a ddyrennir 
yn y Gelli wedi'u cyfyngu i bobl 
sy'n bwriadu defnyddio'r tŷ fel eu 
cartref parhaol 

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

Drwy 
fabwysiadu'r 
cynllun fel 
Canllawiau 
Cynllunio 
Atodol 

 H8 Sicrhau bod yr holl gymysgedd o 
fathau o anheddau ar safleoedd a 
ddyrennir yn y Gelli wedi'i ategu 
gan asesiad priodol o'r angen am 
dai. 

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

Drwy 
fabwysiadu'r 
cynllun fel 
Canllawiau 
Cynllunio 
Atodol 

Tymor 
canolig 

H9 Dyrannu'r safle a nodwyd gan y 
gweithgor Tai Fforddiadwy yn 
gyfan gwbl ar gyfer Tai 
Fforddiadwy o fewn adolygiad y 
Cynllun Datblygu Lleol  

Awdurdod 
Parc 
Cenedlaethol 
Bannau 
Brycheiniog 

Erbyn 2018 

H10 Rhoi Strategaeth Tai Gwag ar 
waith ar gyfer y Gelli gan 
gydweithio â thirfeddianwyr er 
mwyn annog pobl i ailddefnyddio 
eiddo gwag, gan ddefnyddio 
cynllun benthyciadau Cyngor Sir 
Powys a grant Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol. 

Cyngor Tref y 
Gelli, Cyngor 
Sir Powys 

Erbyn 2017 

 

19. Cyflawni'r Cynllun Gweithredu ar gyfer y Gelli 

 19.1  Mae'n bwysig nodi nad prosiect i'r Cyngor Tref presennol ei gyflawni yn unig yw'r 
Cynllun Tref pan gaiff ei fabwysiadu. Yn hytrach, mae'n gynllun a ddatblygwyd gyda 
thrigolion y Gelli ac ar eu cyfer a bydd yn cynnig glasbrint ar gyfer y datblygiadau yn 
y dref dros y pum (5) mlynedd nesaf o leiaf os nad mwy. Bydd cynghorau tref dilynol 
hefyd yn ei ddefnyddio i lywio eu gwaith a chaiff ei adolygu'n rheolaidd er mwyn 
sicrhau ei fod yn parhau'n briodol. 

 
19.2  Bydd Cyngor y Dref yn parhau i gyflawni rôl fonitro a chydgysylltu ond bydd y broses o 

gyflawni'r cynllun yn dibynnu ar nifer o randdeiliaid yn cymryd rhan yn y gwaith o 
ddatblygu a chytuno ar amcanion a chymryd cyfrifoldeb am eu cyflawni. 

 
19.3  Mae nifer o randdeiliaid â diddordeb eisoes wedi camu ymlaen i gynnig eu cymorth 

drwy fod yn aelod o Grŵp Llywio'r Cynllun Tref a chyfrannu at gyflawni'r cynllun. 
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19.4  Mae gan Gyngor y Dref ddiddordeb i glywed gan unrhyw un sydd o'r farn y gallant 
gyfrannu at y broses o gyflawni'r cynllun. 

 
Camau Gweithredu Cyffredinol i gynorthwyo'r broses o gyflawni'r cynllun 
 

Cyfeirnod Camau gweithredu 

GA1 Sefydlu cronfa ddata i gofnodi enw a manylion cyswllt trigolion sydd am 
wirfoddoli eu gwasanaethau, yn cynnwys pa weithgareddau y maent am eu 
cynorthwyo 

GA2 Penodi partïon â diddordeb i ymuno â Gweithgor y Cynllun Tref 

GA3 Sicrhau proses gyfathrebu reolaidd ar gynnydd elfennau amrywiol o'r cynllun 
gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau  
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Atodiad 1 
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Atodiad 2 

Cynllun Datblygu Lleol - Trosolwg o'r Anheddiad 
 

Y
 G

e
lli G

a
n
d
ry

ll 

Lleoliad a 
Phoblogaeth 
 
 
 
 

Saif y Gelli Gandryll ar ben gogledd-ddwyreiniol y Parc 
Cenedlaethol, ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr.  Mae'r 
boblogaeth yn tua 1500 sy'n golygu mai'r Gelli Gandryll yw 
ein Anheddiad Allweddol lleiaf yn ôl y boblogaeth.  O fewn y 
dref y mae'r gymuned yn bodoli yn bennaf, o fewn terfynau 
afon Gwy i'r gogledd a'r ffin â Lloegr i'r dwyrain.   
 

Treflun Tref Farchnad Hanesyddol yw'r Gelli Gandryll, sy'n 
dyddio'n ôl i'r cyfnod Normanaidd.  Mae'r Anheddiad wedi'i 
leoli o fewn Tirwedd Hanesyddol Canol Dyffryn Gwy fel y'i 
diffinnir gan y Gofrestr o Dirweddau Hanesyddol; ymysg y 
nodweddion tirwedd allweddol mae olion system caeau 
canoloesol a welir i'r de a'r gorllewin o'r Anheddiad 
presennol.  Mae'r dref ei hun yn cynnwys adeiladau helaeth 
o'r 13eg ganrif i'r 19eg ganrif, sy'n dangos hanes y dref, o'i 
dechreuad Normanaidd, i fod yn dref farchnad ganoloesol 
i'r ganolfan gwasanaethau a welir heddiw.  Ceir sawl 
adeilad hanesyddol nodedig arall yn cynnwys Eglwys Ifan, 
y Farchnad Gaws a'r Farchnad Fenyn, a llawer o adeiladau 
rhestredig, rhai sy'n dyddio'n ôl i'r 16eg ganrif, mewn drysle 
o strydoedd cul.  Mae pwysigrwydd pensaernïol llawer o 
adeiladau'r dref wedi arwain at ddynodi'r ardal yn ardal 
gadwraeth.  

Diwylliant  Mae'r Gelli Gandryll yn cael ei chysylltu â llyfrau a 
llenyddiaeth. Mae Gŵyl flynyddol y Gelli wedi tyfu o ran 
maint dros y blynyddoedd diwethaf i fod yn Ŵyl 
Llenyddiaeth a'r Celfyddydau y Gelli, gan ddenu 
cynulleidfaoedd o bob cwr o'r byd a rhoi hunaniaeth 
ddiwylliannol gref i'r Gelli Gandryll.  Mae llwyddiant yr ŵyl 
lenyddol wedi meithrin ysbryd amrywiol ac artisan yn y Gelli 
Gandryll sydd wedi arwain at ddigwyddiadau a gwyliau 
eraill, fel gŵyl bwyd a diod y Gelli Gandryll a 'How the Light 
Shines in Festival of Music and Philosophy'.  Mae'r rhain oll 
yn cyfuno i wneud y Gelli Gandryll yn gyrchfan boblogaidd i 
dwristiaid ac ymwelwyr sy'n dod i brofi cymeriad unigryw y 
dref, gyda'r llu o siopau llyfrau ail law ac arbenigol, a 
manwerthwyr annibynnol sy'n arddangos celf a chrefft lleol.   

Economi Mae'r Gelli Gandryll yn Dref Farchnad draddodiadol. 
Cynhelir y farchnad wythnosol ar ddydd Iau ar Memorial 
Square ac mae'r Farchnad Fenyn yn arddangos llawer o 
gynnyrch bwyd lleol ac yn cyfrannu'n sylweddol at 
fywiogrwydd a chryfder cyffredinol y dref.  Yn ogystal â 
llyfrau, mae'r Gelli Gandryll yn ennill ei phlwyf am ansawdd 
ei darpariaeth lletygarwch, gan wneud y gorau o'r cynnyrch 
lleol, gyda bwytai a gastro-dafarndai sydd wedi ennill 
gwobrau sy'n cynnig amrywiaeth o arddulliau gwahanol o 
fwydydd.  Mae'r ardal yn gyrchfan allweddol i dwristiaid yn 
y Parc Cenedlaethol gyda chanol tref cryf a bywiog sy'n 
cynnig amrywiaeth o opsiynau cyflogaeth. 
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 Cynllun Datblygu Lleol: Tabl 4.7 Materion 
ac Amcanion y Gelli Gandryll 

Rh
if 

Amcan Amcan 

Strategol y 

Cynllun 

Datblygu 

Lleol 

Mater 

1 Atgyfnerthu 

Cymunedau 

Cynaliadwy 

 

Cymunedau 

Cynaliadwy: 

Tai: Tai 

Fforddiadwy 

Mae un o'r prif faterion ar gyfer y Gelli Gandryll yn ymwneud â dymunoldeb y lleoliad.  Mae prisiau tai yn uchel ac 

mae'r opsiynau datblygu yn gyfyngedig.  Mae'r dymunoldeb ar gyfer twristiaid a'r pwysau i ddarparu llety i'r holl bobl 

sy'n ymweld â'r ŵyl lenyddiaeth flynyddol yn golygu bod prisiau tai yn uchel yn yr ardal.  Mae perchenogaeth o ail 

gartref a chartref gwyliau bron ddwbl y cyfartaledd ar gyfer Powys.  Mae prisiau tai tua £50,000 yn uwch yn y Gelli o 

gymharu â chyfartaledd Powys, a mwy na £100,000 yn uwch o gymharu ag Anheddiad Allweddol Talgarth.   Mae'r 

Gelli Gandryll hefyd yn lleoliad deniadol i gymudwyr gan ei bod yn agos at Henffordd a de-orllewin Lloegr.  Rhaid i'r 

Cynllun Datblygu Lleol geisio sicrhau bod amrywiaeth o fathau o dai ac opsiynau daliadaeth ar gael mewn 

datblygiadau tai yn y dyfodol gan ddiwallu prif anghenion demograffig y boblogaeth leol.  Dylid cymhwyso Safonau 

Cartrefi Gydol Oes er mwyn sicrhau bod y stoc o adeiladau newydd yn ddigon hyblyg i ddiwallu anghenion newidiol 

cymuned amrywiol y Gelli Gandryll. 

2 Parchu 

hunaniaeth 

unigryw y Gelli 

Gandryll 

Treftadaeth 

Ddiwylliannol

: Tirwedd; Yr 

Amgylchedd 

Adeiledig 

Mae'r dref yn cael ei chyfyngu mwy a mwy gan ei ffiniau presennol.  Mae topograffi'r Anheddiad yn y Dirwedd 

Hanesyddol yn atal ehangiad tua'r de.  Yr her yw sicrhau bod datblygiadau yn y dyfodol yn digwydd mewn modd sy'n 

galluogi twf er mwyn cynnal cryfder y dref tra'n parchu'r treflun creadigol sydd o bwys hanesyddol, a'i leoliad yn y 

dirwedd. 

 

3 Atgyfnerthu 

cyfalaf 

diwylliannol y 

Gelli Gandryll 

Treftadaeth 

Ddiwylliannol 

Mae gan y dref bresenoldeb diwylliannol cryf sy'n denu llawer o ymwelwyr i'r ardal.  Mae nodweddion yr arlwy 

manwerthu yn adlewyrchu'r cysylltiad cryf sydd gan y dref â llenyddiaeth a'r celfyddydau.  Mae'n hanfodol i'r 

ymdeimlad unigryw o le a geir yn y Gelli Gandryll a rhaid ei warchod yn ofalus wrth i'r dref ddatblygu yn y dyfodol. 

4 Osgoi 

ardaloedd lle 

ceir perygl o 

lifogydd 

Llifogydd Mae ardaloedd lle ceir perygl o lifogydd yn cyfyngu ar yr opsiynau datblygu yn y Gelli Gandryll.  

 



 


