
Byddwn yn creu rhwydwaith beicio a 
cherdded cenedlaethol ledled y Parc a 
fydd yn helpu i greu parc cenedlaethol 
iachach a gwell, sy’n fwy cadarn yn 
economaidd gyda chanol trefi wedi eu 
hadfywio, sy’n fwy cymdeithasol deg 
ac sy’n rhoi dewis arall deniadol, go 
iawn i bobl yn hytrach na gyrru pan 
fyddant angen mynd o gwmpas y Parc 
Cenedlaethol. 

Dylai pobl sy’n byw a gweithio yn y Parc Cenedlaethol a phobl sy’n ymweld ag ef gael 

y cyfle i deithio o fewn y Parc Cenedlaethol a chyrchu mannau cyhoeddus heb y perygl 

a ddaw yn sgil rhannu mannau a llwybrau cyhoeddus gyda cheir a beiciau modur.



TEITHIO LLESOL

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae cymaint o enghreifftiau o’r hyn a fydd yn arwydd o 

lwyddiant, o’r diwylliant beicio ym Mharciau 

Cenedlaethol yr Hague a De Hoge Veluwe yn yr 

Iseldiroedd, i rwydwaith teithio llesol y ‘Bee’ sy’n cael 

ei gyflwyno ym Manceinion Fwyaf.

 

Drwy roi pobl yn gyntaf, creu strydoedd o’r radd 

flaenaf ar gyfer cerdded, adeiladu un o rwydweithiau 

beicio gorau’r byd a chreu diwylliant gwirioneddol o 

deithio heb gar, ein nod yw dyblu’r lefelau beicio, a’u 

dyblu eilwaith a gwneud cerdded yn ddewis naturiol ar 

gyfer cynifer â phosibl o deithiau byr.

 

 

 

 

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi ar 

waith? 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Mae ei gwneud hi’n haws i bobl o bob gallu 

symudol deithio ar feic yn fater o iechyd 

cyhoeddus, cyfiawnder cymdeithasol a 

chynhwysiant cymdeithasol.

 

Ni ellir parhau i drin beicio a cherdded fel ôl-

ystyriaeth ar adeg pan mae gennym dagfeydd ar y 

ffyrdd, llygredd aer a lefelau uchel o anweithgarwch 

corfforol. Yn y DU, nid oes gan oddeutu chwarter 

o’r holl aelwydydd fynediad at gar, felly maen 

nhw’n dibynnu ar drafnidiaeth gyhoeddus nad yw’n 

gwasanaethu holl bentrefi ac atyniadau’r Parc 

Cenedlaethol. Mae teithio llesol a thrafnidiaeth 

carbon isel/di-garbon a rennir yn cyflwyno 

cyfleoedd i archwilio a chysylltu â phobl yn y Parc 

Cenedlaethol a phobl sy’n mynd i’r Parc mewn 

ffyrdd nad ydynt yn bosibl mewn ceir preifat. Mae 

hefyd angen i ni ddatgarboneiddio’n gyflym ac mae 

cludiant i’r Parc Cenedlaethol ac o’i fewn yn 

cyfrannu’n sylweddol at allyriadau C02; mae 

gronynnau mewn digon o grynodiad yn risg iechyd 

i’r cyhoedd ac nid yw ansawdd yr aer yn cael ei 

fonitro digon yn ein trefi.

 

                         

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd? 

Mae angen paru ein huchelgais â model cyllido a 

gaiff ei neilltuo ar hyn o bryd ar gyfer dulliau eraill o 

drafnidiaeth a gwaith cynnal a chadw ffyrdd yn unig. 

Rydym hefyd eisiau gweithio gyda phartneriaid i 

sicrhau bod gwasanaethau a chyfleusterau 

trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu dylunio mewn 

ffyrdd sy’n galluogi pobl o bob gallu symudol i 

ymweld â’r Parc Cenedlaethol yn hawdd. 

 

Bydd angen rhoi’r polisi ar waith mewn partneriaeth 

ag Awdurdodau Priffyrdd Lleol, drwy Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru, 

Trafnidiaeth Cymru ac elusennau trafnidiaeth 

gynaliadwy. Bydd uchelgais ac arweinyddiaeth a 

rennir yn allweddol.

 

 

 

 

 

Mae angen cynllun arnom i sicrhau cyflawniad. Cyn 

sicrhau cyllid seilwaith, mae angen cyhoeddi cynllun 

seilwaith Cenedlaethol ledled y Parc ar gyfer cerdded, 

beicio a sgwteri symudedd mewn cydweithrediad ag 

Awdurdodau Lleol a rhanddeiliaid allweddol. Dylid 

blaenoriaethu’r buddsoddiad ar sail mesuriadau o 

symudiad pobl. Gyda diwrnodau lle gwelir 5 miliwn+ o 

ymwelwyr yn y Parc Cenedlaethol a thueddiadau sy’n 

awgrymu y bydd hyn yn parhau i gynyddu, mae cyfle 

gwych i wneud gwahaniaeth enfawr. Mae angen i ni 

rannu a dathlu’r llwyddiant.
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