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Ymateb y Cyngor
POLISI STRATEGOL PS11: YR ECONOMI YMWELWYR
Wrth sicrhau cysondeb â’r economi leol a chymunedau lleol a sicrhau bod yr amgylchedd naturiol,
adeiledig a hanesyddol yn cael ei gwarchod, bydd y Cynghorau’n cefnogi datblygu diwydiant
twristiaeth lleol fydd yn fwrlwm trwy gydol y flwyddyn drwy:
1.

2.
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Ganolbwyntio datblygiadau twristiaeth, diwylliannol, celfyddydol a hamdden sy’n
gynaliadwy, yn actif ac ar raddfa fwy yn neu’n agos at y canolfannau isranbarthol, y
canolfannau gwasanaeth trefol ac, os yn briodol, y canolfannau gwasanaeth lleol;
Gwarchod a gwella’r ddarpariaeth llety â gwasanaeth presennol a chefnogi darpariaeth
newydd o lety â gwasanaeth o ansawdd uchel yn neu’n agos at y canolfannau isranbarthol,
y canolfannau gwasanaeth trefol a gwledig lleol ac yn y pentrefi;
Rheoli a gwella’r ddarpariaeth o lety twristiaeth o ansawdd uchel heb wasanaeth ar ffurf
bythynnod a fflatiau hunan arlwyo, meysydd gwersylla, gwersylla moethus amgen,
carafannau sefydlog neu deithiol neu barciau chalet;
Cefnogi darpariaethau a mentrau twristiaeth newydd ar raddfa briodol mewn lleoliadau
cynaliadwy yng nghefn gwlad drwy ailddefnyddio adeiladau presennol, os yw hynny’n
briodol, neu fel rhan o arallgyfeirio ar ffermydd, yn enwedig os yw’r rhain hefyd o fudd i’r
cymunedau lleol ac yn cefnogi’r economi leol, ac os ydynt yn unol â’r amcanion datblygu
cynaliadwy;
Atal datblygiadau fyddai’n cael effaith andwyol annerbyniol ar y cyfleusterau twristiaeth,
gan gynnwys llety gwyliau a llefydd o ddiddordeb i ymwelwyr neu eu gosodiad, a gwneud
y mwyaf o gyfleoedd i adfer difrod a wnaed eisoes i’r dirwedd.

