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Cefndir 
 
Arwynebedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yw 1347 cilometr sgwâr (520 milltir 
sgwâr). Fe’i sefydlwyd ym 1957 o dan delerau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i 
Gefn Gwlad 1949 a’i ddibenion, fel y cawsant eu pennu yn Neddf 1949 a’u diwygio gan 
Ddeddf yr Amgylchedd 1995, yw: 
 

i) cadw a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr 
ardal; 

ii) hyrwyddo cyfleoedd i ddeall a mwynhau nodweddion arbennig yr ardaloedd 
hynny gan y cyhoedd 

  
Wrth gyflawni’r dibenion hyn, rhaid iddo hefyd geisio meithrin llesiant economaidd a 
chymdeithasol y cymunedau lleol o’i fewn.  
 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd y trydydd parc cenedlaethol i gael ei sefydlu yng 
Nghymru. Mae’n bwysig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ymwelwyr yn 
cael eu denu gan ei olygfeydd ysblennydd, ei amgylchedd tawel ac anghysbell a’r gwahanol 
gyfleoedd y mae’n eu cynnig ar gyfer gweithgareddau awyr agored. Mae nifer o’r rhain yn 
dibynnu ar adnoddau mynediad y Parc Cenedlaethol, sef ei rwydwaith hawliau tramwy, ei dir 
mynediad1 a chyfleoedd eraill i gael mynediad. 
 
Adnoddau mynediad a’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
 
Nid oes gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (“Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol”) gyfrifoldeb uniongyrchol o dan ddeddfwriaeth am reoli’r holl adnoddau 
mynediad yn y Parc Cenedlaethol. Er bod cyfrifoldeb uniongyrchol ganddo am reoli tir 
mynediad, yr awdurdodau unedol sy’n gyfrifol am reoli’r rhwydwaith hawliau tramwy. Er 
hynny, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gwneud trefniadau ffurfiol er 1996 â’i saith 
awdurdod unedol cyfansoddol i reoli eu priod rwydweithiau hawliau tramwy ar eu rhan. O 
ganlyniad i hyn, barnwyd mai Awdurdod y Parc Cenedlaethol a oedd yn y lle gorau i baratoi 
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (“CGHT”) ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Mae rhagor o 
fanylion am hyn yn y CGHT. Felly roedd y CGHT yn ymdrin â rhannau, wedi’u rhestru yn 
nhrefn arwynebedd o’r mwyaf i’r lleiaf, o siroedd Powys, Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy a 
bwrdeistrefi sirol Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a Thorfaen.   
   
Ym Mehefin 2007 cyhoeddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei CGHT. 
Y CGHT oedd y modd i’r Awdurdod nodi, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau 
i’r rhwydwaith hawliau tramwy a’r ddarpariaeth o fynediad yn y Parc Cenedlaethol dros y 10 
mlynedd dilynol. Roedd y CGHT yn pennu’r blaenoriaethau ac amcanion ar gyfer mynediad i 
gefn gwlad ac roedd yn sail i’r gwaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy ac ar dir mynediad. 
Mae copi o’r CGHT ar gael i’w lawrlwytho yma: 

 

                                                             
1 Fel y mae wedi’i ddiffinio gan adran 1(1) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000  
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http://www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/cynllun-gwella-
hawliau-tramwy/  
 
Gofynion yr Adolygiad 
 
Mae adran 60 o’r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol bod y CGHT yn cael ei adolygu bob deng 
mlynedd a bod penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch a oes angen ei ddiwygio. Mae 
Canllawiau Llywodraeth Cymru ar Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy ar gael yma: 

 
 https://gov.wales/topics/environmentcountryside/consmanagement/rights-of-way-and-wider-

access/rights-of-way/?lang=cy  
 
Yn rhan o’r broses hon, mae adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn ei 
gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod wneud asesiadau newydd o’r materion a bennwyd yn y 
Ddeddf. Mae’r asesiadau hyn fel a ganlyn: 

 
a) y graddau y mae’r hawliau tramwy lleol yn cwrdd ag anghenion y cyhoedd yn awr ac ar 

gyfer y dyfodol; 
 
b) y cyfleoedd a geir drwy hawliau tramwy lleol ar gyfer ymarfer a mathau eraill o 

weithgareddau hamdden awyr agored a mwynhad o ardal yr awdurdod; 
 
c) hygyrchedd yr hawliau tramwy lleol i bobl ddall a rhannol ddall ac eraill sydd â 

phroblemau symudedd. 
 

Rhaid cynnwys datganiad hefyd yn y CGHT o’r camau y mae’r Awdurdod yn bwriadu eu 
cymryd i reoli’r hawliau tramwy ac i sicrhau gwell rhwydwaith hawliau tramwy, gan roi sylw 
yn benodol i’r materion sydd wedi’u trafod yn yr asesiad. 

 
Yn ogystal â hyn, mae Canllawiau Llywodraeth Cymru yn gofyn am: 

 
a) gwerthusiad o’r graddau y mae’r cynllun gwella hawliau tramwy blaenorol wedi’i gyflawni; 
 
b) gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith a’r cofnod ohono; 
 
c) cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni amcanion Teithio Llesol; 
 
d) cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni amcanion Llesiant; 
 
e) cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni amcanion cynlluniau a blaenoriaethau eraill; 
 
Mae rhagor o fanylion yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru. 

 
Mae’r “hawliau tramwy lleol” y cyfeiriwyd atynt uchod yn cynnwys yr holl hawliau tramwy 
sydd wedi’u dangos ar y Map Diffiniol yn ogystal â llwybrau troed eraill, llwybrau ceffylau, 
cilffyrdd cyfyngedig a llwybrau beiciau (nad ydynt ar ochr ffordd gerbyd) o fewn ardal yr 
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Awdurdod. Gellir ehangu eu cwmpas hefyd i gynnwys tir mynediad a darpariaeth arall ar 
gyfer mynediad. 

 
Rhaid cynnwys “Datganiadau Cyflawni” hefyd yn y CGHT newydd. Gofyniad newydd yw 
hwn sy’n galluogi Awdurdod y Parc Cenedlaethol i amlinellu ei ymrwymiadau tymor byrrach. 
Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn argymell adolygu’r rhain yn flynyddol. 
 
Asesiadau Statudol 
 
Y graddau y mae’r hawliau tramwy lleol yn cwrdd ag anghenion y cyhoedd yn 
awr ac ar gyfer y dyfodol 
 
Wedi’i gynnwys mewn dogfen ar wahân. 
 
Y cyfleoedd a geir drwy hawliau tramwy lleol ar gyfer ymarfer a mathau eraill o 
weithgareddau hamdden awyr agored a mwynhad o ardal yr awdurdod 
 
Digonolrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy 
 
Ceir mynediad i gefn gwlad o fewn y Parc Cenedlaethol yn bennaf drwy ddefnyddio’r 
rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Ar sail hawliau cyfreithiol, dylai cerddwyr allu 
defnyddio’r cyfan o’r rhwydwaith hawliau tramwy (1891km). Gall defnyddwyr eraill e.e. 
dringwyr, ogofawyr a rhwyfwyr ddibynnu ar yr un hawliau er mwyn cael mynediad at 
leoliadau penodol. 
 
Map 1 – Y rhwydwaith hawliau tramwy gyflawn 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Dylai marchogion a beicwyr allu defnyddio llwybrau ceffylau, cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd 
sy’n agored i bob traffig (553km neu 29.25% o’r rhwydwaith cyfan). 
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Map 2 – Y rhwydwaith marchogaeth a beicio 

  © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Dylai gyrwyr cart a cheffyl allu defnyddio cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd sy’n agored i bob 
traffig (199km neu 10.51% o’r rhwydwaith cyfan). 
 
Map 3 – Y rhwydwaith gyrwyr cart a cheffyl 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
 Dylai defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol allu defnyddio cilffyrdd sy’n agored i bob 

traffig (1km neu 0.07% o’r rhwydwaith cyfan). 
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Map 4 – Y rhwydwaith defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy wedi newid a datblygu dros gyfnod hir iawn. Yn yr amser 
hwnnw, mae’r defnydd a wneir ohono wedi newid a datblygu hefyd. Cafwyd datblygiad 
sylweddol iawn yn y ganrif ddiwethaf pan oedd rhwydwaith a ddefnyddid yn bennaf i 
ddibenion defnydd-deb wedi troi’n rhwydwaith a ddefnyddid yn bennaf i ddibenion hamdden.  
 
Drwy edrych ar y mapiau uchod, gwelir bod hyd yr hawliau tramwy sydd ar gael i 
farchogion, beicwyr, gyrwyr cart a cheffyl a defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol yn 
cymharu’n anffafriol â’r hyd sydd ar gael i gerddwyr. Mae hyn yn arbennig o wir am yrwyr 
cart a cheffyl (10.51% o’r rhwydwaith) a defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol (0.07%).   
 
Mae nifer o ystyriaethau pwysig eraill yn codi o’r mapiau: 
 

1. mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yn ddwysach yn y gogledd-ddwyrain a’r de-
ddwyrain o’r Parc Cenedlaethol ac o gwmpas y Mynyddoedd Du yn gyffredinol; 

 
2. er bod hydoedd hir o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig ar gael, mae’r rhain yn 

rhedeg o’r de i’r gogledd gan mwyaf. Mae llwybrau eraill yn fyr a digyswllt. Nid oes 
cilffyrdd cyfyngedig yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol; 
 

3. nid oes bron dim rhwydwaith o gilffyrdd sy’n agored i bob traffig    
 
Dosbarthiad yr hawliau tramwy 
 
Mae dosbarthiad y rhwydwaith hawliau tramwy cyfan a’r pedwar math o hawl tramwy 
wedi’u dangos, yn ôl eu hyd ym mhob cymuned yn y Parc Cenedlaethol, yn y mapiau 
canlynol.  
 



11  

Map 5 – Dosbarthiad y rhwydwaith hawliau tramwy cyfan 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Map 6 – Dosbarthiad llwybrau troed 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
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Map 7 – Dosbarthiad llwybrau ceffyl 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Map 8 – Dosbarthiad cilffyrdd cyfyngedig 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
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Map 9 – Dosbarthiad cilffyrdd sy’n agored i bob traffig 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Gwelir: 
 

1. bod y rhwydwaith hawliau tramwy cyfan a’r rhwydwaith llwybrau troed cyhoeddus 
yn ddwysach yn nwyrain y Parc Cenedlaethol; 

 
2. bod y rhwydwaith o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig wedi’i ddosbarthu’n fwy 

gwastad ond nad oes cilffyrdd cyfyngedig o gwbl yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol; 
 

3. bod y rhwydwaith o gilffyrdd sy’n agored i bob traffig, er ei fod yn fach iawn, hefyd yn 
gyfyngedig i bum cymuned; 
 

4. bod y rhwydweithiau hawliau tramwy mewn rhai cymunedau yn fwy o lawer na’r rhai 
mewn cymunedau eraill 
 

Yn gyffredinol, niferoedd isel iawn o hawliau tramwy a geir yn ucheldiroedd y Parc 
Cenedlaethol. O ganlyniad, mae’r rhan fwyaf o’r hawliau tramwy yn iseldiroedd y Parc 
Cenedlaethol.    
 
Tir mynediad 
 
Gan fod arwynebeddau mawr o ucheldir yn y Parc Cenedlaethol, mae arwynebeddau mawr 
o dir sy’n cael ei alw’n “dir mynediad” yn ôl y diffiniad yn adran 1(1) o Ddeddf Cefn Gwlad a 
Hawliau Tramwy 2000. Mae tir mynediad yn cynnwys cefn gwlad agored (mynydd, rhos, 
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gweundir neu dwyndir), tir comin, tir sy’n uwch na 600 metr a thir sydd wedi’i neilltuo i 
ddibenion y Ddeddf. Mae hawl mynediad ar droed ar dir mynediad i ddibenion hamdden 
awyr agored. 
 
Cyfanswm arwynebedd y tir mynediad yn y Parc Cenedlaethol yw 53305ha. Yn ogystal â hyn, 
mae arwynebedd o 4016ha o dir comin trefol neu dir comin â gweithred gyflwyno. Mae’r 
rhain hefyd yn rhoi mynediad i’r cyhoedd ar droed.    
  
Map 10 – Tir Mynediad 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae’r holl diroedd comin trefol yn rhan dde-ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol. Mae’r rhain 
yn diroedd comin a oedd o fewn dosbarthau trefol blaenorol, a’r mwyaf o’r rhain yw 
Mynydd Llangatwg a’r Blorens. Mae nifer o diroedd comin trefol llai yn pontio ffin y Parc i’r 
dwyrain o Flaenafon, Cwmafon ac Abersychan a’r mwyaf nodedig o’r rhain yw Mynydd y 
Garn-fawr, Mynydd Garnclochdy a Mynydd Garn-wen.     
 
Mae’r tiroedd comin trefol hyn yn adnodd pwysig i farchogion gan fod adran 193 o Ddeddf 
Cyfraith Eiddo 1925 yn darparu bod hawl mynediad ar gyfer mynd i’r awyr agored ac 
ymarfer yn bod ar y tiroedd comin hyn. Penderfynwyd yn achos y Frenhines v Yr 
Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd ex parte Robert D. Billson (1998) fod yr hawl 
hon yn cynnwys marchogaeth gan y byddai marchogaeth wedi bod yn ffordd arferol o fynd 
i’r awyr agored ac ymarfer ym 1925.    
 
Ffyrdd heb wyneb 
 
Mae wedi’i amcangyfrif bod 85km o ffyrdd cyhoeddus heb wyneb yn y Parc Cenedlaethol. 
Mae rhai o’r rhain yn ychwanegiadau gwerthfawr i’r rhwydwaith hawliau tramwy ac mewn 
rhai achosion maent yn cysylltu hawliau tramwy. Mewn rhai ardaloedd, maent yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer y gweithgareddau hynny nad yw’r rhwydwaith hawliau tramwy yn addas ar 
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eu cyfer. Maent yn hanfodol hefyd yn aml o ran cadw cysylltedd yn y rhwydwaith hawliau 
tramwy. Byddwn yn edrych arnynt ymhellach yn ddiweddarach yn y ddogfen hon. 
 
Map 11 – Ffyrdd heb wyneb 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Llwybrau beicio 
 
Mae nifer o rannau o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn mynd drwy’r Parc Cenedlaethol 
ac mae rhai o’r rhain yn cynnig cyfleoedd pwysig i feicio oddi ar y rhwydwaith ffyrdd 
cyhoeddus. Y rhai mwyaf nodedig yw llwybr 46 rhwng Brynmawr a Llanffwyst sy’n dilyn 
llinell rheilffordd ddiddefnydd a’r rhan fwyaf ohono oddi ar ffyrdd cyhoeddus; llwybr 8 rhwng 
Merthyr Tudful ac Aberhonddu sydd hefyd yn dilyn llinell rheilffordd ddiddefnydd a llwybr 
tynnu camlas dros ran o’i hyd (a hefyd yn dilyn rhan o Daith Taf); llwybr 478 sy’n dilyn llinell 
rheilffordd ddiddefnydd sy’n cysylltu Hirwaun a Phenderyn; llwybr 492 sy’n cysylltu Bryn-
mawr a Llanelly Hill; a llwybr 49 sy’n cysylltu Gofilon a Phont-y-pŵl ar hyd llwybr tynnu’r 
gamlas. 
 
Mae rhannau eraill o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol o fewn y Parc Cenedlaethol, yn 
fwyaf nodedig y rhan o lwybr 42 o Dalgarth i’r Gelli ac i’r Fenni. Fodd bynnag, mae’r llwybr 
hwn yn rhan o’r rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus neu ar lwybrau sydd wedi’u neilltuo ger y brif 
ffordd gerbyd.     
 
Mae llwybr tynnu camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu hefyd yn agored i feicwyr ar ei hyd2. 
 
Mae’r Awdurdod hefyd yn hyrwyddo llwybr teithio i feicwyr y mae rhan ohono ar ffyrdd a 
rhan ohono ar lwybr tynnu’r gamlas. 
 
                                                             
2 Er bod y rhan fwyaf o hyd llwybr tynnu’r gamlas yn llwybr troed cyhoeddus, caniateir beicio yn rhinwedd polisi’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd o groesawu beicwyr ystyriol ar ei llwybrau tynnu 
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Mae manylion ar gael yma: 
 
http://www.breconbeacons.org/cycleacrossthebeacons?lan=cy 
 
Mae hyn yn cynnig y fantais ychwanegol o gysylltu llwybrau 8, 46 a 49 y Rhwydwaith Beicio 
Cenedlaethol. 
 
Map 12 – Prif llwybrau beicio 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Cyfleoedd eraill ar gyfer mynediad 
 
Mae rhai cyfleoedd ychwanegol i gael mynediad ond mae’r rhain yn fach iawn ar y cyfan o’u 
cymharu â’r hyn sydd wedi’i drafod eisoes.  
 
Er enghraifft, mae gan Coed Cadw naw safle yn y Parc Cenedlaethol a chyfanswm eu 
harwynebedd yw oddeutu 180ha er bod y mwyaf o’r rhain yn 56ha. Er bod holl 
goedwigoedd Coed Cadw yn agored ac ar gael i’w mwynhau’n ddi-dâl, mae rhai ohonynt yn 
ffisegol anhygyrch i’r cyhoedd. 
 
Mae graddau’r mynediad caniataol sy’n gysylltiedig â chynlluniau amaeth-amgylchedd yn y 
Parc Cenedlaethol yn fach iawn bellach. Ceir trafodaeth hir am hyn yn ddiweddarach yn y 
ddogfen hon.   
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Sylwadau 
Mae gwahaniaethau clir iawn rhwng ardaloedd yn y Parc Cenedlaethol o ran dosbarthiad, 
dwysedd a chysylltedd y rhwydwaith hawliau tramwy a chyfleoedd eraill i gael mynediad ac 
mae gwahaniaethau pendant o ran y gwahanol fathau o ddefnydd. Gellir dadlau bod y Parc 
Cenedlaethol yn gyfoethog iawn o ran cyfleoedd mynediad ond mae’r rhan fwyaf o’r rhain ar 
gael i gerddwyr yn unig neu ar gyfer gweithgareddau eraill ar droed. 
 
Rydym yn gwybod, er enghraifft, fod nifer sylweddol o’r ymwelwyr â’r Parc yn manteisio ar y 
cyfleoedd hyn ar hyn o bryd. Yn Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
2016-17 cafwyd yr ymatebion canlynol i gwestiwn am y prif gymhelliad i ymweld â’r Parc 
Cenedlaethol: 
 
Tabl 1 – Prif resymau dros ddewis Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 

 Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17  
Byddai cyfran sylweddol o’r gweithgareddau hyn yn galw am ddefnyddio’r rhwydwaith 
hawliau tramwy ac adnoddau mynediad eraill yn y Parc Cenedlaethol.  
 
Yn ogystal â hyn, mewn ymateb i gwestiwn am y mathau o weithgarwch roeddent yn eu 
cyflawni tra oeddent yn y Parc Cenedlaethol, nodwyd y canlynol: 
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Tabl 2 – Gweithgareddau a wnaed 
 

  
Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17  
Unwaith eto, byddai cyfran sylweddol o’r gweithgareddau hyn yn dibynnu ar ddefnyddio’r 
rhwydwaith hawliau tramwy ac ar adnoddau mynediad eraill yn y Parc Cenedlaethol. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn am lefel yr ymarfer corff roeddent yn ei gyflawni wrth ymweld â’r 
Parc Cenedlaethol, nodwyd y canlynol: 
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Siart 1 – Lefel o ymarfer corff a gyflawnwyd 
 

 Maint y sampl: 447 (ymatebwyr ar-lein yn unig) 
 

Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17  
Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy ac adnoddau mynediad eraill yn y Parc Cenedlaethol yn 
darparu cyfleoedd helaeth ar gyfer ymarfer a mathau eraill o hamdden a mwynhad yn yr 
awyr agored ond mae’r ddarpariaeth ar gyfer rhai mathau o hamdden yn well na’i gilydd. 
Byddwn yn trafod hygyrchedd y rhwydwaith hawliau tramwy yn ddiweddarach yn y ddogfen 
hon. 
 
Yn ôl canlyniadau Holiadur yr Awdurdod ar y CGHT, nid yw’r rhwydwaith hawliau tramwy 
yn darparu’n dda ar gyfer y grwpiau canlynol3: 
 
Pobl â symudedd cyfyngedig 
Pobl ddall neu rannol ddall 
Gyrwyr cart a cheffyl 
Beicwyr modur 
Gyrwyr cerbydau gyriant pedair olwyn 
 
Hygyrchedd yr hawliau tramwy lleol i bobl ddall a rhannol ddall ac eraill sydd â 
phroblemau symudedd 
 
Colli’r golwg 
 
Mae wedi’i amcangyfrif bod 2 miliwn o bobl yn y Deyrnas Unedig wedi colli golwg4. O’r 
rhain, mae tua 360,000 o bobl wedi’u cofrestru gyda’u hawdurdod lleol yn ddall neu rannol 
ddall. Rhagwelir y bydd nifer y bobl sydd wedi colli golwg yn codi erbyn 2020 i fwy na 
2,250,000 ac i bron 4,000,000 erbyn 2050. Y rheswm am hyn yw bod y boblogaeth yn 
                                                             
3 Ar sail y ffaith bod nifer yr ymatebion ‘gwael’ a ‘gwael iawn’ yn uwch na chyfanswm yr ymatebion ‘boddhaol’, ‘da’ a ‘da iawn’  
4 https://help.rnib.org.uk/help/newly-diagnosed-registration/registering-sight-loss/statistics 
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heneiddio ac yn fwy tebygol o golli golwg wrth heneiddio a bod cynnydd yn y nifer sy’n profi 
prif achosion sylfaenol colli golwg, fel gordewdra a diabetes. 
 
Symudedd 
 
Mae gweithgarwch canran sylweddol o boblogaeth Cymru a Lloegr (ar sail data am 2011) yn 
cael ei gyfyngu gan broblemau iechyd neu anabledd5. Mae’r ganran yn uwch yng Nghymru’n 
unig. 
 
Siart 2 – Problem iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu gweithgarwch – Cymru a Lloegr  
 

  
Siart 3 – Problem iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu gweithgarwch - Cymru 
 

  
Yng Nghymru a Lloegr, mae tua 10 miliwn o bobl wedi’u cyfyngu yn eu gweithgareddau pob 
dydd gan broblem iechyd neu anabledd. 
 

                                                             
5https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/disabilityinenglandandwales/2013-01-30#activity-limitations-across-english-regions-and-wales 

82.10%

9.40%
8.50%

Dim cyfyngiad Ychydig o gyfyngiad Cyfyngiad mawr

77.30%

10.80%
11.90%

Dim cyfyngiad Ychydig o gyfyngiad Cyfyngiad mawr
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Yng Nghymru, mae cyfyngiadau ar weithgarwch yn uwch o lawer gan fod 12% wedi dweud 
bod cyfyngiadau mawr arnynt ac 11% wedi dweud bod ychydig o gyfyngiad arnynt. Fodd 
bynnag, mae cyfran y bobl sy’n 55 oed ac yn hŷn yn fwy yng Nghymru nag yn Lloegr ac mae 
cyfyngiadau ar weithgarwch yn fwy cyffredin ymysg pobl sy’n hŷn na’r oedran ymddeol. 
 
Mae rhannau o ardaloedd rhai o’r awdurdodau unedol lle ceir y canrannau mwyaf o bobl â 
gweithgarwch cyfyngedig o fewn y Parc Cenedlaethol, sef Blaenau Gwent (27.2%), Merthyr 
Tudful (26.9%), Rhondda Cynon Taf (25.8%) a Sir Gaerfyrddin (25.4%).  
 
Fodd bynnag, y canrannau o weithgarwch cyfyngedig a gofnodwyd ym Mhowys a Sir Fynwy 
oedd 21.4% a 20.1% yn y drefn honno. 
 
Hygyrchedd yr hawliau tramwy lleol i bobl ddall a rhannol ddall ac eraill sydd â phroblemau 
symudedd o fewn y Parc Cenedlaethol 
 
Ceir gwahanol agweddau ar y mater hwn gan fod galluoedd pobl yn amrywio’n fawr. Mae 
anghenion rhywun sydd â phroblemau symudedd bach iawn yn wahanol i’r rheini sydd gan 
bobl sy’n gorfod defnyddio cadair olwyn, neu bobl ddall.  
 
Hefyd, “people expect better paths near towns and facilities than they do in open country 
or wild land where they expect to experience a greater challenge, to meet fewer people, to 
be more independent and to see a more natural environment”6. 
 
Mae llwybrau sy’n hygyrch iawn a rhai lle mae cyfleusterau ychwanegol gerllaw e.e. mannau 
parcio a thoiledau, yn cael eu hyrwyddo gan yr Awdurdod. Ar hyn o bryd, mae 27 o deithiau 
cerdded â mynediad hwylus a 6 o ardaloedd coediog sy’n cynnwys llwybrau â mynediad 
hwylus neu’n agos iddynt. Mae’r rhain yn cael eu hyrwyddo ar hyn o bryd yn: 
 
http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks?lan=cy  
 
Mae rhai o’r llwybrau hyn yn llwybrau llafar hefyd. 
 
Mae’r Awdurdod wedi cyhoeddi llyfryn o’r enw “Mannau Ymweld sydd â Mynediad Haws” 
sy’n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd lle ceir mynediad haws. Mae’r llyfryn hwn yn darparu 
manylion am wynebau’r llwybrau, rhiwiau a chyfleusterau gerllaw e.e. mannau parcio, 
toiledau, a siopau. 
 
Mae angen diweddaru’r wybodaeth bresennol sydd ar y wefan ac yn y llyfryn. 
 
Mae gwybodaeth ar gael yma hefyd https://ecofunkytravelling.com/2016/06/16/boma-friendly-
routes-in-brecon-beacons/ am lwybrau sy’n addas ar gyfer Boma (cadair olwyn drydan sy’n 
addas ar gyfer pob math o dir). 
 
Mae rhestr ar gael yma hefyd o atyniadau sydd â mynediad hwylus: 
                                                             
6 http://www.fieldfare.org.uk/countryside-for-all/physical-access-standards/ 
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http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions 
 
Gyda golwg ar y rhwydwaith hawliau tramwy ehangach, y rhwystrau ffisegol mwyaf 
sylweddol sy’n debygol o effeithio ar fynediad yw’r math o dir – o ran wyneb yr hawl 
tramwy, a chelfi – sef unrhyw gamfeydd, gatiau neu bontydd sydd ar yr hawl tramwy. 
 
Gwelir o’r drafodaeth isod fod archwiliad o ddwy ran o dair o’r rhwydwaith hawliau tramwy 
wedi dangos bod 2541 o gatiau amhenodol, 609 o gamfeydd dau ris, 1656 o gamfeydd un 
gris, 184 o gamfeydd amhenodol, 187 o gatiau mochyn a 136 o gatiau ceffyl. Gall hyn olygu 
bod mwy o lawer na 3000 o gamfeydd ar y rhwydwaith a’r rhan fwyaf ohonynt yn cynnwys 
un neu ddau ris. 
 
Rydym eisoes yn gwybod bod problemau symudedd gan bron 23% o boblogaeth Cymru a 
bron 18% o boblogaeth Cymru a Lloegr. Rydym hefyd yn gwybod bod poblogaeth y Parc 
Cenedlaethol yn heneiddio.   
 
Rydym yn dod yn fwyfwy ymwybodol bod camfeydd yn peri problem i bobl hŷn, pobl â 
phroblemau symudedd, pobl sy’n mynd â chŵn am dro (lle nad oes camfa i gŵn) a 
theuluoedd â phlant bach (a allai ddefnyddio cadair wthio a lle nad yw’r plant yn gallu dringo 
camfeydd heb gymorth). Mewn rhai achosion, bydd y gamfa’n rhwystr llwyr. 
 
Mae’r materion hyn yn cael eu hamlygu hefyd yn y canlyniadau o holiadur yr Awdurdod ar y 
CGHT gan mai nifer bach iawn o ymatebwyr a oedd yn credu bod addasrwydd y 
rhwydwaith hawliau tramwy i bobl â phroblemau symudedd yn dda (5 ymatebydd) neu’n 
rhagorol (0 ymatebydd) a nifer llai byth o ymatebwyr a oedd yn credu bod addasrwydd y 
rhwydwaith hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall yn dda (1 ymatebydd) neu’n 
rhagorol (0 ymatebydd). Roedd cyfanswm o 73 o ymatebwyr yn credu bod addasrwydd y 
rhwydwaith hawliau tramwy i bobl â phroblemau symudedd yn wael neu’n wael iawn a 
chyfanswm o 52 o ymatebwyr yn credu bod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i 
bobl ddall neu rannol ddall yn wael neu’n wael iawn.   
 
Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi’r Awdurdod o dan ddyletswydd, wrth arfer ei 
swyddogaethau, i roi sylw dyledus i hyrwyddo cydraddoldeb ac mae hyn yn cynnwys: 
 
 dileu neu leihau anfanteision a brofir gan bobl oherwydd eu nodweddion gwarchodedig; 
 cymryd camau i gwrdd ag anghenion pobl mewn grwpiau gwarchodedig lle mae’r rhain 

yn wahanol i anghenion pobl eraill; 
 annog pobl mewn grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu 

mewn gweithgareddau eraill lle mae’r cyfranogiad ganddynt yn isel ar gyfartaledd. 
 
Mae Ymddiriedolaeth Fieldfare yn dweud mewn cysylltiad â’r rhan fwyaf o rwydweithiau cefn 
gwlad “all the paths and trails cannot and should not be made fully accessible”7. 
 
Hefyd, mae rhwydwaith hygyrch yn rhwydwaith sydd: 
                                                             
7 http://www.fieldfare.org.uk/countryside-for-all/countryside-for-all-good-practice-guide/ 
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 yn rhoi dewisiadau i’r holl bobl anabl o ran y profiadau y gallant eu mwynhau yng 

nghefn gwlad ehangach, yng nghefn gwlad ar gyrion aneddiadau ac mewn mannau 
gwyrdd trefol; 

 yn rhoi i bobl anabl yr un ystod ac ansawdd o ddewisiadau â phawb arall; 
 yn cynnwys llwybrau cwbl hygyrch; 
 yn cynnwys llwybrau lle sicrhawyd y mynediad lleiaf cyfyngol; 
 drwy’r holl waith o’i ddatblygu a’i gynnal yn arwain at fwy o hygyrchedd 

 
Nid yw’n rhwydwaith sydd: 
 

 yn gorfod bod yn gwbl hygyrch ar ei holl lwybrau; 
 yn cynnig dim ond y llwybrau hynny yr oedd yn hawdd eu gwneud yn hygyrch i bobl 

anabl; 
 yn hygyrch gan mwyaf ond nad yw yn y safleoedd mwyaf poblogaidd neu arbennig. 

 
Asesiadau Atodol 
 
Gwerthusiad o’r graddau y mae’r CGHT blaenorol wedi’i gyflawni 
 
Mabwysiadwyd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (“CGHT”) ar gyfer Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog yn 2007. Roedd yn cynnwys nifer o gamau gweithredu sydd wedi’u 
rhestru isod, yn eu trefn wreiddiol. 
 
Wrth adolygu’r CGHT hwnnw, mae’n ofynnol bod gwerthusiad yn cael ei gynnal o’r graddau 
y mae’r CGHT wedi’i gyflawni. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn awgrymu y dylai’r 
asesiad newydd gynnwys crynodeb o’r materion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad 
blaenorol, sut roedd y datganiad gweithredu cychwynnol yn cynnig delio â nhw, a’r graddau 
y mae’r camau gweithredu hynny wedi’u cyflawni. Dylid rhestru unrhyw gamau sydd heb eu 
cymryd er mwyn eu hystyried yng nghyd-destun yr asesiad newydd. 
 
Y materion allweddol a nodwyd yn yr asesiad blaenorol oedd y canlynol: 
 
 Bod angen creu rhagor o lwybrau cylchol a chysylltiol o wahanol hyd o gwmpas 

canolbwyntiau penodol gan roi sylw neilltuol i gynhwysiant cymdeithasol a sicrhau bod 
llwybrau’n hygyrch i bawb 

 Bod angen uwchraddio llwybrau/safleoedd penodol i’w gwneud yn hygyrch i’r holl 
ddefnyddwyr 

 Bod angen adnewyddu neu drwsio rhai o’r celfi ar hawliau tramwy cyhoeddus yn y Parc 
Cenedlaethol i’w gwneud yn addas i’r holl ddefnyddwyr 

 Bod angen gwella arwyddion a chelfi lle mae hawliau tramwy yn cwrdd â phrif ffyrdd 
 Bod angen gwybodaeth ynghylch llwybrau cyfreithlon i ddefnyddwyr moduron 
 Bod angen sicrhau bod y Map Diffiniol ar gael yn rhwyddach i aelodau’r cyhoedd 
 Bod angen adolygu’r Map Diffiniol i ddelio â’r holl anghysonderau 
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 Bod angen gwneud mwy o ddefnydd o’r rhyngrwyd i ddarparu gwybodaeth ac i roi 
gwybod am broblemau a chwynion 

 Bod angen gwell cysylltiadau rhwng trafnidiaeth gyhoeddus a’r rhwydwaith hawliau tramwy 
cyhoeddus 

 Bod angen rhagor o wybodaeth am gyfleusterau parcio ceir yn ardal y Parc Cenedlaethol 
 Bod angen blaenoriaethu gwaith cynnal a gwella ar hawliau tramwy 
 Bod angen amserlen ar gyfer clirio llystyfiant (wedi’i chysylltu â’r hierarchaeth hawliau 

tramwy) 
 Bod angen system i fonitro a delio ag erydu ar hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau ar 

draws Tir Mynediad 
 Y dylai llwybrau caniataol a grëwyd o dan gynlluniau amaeth-amgylchedd fod ar gael i’r 

cyhoedd i fwy o raddau a chael eu cysylltu â’r rhwydwaith hawliau tramwy  
 
Mae’r tabl isod yn dangos y camau gweithredu gwreiddiol a oedd wedi’u cynnig i ddelio â’r 
materion hyn a’r cynnydd arnynt ers mabwysiadu’r CGHT. 
 
Yn 2008 sefydlodd Llywodraeth Cymru Raglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau Tramwy 
a dyrannu cyllid i bob awdurdod lleol yng Nghymru a oedd wedi mabwysiadu Cynllun Gwella 
Hawliau Tramwy. Yn y cyfnod rhwng 2008 a 2017 mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi 
derbyn bron £640,000 i wella’r rhwydwaith hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol. 
 
Yn y cyfnod hwnnw, mae wedi cwblhau 145 o brosiectau ac wedi gwella 140km8 o lwybrau 
troed cyhoeddus, 44km o lwybrau ceffyl, 26km o gilffyrdd cyfyngedig a 4km o lwybrau beicio 
drwy ddefnyddio’r cyllid hwn yn benodol. Mae rhagor o fanylion o dan rai o’r Camau 
Gweithredu sydd wedi’u rhestru isod. 
 
SOA1 Monitro ac Asesu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
Cyf Cam Gweithredu 
1.1 Sefydlu gweithdrefn i adrodd ar weithredu’r CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni’n uniongyrchol. Er hynny, mae wedi’i ddisodli’n rhannol gan adroddiadau cynnydd chwarterol a blynyddol ar brosiectau a ariannwyd drwy grant CGHT Llywodraeth Cymru.  
1.2 Paratoi adroddiad ar weithredu’r CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni’n uniongyrchol. Er hynny, mae wedi’i ddisodli’n rhannol gan adroddiadau cynnydd chwarterol a blynyddol ar brosiectau a ariannwyd drwy grant CGHT Llywodraeth Cymru.  
1.3 Sefydlu gweithdrefn ar gyfer adolygiad 5 mlynedd o’r CGHT  

                                                             
8 Wedi’u mesur drwy ddull CNC a CCGC gynt o gyfrifo hyd 
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 Cynnydd:  Heb ei gyflawni. Nid yw hwn yn ofyniad statudol yn y pen draw a barnwyd ei fod yn ddiangen ac yn rhy feichus.  
1.4 Ymgymryd ag adolygiad 5 mlynedd o’r CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni. Nid yw hwn yn ofyniad statudol yn y pen draw a barnwyd ei fod yn ddiangen ac yn rhy feichus.  
 
SOA2 Gwelliannau i’r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus 
Cyf Cam Gweithredu 
2.1 Sefydlu hierarchaeth o lwybrau yn y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus   
 Cynnydd:  Sefydlwyd hierarchaeth ac mae bellach yn sail i’r rhaglen waith y mae’r gwasanaeth Wardeiniaid yn ei dilyn. Mae manylion yr hierarchaeth yn y CGHT ac roedd cwestiwn yn holiadur y CGHT ynghylch a ddylid ei newid.   
2.2 Cynyddu canran y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus sy’n hawdd ei ddefnyddio i 65% erbyn 2013 
 Cynnydd:  Y ffigur ar gyfer 2013/14 oedd 57.62% ond y ffigur ar gyfer 2016/17 oedd 56.74%. Mae’r Awdurdod yn parhau i gynnal arolwg blynyddol o 5% o’r rhwydwaith ar sail methodoleg Cymdeithas y Syrfewyr Sirol. Mae hyn yn cael ei drafod ymhellach yn y CGHT. Mae gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith hawliau tramwy yn y CGHT.  
2.3 Nodi a gweithredu llwybrau cylchol a chysylltiol yn y rhwydwaith 
 Cynnydd:  Mae’r Awdurdod wedi cyhoeddi manylion nifer o lwybrau cylchol o wahanol hyd ac anhawster ar-lein ac mewn taflenni printiedig (sydd ar gael am ddim neu am dâl bach). Yn ogystal â hyn, mae llwybrau llafar, teithiau crwydro gyda bysiau a llwybrau daearegol. Mae’r rhain i gyd ar gael yn http://www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/where_to_walk Hefyd mae nifer o lwybrau marchogaeth a llwybrau beicio’n cael eu hyrwyddo sydd ar gael yn http://www.breconbeacons.org/horse-riding-routes a http://www.breconbeacons.org/cycling-mountain-biking a nifer o daflenni printiedig hefyd sydd ar gael am ddim neu am dâl bach. Mae manylion ac gael yn https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/ 
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Y prif gyhoeddiad am feicio mynydd yw “Mountain biking in the Brecon Beacons” a oedd yn cynnwys deuddeg o lwybrau ar gyfer gwahanol alluoedd. Codir £8.50 am hwn ar hyn o bryd drwy’r siop ar-lein. Mae manylion yr holl lwybrau sy’n cael eu hyrwyddo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn y CGHT.    
2.4 Nodi a gweithredu llwybrau a safleoedd lle gellir gwaredu rhwystrau i bobl anabl lle bo’n ymarferol 
 Cynnydd:  Mae’r Awdurdod wedi cyhoeddi manylion 27 o lwybrau cerdded â mynediad hwylus a manylion 6 ardal goediog sy’n cynnwys llwybrau â mynediad hwylus neu sy’n agos iddynt. Mae’r rhain ar gael yn http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks Mae rhai o’r llwybrau hyn yn llwybrau llafar hefyd. Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyhoeddi llyfryn o’r enw “Mannau Ymweld sydd â Mynediad Haws” sy’n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd lle ceir mynediad haws. Mae’r llyfryn hwn yn darparu manylion am wynebau’r llwybrau, rhiwiau a chyfleusterau gerllaw e.e. mannau parcio, toiledau, a siopau. Mae angen diweddaru’r wybodaeth bresennol sydd ar y wefan ac yn y llyfryn. Mae gwybodaeth ar gael yma hefyd https://ecofunkytravelling.com/2016/06/16/boma-friendly-routes-in-brecon-beacons/ am lwybrau sy’n addas ar gyfer Boma (cadair olwyn drydan sy’n addas ar gyfer pob math o dir). Mae rhestr ar gael yma hefyd o atyniadau sydd â mynediad hwylus http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions  
2.5 Adnewyddu celfi pan fo angen gan ddewis y lleiaf rhwystrol lle bo’n ymarferol 
 Cynnydd:  Mae gwybodaeth mewn adroddiadau cynnydd ar Raglen Ariannu’r CGHTau yn dangos bod 41 o gamfeydd wedi’u tynnu, 47 o gatiau wedi’u gosod a 27 o gamfeydd wedi’u cyfnewid yn rhan o’r prosiectau a ariannwyd gan y Rhaglen Ariannu. Fodd bynnag, mae staff yr Awdurdod wedi cael bod amharodrwydd ar ran nifer o berchnogion tir/tenantiaid sydd â da byw i ganiatáu gosod gatiau yn lle camfeydd rhag ofn i’r da byw ddianc o ganlyniad i adael gatiau’n agored. Yn ogystal â’r pryderon eraill, tynnwyd sylw at atebolrwydd yn enwedig mewn perthynas ag achos Mirvahedy v Henley [2003]. Cyfeirir yn aml at yr achos hwn fel rheswm dros beidio â gosod gatiau am ei bod yn ymddangos bod atebolrwydd caeth am unrhyw ddifrod y mae da byw yn ei achosi ar ôl dianc.     
2.6 Adnewyddu neu newid nodwyr llwybr a mynegbyst pan fo angen, a gwella’r wybodaeth sydd ar fynegbyst lle bo hynny’n bosibl ac yn briodol 
 Cynnydd:  Yn rhan o Raglen Ariannu’r CGHTau, mae’r Awdurdod wedi adnewyddu, cyfnewid neu osod 41 o byst nodi llwybr, 294 o fynegbyst a 2555 o nodwyr llwybr er 2008.  
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2.7 Paratoi cynllun o lwybrau ar gyfer clirio llystyfiant yn achlysurol 
 Cynnydd:  Cyflawnwyd hyn ac mae’r cynllun yn cael ei ddefnyddio’n sail i’r rhaglen flynyddol i glirio llystyfiant. Mae manylion yn y CGHT.  
2.8 Cymryd camau pendant i weithredu strategaeth erydu ucheldiroedd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Cynnydd:  Mae’r Awdurdod wedi cyflawni gwaith ar oddeutu 30km o lwybrau yn yr ucheldir ers cyhoeddi’r CGHT. Roedd llawer o’r gwaith hwn wedi’i ariannu gan Raglen Ariannu’r CGHTau. Adolygir y Strategaeth Erydu Ucheldiroedd yn rhan o’r adolygiad o’r CGHT.  
2.9 Cyfnewid pontydd yn ôl yr angen yn unol â’r hierarchaeth 
 Cynnydd:  Mae 330 o bontydd yng nghronfa ddata’r Awdurdod sy’n cynnwys pob math o bontydd yn amrywio o fannau croesi ffosydd i fannau croesi’r prif afonydd. Nid yw pob un ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith hawliau tramwy ond maent i gyd yn hygyrch i’r cyhoedd. Yn rhan o  Raglen Ariannu’r CGHTau, mae 35 o bontydd wedi’u cyfnewid er 2008.  
2.10 Mewnbynnu’r holl wybodaeth a gafwyd o’r arolwg ar y rhwydwaith hawliau tramwy i gronfa ddata hawliau tramwy’r Awdurdod.  
 Cynnydd:  Cwblhawyd y gwaith hwn rai blynyddoedd yn ôl. Mae materion sydd wedi’u cofnodi o ganlyniad i haparolwg blynyddol yr Awdurdod o 5% o’r rhwydwaith hawliau tramwy ac o’i arolwg blynyddol o bontydd yn cael eu mewnbynnu i’r gronfa ddata bob blwyddyn. Mae’r rhain yn cael eu cynnwys wedyn yn rhaglenni gwaith unigol y Wardeiniaid.  
 
SOA3 Gwella’r Ddarpariaeth o Wybodaeth 
Cyf Cam Gweithredu 
3.1 Darparu mwy o wybodaeth mewn amryw o fformatau hawdd eu defnyddio 
 Cynnydd:  Datblygwyd amrywiaeth o ddeunydd hysbysebu ers mabwysiadu’r CGHT ynghyd â gwefan cyrchfan ar wahân a gynhyrchwyd mewn partneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Twristiaeth Bannau Brycheiniog (www.breconbeacons.org). Mae’r wefan yn hysbysebu amrywiaeth o lyfrau, taflenni, llwybrau daearegol, llwybrau llafar a phodlediadau am ddim neu am dâl. Mae siop gwefan yr Awdurdod (https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/) yn cynnwys dewis o gyhoeddiadau ar gyfer gwahanol alluoedd sydd ar gael drwy dalu ffi. Mae taflenni ar gael am ddim mewn Canolfannau Croeso ac yn 
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swyddfa’r Awdurdod. Mae’r Awdurdod hefyd wedi adolygu llwybr Ffordd y Bannau a gellir ei lawrlwytho ar ffurf ffeil gpx am ffi fach.  
3.2 Creu adran Mynediad a Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
 Cynnydd:  Mae adran Mynediad a Hawliau Tramwy ar y wefan ers nifer o flynyddoedd ac mae’n cynnwys pynciau fel Mynediad Agored, Digwyddiadau Hamdden (a ychwanegwyd yn ddiweddar), Erydu Llwybrau’r Ucheldir, y CGHT a’r Fforwm Mynediad Lleol. Gellir cysylltu â’r tîm Mynediad a Hawliau Tramwy yma.  
3.3 Creu dull electronig o roi gwybod am broblemau hawliau tramwy cyhoeddus  
 Cynnydd:  Mae hyn ar gael ar ffurf sylfaenol yn unig ar wefan yr Awdurdod. Rhoddir gwybod am broblemau drwy lenwi ffurflen we (http://www.beacons-npa.gov.uk/contact-us/) neu drwy’r e-bost (http://www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/manylion-cyswllt/ ). Gellir rhoi gwybod am faterion sy’n ymwneud â thir mynediad ar ffurflen we ar wahân (http://www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/tir-mynediad-gwneud-cais-am-welliannau-neu-adrodd-am-broblemau/ ) er ei bod yn cael ei defnyddio’n aml i roi gwybod am broblemau hawliau tramwy.  
3.4 Rhoi gwybodaeth am lwybrau ar gyfer cerbydau oddi-ar-y- ffordd ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
 Cynnydd:  Oherwydd cydeffaith Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 mae nifer y llwybrau sydd ar gael ar gyfer cerbydau a yrrir yn fecanyddol, h.y. cilffyrdd sy’n agored i bob traffig, yn fach iawn ac yn gyfran fach iawn o’r rhwydwaith hawliau tramwy cyfan. Oherwydd hynny, ni chyflawnwyd y cam gweithredu hwn. Mae llwybrau eraill yn bod a all fod yn hygyrch i gerbydau a yrrir yn fecanyddol ac mae’r rhain wedi’u dangos ar y Rhestr Strydoedd sy’n cael ei dal gan bob un o’r awdurdodau unedol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynghori aelodau o’r cyhoedd i edrych ar y rhestrau hynny a gofyn am gyngor gan yr awdurdod unedol priodol ynghylch hygyrchedd y llwybrau sydd wedi’u dangos ynddynt.     
3.5 Rhoi gwybodaeth am leoliad a maint y mannau parcio a chyfleusterau cysylltiedig  
 Cynnydd:  Fel arfer, dim ond mewn deunydd hyrwyddo y rhoddir gwybodaeth am y ddarpariaeth ar gyfer parcio ac mae hon, ynghyd â’r wybodaeth am doiledau, yn ymwneud fel arfer â llwybrau cerdded neu farchogaeth neu safleoedd penodol. Er enghraifft, mae’r adran am Lwybrau Mynediad Hwylus ar y wefan cyrchfannau (http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks?lan=cy) yn 
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rhoi manylion am y ddarpariaeth ar gyfer parcio a thoiledau ar gyfer pob llwybr lle maent ar gael. Ar hyn o bryd, nid yw’r wybodaeth am yr holl gyfleusterau parcio a thoiledau cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol ar gael mewn un man.   
3.6 Nodi gwybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus â llwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a’i chynnwys yng nghyhoeddiadau’r Awdurdod  
 Cynnydd:  Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn cynnig dau lyfryn o lwybrau cerdded sy’n gysylltiedig â gwasanaethau bysiau, Mountain Walks by Bus a Family Walks by Bus am ffi fach. Mae’r rhan fwyaf o’r llwybrau cerdded yn y casgliadau hyn yn rhai llinol sy’n rhedeg rhwng un safle bws ac un arall ac maent yn amrywio o ran hyd ac anhawster. Gellir cael cyfeiriadau at wasanaeth bws mewn cyhoeddiadau eraill ond gan fod oes y cyhoeddiad yn hirach yn aml nag oes y gwasanaeth bws, nid yw hyn yn digwydd ym mhob achos.     
 
SOA4 Gwelliannau i’r Map Diffiniol a’r Datganiad  
Cyf Cam Gweithredu 
4.1 Diweddaru’r Map Diffiniol a’r Datganiad mewn cydweithrediad â’r awdurdodau unedol  
 Cynnydd:  Cwblhawyd 63 o orchmynion rhwng Ebrill 2007 a Mawrth 2016. Mae rhestr gyflawn o’r gorchmynion o 2004 ymlaen yn atodiad 5.  
4.2 Nodi a datrys anghysonderau’r Map Diffiniol a’r Datganiad  
 Cynnydd:  Nodwyd mwy na 700 o anghysonderau yn yr arolwg o’r rhwydwaith cyfan a gynhaliwyd yn ystod ac ar ôl paratoi’r CGHT. Mae 15 o orchmynion wedi’u gwneud ers mabwysiadu’r CGHT i ddelio’n benodol ag anghysonderau. Fodd bynnag, mae’r broses o wneud gorchmynion yn ddrud oherwydd y gofynion ar gyfer hysbysu’r cyhoedd ac mae hyn, ynghyd â’r ffaith bod y gyllideb yn fach, yn golygu bod y cynnydd yn araf iawn.  
4.3 Clirio’r ôl-groniad o Orchmynion Addasu Mapiau Diffiniol 
 Cynnydd:  Mae’r ôl-groniad o Orchmynion Addasu Mapiau Diffiniol wedi lleihau o 21 (yn 2007) i 18  
4.4 Clirio’r ôl-groniad o Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus  
 Cynnydd:  Mae’r ôl-groniad o Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus wedi lleihau o 96 (yn 2007) i 46 
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4.5 Ymdrin ag eithriadau i Ddeddf yr Amgylchedd a Chymunedau Gwledig 2006 wrth iddynt godi  
 Cynnydd:  Nid oes dim wedi codi ers gwneud Ddeddf yr Amgylchedd a Chymunedau Gwledig 2006 ac ni chyflwynwyd unrhyw Orchmynion Addasu Mapiau Diffiniol.  
4.6 Casglu a chyhoeddi cofrestr statudol o Orchmynion Addasu Mapiau Diffiniol 

 
 Cynnydd:  Cyngor Sir Powys yw’r unig awdurdod unedol sydd wedi dirprwyo’r swyddogaeth hon i’r Awdurdod. Mae rhestr o geisiadau wedi’i chasglu ond nid yw wedi cael ei chyhoeddi ar wefan yr Awdurdod.   
4.7 Casglu a chyhoeddi cofrestr statudol o Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus 
 Cynnydd:  Nid yw’r swyddogaeth hon wedi’i dirprwyo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  
4.8 Casglu a chyhoeddi cofrestr statudol o’r holl ddatganiadau sydd wedi’u rhoi a’u hadneuo  

 
 Cynnydd:  Nid yw’r swyddogaeth hon wedi’i dirprwyo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae’r Awdurdod yn cadw cofnod o’r holl ddatganiadau sydd wedi’u rhoi a’u hadneuo gyda’r awdurdodau unedol.   
 
SOA5 Gwella Mynediad Cyhoeddus drwy Gynlluniau Amaeth-Amgylchedd  
Cyf Cam Gweithredu 
5.1 Negodi ychwanegiadau i’r rhwydwaith mynediad drwy gynllun Tir Gofal  
 Cynnydd:  Daeth cynllun Tir Gofal i ben ac mae’r holl fynediad caniataol a gododd yn ystod y cynllun wedi’i ddirymu bellach er bod rhai ffermydd wedi cadw llwybrau y tu allan i gytundebau ffurfiol. Ar anterth y cynllun roedd 61 o lwybrau troed caniataol (42.72km o hyd gyda’i gilydd), 4 o lwybrau ceffyl caniataol (2.24km o hyd gyda’i gilydd) a 29 o ardaloedd mynediad caniataol (yn dod i arwynebedd o 163.81ha gyda’i gilydd). Mae’r defnydd o 
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fynediad caniataol yng nghynllun Glastir yn llai o lawer ac mae maint y mynediad caniataol a gafwyd yn y Parc Cenedlaethol drwy’r cynllun hwn yn fach iawn ar hyn o bryd.  
5.2 Annog partneriaid i roi cyhoeddusrwydd i’r ychwanegiadau hyn yn briodol  
 Cynnydd:  Roedd gwybodaeth am y mynediad caniataol a oedd ar gael yn ystod cynllun Tir Gofal wedi’i darparu ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn hytrach na gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Roedd y wybodaeth yn prinhau tua diwedd y cynllun. Mae argaeledd mynediad caniataol o dan gynllun Glastir yn cael ei reoli bellach gan Lywodraeth Cymru. Nid yw’n hawdd cael gwybod ble mae’r mynediad caniataol ar hyn o bryd.   
 
SOA6 Parcio i Bobl Anabl ac Integreiddio Trafnidiaeth Gyhoeddus a Mynediad Cyhoeddus  
Cyf Cam Gweithredu 
6.1 Nodi mannau addas i greu mwy o leoedd parcio wedi’u neilltuo ar gyfer pobl anabl  
 Cynnydd:  I raddau helaeth, dim ond ar ei eiddo ei hun y gall yr Awdurdod ddatblygu’r cam gweithredu hwn ac mae’r ddarpariaeth wedi’i chynyddu mewn gwahanol safleoedd e.e. Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Parc Gwledig Craig-y-nos.  
6.2 Gweithredu’r gwelliannau a nodwyd yn 6.1 lle bo’n ymarferol  
 Cynnydd:  Gweler 6.1 uchod  
6.3 Cysylltu â chwmnïau bysiau i ddarparu cysylltiadau rhwng llwybrau a hawliau tramwy a hyrwyddir  
 Cynnydd:  Mae hyn yn gysylltiedig â 3.6 uchod. Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn cynnig dau lyfryn o deithiau cerdded sy’n gysylltiedig â gwasanaethau bysiau, Mountain Walks by Bus a Family Walks by Bus, sydd ar gael ill dau am ffi fach. Er mwyn parhau’n gymwys, mae cyhoeddiadau o’r fath yn dibynnu ar sefydlogrwydd hirdymor y llwybrau bysiau. Gwaetha’r modd, ni ellir gwarantu sefydlogrwydd hirdymor a bydd hyn yn cyfyngu ar y gallu i ddatblygu rhagor o gyhoeddiadau o’r math hwn.    
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Gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith a’r cofnod ohono  Y Rhwydwaith  Mae 2850 o hawliau tramwy cyhoeddus unigol o fewn y Parc Cenedlaethol sy’n rhedeg am 1891.179 km (1175.11 milltir). Mae’r rhwydwaith yn cynnwys llwybrau troed cyhoeddus, llwybrau ceffyl, cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd sy’n agored i bob traffig (CABT).  Mae’r tabl isod yn dangos y gwahanol fathau o hawliau tramwy o wahanol hyd sy’n ffurfio’r cyfanswm.    Tabl 3 – Hyd yr hawliau tramwy  
 Hawliau tramwy Llwybrau troed Llwybrau ceffyl Cilfyrdd cyfyngedig Cilffyrdd sy’n agored i bob traffig 
Rhif cyflawn 2850 2292 313 240 5 
Hyd cyflawn (km) 1891.17 1338.04 354.31 197.54 1.28 
Canran10 100% 70.75% 18.73% 10.45% 0.07% 

 
Siart 4 – Mathau o hawliau tramwy fel canran o’r hyd cyflawn: 
 

  Mae’r tabl isod yn dangos dosbarthiad y rhain ar draws y saith sir a bwrdeistref sirol sydd o 
fewn y Parc Cenedlaethol.  
  
 
                                                             
9 Mae hyn wedi’i gyfrifo drwy ddefnyddio system GIS yr Awdurdod mewn dau ddimensiwn ac nid yw’n ystyried uchder  
10 Yn ôl hyd 

Llwybr troed70%

Llwybr ceffyl19%

Cilffordd gyfyngedig10%
Cilfordd sy'n agored I bob traffig1%
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Tabl 4 – Hyd yr hawliau tramwy yn ôl sir 
 
Sir Llwybrau troed Llwybrau ceffyl CC CABT Cyfanswm % o’r rhwydwaith gyflawn 
Blaenau Gwent 10.71 0.67 0 0 11.38 0.60 
Caerfyrddin 181.98 40.90 0 0.91 223.79 11.83 
Merthyr Tudful 9.83 5.79 0 0 15.62 0.83 
Sir Fynwy 428.92 26.64 41.16 0 496.72 26.27 
Powys 671.81 263.73 154.44 0.38 1090.35 57.65 
Rhondda Cynon Taf 27.86 16.58 1.94 0 46.38 2.45 
Torfaen 6.93 0 0 0 6.93 0.37 
Cyfanswm 1338.04 354.31 197.54 1.28 1891.17 100 

 Cyflwr y rhwydwaith  Cynhaliodd yr Awdurdod arolwg o’r holl hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol wrth 
baratoi’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy cyntaf ac wedyn ac mae wedi cynnal haparolwg 
blynyddol11 o 5% o’r rhwydwaith er 2002. 
 
Ar sail yr arolygon hyn, adroddwyd ar dri phrif fesur – canran yr hawliau tramwy a oedd yn 
“hawdd eu defnyddio”, canran y mynegbyst a oedd yn eu lle12 a chanran yr hawliau tramwy a 
oedd yn “agored”. Cafwyd y ddau fesur cyntaf o BVPI 17813. Wrth gasglu data am hawliau 
tramwy “hawdd eu defnyddio” ar gyfer yr arolwg, ystyriwyd gwahanol faterion ar hyd y 
rhwydwaith, yn cynnwys rhwystrau, nodwyr llwybr, arwyddion a mynegbyst, wynebau, 
aredig a chnydio, camfeydd a gatiau a phontydd wrth bennu pa mor hawdd ei ddefnyddio 
oedd y rhwydwaith i’r cyhoedd. Rhoddwyd sylw hefyd yn yr arolwg i’r Map Diffiniol i weld a 
oedd yr hawliau tramwy wedi’u diffinio’n gyfreithiol h.y. bod y Map Diffiniol yn adlewyrchu 
sefyllfa’r hawl tramwy ar y tir yn gywir.  
 
Cafwyd y data ar gyfer “agored” o’r mesur “hawdd ei ddefnyddio” ond yr unig fater a 
ystyriwyd oedd a oedd yr hawl tramwy heb rwystrau h.y. bod modd ei defnyddio ar ei hyd 
heb anhawster sylweddol. Nid yw’n ystyried a oes arwyddion ar y llwybr nac a yw wedi’i 
ddangos yn gywir ar y Map Diffiniol. 
 
Derbynnir bod cyfyngiadau ar yr arolwg14 a byddwn yn trafod rhai ohonynt ymhellach isod. 
 

                                                             
11 Drwy ddefnyddio methodoleg Cymdeithas y Syrfewyr Sirol 
12 Lle mae llwybr troed, llwybr ceffyl, cilffordd gyfyngedig neu gilffordd sy’n agored i bob traffig yn gadael ffordd fetlin yn unol ag adran 27(2) o Ddeddf Cefn Gwlad 1968 
13 Mesur yr oedd yr holl awdurdodau lleol yng Nghymru a Lloegr yn gorfod adrodd arno gynt. Nid yw’r mesur hwn yn orfodol bellach 
14 Fel y nodwyd yn The Countryside Agency Research Notes 100 
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Gyda golwg ar y canlyniadau, roedd y ffigurau a gofnodwyd yn y Cynllun Gwella Hawliau 
Tramwy yn 2007 fel a ganlyn: 
 
Tabl 5 – Ffigyrau arolwg 2002 i 2007 
 
Blwyddyn Hawdd ei ddefnyddio Agored Mynegbyst 
2007 46% 62% 72% 
2006 53% 66% 67% 
2005 62% 73% 67% 
2004 72% 79% 69% 
2003 73% 78% 62% 
200215 71% 64% 56% 

 
Ers cyhoeddi’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn 2007 mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol wedi parhau i gynnal arolwg blynyddol o 5% o’r rhwydwaith hawliau tramwy. 
Mae’r canlyniadau mwy diweddar fel a ganlyn: 
 
Tabl 6 – Ffigyrau arolwg 2008 i 2016 
 
Blwyddyn Hawdd ei ddefnyddio Agored Mynegbyst 
2016 57% 89% 69% 
2015 54% 88% 70% 
2014 58% 87% 73% 
2013 58% 78% 71% 
2012 60% 86% 81% 
2011 52% 83% 77% 
2010 52% 76% 71% 
2009 66% 84% 73% 
2008 60% 77% 71% 

 
Mae’r rhain wedi’u dangos yn y siart ganlynol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
15 Mae’n ymddangos bod gwall yn y data ar gyfer 2002 gan fod y ffigur am “hawdd ei ddefnyddio” yn uwch na’r ffigur am “agored”. Oherwydd y dull o gyfrifo “agored “ ni all fod yn llai na “hawdd ei ddefnyddio”  
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Siart 5 – Ffigyrau “Hawdd ei defnyddio” ac “agored” 2008 i 2016  
 

  
Mae’r siart yn dangos tuedd glir at i fyny yn y ffigur “agored” a thuedd ychydig at i lawr yn y 
ffigur “hawdd ei ddefnyddio”. 
 
Mae canran y mynegbyst a oedd yn eu lle dros yr un cyfnod wedi’i dangos yn y siart ganlynol: 
 
Siart 6 – Ffigyrau mynegbyst yn eu lle 2008 i 2016 
 

  
Mae’r siart yn dangos bod tuedd fach iawn at i lawr. 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
%

Blwyddyn

Hawdd ei defnyddio
Agored
Unionlin (Hawdd ei defnyddio)
Unionlin (Agored)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

%

Blwyddyn



36  

Yn ôl y canlyniadau o Holiadur yr Awdurdod ar y CGHT, y tair problem fwyaf cyffredin y 
deuir ar eu traws ar y rhwydwaith hawliau tramwy yw arwyddion gwael, wynebau wedi’u 
gorchuddio gan dyfiant/llystyfiant a chyflwr gwael camfeydd/gatiau.   
 
Y Map Diffiniol a’r Datganiad 
 
Mae’r Parc Cenedlaethol wedi’i gynnwys mewn saith Map Diffiniol, sef rhai Blaenau Gwent, 
Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Powys, Rhondda Cynon Taf a Thorfaen. Mae i 
bob un o’r rhain ei hynodion sy’n deillio o’r ffordd yr oedd cynghorau sir y gorffennol yn 
cofnodi eu hawliau tramwy cyhoeddus yn y 1950au pan gododd anghysonderau o’r gwahanol 
ddehongliad a phwyslais yr oeddent yn eu rhoi ar y dasg hon. Yn ogystal â hynny, mae’r 
rhwydwaith presennol wedi’i etifeddu o gyfnod pan oedd y dulliau cludiant yn wahanol a 
diben penodol i lwybrau a oedd yn cysylltu gwahanol gyrchfannau. Yn y cyd-destun 
presennol, mae’n bosibl na fydd yr holl lwybrau hyn yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr hawliau 
tramwy a gall fod yn ddymunol eu newid i’w gwneud yn fwy atyniadol i bobl. Mae’n bosibl 
bod rhai hawliau tramwy sydd heb ddiben ar hyn o bryd neu sydd heb nemor ddim gwerth 
ar gyfer hamdden a bod rhai ardaloedd lle mae’r rhwydwaith yn denau yn cynnwys 
arwynebeddau mawr o Dir Mynediad. 
 
Nid yw’r ffaith bod y rhwydwaith hawliau tramwy yn ddwys yn golygu o reidrwydd ei fod yn 
well neu’n fwy defnyddiol o ran cynnig cyfleoedd mynediad; mae gwahanol ddwyseddau’n 
creu gwahanol broblemau sydd angen eu hystyried wrth ddatblygu unrhyw gynigion ar gyfer 
gwella.         
 
Hawliau tramwy pengaead 
 
Cyfrifwyd nifer yr hawliau tramwy pengaead a geir ar hyn o bryd ar y Map Diffiniol. Y 
cyfanswm yw 115 ac mae’r rhain yn cynnwys hawliau tramwy sy’n dod i ben mewn modd 
neu mewn lle sy’n golygu na ellir parhau i gael mynediad cyfreithlon ar ôl terfyn yr hawl 
tramwy. Nid yw hyn yn cynnwys llwybrau troed cyhoeddus sy’n dod i ben ar dir mynediad 
gan fod hawl tramwy ar droed yn bodoli er gwaethaf hynny. Fodd bynnag, mae’n cynnwys 
llwybrau ceffyl sy’n dod i ben ar dir mynediad gan nad oes parhad mynediad (oni bai ei fod ar 
dir comin trefol16). 
 
Tabl 7 – Rhif yr hawliau tramwy pengaead yn ôl sir 
 
Sir Rhif yr hawliau tramwy pengaead 
Blaenau Gwent 1 
Sir Gaerfyrddin 3 
Merthyr Tudful 1 
Sir Fynwy 50 
Powys 58 
Rhondda Cynon Taf 2 

 
                                                             
16 Gweler y Frenhines v. yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd ex parte Robert D Billson  
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Gwelir bod Sir Fynwy yn benodol yn dioddef yn waeth na’i gilydd, o ystyried maint ei 
rhwydwaith, o bresenoldeb hawliau tramwy pengaead ond bod Sir Gaerfyrddin, sydd â 
rhwydwaith sydd ychydig llai na hanner maint un Sir Fynwy, yn cynnwys bron dim hawliau 
tramwy pengaead.  
 
Yn benodol, mae nifer mawr o lwybrau troed cyhoeddus yn bengaead ond cafwyd hefyd fod 
cyfran fawr o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig yn bengaead (gan gofio maint cymharol y 
rhwydweithiau hynny). Mae’r darlun cyflawn fel a ganlyn:  
 
Table 8 – Nifer yr hawliau pengaead yn ôl statws 
 
Statws yr hawl tramwy Nifer yn bengaead 
Llwybr troed 61 
Llwybr march 29 
Cilffordd gyfyngedig 25 

 
A’i roi’n syml, mae 2.6% o lwybrau troed, 9.3% o lwybrau ceffyl a 10.4% o gilffyrdd 
cyfyngedig yn bengaead. 
 
Mae dosbarthiad yr hawliau tramwy pengaead wedi’i ddangos ar y map isod. 
 
Map 13 – Dosbarthiad hawliau tramwy pengaead 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Newid mewn statws 
 
Cyfrifwyd nifer y newidiadau mewn statws a geir ar hyn o bryd ar y Map Diffiniol. Cafwyd 
bod cyfanswm o 97 ac mae’r rhain yn cynnwys hawliau tramwy sy’n cydgyffwrdd ond sydd â 
newid yn eu statws fel arfer ar ôl pellter byr. I bob pwrpas, ac yn ôl statws yr hawl tramwy, 
mae hyn yn peri bod yr hawl tramwy gyntaf yn bengaead i rai defnyddwyr gan nad ydynt yn 
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gallu cael mynediad cyfreithlon i’r ail hawl tramwy. Er enghraifft, lle mae llwybr ceffyl yn 
newid yn llwybr troed, bydd unrhyw ddefnydd o’r llwybr troed gan farchog yn dresmasu. 
 
Mae’r darlun cyflawn fel a ganlyn: 
 
Tabl 9 – Niferoedd o newidiadau statws fesul sir 
  
Sir Niferoedd o newidiadau statws 
Blaenau Gwent 0 
Sir Gaerfyrddin 0 
Merthyr Tudful 1 
Sir Fynwy 59 
Powys 36 
Rhondda Cynon Taf 1 

 
Mae nifer o fathau o newid mewn statws: 
 
Tabl 10 – Niferoedd o newidiadau statws fesul math 
 
Newid mewn statws Rhif 
CABT i gilffordd gyfyngedig 1 
CABT i lwybr ceffyl 1 
Cilffordd gyfyngedig i lwybr ceffyl 21 
Cilffordd gyfyngedig i lwybr troed 43 
Llwybr ceffyl i lwybr troed 31 

 
Gwelir bod Sir Fynwy yn dioddef yn ddrwg iawn gan newidiadau mewn statws ac yn enwedig 
gan newidiadau o gilffordd gyfyngedig i lwybr troed: mae 61% o’i newidiadau mewn statws 
o’r math hwn. Er bod hyn yn ganlyniad i’r ffordd y cafodd hawliau tramwy eu cofrestru’n 
wreiddiol ar y Map Diffiniol, mae goblygiadau ynddo i’r defnydd presennol o’r rhwydwaith. 
Yn nhermau cysylltedd y cilffyrdd cyfyngedig a’r llwybrau ceffyl, gall hyn olygu bod 27% o’r 
cilffyrdd cyfyngedig a 10% o’r llwybrau ceffyl yn amhosibl eu defnyddio fel llwybrau drwodd. 
 
Mae hyn, ynghyd â’r nifer o’r rhain sy’n bengaead, yn golygu bod cyfran sylweddol o’r 
rhwydwaith yn peri problemau i farchogion a beicwyr sydd am ei ddefnyddio. 
 
Mae’r enghraifft isod yn dangos rhan 500 metr sgwâr o Sir Fynwy lle mae pedwar newid 
mewn statws. Maent yn effeithio ar ddwy gilffordd gyfyngedig sy’n cysylltu â llwybrau troed 
yn eu dau ben. Mae’r smotyn coch yn y ddau achos yn dangos lle mae’r newid mewn statws. 
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Map 14 – Esiampl o newid mewn statws (cilffyrdd cyfyngedig) 
 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae enghraifft arall yn Sir Fynwy wedi’i dangos isod. Rhan arall 500 metr sgwâr yw hon lle 
mae llwybr troed (sydd heb ei ddangos ond sydd tua’r de) yn troi’n gilffordd gyfyngedig sydd 
wedyn yn newid yn llwybr ceffyl, wedyn yn gilffordd gyfyngedig ac yn olaf yn llwybr troed. Yn 
yr achos hwn, mae’r gilffordd gyfyngedig a’r llwybr ceffyl yn ddibwrpas gan mai dim ond ar 
droed y gellir eu cyrraedd.  
 
Map 15 – Esiampl o newid mewn statws (cilffordd gyfyngedig a llwybr ceffyl) 
 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae dosbarthiad y newidiadau mewn statws wedi’i ddangos ar y map isod. 
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Map 16 – Dosbarthiad newidiadau mewn statws 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Cysylltedd 
 
Cynhaliwyd asesiad elfennol o gysylltedd yn y rhwydwaith hawliau tramwy. Yn yr astudiaeth 
hon, cymharwyd pwynt terfyn yr hawl tramwy ar ffordd gyhoeddus â’r pellter o’r hawl 
tramwy agosaf a oedd hefyd â’i phwynt terfyn ar yr un ffordd neu ar ffordd gysylltiol. Ar 
gyfer yr astudiaeth hon, lle roedd y pellter rhwng y ddau bwynt yn fwy na 500 metr, roedd 
hyn yn cael ei nodi’n dor-cysylltedd sylweddol gan y byddai angen teithio 500 metr ar ffordd 
gyhoeddus i gysylltu â’r hawl tramwy nesaf sydd ar gael sydd â statws tebyg neu uwch. 
 
Mae 500 metr yn bellter a ddewiswyd ar hap ar gyfer yr ymarfer hwn i ddangos y materion 
sy’n codi. Fodd bynnag, mae pob defnyddiwr a phob ffordd yn wahanol. Dangoswyd bod y 
pellter a ddewiswyd yn ddigon i ddod i gasgliadau. 
 
Tabl 11 – Problemau cysylltedd yn ôl sir 
 
Sir Nifer y problemau cysylltedd 
Blaenau Gwent 2 
Sir Gaerfyrddin 58 
Merthyr Tudful 3 
Sir Fynwy 59 
Powys 274 
Rhondda Cynon Taf 9 
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Tabl 12 – Problemau cysylltedd yn ôl dosbarthiadau ffyrdd 
 
Dosbarthiad y ffordd Nifer y problemau cysylltedd 
Cefnffordd 24 
A 18 
B 26 
Is-ffordd 316 
Di-wyneb 21 

 
Table 13 – Problemau cysylltedd yn ôl math o hawl tramwy 
 
Math o hawl tramwy Nifer y problemau cysylltedd 
Llwybr troed 143 
Llwybr ceffyl 134 
Cilffordd gyfyngedig 127 
CABT 1 

 
Gwelir o ganlyniadau’r ymarfer hwn fod 14.2% o’r holl hawliau tramwy yn fwy na 500 metr 
oddi wrth yr hawl tramwy agosaf o statws cyfartal neu uwch lle maent yn dod i ffordd 
gyhoeddus. 
 
Mae’r sefyllfa’n waeth yn achos llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig gan fod 43% o lwybrau 
ceffyl a 53% o gilffyrdd cyfyngedig yn fwy na 500 metr oddi wrth yr hawl tramwy agosaf o 
statws cyfartal neu uwch.    
 
Mae dosbarthiad y problemau cysylltedd wedi’i ddangos ar y map isod. 
 
Map 17 – Dosbarthiad problemau cysylltedd 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
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Anghysonderau 
 
Ers cyhoeddi’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy mae’r Awdurdod wedi casglu data am nifer 
a mathau’r anghysonderau ar y rhwydwaith hawliau tramwy. Mae nifer o fathau o faterion 
sy’n cael eu hystyried yn anghysonderau ac mae’r rhain yn perthyn i nifer o gategorïau bras 
(ym mhob achos mae’r llinellau toredig coch yn hawliau tramwy sydd wedi’u dangos ar y 
Map Diffiniol ac mae’r llinellau du di-dor yn llwybrau sy’n cael eu defnyddio): 
 
Anghysonderau llinell – lle mae llinell yr hawl tramwy ar y Map Diffiniol yn wahanol i honno 
ar y tir. Y rhesymau am hyn fel arfer yw bod y Map Diffiniol wedi’i ddrafftio’n anghywir; bod 
y llwybr a ddefnyddir gan y cyhoedd wedi amrywio dros amser; neu fod gwyriad 
answyddogol wedi’i wneud am ba reswm bynnag. Mae enghraifft wedi’i dangos isod lle mai’r 
llinell goch yw’r hawl tramwy sydd wedi’i dangos ar y Map Diffiniol a’r llinell ddu yw’r llwybr 
a ddefnyddir gan y cyhoedd ar y tir. 
 
Map 18 – Esiampl o anghysonder llinell 
 

 © Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100019322  
Anghysonderau ymyl dalen – lle nad yw hawl tramwy ar ddalen nesaf y Map Diffiniol yn 
cyfateb a bwlch artiffisial wedi’i greu. Mae’r enghraifft isod yn dangos anghysonder ar hyd 
llinell grid sydd ar yr uniad rhwng dwy ddalen sydd nesaf at ei gilydd. 
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Map 19 – Esiampl o anghysonder ymyl dalen 
 

 © Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100019322  
Adeiladau – lle mae adeilad neu adeiladau’n rhwystro’r hawl tramwy. Gan amlaf mae’r rhain 
yn achosion o’r gorffennol lle nad oedd yr hawl tramwy wedi’i hystyried ar y pryd yn y 
broses cynllunio (gan gymryd bod un yn bodoli ar y pryd). Y llinell ddu yw’r llwybr a 
ddefnyddir gan y cyhoedd ar y tir (gan fod un ar gael yn yr achos hwn). 
 
Map 20 – Esiampl o anghysonder oherwydd adeilad 
 

 © Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100019322  
Dirywiad ffisegol – lle mae afonydd, tirlithriadau, chwareli neu brosesau ffisegol eraill wedi 
achosi difrod na ellir ei adfer i’r hawl tramwy a lle mae’r defnydd gan y cyhoedd wedi symud 
i lwybr arall mewn rhai achosion. Y llinell ddu yw’r llwybr a ddefnyddir gan y cyhoedd ar y 
tir (gan fod un ar gael yn yr achos hwn). 
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Map 21 – Esiampl o anghysonder oherwydd dirywiad ffisegol  
 

 © Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100019322  
Ym mhob achos, bydd angen gwneud gorchymyn neu orchmynion o dan Ddeddf Priffyrdd 
1980 neu Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 i gywiro neu ffurfioli pob anghysonder. 
Yn y rhan fwyaf o achosion, mae ailagor yr hawl tramwy wreiddiol yn amhosibl, yn 
anymarferol neu’n annymunol.   
 
Table 14 - Anghysonderau yn ôl sir 
 
Sir Nifer o anghysonderau  
Blaenau Gwent 4 
Caerfyrddin 86 
Sir Fynwy 193 
Merthyr Tudful 11 
Powys 337 
Rhondda Cynon Taf 12 

 
Table 15 - Anghysonderau yn ôl math 
 
Math yr anghysonder Nifer 
Anghysonderau llinell 542 
Anghysonder ymyl dalen 31 
Adeiladau 62 
Dirywiad ffisegol 9 

 
Mae dosbarthiad yr anghysonderau wedi’i ddangos ar y map isod. Mae pob anghysonder 
wedi’i ddangos gan linell ddu fer. 
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Map 22 – Dosbarthiad anghysonderau 

  
© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  

Effaith Materion yn y Map Diffiniol ar fesur cyflwr y rhwydwaith - Anghysonderau 
 
Fel a drafodwyd uchod, mae 644 o anghysonderau ar y rhwydwaith hawliau tramwy. Gan fod 
y mesur “hawdd ei ddefnyddio” yn ystyried a yw’r rhwydwaith wedi’i ddiffinio’n gywir ar sail 
gyfreithiol, mae hyn yn effeithio ar y ffigurau a gofnodir bob tro y cynhelir arolwg o 5% o’r 
rhwydwaith.    
 
Mae anghysonder yn arwain yn anochel at nodi bod y cyfan o’r hawl tramwy y mae’n 
effeithio arni yn fethiant er nad yw’n effeithio ar brofiad y cyhoedd sy’n defnyddio’r hawl 
tramwy. Rydym yn amcangyfrif bod anghysonderau’n effeithio ar 25% o’r rhwydwaith. Yn 
ddamcaniaethol o leiaf, ni all y mesur “hawdd ei ddefnyddio”  fod yn uwch na 75% ar y sail 
honno. 
 
Effaith Materion yn y Map Diffiniol ar fesur cyflwr y rhwydwaith – Newidiadau mewn statws 
 
Fel a drafodwyd uchod, mae 97 o newidiadau mewn statws ar y rhwydwaith hawliau 
tramwy. Gan fod y mesur “hawdd ei ddefnyddio” yn ystyried a oes arwydd ar gyfer hawl 
tramwy lle mae’n cwrdd â ffordd fetlin, mae’r ffaith bod newid yn statws rhai hawliau 
tramwy ar ôl gadael ffordd fetlin yn creu cyfyng-gyngor o ran gosod arwyddion. Mae gosod 
mynegbost cywir ar hawl tramwy lle mae newid mewn statws yn arwain defnyddwyr 
cyfreithlon i lwybr pengaead i bob pwrpas gan y byddai parhau i ddilyn yr hawl tramwy 
gysylltiol yn arwain at dresmasu. Byddai gosod mynegbost i ddangos beth yw’r hawl tramwy 
gysylltiol nesaf yn gallu camarwain a pheri dryswch. 
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Gosodir mynegbost i ddangos pob hawl tramwy yn ôl yr amgylchiadau lleol ond bydd rhai 
ohonynt yn cael eu nodi’n fethiant os byddant wedi’u cynnwys yn yr arolwg o 5% o’r 
rhwydwaith. 
 
Mae’r ddau amgylchiad hyn gyda’i gilydd yn arwain yn anorfod at gyfradd methu uchel bob 
tro y cynhelir arolwg o 5% o’r rhwydwaith.  
 
Gosod mynegbyst i ddangos hawliau tramwy ar fryniau 
 
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi dilyn polisi anffurfiol ers amser maith o beidio â 
gosod mynegbyst neu nodwyr llwybr i ddangos hawliau tramwy lle mae’r hawliau tramwy 
hynny ar fryniau agored (oni bai fod amgylchiadau eithriadol). Mae hyn yn golygu, lle mae 
hawliau tramwy yn gadael ffordd fetlin17 sydd ar fryn agored, na fydd mynegbost yno. Yn yr 
un modd, lle mae hawliau tramwy yn croesi bryn agored, gellir gosod nodwyr llwybr ar ffin y 
bryn ond nid ar y bryn ei hun. 
 
Pwrpas y polisi hwn yw cadw natur arbennig y tirweddau o fewn y Parc Cenedlaethol drwy 
beidio â gosod nifer mawr o arwyddion a fyddai’n amhriodol o fewn y tirweddau hynny.     
 
Mae’r ddwy arfer hyn gyda’i gilydd hefyd yn cyfrannu at gyfradd methu uchel pan gynhelir 
arolwg o 5% o’r rhwydwaith.    
 
Cyfyngiadau – Cyfanrwydd y cofnodion 
 
Nid oes manylion am gyfyngiadau yn yr un o’r Datganiadau sydd gyda’r Mapiau Diffiniol sy’n 
cynnwys y Parc Cenedlaethol18. Mae rhai o’r cofnodion a ddefnyddiwyd i lunio’r Mapiau 
Diffiniol a Datganiadau cyntaf yn cynnwys gwybodaeth am gyfyngiadau ond mae’r manylion 
yn brin ac anghyson at ei gilydd. Mae’n bosibl bod ychydig o gyn-blwyfi lle roedd cyfyngiadau 
wedi’u cofnodi’n gyson mewn cofnodion o arolygon ond, yn gyffredinol, roedd yr arfer o ran 
cofnodi cyfyngiadau yn wael neu’n absennol. 
 
Mae hyn yn peri problemau o ran rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy oherwydd, ar gyfer 
mwyafrif helaeth yr hawliau tramwy, nid oes cofnodion o’r cyfyngiadau gwreiddiol arnynt. 
 
Mewn rhai achosion, gall mapiau cynnar yr Arolwg Ordnans fod yn ddefnyddiol wrth geisio 
canfod a oedd cyfyngiad yn bod pan archwiliwyd y tir. Fodd bynnag, er y gall y mapiau hyn 
awgrymu bod cyfyngiad yn bodoli, ni fyddant yn dangos y math o gyfyngiad er bod modd dod 
i gasgliadau ar sail natur y llwybr. Nid yw’r Awdurdod wedi ceisio cael data o’r fath o fapiau 
Arolwg Ordnans, felly nid ydynt ar ffurf sydd ar gael i’w defnyddio’n rhwydd gan yr 
Awdurdod neu aelodau o’r cyhoedd.    
 
Lle mae tystiolaeth ar gael am gyfyngiadau hanesyddol, nid oes modd ei chyrchu drwy 
ddulliau rheoli data modern gan y bydd y wybodaeth hon mewn cofnodion papur sy’n dyddio 
                                                             
17 Lle mae gofyniad o dan adran 27 o Ddeddf Cefn Gwlad 1968 i godi arwyddbost 
18 Cyfyngiad ar hawl y cyhoedd. Yn y cyd-destun hwn, camfa neu gât neu eitem gelfi arall yw hyn fel arfer. 
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o’r 1950au gan mwyaf. Nid yw’r wybodaeth sydd yn y cofnodion hyn wedi’i chasglu ar ffurf 
sydd ar gael i’w defnyddio’n rhwydd gan yr Awdurdod neu aelodau o’r cyhoedd. 
 
Mae’r Awdurdod wedi llunio polisi drafft sy’n ceisio mynd i’r afael â’r mater hwn mewn 
ffordd ymarferol. Mae hwn wedi’i ddangos yn atodiad 1. 
 
Y broses awdurdodi ar gyfer strwythurau newydd 
 
Mae’r Awdurdod yn dilyn proses syml ar gyfer awdurdodi strwythurau newydd o dan adran 
147 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Dangosir y broses ar gyfer awdurdodi strwythurau yn 
llwyddiannus isod. 
 
Siart 7 – Proses ar gyfer awdurdodi strwythurau newydd 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 
Os gwrthodir cais, nid oes hawl i apelio. 
 
Mae’r ffurflenni a ddefnyddir yn y broses wedi’u dangos yn atodiad 2. Ni chodir tâl am 
brosesu cais. 
 
Wrth ystyried cais am strwythurau newydd, bydd yr Awdurdod yn dal sylw ar y canllawiau 
statudol a baratowyd gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas ag adrannau 147 a 147A o 
Ddeddf Priffyrdd 1980.  
 
Mae’r Awdurdod yn cadw cofnodion o’r holl geisiadau sydd wedi’u hawdurdodi o dan adran 
147. Nid yw’r rhain ar gael yn ddigidol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae nifer y ceisiadau a 
geir am awdurdodi strwythurau yn isel iawn.   

Cael cais 

Archwilio’r safle 

Cymeradwyo 

Gosod 

Archwilio’r safle 
a chwblhau 
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Strwythurau mewn Gorchmynion Addasu Mapiau Diffiniol a Llwybrau Cyhoeddus 
 
Bydd yr Awdurdod bob amser yn cynnwys strwythurau mewn gorchmynion llwybrau 
cyhoeddus a wneir o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 ac mewn gorchmynion addasu mapiau 
diffiniol a wneir o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Bydd y rhain wedi’u 
cynnwys fel cyfyngiadau a nodir ei bod yn ofynnol iddynt gydymffurfio â’r fersiwn bresennol 
o Safon Brydeinig 5709. 
 
Mae gorchmynion a wneir o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn wahanol gan nad 
yw Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus) 1993 yn 
pennu modd i gynnwys cyfyngiadau mewn gorchmynion. Er mai ychydig o orchmynion y 
mae’r Awdurdod yn eu gwneud o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, nid yw’n 
cynnwys cyfyngiadau yn y gorchmynion hynny.  
 
Ceisiadau am Orchmynion Addasu’r Map Diffiniol sydd heb eu penderfynu 
 
Ar hyn o bryd mae gan yr Awdurdod 20 o geisiadau sydd heb eu penderfynu am 
orchmynion addasu mapiau diffiniol. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol: 
 
Table 16 – Ceisiadau am Orchmynion i Addasu’r Map Diffiniol sydd heb eu penderfynu 
 
Math o gais Nifer y ceisiadau 
Uwchraddio llwybr troed yn llwybr ceffyl 2 
Ychwenegu llwybr troed 14 
Ychwanegu llwybr ceffyl 2 
Ychwanegu CABT 1 
Israddio llwybr ceffyl yn llwybr troed 1 

 
Mae mwyafrif y ceisiadau ar gyfer mannau yn Sir Fynwy. 
 
Blaenoriaethau ar gyfer Gorchmynion Addasu’r Map Diffiniol 
 
Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod yn prosesu ceisiadau am orchmynion addasu’r map diffiniol 
yn nhrefn eu cyflwyno er bod nifer o geisiadau o’r gorffennol nad ydynt wedi’u prosesu. 
 
Ceisiadau am Orchmynion Llwybrau Cyhoeddus sydd heb eu penderfynu 
 
Gall Awdurdod y Parc Cenedlaethol arfer pwerau o dan adrannau 25 i 29, 72(2) a 118 i 121 
o Ddeddf Priffyrdd 1980 o ganlyniad i ddiwygiad yn Atodlen 9 i Ddeddf yr Amgylchedd 1995. 
Nid yw hon yn swyddogaeth sydd wedi’i dirprwyo gan yr awdurdodau unedol. 
 
Ar hyn o bryd mae gan yr Awdurdod 50 o geisiadau am orchmynion llwybrau cyhoeddus 
sydd heb eu penderfynu. 
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Blaenoriaethau ar gyfer Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus 
 
Ar hyn o bryd mae’r Awdurdod yn prosesu ceisiadau am orchmynion llwybrau cyhoeddus 
yn nhrefn eu cyflwyno. Fodd bynnag, mae ôl-groniad o geisiadau o’r gorffennol yn ogystal â 
nifer o orchmynion sydd heb eu cadarnhau y mae angen eu hadolygu. 
 
Polisi ynghylch adennill costau am orchmynion llwybrau cyhoeddus a chroesfannau 
rheilffordd 
 
Mae’r Awdurdod wedi mabwysiadu polisi ynghylch adennill costau am orchmynion llwybrau 
cyhoeddus a chroesfannau rheilffordd a adolygwyd ddiwethaf yn 2009. Mae’r polisi yn 
ymdrin â ffioedd, yr amgylchiadau lle bydd ffioedd yn cael eu hildio’n llwyr neu’n rhannol a’r 
amgylchiadau lle rhoddir ad-daliad. 
 
Mae copi o’r polisi yn atodiad 3. 
 
Ffyrdd heb wyneb – Eu dosbarthiad a’u cyfraniad 
 
Ceisiwyd mesur nifer a hyd y ffyrdd cyhoeddus19 heb wyneb20 yn y Parc Cenedlaethol. 
Gwnaed hyn drwy ddefnyddio mapiau’r Arolwg Ordnans, ffotograffau a dynnwyd o’r awyr a 
data a gafwyd gan rai awdurdodau unedol. Mae mwyafrif y rhain yn ffyrdd diddosbarth ac 
wedi’u dangos ar ‘Restr Strydoedd’ pob un o’r awdurdodau lleol. 
 
Mae’n ofynnol o dan adran 36(6) o Ddeddf Priffyrdd 1980 fod pob awdurdod unedol yn 
paratoi, yn cadw ac yn diweddaru Rhestr o Strydoedd yn ei ardal sy’n briffyrdd y gellir eu 
cynnal ar draul y cyhoedd.   
 
Er eu bod yn briffyrdd y gellir eu cynnal ar draul y cyhoedd, nid yw hawliau tramwy 
cyhoeddus yn cael eu dangos ar y Rhestr Strydoedd fel arfer gan eu bod yn cael eu dangos 
ar y Map Diffiniol. Fodd bynnag, mae rhai o’r farn y dylid dangos pob priffordd ar y Rhestr 
Strydoedd. 
 
Mae’r ffaith bod priffordd wedi’i nodi ar y Rhestr Strydoedd yn dystiolaeth y gellir ei chynnal 
ar draul y cyhoedd. Nid yw’n dystiolaeth o statws y llwybr. Fodd bynnag, fe all y priffyrdd 
hyn fod ar agor i amrywiaeth o ddefnyddwyr er y bydd polisi pob awdurdod unedol ar eu 
defnyddio a’u cynnal yn gallu amrywio.   
 
Mae 95 o hydoedd ar wahân o ffyrdd heb wyneb o fewn y Parc Cenedlaethol sydd gyda’i 
gilydd yn 85.08km o hyd. Mae’r rhain ar wasgar drwy’r Parc Cenedlaethol ac anaml y 
byddant yn rhan o unrhyw rwydwaith. Mae’r rhan fwyaf ohonynt yn gymharol fyr (llai na 
1km o hyd) a’r rhan ddi-dor hiraf yn 3.75km o hyd. 
 
Mae eu dosbarthiad ar draws yr awdurdodau unedol fel a ganlyn: 
                                                             
19 Nid yw llwybrau sydd â statws deuol h.y. sydd yn y Rhestr Strydoedd ac ar y Map Diffiniol, wedi’u cynnwys  
20 Hynny yw, heb wyneb wedi’i selio 
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Table 17 – Dosbarthiad ffyrdd heb wyneb yn ôl sir 
 
 Caerfyrddin Sir Fynwy Powys RCT Torfaen 
Number 21 32 40 1 1 
Length (km) 27.82 26.01 29.75 0.35 1.15 

 
Ni nodwyd ffyrdd heb wyneb ym Mlaenau Gwent na Merthyr Tudful. 
 
Cafwyd bod tri phrif fath o ffordd heb wyneb: 
 
1. ffyrdd pengaead; 
2. cysylltiadau rhwng ffyrdd â wynebau caled; 
3. cysylltiadau rhwng ffyrdd â wynebau caled a hawliau tramwy 
 
O ran hamdden, nid yw’r ffyrdd pengaead heb wyneb yn cyfrannu i’r ddarpariaeth ehangach 
o fynediad i’r cyhoedd. Maent yn fyr ac yn terfynu gan amlaf ar eiddo preifat lle nad oes 
hawliau tramwy cyhoeddus o unrhyw fath yn parhau. 
 
Mae ffyrdd heb wyneb sy’n cysylltu ffyrdd â wyneb caled yn gallu bod yn ychwanegiad 
gwerthfawr i’r ddarpariaeth ehangach o fynediad i’r cyhoedd. Maent yn darparu cyfleoedd ar 
gyfer y gweithgareddau hynny nad yw’r rhwydwaith hawliau tramwy yn darparu’n dda ar eu 
cyfer a gallant gysylltu â hawliau tramwy sydd ar eu hyd. 
 
Yn benodol, nid yw’r rhan o Sir Gaerfyrddin sydd yn y Parc Cenedlaethol yn cynnwys bron 
dim llwybrau ceffyl ar dir caeedig a dim cilffyrdd cyfyngedig, ond mae’n cynnwys nifer o 
hydoedd cymharol hir o ffyrdd heb wyneb. Er eu bod yn gymysg â ffyrdd â wyneb caled, 
mae’n bosibl y gellir creu cysylltiadau i ddarparu rhwydweithiau cylchol. 
 
Mae ffyrdd heb wyneb yn bwysig iawn yn y Parc Cenedlaethol lle maent yn cysylltu ffyrdd â 
wyneb caled a hawliau tramwy ac maent yn hanfodol yn aml ar gyfer cynnal cysylltedd yn y 
rhwydwaith hawliau tramwy. 
  
Nid oes unrhyw gyfrifoldeb gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol am atgyweirio a chynnal 
ffyrdd sydd wedi’u dangos ar y Rhestr Strydoedd er y gall y ffyrdd hynny fod yn bwysicach i 
ddibenion hamdden nag fel rhan o’r rhwydwaith priffyrdd arferol. Yr awdurdodau unedol 
sy’n gyfrifol am hyn a bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn hysbysu’r awdurdod unedol 
perthnasol am unrhyw faterion sy’n cael eu dwyn i’w sylw. 
 
Mewn rhai ardaloedd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi hyrwyddo rhannau o ffyrdd 
heb wyneb yn rhan o lwybrau llinol neu gylchol ehangach. Er enghraifft, mae Ffordd y Bannau 
yn dibynnu ar nifer o rannau o ffyrdd heb wyneb yn Sir Gaerfyrddin i gysylltu’r Mynydd Du â 
Bethlehem. 
 
Nid yw ffyrdd heb wyneb yn flaenoriaeth bob amser i’r awdurdodau unedol ac mae 
gwahaniaethau rhyngddynt o ran y ffordd y maent yn ymateb i adroddiadau am ddiffygion. 
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Bydd hyn yn creu goblygiadau weithiau i lwybrau a hyrwyddir mewn cysylltiad â thasgau 
cymharol syml fel clirio llystyfiant. 
 
Mynediad caniataol 
 
Mae maint y mynediad caniataol yn y Parc Cenedlaethol yn gymharol fach ac mae’r brif 
ddarpariaeth ohono ar dir sy’n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol h.y. Llwybr Gofilon 
ac ARCWay, ac i Lywodraeth Cymru. Mae maint y mynediad caniataol sydd ar gael drwy 
gynllun amaeth-amgylchedd Glastir yn fach o’i gymharu â’r cynllun Tir Gofal blaenorol pan 
oedd 61 o lwybrau troed caniataol (42.72km), 4 o lwybrau ceffyl caniataol (2.24km) a 29 o 
ardaloedd â mynediad caniataol (163.80 ha) ar gael. Llai na 3km o lwybrau troed caniataol 
sydd ar gael yn awr. 
 
Er bod rhai problemau o ran ansawdd y mynediad caniataol o dan gynllun Tir Gofal, yn 
enwedig mewn perthynas â chelfi, roedd rhai ychwanegiadau gwerthfawr i’r adnoddau 
mynediad a oedd yn caniatáu mwy o gysylltedd a chyfleoedd i ymweld ag ardaloedd lle na 
fyddai mynediad i’r cyhoedd fel arall.     
 
Roedd y Fforwm Mynediad Lleol wedi adolygu’r ddarpariaeth o fynediad caniataol yn 
2013/14 ar gais Llywodraeth Cymru ac wedi edrych ar bob un o’r llwybrau ac ardaloedd a 
nodwyd uchod. 
 
Roedd y Fforwm wedi hysbysu Llywodraeth Cymru ei fod yn credu bod 55 o’r llwybrau 
troed caniataol, y 4 llwybr ceffyl caniataol a 19 ardal â mynediad caniataol yn asedau i’r 
cyhoedd ac y byddai’r Fforwm yn gefnogol pe byddent yn cael eu cynnig eto yn rhan o 
gynllun Glastir. Fodd bynnag, dim ond nifer bach o’r llwybrau hyn sydd wedi’u cynnwys 
mewn contract Glastir bellach. 
 
Rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad 
 
Fel y nodwyd uchod, nid oes gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyfrifoldeb cyfreithiol 
uniongyrchol am reoli’r holl adnoddau mynediad yn y Parc Cenedlaethol. Mae Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol wedi gwneud trefniadau ffurfiol, er 1996, â’i saith awdurdod unedol 
cyfansoddol i reoli eu priod rwydweithiau hawliau tramwy ar eu rhan. Mae’r Awdurdod 
wedi adolygu’r trefniadau hynny’n ddiweddar ac wedi’u hadnewyddu â chwech o’r 
awdurdodau unedol h.y. Powys, Sir Gaerfyrddin, Sir Fynwy, Rhondda Cynon Taf, Merthyr 
Tudful a Blaenau Gwent.   
 
Am resymau ymarferol, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Torfaen wedi penderfynu terfynu’r cytundeb dirprwyo yr oeddent wedi’i wneud. Mae’r 
rhwydwaith hawliau tramwy yn y rhan o Dorfaen sydd yn y Parc Cenedlaethol yn fach iawn 
ac yn bellach o swyddfa Awdurdod y Parc Cenedlaethol na’r un rhan arall o’r Parc. Felly 
barnwyd ei bod yn fwy effeithlon i gymheiriaid yn y Cyngor Bwrdeistref Sirol reoli’r ardal 
hon. O ganlyniad i hyn, ni fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys y rhan o Dorfaen 
yn ei adolygiad o’r CGHT heblaw am ddarparu ystadegau syml.     
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Mae’r gwaith o reoli’r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad yn y Parc Cenedlaethol 
yn gyfrifoldeb i Dîm Rheoli Adnoddau Naturiol Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac yn 
benodol y Tîm Hawliau Tramwy (un swyddog ac un cynorthwyydd), y Tîm Prosiectau Cefn 
Gwlad a Mynediad (un swyddog ac un cynorthwyydd) a Thîm y Wardeiniaid (un rheolwr, 
pedwar warden ardal, tri warden ardal cynorthwyol a phedwar warden ystadau). 
 
Mae’r Tîm Hawliau Tramwy yn delio â’r holl faterion technegol a chyfreithiol sy’n ymwneud 
â hawliau tramwy a nhw yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer y cyhoedd. Maent yn rheoli’r 
gronfa ddata hawliau tramwy a’r holl ddata o fapiau sy’n ymwneud â hawliau tramwy. 
 
Mae’r Tîm Prosiectau Cefn Gwlad a Mynediad yn ymwneud â rheoli Tir Mynediad, y prif 
lwybrau a hyrwyddir a gweinyddu’r Fforwm Mynediad Lleol. Mae’r tîm yn gyfrifol hefyd am 
reoli prosiectau erydu’r ucheldir ac wedi arwain ar baratoi gwahanol brosiectau a ariannwyd 
gan gyrff allanol i ddelio ag erydu a achoswyd gan bwysau o weithgareddau hamdden. 
 
Mae Tîm y wardeiniaid yn delio â’r gwaith o reoli’r rhwydwaith o ddydd i ddydd ac mae’n 
gyfrifol am yr holl faterion sy’n ymwneud ag atgyweirio, cynnal a gwella. Gwaith ar y 
rhwydwaith hawliau tramwy yw hyd at 60% o lwyth gwaith y Warden unigol, yn ôl yr ardal 
lle mae’n gweithio. Mae’n glir bod Wardeiniaid sy’n gweithio yn nwyrain y Parc Cenedlaethol 
yn treulio mwy o amser ar waith hawliau tramwy na’r rheini yng ngorllewin y Parc 
Cenedlaethol.       
 
Nodir bod nifer y staff yn Nhîm y wardeiniaid wedi gostwng yn sylweddol ers llunio’r CGHT 
yn 2007 ac mae nifer o’r rolau yn y strwythur blaenorol wedi’u dileu neu wedi’u cynnwys yn 
yr adnoddau staff sy’n weddill. Nid yw cangen Rheoli Eiddo’r strwythur yn bodoli bellach.  
 
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnwys gwirfoddolwyr yn ei waith ar hawliau 
tramwy ac mae’r rhan fwyaf o’r gwaith yn ymwneud ag atgyweirio, cynnal a gwella’r 
rhwydwaith. Defnyddir contractwyr hefyd ar gyfer rhai mathau o waith. Mae’r rhan fwyaf o’r 
gwaith hwn yn cynnwys tasgau mwy sy’n galw am ddefnyddio offer a pheiriannau arbenigol.  
 
Mae’r swyddogaethau a arferir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol  ar ran yr awdurdodau 
unedol wedi’u dangos yn y tabl yn atodiad 4. 
 
Fel yr oedd yn 2007, mae pob awdurdod unedol yn gwneud cyfraniad ariannol o dan y 
cytundeb dirprwyo. Mae’r cyfraniadau hyn wedi’u hadolygu’n ddiweddar, a’u cynyddu yn y 
rhan fwyaf o achosion. 
 
Mae’r swm a gyfrannir yn awr gan bob awdurdod unedol wedi’i ddangos yn y tabl isod. Mae’r 
tabl hefyd yn dangos y swm blaenorol a gyfrannwyd: 
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Tabl 18 - Cyfraniadau awdurdodau unedol 
 
Awdurdod Unedol Cyfraniad newydd (2017/18) Hen gyfraniad 
   
Cyngor Sir Powys £46580 £1000021 
Cyngor Sir Fynwy £18248 £8000 
Cyngor Sir Gaerfyrddin £18000 £4000 
CBS Rhondda Cynon Taf £3323 £1000 
CBS Merthyr Tudful £1000 £600 
CBS Blaenau Gwent £0 £0 
   
Cyfanswm £87151 £23600 

 
Mae cyfrifiadau diweddar yn dangos bod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwario mwy na 
£200,000 y flwyddyn ar gostau staff wrth reoli’r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad 
(sy’n cynnwys gwaith a ariannwyd gan gyrff allanol). Fodd bynnag, mae’r Awdurdod yn 
gweithredu mewn hinsawdd o gwtogi ar gyllidebau a bydd hyn yn parhau hyd y gellir rhag-
weld.    
 
Blaenoriaethu’r rhwydwaith hawliau tramwy 
 
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli’r rhwydwaith hawliau tramwy drwy system 
hierarchaidd. Mae’r hierarchaeth hon yn dosrannu pob hawl tramwy i un o bum categori 
sydd wedi’u dangos isod. O safbwynt rheoli, nid oes rheswm dros geisio cynnal yr holl 
hawliau tramwy at yr un safon beth bynnag fo’u lleoliad, defnydd a chyflwr. Oherwydd y 
gostyngiadau parhaus mewn adnoddau a staff, bydd blaenoriaethu’n dod yn bwysicach byth. 
Felly mae’r Awdurdod wedi parhau i weithio ar y sail mai’r hawliau tramwy sy’n rhoi’r 
gwerth mwyaf i gymunedau lleol ac ymwelwyr, o ran eu cyfraniad at fwynhad, yr economi 
leol, twristiaeth a buddion iechyd dichonol, a ddylai gael blaenoriaeth. Drwy roi blaenoriaeth 
i’r llwybrau hyn, bydd yr Awdurdod yn sicrhau’r gwerth gorau am ei fuddsoddiad.    
 
Nid yw hyn yn golygu o reidrwydd y gellir diystyru hawliau tramwy isel eu blaenoriaeth. Ni 
all yr Awdurdod osgoi ei ddyletswydd statudol i fynnu a diogelu hawliau’r cyhoedd i 
ddefnyddio a mwynhau’r hawliau tramwy y mae’n gyfrifol amdanynt. Er hynny, mae’r 
hierarchaeth yn cynnig fframwaith ar gyfer targedu buddsoddiadau’n ddoeth. 
 
Categori 1 (Llwybrau Cenedlaethol a’r Prif Lwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol): 
 
Llwybr Clawdd Offa 
Ffordd y Bannau 
Taith Taf 
Tro’r Tair Afon 
Llwybr Dyffryn Wysg 
                                                             
21 Hwn oedd y swm a nodwyd yn y Cytundeb Dirprwyo. Fodd bynnag, rhoddwyd ychwanegiad blynyddol yn y blynyddoedd diwethaf a chododd i fwy na £20000 yn 2015/16  
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Categori 2: 
 
Llwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
Llwybrau cymunedol pwysig 
Y prif lwybrau at dir mynediad 
Llwybrau mynediad i bawb 
Llwybrau sy’n cysylltu â’r prif ganolbwyntiau trafnidiaeth gyhoeddus 
Llwybrau at fannau parcio allweddol 
Llwybrau sy’n rhoi mynediad at atyniadau i ymwelwyr 
 
Categori 3: 
 
Llwybrau yn y rhwydwaith sy’n cael eu hystyried yn ddefnyddiol 
Llwybrau defnyddiol at dir mynediad 
 
Categori 4: 
 
Llwybrau a ddefnyddir yn achlysurol 
Yr holl lwybrau sy’n weddill (ar wahân i’r rheini yng Nghategori 5) 
 
Categori 5: 
 
Llwybrau heb fudd, potensial na defnydd amlwg; 
Llwybrau pengaead nad ydynt yn arwain at dir mynediad neu unrhyw fannau o ddiddordeb; 
Llwybrau â anghysonder (yn dibynnu ar amgylchiadau penodol) 
 
Cymhwysir y safonau cynnal canlynol at y gwahanol gategorïau: 
 
Categori 1: bod y seilwaith yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig22; hawdd ei ddilyn heb fap 
manwl (lle y bo’n rhesymol ymarferol ac yn unol â pholisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol); y 
mynediad lleiaf cyfyngol (lle y bo’n rhesymol ymarferol); rhaglen dreigl o dorri llystyfiant arno 
 
Categori 2: bod y seilwaith yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig; hawdd ei ddilyn heb fap manwl 
(lle y bo’n rhesymol ymarferol ac yn unol â pholisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol); y 
mynediad lleiaf cyfyngol (lle y bo’n rhesymol ymarferol); trefn lai dwys ar gyfer torri llystyfiant 
na Chategori 1 yn ôl yr amgylchiadau 
 
Categori 3: bod y seilwaith yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig; bod angen map i’w ddilyn; y 
mynediad lleiaf cyfyngol (lle y bo’n rhesymol ymarferol); trefn ymatebol ar gyfer torri llystyfiant 
lle y bo’n rhesymol ymarferol 
 
Categori 4: bod y seilwaith yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig; bod angen map i’w ddilyn; y 
mynediad lleiaf cyfyngol (lle y bo’n rhesymol ymarferol); trefn ymatebol ar gyfer torri llystyfiant 
yn ôl disgresiwn yr Awdurdod 
                                                             
22 BS5709:2018 
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Categori 5: bod y seilwaith yn cydymffurfio â’r Safon Brydeinig; bod angen map i’w ddilyn; y 
mynediad lleiaf cyfyngol (lle y bo’n rhesymol ymarferol); trefn ymatebol ar gyfer torri llystyfiant 
yn ôl disgresiwn yr Awdurdod 
 
Mae’r amseroedd ymateb canlynol yn gymwys i’r gwahanol gategorïau: 
 
Categori 1: Rhagweithiol (ymateb o fewn 1 mis os ceir cwyn gan y cyhoedd) 
 
Categori 2: Ymateb o fewn 3 mis 
 
Categori 3: Ymateb o fewn 6 mis 
 
Categori 4: Ymateb o fewn 9 mis 
 
Categori 5: Ymateb o fewn 12 mis (ond yn ôl disgresiwn ar sail amgylchiadau penodol) 
 
Mae’r hierarchaeth wedi’i bwriadu i fod yn ddynamig. Gall llwybrau godi neu ddisgyn yn yr 
hierarchaeth yn ôl amgylchiadau. Wrth i lwybr gael ei wella, dod yn fwy poblogaidd neu’n fwy 
pwysig, gall godi yn yr hierarchaeth. Fel arall, bydd amgylchiadau eraill yn gallu peri iddo ddisgyn 
yn yr hierarchaeth. 
 
Mae’r hierarchaeth wedi’i mapio ar feddalwedd GIS yr Awdurdod. Mae’r mapiau isod yn 
dangos pob hawl tramwy ym mhob un o’r categorïau. 
 
Map 23 - Categori 1 
 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
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Map 24 - Categori 2 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Map 25 - Categori 3 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
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Map 26 - Categori 4 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Map 27 - Categori 5 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae canran yr hawliau tramwy ym mhob categori fel a ganlyn: 
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Siart 8 - Canran yr hawliau tramwy ym mhob categori 
 

  
Pontydd 
 
Ar hyn o bryd mae gan yr Awdurdod gofnod o 330 o bontydd23 y mae’n gyfrifol amdanynt 
un ai drwy gytundeb dirprwyo ag un o’r awdurdodau unedol, am eu bod ar hawl tramwy 
neu am eu bod ar dir y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen arno. Mae mwyafrif 
helaeth y pontydd ar y rhwydwaith hawliau tramwy ond mae rhai o’r pontydd mwyaf ar dir y 
mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn berchen arno e.e. hen bontydd rheilffordd ar 
Reilffordd Gofilon. 
 
Mae lleoliadau’r pontydd wedi’u dangos ar y map isod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 Y rhain yw’r pontydd y mae gan yr Awdurdod y prif gyfrifoldeb amdanynt. Bydd pontydd eraill ar y rhwydwaith lle mae gan yr Awdurdod gyfrifoldeb rhannol neu lle nad oes ganddo gyfrifoldeb o gwbl. 

Categori 16%
Categori 214%

Categori 339%

Categori 435%

Categori 56%
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Map 28 – Lleoliad pontydd 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal arolwg blynyddol o’r holl bontydd hyn a bydd 
unrhyw waith y gwelir bod ei angen yn cael ei gynnwys yn y rhaglen waith. Bydd y gwaith 
hwn yn cael ei drafod yn ôl categori’r hawl tramwy oni bai fod y gwaith yn cael ei ystyried yn 
waith brys am fod perygl i ddiogelwch y cyhoedd. 
 
Mae cofnod pontydd yr Awdurdod yn cynnwys data digidol ar rwydwaith, data digidol ar 
CD, data copi caled a data ffotograffig sydd heb eu catalogio, ac mae pob un o’r mathau data 
hyn ar wahân i’w gilydd ar hyn o bryd. Mae angen digideiddio’r holl ddata mewn un lle i’w 
gwneud yn hawdd eu cyrchu. 
 
Nid yw’r Awdurdod yn dal cofnod cyflawn o’r pontydd y mae’n credu eu bod o dan 
berchnogaeth breifat ac yn ystyried y gall fod â chyfrifoldeb rhannol am eu hatgyweirio a’u 
cynnal neu fod heb gyfrifoldeb o gwbl. Fel arfer mae pontydd o’r fath yn cario ffordd breifat 
ond hefyd yn cario hawl tramwy gyhoeddus. 
 
Celfi 
 
Er bod gan yr Awdurdod gofnod o’r celfi ar y rhwydwaith hawliau tramwy, mae’r rhan fwyaf 
ohono wedi dyddio ac ni ellir ei chwilio’n rhwydd. Mae’r data yn cael eu cadw ar bapur ac, 
yn ei hanfod, mae’n gofnod o bob arolwg o’r hawliau tramwy sydd wedi’i gynnal er 2004. 
Bydd rhai hawliau tramwy wedi cael eu harchwilio nifer o weithiau yn y cyfamser ond nid 
pob un ohonynt. 
 
Oherwydd hyn, mae gallu Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gael ystadegau ystyrlon o’r 
cofnod hwn yn cael ei danseilio gan gymhlethdod y dasg a’r ffaith bod angen chwilio miloedd 
o gofnodion. 
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Fodd bynnag, mae rhai data ar gael am 31 o’r 62 o blwyfi y mae rhan neu’r cyfan ohonynt o 
fewn y Parc Cenedlaethol. Mae’r 31 plwyf hyn yn cwmpasu tua 1258km o’r rhwydwaith 
hawliau tramwy, sef oddeutu 66% o’r rhwydwaith cyfan.   
 
Mae’r data hyn wedi’u seilio ar arolygon a gynhaliwyd rhwng 2004 a 2017 ac maent yn cael 
eu diweddaru drwy arolwg blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol o 5% o’r rhwydwaith. 
Ar y sail honno, mae’r data yn cael eu diweddaru’n araf iawn ac ni fydd y data am hawliau 
tramwy sydd heb eu harchwilio drwy’r arolwg o 5% o’r rhwydwaith wedi cael eu diweddaru 
o gwbl. Nid yw hyn yn golygu y bydd y celfi wedi aros yr un fath er 2004, dim ond nad oes 
cofnod o unrhyw newid. 
 
Mae’r siart isod yn dangos y celfi sydd wedi’u gosod ar ddwy ran o dair o’r rhwydwaith 
hawliau tramwy yn y Parc Cenedlaethol. 
 
Siart 9 - Celfi 
 

   
Mae angen egluro rhai o’r termau yn y siart: 
 
Camfa un gris – camfa ag un gris a all gael ei gwneud mewn nifer o ffyrdd gwahanol; 
 
Camfa dau ris – camfa â dau ris a all gael ei gwneud mewn nifer o ffyrdd gwahanol; 
 
Camfa amhenodol – lle nad oes digon o ddata ar gael i nodi patrwm y gamfa. Bydd yn fwyaf 
tebygol o fod yn gamfa un neu ddau ris ond rydym yn gwybod bod nifer bach o batrymau 
eraill e.e. camfeydd ysgol a chamfeydd cerrig; 
 
Gât mochyn – fel arfer gât sydd wedi’i gosod o fewn cylch metel neu flwch pren. Mae nifer o 
wahanol batrymau’n bod; 
 

1656

609

184
187

136

2541

Camfa un gris Camfa dau ris Camfa amhenodol Gât mochyn Gât ceffyl Gât amhenodol
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Clwyd ceffyl – gât tua 1.5 metr (neu 5 troedfedd) o led. Bydd yn ei chau ei hun fel arfer 
drwy nifer o wahanol fecanweithiau cau; 
 
Gât amhenodol – lle nad oes digon o ddata ar gael i nodi patrwm y gât. Bydd yn cynnwys 
gatiau â’r patrymau uchod ac eraill sydd wedi’u bwriadu i’w defnyddio gan gerddwyr ond 
gatiau cae fyddant gan mwyaf.     
 
Yn ogystal â hyn, mae 92 o gamfeydd cŵn wedi’u gosod. Fel arfer bydd camfeydd cŵn yn 
cael eu gosod nesaf at gamfeydd a bydd mecanwaith codi syml arnynt sy’n caniatáu i gŵn 
fynd o un ochr i’r llall. 
 
Celfi lluosog 
 
Mae nifer o enghreifftiau ar y rhwydwaith hawliau tramwy o leoliadau lle mae nifer o gelfi 
gyda’i gilydd sy’n cyflawni’r un swyddogaeth i bob pwrpas (drwy rwystro stoc a chaniatáu 
mynediad i’r cyhoedd). Mae’r llun isod yn dangos enghraifft nodweddiadol lle mae gât cae a 
chamfa un gris ar yr un hawl tramwy. Llwybr troed cyhoeddus yw’r enghraifft hon ond ceir 
enghreifftiau ar lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig hefyd. 
 
Ffotograff 1 – Enghraifft o gelfi lluosog (llwybr troed) 
 

  
Mae’r hawl tramwy yn mynd drwy’r gât. Y gât yw’r nodwedd wreiddiol ac mae’r gamfa 
wedi’i hychwanegu’n ddiweddarach. Nid yw’r gât wedi’i chloi ac mae’n gweithio’n iawn. 
Gwelir yn yr achos hwn fod y gamfa wedi’i gosod ar lethr uwchlaw’r gât. Felly mae’n fwy 
anodd o lawer cael mynediad at y gamfa na defnyddio’r gât. Pe byddai’r gât wedi’i chloi (a 
fyddai’n drosedd), byddai’r cyhoedd yn gorfod defnyddio’r gamfa neu droi’n ôl (os nad 
oeddent yn gallu dringo’r gamfa). 
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Mae’r gamfa wedi’i gosod gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ond nid yn ddiweddar y 
gwnaed hyn. Mae’n arfer hirsefydlog lle cymerir mai’r bwriad yw cymell defnyddwyr o blith y 
cyhoedd i ddefnyddio’r gamfa yn hytrach na’r gât rhag ofn i’r gât gael ei gadael ar agor a 
chaniatáu i dda byw ddianc.  
 
Mae enghraifft debyg isod ar gilffordd gyfyngedig. 
 
Ffotograff 2 – Enghraifft o gelfi lluosog (cilffordd gyfyngedig) 
 

  
Gan fod y gilffordd gyfyngedig yn uwch o ran hawliau na llwybr troed cyhoeddus, cymerir 
mai’r bwriad yma yw cymell cerddwyr i ddefnyddio’r gamfa am yr un rhesymau â’r rhai 
uchod. Fodd bynnag, gan nad oes dewis gan farchogion, beicwyr a gyrwyr cart a cheffyl ond 
defnyddio’r gât, mae’r gamfa’n ddiangen. 
 
Mae’n debygol bod nifer mawr o’r camfeydd sydd yn y siart uchod wedi’u gosod yn y modd 
hwn. Yr unig gasgliad y gellir dod iddo yw bod disgwyl i Awdurdod y Parc Cenedlaethol eu 
cynnal. 
 
Gorfodi 
 
Nid oes polisi gorfodi ffurfiol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer delio â thor 
rheolau ar y rhwydwaith hawliau tramwy. Fodd bynnag, mae’n rhoi pwys mawr ar negodi 
pan geir tor rheolau a chafwyd bod hyn yn llwyddiannus dros y blynyddoedd. 
 
Rhwystrau anghyfreithlon yw’r materion sy’n fwyaf tebygol o godi ar y rhwydwaith. Ceir 
adegau pan na fydd ymdrechion i symud y rhain drwy negodi yn llwyddo. Bydd yr Awdurdod 
yn cyflwyno hysbysiad mewn amgylchiadau o’r fath, o dan adran 143 o Ddeddf Priffyrdd 
1980 fel arfer, yn ei gwneud yn ofynnol i’r rhwystr gael ei symud o fewn cyfnod penodol. Y 
cyfnod arferol fydd 28 o ddiwrnodau. 
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Wedi i’r cyfnod ddod i ben, bydd yr Awdurdod yn symud y rhwystr ei hun a gall adennill y 
costau am wneud hynny gan y person sy’n rheoli neu’n meddu ar y rhwystr.    
 
Os yw’r rhwystr yn rhywbeth a ddefnyddir i atal da byw rhag mynd i mewn neu allan e.e. 
ffens, gall fod yn briodol defnyddio pwerau o dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i 
awdurdodi strwythur ar yr hawl tramwy yn amodol ar gydymffurfio â gofynion y Ddeddf.   
 
Hyrwyddo 
 
Mae rhan helaeth o’r deunydd ar-lein sy’n hyrwyddo Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
ar dair gwefan ar wahân: 
 
www.breconbeacons.org 
www.beacons-npa.gov.uk 
www.fforestfawrgeopark.org.uk 
 
Y wefan gyntaf yw’r prif gyfrwng ar-lein i hyrwyddo’r Parc Cenedlaethol ac mae’n fenter ar y 
cyd rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Twristiaeth Bannau Brycheiniog.  
 
Mae’r wefan yn cynnwys manylion am weithgareddau, llety, bwyd a diod, lleoedd i’w gweld 
a’r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. 
 
Cyhoeddir manylion ar y wefan hon am nifer mawr o lwybrau cerdded cylchol o wahanol 
hyd ac anhawster. Mae taflenni printiedig am nifer ohonynt ar gael drwy’r siop ar wefan 
www.beacons-npa.gov.uk yn ddi-dâl neu am ffi fach. 
 
Yn ogystal â hyn, ceir llwybrau llafar, teithiau crwydro gyda bysiau a llwybrau daearegol. 
Mae’r rhain i gyd ar gael ar 
www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/where_to_walk 
 
Hefyd mae nifer o lwybrau marchogaeth a llwybrau beicio yn cael eu hyrwyddo ac sydd ar 
gael yn www.breconbeacons.org/horse-riding-routes a 
www.breconbeacons.org/cycling-mountain-biking ac mae nifer o daflenni printiedig ar gael 
hefyd (yn ddi-dâl neu am ffi fach). Mae manylion ar gael yn www.beacons-npa.gov.uk/shop/ 
 
Y prif gyhoeddiad beicio mynydd yw “Mountain biking in the Brecon Beacons” sy’n cynnwys 
12 o lwybrau ar gyfer gwahanol alluoedd. Ei bris presennol yw £8.50 ac fe’i gwerthir drwy’r 
siop ar-lein. 
 
Mae’r Awdurdod wedi cyhoeddi manylion am 27 o lwybrau cerdded â mynediad hwylus a 6 
ardal goediog lle mae llwybrau â mynediad hwylus neu lle mae rhai gerllaw. 
 
Mae’r rhain ar gael yn: www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks 
 
Mae rhai o’r rhain yn llwybrau llafar hefyd. 
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Mae’r Awdurdod hefyd wedi cyhoeddi llyfryn o’r enw “Mannau Ymweld sydd â Mynediad 
Haws” sy’n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd lle ceir mynediad haws. Mae’r llyfryn hwn yn 
darparu manylion am wynebau’r llwybrau, rhiwiau a chyfleusterau gerllaw e.e. mannau 
parcio, toiledau, a siopau. Mae angen diweddaru’r wybodaeth bresennol sydd ar y wefan ac 
yn y llyfryn. 
 
Mae gwybodaeth ar gael yma hefyd https://ecofunkytravelling.com/2016/06/16/boma-friendly-
routes-in-brecon-beacons/ am lwybrau sy’n addas ar gyfer Boma (cadair olwyn drydan sy’n 
addas ar gyfer pob math o dir). 
 
Mae rhestr o atyniadau â mynediad hwylus hefyd ar gael yma 
www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions 
 
Mae taflenni ar gael am ddim mewn Canolfannau Croeso ac yn swyddfa’r Awdurdod. Mae’r 
Awdurdod hefyd wedi adolygu llwybr Ffordd y Bannau a gellir ei lawrlwytho yn awr ar ffurf 
ffeil gpx am ffi fach. 
 
Ar hyn o bryd, mae’r Awdurdod yn cynnig dau lyfryn o lwybrau cerdded sy’n gysylltiedig â 
gwasanaethau bysiau, Mountain Walks by Bus a Family Walks by Bus, am ffi fach. Mae’r rhan 
fwyaf o’r llwybrau cerdded yn y casgliadau hyn yn rhai llinol sy’n rhedeg rhwng un safle bws 
ac un arall ac maent yn amrywio o ran hyd ac anhawster. 
 
Amcangyfrifwyd bod 46% o’r rhwydwaith hawliau tramwy yn cael ei hyrwyddo mewn rhyw 
ffordd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac mai cyfanswm hyd y llwybrau a hyrwyddir yw 
1944km (sy’n cynnwys llwybrau sy’n gorgyffwrdd). Mae hyn yn hirach na’r rhwydwaith 
hawliau tramwy ei hun er bod rhai llwybrau a hyrwyddir nad ydynt yn dilyn hawliau tramwy 
ac a all fod ar dir mynediad neu ar dir sy’n eiddo i eraill. Mae cynnal llwybrau o’r fath yn faich 
ychwanegol ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol.   
 
Mae manylion yr holl lwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi’u 
dangos ar y mapiau isod: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65  

Map 29 – Llwybrau cerdded a hyrwyddir 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
 
 
Map 30 – Llwybrau marchogaeth a hyrwyddir 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
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Map 31 – Llwybrau beicio a hyrwyddir 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
 
 
Map 32 – Llwybrau beicio mynydd a hyrwyddir 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322 
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Geoparc y Fforest Fawr 
 
Mae Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr o fewn Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. Mae’n cynnwys hanner gorllewinol y Parc Cenedlaethol, yn ymestyn o 
Lanymddyfri yn y gogledd i gyrion Merthyr Tudful yn y de ac o Landeilo yn y gorllewin i 
Aberhonddu yn y dwyrain. 
 
Mae map o’r Geoparc isod. 
 
Map 33 – Geoparc Y Fforest Fawr 
 

  
© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  

Ffurfiwyd Geoparc y Fforest Fawr yn bartneriaeth rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, Arolwg Daearegol Prydain a Phrifysgol Caerdydd ynghyd â llu o 
sefydliadau eraill sydd â diddordeb lleol, rhanbarthol neu genedlaethol. 
 
Derbyniwyd y Geoparc yn rhan o Rwydwaith Geoparciau Ewrop yn Hydref 2005 a daeth yn 
aelod wedyn o’r Rhwydwaith Geoparciau Byd-eang a noddir gan UNESCO yn Hydref 2006. 
Mae Geoparc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth ehangach 
o dreftadaeth yr ardal – nid yn unig o’i daeareg ond agweddau eraill hefyd o’i bywyd gwyllt 
a’i threftadaeth ddiwylliannol ehangach – a hyrwyddo datblygiad twristiaeth gynaliadwy 
seiliedig ar y dreftadaeth honno er lles preswylwyr ac ymwelwyr â’r ardal. 
 
Mae’r Fforest Fawr yn ucheldir eang a gafodd ei gynnwys yn y Parc Cenedlaethol pan 
ddynodwyd ef ym 1957. Mae’r ucheldir hwn ar ganol y Geoparc er ei fod yn ymestyn y tu 
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hwnt iddo i’r cefn gwlad o’i gwmpas. Arwynebedd y Geoparc yw 763km2 (300 milltir sgwâr) 
ac mae’n cynnwys mynydd-dir a rhostir, coedwigoedd a dolydd, trefi a phentrefi, llynnoedd 
ac afonydd. 
 
Mae gan y Geoparc ei wefan ei hun http://www.geoparcyfforestfawr.org.uk  sy’n cael ei 
rheoli gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ceir gwybodaeth ar y wefan am weithgareddau y 
gellir cymryd rhan ynddynt yn y Geoparc yn ogystal â lleoedd i’w gweld. Mae’n darparu 
gwahanol fathau o Geo-lwybrau (a thaflenni amdanynt sydd ar gael ar www.beacons-
nap.gov.uk am ffi) a llwybrau llafar a phodlediadau i’w lawrlwytho.  
 
Mae cysylltiad agos rhwng y wefan a www.breconbeacons.org ac mae’r ddwy wefan yn 
rhannu nifer o dudalennau. 
 
Gwlad y Sgydau 
 
Ym mlaen dyffryn Nedd ac o fewn y triongl sy’n rhedeg rhwng aneddiadau Hirwaun, 
Pontneddfechan ac Ystradfellte mae amgylchedd neilltuol iawn sy’n cynnwys ceunentydd 
coediog, ogofeydd, llyncdyllau a rhaeadrau. 
 
Mae dau Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig yn yr ardal ac un Ardal Cadwraeth 
Arbennig sy’n cynnwys coed derw ac ynn a mwy na 200 o rywogaethau o fwsogl, llysiau’r afu 
a rhedyn. 
 
Mae nifer o raeadrau ar afon Nedd a’i his-nentydd. Yr enwocaf ohonynt yw Sgwd yr Eira ar 
afon Hepste lle mae llwybr naturiol yn rhedeg y tu ôl i len o ddŵr. 
 
Mae’r ardal yn denu tua 160,000 o ymwelwyr y flwyddyn i gymryd rhan mewn amrywiaeth o 
weithgareddau awyr agored.  
 
Mae’r ardal yn cael ei hyrwyddo yma: 
 
http://www.breconbeacons.org/waterfall-country?lan=cy  
 
Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon 
 
Man sydd hefyd yn pontio ffin y Parc Cenedlaethol yw Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon. 
Rhoddwyd y statws hwn iddo yn 2000 i gydnabod ei gyfraniad i’r chwyldro diwydiannol sy’n 
cael ei ddangos yn asedau treftadaeth yr ardal. 
 
Mae gwefan y safle http://www.visitblaenavon.co.uk/cy/Homepage.aspx yn cynnwys manylion 
nifer o lwybrau cerdded graddedig y gellir eu lawrlwytho. Mae rhai o’r llwybrau ‘egnïol’ o 
fewn y Parc Cenedlaethol ac yn dibynnu ar y rhwydwaith hawliau tramwy lleol.    
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Taith Taf 
 
Lansiwyd Taith Taf ym 1988 ac mae’n un o’r llwybrau sydd wedi’u hyrwyddo hiraf yn y Parc 
Cenedlaethol. Llwybr ar gyfer cerdded a beicio yw hwn a gafodd ei gychwyn a’i gyd-drefnu 
gan ymddiriedolaeth Groundwork Merthyr a Chynon, drwy gydweithredu â’r cynghorau 
lleol yr oedd y llwybr yn rhedeg o fewn eu ffiniau. 
 
O fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae’n mynd ar hyd ffyrdd cyhoeddus, 
hawliau tramwy cyhoeddus a llwybr tynnu camlas a thrwy ystad Dŵr Cymru. Mae’r prif 
lwybr beicio a cherdded yn rhedeg o Ferthyr Tudful i Aberhonddu drwy Bontsticill, Tal-y-
bont ar Wysg, Pencelli a Llanfrynach. Mae’r llwybr cerdded cylchol yn ymestyn i’r gogledd o 
Ferthyr Tudful i Aberhonddu ac yn rhedeg ochr yn ochr â’r A470. 
 
Mae’n cael ei hyrwyddo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a sefydliadau eraill drwy 
wahanol wefannau. Y gwefannau canlynol yw’r prif ffynonellau gwybodaeth: 
 
http://www.breconbeacons.org/long-distance-cycle-routes 
http://www.mytafftrail.co.uk/index.php 
http://www.tafftrail.org.uk/ 
https://www.ldwa.org.uk/ldp/members/show_path.php?path_name=Taff+Trail 
 
Er bod Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cynnal rhannau o lwybr Taith Taf ers diddymu 
ymddiriedolaeth Groundwork, yn bennaf am fod y rhannau hynny’n hawliau tramwy 
cyhoeddus, nid oes cyfrifoldeb na strwythur rheoli cyffredinol ar gyfer y rhan o’r llwybr sy’n 
rhedeg drwy’r Parc Cenedlaethol. 
 
Llwybr Clawdd Offa 
 
Mae’r llwybr hwn yn dilyn y ffin rhwng Cymru a Lloegr ac mae rhan ohono’n dilyn ffin 
ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol lle mae’n croesi’r Mynyddoedd Du rhwng Y Gelli ym 
Mhowys a Phandy yn Sir Fynwy. Mae’r rhan o’r llwybr sydd o fewn y Parc Cenedlaethol yn 
dilyn hawliau tramwy cyhoeddus.    
 
Y prif ffynonellau gwybodaeth am y llwybr yw: 
 
https://www.nationaltrail.co.uk/offas-dyke-path 
http://offasdyke.org.uk/ 
 
Mae hefyd yn cael ei hyrwyddo gan yr Awdurdod yn: 
 
http://www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/irresistible_offa 
 
Yn dilyn cydweithio drwy’r prosiect ‘Cerdded gydag Offa’ gwerth £1 miliwn rhwng 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a nifer o bartneriaid ym maes twristiaeth 
yng Nghymru a Lloegr i hyrwyddo cyfleoedd i gerddwyr ar hyd y Llwybr Cenedlaethol, 
sefydlwyd y canlynol: 
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https://www.facebook.com/WalkingWithOffa 
 
Ffordd y Bannau 
 
Sefydlwyd y llwybr cerdded hwn, sy’n 152km (95 milltir) o hyd, yn 2005. Mae’n cynnig rhai 
o’r golygfeydd gorau yn y Parc Cenedlaethol. Bydd yn cymryd 8 diwrnod i gerdded y llwybr 
ar ei hyd. Cafodd y llwybr ei adolygu yn 2016. 
 
Mae manylion y llwybr ar gael mewn llyfryn ac mewn ffeil gpx. 
 
Y prif ffynonellau gwybodaeth ar-lein yw:  
 
http://www.breconbeaconsparksociety.org/national-park/the-beacons-way/ 
http://www.breconbeacons.org/beacons-way 
 
Tro y Tair Afon   
   
Mae Tro y Tair Afon yn rhan o’r Rhwydwaith Llwybrau Ceffyl Cenedlaethol, cyfres o 
lwybrau marchogaeth ar draws y wlad sy’n ffrwyth gwaith ymchwil a datblygu gan 
Gymdeithas Merlota Prydain. Mae’r llwybr yn dechrau yn Tidbach yn Swydd Gaerwrangon, 
yn croesi i Swydd Henffordd yn Wolferlow ac ar ôl tua 100km (60 milltir) yn pontio afonydd 
Llugwy a Gwy i Gymru ym Mhenybegwn ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
 
Yn y Parc Cenedlaethol, mae Tro y Tair Afon yn dilyn llwybrau ceffyl ar dir uchel ac ar lawr 
gwlad ac yn mynd ar hyd ochr orllewinol y Mynyddoedd Du cyn dilyn ochr Llyn Syfaddan a 
chroesi afon Wysg cyn dod i ben yng Nghanolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol yn Libanus, 
ger Aberhonddu. Mae’r llwybr o fewn y Parc Cenedlaethol yn 56km (35 milltir) o hyd. 
 
Mae manylion am y rhan o’r llwybr sy’n mynd drwy’r Parc Cenedlaethol ar gael mewn llyfryn 
ac mewn ffeil pdf yn: 
 
http://www.breconbeacons.org/all_downloads/three-rivers-ride-leaflet.pdf 
 
Mae manylion y llwybr cyfan ar gael yn: 
 
http://www.bhsaccess.org.uk/ridemaps/Ridingmap.php?file=westmidlands/Public/Threeriversri
de 
 
Mae nifer bach o faterion yn codi o holiadur yr Awdurdod ar y CGHT mewn perthynas ag 
ansawdd y gwasanaeth y mae’r Awdurdod yn ei ddarparu ar gyfer hysbysebu a darparu 
gwybodaeth. Er bod 58 o ymatebwyr yn credu bod ansawdd y wybodaeth hysbysebu am 
leoedd i’w gweld yn dda, roedd 64 yn credu ei bod yn wael. Er bod 72 o ymatebwyr yn 
credu bod y wybodaeth am lwybrau hir yn dda, roedd 47 yn credu ei bod yn wael a 24 ei 
bod yn wael iawn. 
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Mae mwyafrif y bobl yn cael gwybodaeth am y rhwydwaith hawliau tramwy o fapiau’r Arolwg 
Ordnans (236 o ymatebwyr) a chan yr Awdurdod (118 o ymatebwyr) ac o wybodaeth leol 
(117 o ymatebwyr). 
 
Mewn ymateb i gwestiwn am y math o wybodaeth a fyddai’n ddefnyddiol mewn perthynas â 
darparu mynediad i gefn gwlad, roedd 194 (38%) o ymatebwyr wedi nodi gwybodaeth ar 
wefan yr Awdurdod sy’n dangos llwybrau ar y Map Diffiniol a 143 (28%) wedi nodi 
gwybodaeth am lwybrau i’w lawrlwytho i ffonau symudol/llechi.  
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch a ddylai’r Awdurdod greu llwybrau cerdded cylchol lleol 
newydd neu lwybrau hir newydd a hyrwyddir, roedd 68% o ymatebwyr wedi dewis llwybrau 
cylchol lleol a 32% wedi dewis llwybrau hir.  
 
Cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni amcanion Teithio Llesol 
 
Mewn dogfen ar wahân. 
 
Cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni amcanion Llesiant 
 
Mewn dogfen ar wahân. 
 
Cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau eraill 
 
Mewn dogfen ar wahân. 
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Casgliadau 
 
Mae’r canlynol yn rhestr o gasgliadau sy’n codi o’r asesiadau a gynhaliwyd uchod: 
 
1.  Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy lleol yn darparu cyfleoedd ar gyfer ymarfer a mathau 

eraill o hamdden yn yr awyr agored ac ar gyfer mwynhau’r ardal; 
 
2.  Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yn ddwysach yn rhan ddwyreiniol y Parc 

Cenedlaethol; 
 
3.  Er bod llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig hir ar gael, mae’r rhan fwyaf o’r rhain yn 

rhedeg rhwng y de a’r gogledd. Mae llwybrau eraill yn fyr a thoredig; 
 
4. Nid oes cilffyrdd cyfyngedig yn rhan orllewinol y Parc Cenedlaethol; 
 
5. Nid oes bron dim rhwydwaith o gilffyrdd sy’n agored i bob traffig; 
 
6. Mae’r rhwydwaith llwybrau troed cyhoeddus yn ddwysach yn rhan ddwyreiniol y Parc 

Cenedlaethol; 
 
7. Mae’r rhwydwaith o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig wedi’i ddosbarthu’n fwy 

gwastad; 
 
8. Mae’r rhwydweithiau hawliau tramwy mewn rhai cymunedau’n fwy o lawer nag mewn 

cymunedau eraill; 
 
9. Prin iawn yw’r hawliau tramwy yn yr ucheldiroedd. Mae’r rhan fwyaf o’r hawliau tramwy 

ar dir isel; 
 
10. Mae llawer o dir mynediad yn y Parc Cenedlaethol a rhan ohono’n darparu hawliau i 

farchogion; 
 11. Mae rhwydwaith sylweddol o ffyrdd heb wyneb yn y Parc Cenedlaethol;  12. Mae rhannau o’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn y Parc Cenedlaethol ond mae llawer ohono ar ffyrdd;  13. Mae cyfleoedd eraill i gael mynediad, ar wahân i hawliau tramwy a thir mynediad, yn brin ac nid oes llawer o fynediad caniataol;   14. Mae gwahaniaethau clir o ran dosbarthiad, dwysedd a chysylltedd y rhwydwaith hawliau tramwy a chyfleoedd mynediad eraill rhwng ardaloedd o fewn y Parc Cenedlaethol ac yn enwedig o ran y ddarpariaeth i wahanol ddefnyddwyr. Mae darpariaeth dda iawn o gyfleoedd mynediad yn y Parc Cenedlaethol ond mae’r rhan fwyaf o’r rhain ar gael i gerddwyr yn unig neu ar gyfer gweithgareddau eraill ar droed;  
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15. Yn ôl canlyniadau’r holiadur, nid yw pobl â gallu cyfyngedig i symud, pobl ddall a rhannol ddall, gyrwyr cart a cheffyl, beicwyr modur a gyrwyr cerbydau gyriant pedair olwyn yn cael eu gwasanaethu’n dda gan y rhwydwaith hawliau tramwy;  16. Mae angen diweddaru llyfryn yr Awdurdod “Places to visit with easier access”;   17. Mae nifer mawr o gamfeydd ar y rhwydwaith a nifer o’r rhain ag un gris yn unig. Mae’r rhain yn debygol o fod yn rhwystr llwyr i nifer mawr o bobl;  18. Mae rhai o’r materion a nodwyd yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn 2007 yn gyfredol o hyd;  19. Mae’r mesur o ganran y rhwydwaith sy’n hawdd ei ddefnyddio wedi amrywio rhwng 52% a 66% rhwng 2008 a 2016 ac wedi tueddu ychydig at i lawr yn ystod y cyfnod hwnnw;  20. Mae’r mesur o ganran y rhwydwaith sy’n agored wedi amrywio rhwng 76% a 89% rhwng 2008 a 2016 ac wedi tueddu’n glir at i fyny;  21. Mae’r mesur o ganran y rhwydwaith sydd wedi’i ddangos â mynegbyst wedi amrywio rhwng 69% a 81% rhwng 2008 a 2016 ac wedi tueddu ychydig bach at i lawr;  22. Mae cyfran fawr o’r hawliau tramwy ar y Map Diffiniol yn llwybrau pengaead ac yn achosion lle mae hawliau tramwy cysylltiol yn newid statws (gan eu gwneud yn llwybrau pengaead i rai defnyddwyr);  
23. Mae problem benodol o ran cysylltedd gan fod 14.2% o’r holl hawliau tramwy yn fwy na 500 metr oddi wrth yr hawl tramwy agosaf sydd â statws cyfartal neu uwch lle maent yn dod i ffordd gyhoeddus. Mae hyn yn waeth yn achos llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig gan fod 43% o lwybrau ceffyl a 53% o gilffyrdd cyfyngedig yn fwy na 500 metr oddi wrth yr hawl tramwy agosaf sydd â statws cyfartal neu uwch;  
24. Mae nifer mawr o anghysonderau ar y Map Diffiniol;  
25. Mae nifer yr anghysonderau’n amharu’n benodol ar y mesur o lwybrau sy’n hawdd eu defnyddio ar y rhwydwaith;  
26. Nid yw cyfyngiadau ar hawliau tramwy wedi’u cofnodi’n dda;  
27. Mae ôl-groniad o Orchmynion Addasu’r Map Diffiniol sy’n cael eu trafod gan yr Awdurdod yn nhrefn eu cyflwyno ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae nifer o geisiadau o’r gorffennol sydd heb gael eu prosesu;  
28. Mae ôl-groniad o geisiadau am Orchmynion Llwybr Cyhoeddus sy’n cael eu trafod gan yr Awdurdod yn nhrefn eu cyflwyno ar hyn o bryd. Fodd bynnag, mae nifer o orchmynion sydd heb eu cadarnhau y mae angen eu hadolygu;  
29. Nid yw’r polisi ar adennill costau am orchmynion llwybrau cyhoeddus a chroesfannau rheilffyrdd wedi cael ei adolygu er 2009;  
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30. Mae nifer y staff sy’n rhan o Dîm y Wardeiniaid wedi gostwng yn sylweddol ers cyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007;  
31. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r cyfraniadau gan awdurdodau unedol o dan gytundebau dirprwyo wedi cynyddu’n sylweddol ers cyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 2007;  
32. Nid oes gan yr Awdurdod gofnod cyflawn o’r pontydd sy’n cario hawliau tramwy;  
33.  Mae cofnod celfi’r Awdurdod wedi dyddio ac nid yw’n hawdd ei chwilio. Mae’r data ar ffurf copi caled ar hyn o bryd;  
34. Mae nifer mawr o enghreifftiau ar y rhwydwaith o gelfi lluosog mewn un lleoliad ar hawliau tramwy;  
35. Nid oes gan yr Awdurdod bolisi gorfodi ffurfiol;  
36. Mae 46% o’r rhwydwaith hawliau tramwy yn cael ei hyrwyddo mewn rhyw ffordd gan yr Awdurdod a chyfanswm hyd y llwybrau a hyrwyddir yw 1944km (yn cynnwys llwybrau sy’n gorgyffwrdd).  
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Atodiad 1  
 
Camfeydd, gatiau a strwythurau arall ar hawlaiu tramwy cyhoeddus – Polisi ac arfer ar gyfer strwythurau presennol  
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_____________________________________________________________________ 
 

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG 
 

CAMFEYDD, GATIAU A STRWYTHURAU ARALL AR HAWLIAU TRAMWY 
CYHOEDDUS 

_______________________________________________________________ 
 

POLISI AC ARFER AR GYFER STRWYTHURAU PRESENNOL 
 

1 Fel yr awdurdod priodol, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyletswydd gyfreithiol24 i gyfrannu swm sydd heb fod yn llai na chwarter unrhyw dreuliau y dangoswyd, er bodlonrwydd yr Awdurdod, iddynt gael eu gwario'n rhesymol gan dirfeddiannwr er mwyn cynnal camfa, gât neu strwythur arall cyfreithlon ar lwybr cyhoeddus, llwybr ceffyl neu gilffordd gyfyngedig.25  
 2 Os yw camfa, gât neu strwythur arall wedi'i gofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu os oes tystiolaeth bod y cyfyngiad hwnnw'n bodoli pan ddynodwyd yr hawl tramwy hwnnw, ei fod wedi'i gynnal yn dda, a'i fod yn cydymffurfio â'r isafsymiau o ran lled yn Adran 145 o Ddeddf Priffyrdd 1980, a'i fod yn cynnig mynediad rhesymol i'r defnyddiwr cyfreithlon, neu ei fod wedi'i awdurdodi o dan Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ac yn cydymffurfio ag amodau'r awdurdodiad hwnnw, fe'i gelwir yn gyfyngiad cyfreithlon ar yr hawl tramwy cyhoeddus.   

3 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cynnal arolwg cyflawn o'r holl hawliau tramwy cyhoeddus o fewn y Parc dros y blynyddoedd diwethaf, ac yn sgil hynny mae ganddo gofnod o'r holl gamfeydd, gatiau neu strwythurau eraill a fodolai (ar ddiwrnod arolygu pob hawl tramwy unigol) o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy. Fodd bynnag, mae'n amhosib cadarnhau a oedd y gamfa, y gât neu'r strwythur arall yn ei le ar ddyddiad perthnasol y Map Diffiniol a'r Datganiad26  gan nad yw'r wybodaeth ym mwyafrif helaeth y cofnodion sy'n gysylltiedig â'r Map Diffiniol a'r Datganiad yn ddigon manwl i ganfod hynny.   4 O'r herwydd, bydd angen mabwysiadu ymagwedd bragmataidd wrth benderfynu a yw strwythur yn gyfyngiad cyfreithlon ai peidio am gyfnod.  
                                                             
24O dan bwerau a ddirprwyir gan yr Awdurdodau Unedol 
25 Deddf Priffyrdd 1980 a146 (4). 
26Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli saith Map Diffiniol, gyda dyddiad perthnasol gwahanol ar bob un. 
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5 Os bydd camfa neu gât neu strwythur arall wedi'i gofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu os yw wedi'i awdurdodi gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu gan yr awdurdod unedol perthnasol, neu ei ragflaenydd, ei fod wedi'i gynnal yn dda, a'i fod yn cynnig mynediad rhesymol gyfleus i'r defnyddiwr cyfreithlon, fe'i gelwir yn gyfyngiad cyfreithlon.   
6 Fodd bynnag, os bydd camfa, gât neu strwythur arall a gofnodir ar y Map Diffiniol a'r Datganiad neu a awdurdodwyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu'r awdurdod unedol perthnasol neu ei ragflaenydd:-  
(a) yn cael ei ganfod wedi dirywio; neu,   
(b) yn cael ei ystyried gan swyddogion yn rhwystr i'r defnyddiwr cyfreithlon, ac nad yw perchennog y tir wedi ymateb i gais, boed hynny ar lafar neu mewn ysgrifen oddi wrth swyddog o Awdurdod y Parc Cenedlaethol, i gyflawni'r gwaith cynnal angenrheidiol hyd at safon dderbyniol, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei drwsio hyd at safon dderbyniol o dan BS 5709:2018, yn unol â darpariaethau Adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ac ar ôl cyflwyno'r hysbysiad priodol. Bydd costau llawn y gwaith hwnnw'n cael ei adennill oddiwrth y tirfeddiannwr.  
7 Os na ellir pennu oedran camfa, gât neu strwythur arall presennol, ond ei fod wedi'i adeiladu hyd at safon addas, a'i fod yn bodloni meini prawf Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ac yn niffyg unrhyw dystiolaeth i'r gwrthwyneb, dylid derbyn ei fod yn strwythur gwreiddiol ac felly'n gyfyngiad cyfreithlon. O ganlyniad i hyn, ceir tybio bod strwythurau ar ffiniau hanesyddol a ddangosir ar y Map Diffiniol, lle na cheir tystiolaeth eu bod yn fwy cyfyngol na'r strwythur/bwlch gwreiddiol, yn gyfyngiad cyfreithlon. Gan hynny ni fydd angen eu hawdurdodi o dan Adran 147.  STRWYTHURAU NEWYDD  8 Yn dilyn sylwadau gan berchennog, y prydleswr neu feddiannwr tir amaethyddol o dan Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, mewn rhai 

amgylchiadau, y pŵer i awdurdodi gosod strwythurau newydd, neu'n unol ag Adran 147ZA o Ddeddf Priffyrdd 1980, caiff Awdurdod y Parc Cenedlaethol ymrwymo i gytundeb i gynnal strwythurau cyfreithlon presennol.   9 Yn unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ni cheir ond awdurdodi strwythurau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl. Dibynnir ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu ar dystiolaeth hanesyddol, i ddangos bod strwythurau ar unrhyw briffyrdd eraill yn gyfyngiad cyfreithlon.   
10 Mewn achosion lle na ddangosir unrhyw ffiniau ar y Map Diffiniol, ond lle ceir strwythur sydd wedi'i godi hyd at safon sy'n dderbyniol o dan BS 5709:2018, ceir awdurdodi'r strwythur ar ôl cyflwyno sylwadau i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ar yr amod ei fod yn bodloni'r meini prawf priodol, gan roi sylw i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru y cyfeirir atynt yn Atodiad A, yn unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980.   
11 Os nad yw camfa, gât neu strwythur arall wedi'i gofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu os na chafodd ei awdurdodi gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu gan yr awdurdod unedol perthnasol na'i ragflaenwyr, ond ei fod ym marn swyddogion yn bodloni meini prawf Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, gan roi sylw i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru y cyfeirir atynt yn Atodiad A, dylid awdurdodi'r strwythur hwnnw'n unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
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ar ôl i'r tirfeddiannwr gyflwyno sylwadau i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac ar yr amod bod swyddogion o'r farn fod y strwythur yn cyrraedd safon dderbyniol.  12 Os nad yw camfa, gât neu strwythur arall wedi'i gofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu os na chafodd ei awdurdodi gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu gan yr awdurdod unedol perthnasol na'i ragflaenwyr, a'i fod ym marn swyddogion yn bodloni meini prawf Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, gan roi sylw i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru y cyfeirir atynt yn Atodiad A, ond nad yw'n cyrraedd y safon ofynnol, ar ôl i sylwadau gael eu cyflwyno i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac ar yr amod bod y strwythur yn cael ei addasu i raddau boddhaol er mwyn cyrraedd y safon honno cyn ei awdurdodi, caiff Awdurdod y Parc Cenedlaethol awdurdodi'r strwythur yn unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980.  
13 Os nad yw camfa, gât neu strwythur arall wedi'i gofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, neu os na chafodd ei awdurdodi gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu gan yr awdurdod unedol perthnasol na'i ragflaenwyr, ond ei fod ym marn swyddogion yn bodloni meini prawf Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, gan roi sylw i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru y cyfeirir atynt yn Atodiad A, a'i fod:  
(a) yn cael ei ganfod wedi dirywio; neu,   
(b) oherwydd ei cyflwr yn cael ei ystyried gan swyddogion yn rhwystr i'r defnyddiwr cyfreithlon; ac   (c) nad yw perchennog y tir wedi ymateb i gais, boed hynny ar lafar neu mewn ysgrifen oddi wrth swyddog o Awdurdod y Parc Cenedlaethol, i gyflawni'r gwaith cynnal angenrheidiol er mwyn gwella'r strwythur i safon dderbyniol o dan BS 5709:2018, ac nad yw'r perchennog yn gwneud cais am drwydded yn unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980:   

dylid ei ystyried yn gyfyngiad anghyfreithlon a chymryd y camau angenrheidiol i 
sicrhau ei fod yn cael ei dynnu o'r safle yn unol â darpariaethau Adran 143 o Ddeddf 
Priffyrdd 1980. 
 

14 Mewn achosion lle na fydd camfa, gât neu strwythur arall wedi'u cofnodi ar y Map Diffiniol a'r Datganiad, ac nad ydynt wedi'u hawdurdodi gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu'r awdurdod unedol perthnasol na'i ragflaenwyr ac nad yw ym marn y swyddogion yn bodloni meini prawf Adran 147 o'r Ddeddf Priffyrdd, gan roi sylw i'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru y cyfeiri atynt yn Atodiad A:   
dylid ei ystyried yn gyfyngiad anghyfreithlon a chymryd y camau angenrheidiol i 
sicrhau ei fod yn cael ei dynnu o'r safle yn unol â darpariaethau Adran 143 o Ddeddf 
Priffyrdd 1980. 
 

15 Yr unig ffordd y gellir cofnodi awdurdodiad neu gytundeb o dan Adran 147 neu 147ZA o Ddeddf Priffyrdd 1980 yw drwy lunio gorchymyn o dan Adran 53(3)(c)(iii) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Er nad yw Llywodraeth Cymru o'r farn fod angen i awdurdodau lleol gadw cofnod ar y Map Diffiniol a'r Datganiad o effaith awdurdodiadau neu gytundebau o dan Adran 147 ac Adran 147ZA o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau i sicrhau bod manylion am awdurdodiadau ar gael i'w harchwilio gan y cyhoedd gyda'r Map Diffiniol a'r Datganiad. 
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16 Er bod Is-adran 4 o Adran 53 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn cyfleu'n glir y gallai gorchymyn addasu map diffiniol ychwanegu manylion cyfyngiadau sy'n effeithio ar yr hawl 
tramwy at y datganiad, ym marn Llywodraeth Cymru nid yw'r pŵer i lunio gorchmynion addasu map diffiniol o dan Adran 53(3)(a) o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn ymestyn hyd at 27 ofyniad i awdurdodau lleol gofnodi effaith awdurdodiadau neu gytundebau o dan Adran 147 ac Adran 147ZA o Ddeddf Priffyrdd 1980 ar y map diffiniol a'r datganiad.  17 Gall cyfyngiadau godi, neu gael eu cofnodi drwy eu cynnwys mewn Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus ac yng Ngorchmynion Addasu'r Map Diffiniol. Polisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol fydd cofnodi'r holl gyfyngiadau perthnasol (os ydynt yn bodoli, neu os oes cynnig i'w gosod) ym mhob gorchymyn28  a lunnir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  Strwythurau Cysylltiedig  

18 Weithiau, gofynnir i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddarparu camfeydd cŵn yn gyfagos â 
chamfeydd er mwyn helpu cŵn sy'n cerdded gyda'u perchnogion, ac na ellir eu codi dros y gamfa, i fynd heibio. Lle ceir tystiolaeth o alw, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
ystyried ceisiadau am gamfeydd cŵn. Fodd bynnag, ni chaiff ceisiadau ond eu cymeradwyo os 
yw'r tirfeddiannwr wedi cytuno i osod camfa gŵn.          
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
27 Canllawiau Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru Mawrth 2007 
28Nid oes cyfleuster ar hyn o bryd i gynnwys cyfyngiadau mewn gorchmynion a lunnir o dan Adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
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Atodiad A  MEINI PRAWF I'W HYSTYRIED WRTH AWDURDODI STRWYTHURAU 
NEWYDD 
 
Adran 147, Deddf Priffyrdd 1980  
Pŵer i awdurdodi codi camfeydd ac ati ar lwybr troed neu lwybr ceffyl. 
 (1) os yw perchennog, prydlesai neu feddiannwr tir amaethyddol, neu dir y dygir i'w 
ddefnyddio i ddibenion amaethyddol, yn cyflwyno sylwadau i awdurdod cymwys, ynghylch 
llwybr troed neu lwybr ceffyl sy'n croesi'r tir, ei bod hi'n gyfleus codi camfeydd, gatiau neu 
wneud gwaith arall i atal anifeiliaid rhag mynd a dod er mwyn diogelu'r defnydd hwnnw neu 
unrhyw ddefnydd neilltuol o'r tir i ddibenion amaethyddol mewn modd effeithlon. 
 
(5) mae cyfeiriadau at dir amaethyddol ac at sy'n cael ei baratoi i gael ei ddefnyddio i 
ddibenion amaethyddol yn cynnwys cyfeiriadau at dir a ddefnyddir neu, yn ôl yr achos dan 
sylw, dir sy'n cael ei baratoi i gael ei ddefnyddio, i ddibenion coedwigaeth neu er mwyn 
bridio neu gadw ceffylau. 
 
Dyfyniad o Ganllawiau Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru o dan Adrannau 147 
a 147ZA o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn gysylltiedig â'r gofyniad i awdurdodau lleol roi 
sylw i anghenion pobl â phroblemau symudedd wrth awdurdodi camfeydd a gatiau. 
 
“Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynghori awdurdodau y dylent fod yn fodlon ar y tair 
agwedd ganlynol cyn awdurdodi rhwystr newydd o dan adran 147: 
 

1. Bod y tir yn cael ei ddefnyddio, neu'n cael ei baratoi i gael ei ddefnyddio at ddibenion amaethyddol, coedwigaeth neu fridio neu gadw ceffylau;     
2. Er mwyn i'r defnydd hwnnw fod yn effeithlon, ei bod yn fuddiol i strwythur gael ei godi ar y llwybr sy'n croesi'r tir i rwystro anifeiliaid rhag mynd a dod;     
3. Mai'r rhwystr sy'n cael ei awdurdodi yw'r rhwystr lleiaf cyfyngol sy'n diwallu'r angen i gadw anifeiliaid i mewn neu eu cau allan."   
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Atodiad 2 Ffurflenni ar gyfer strwythurau newydd 
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 ADRAN 147 O DDEDDF PRIFFYRDD 1980   FFURFLEN GAIS AWDURDODI STRWYTHUR     Enw’r Ymgeisydd : _____________________________________________________  Cyfeiriad yr Ymgeisydd: __________________________________________________  ____________________________________________________________________  sef perchennog tir/lesddeiliad/meddiannydd* y tir yn y lleoliad sydd wedi’i ddisgrifio isod, y mae’r llwybr troed/llwybr ceffyl* cyhoeddus yn ei groesi.   Lleoliad y strwythur arfaethedig  Cymuned: ____________________________ Rhif Llwybr: ______________________   Cyfeirnod grid: ___________________________________________  Disgrifiad o’r lleoliad: _____________________________________  Map wedi’i gynnwys: Ydyw / Nac ydyw*   Y math o strwythur (e.e. gât i gerddwyr, gât mochyn etc.) __________________________   Rhesymau dros y strwythur:   ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________    Llofnod yr ymgeisydd: ___________________________________________________   Dyddiad y cais: _____________________________________________________   Rhoddir awdurdodiad o dan yr amodau cyffredinol sydd wedi’u dangos drosodd. Darllenwch y rhain cyn gwneud cais am awdurdodiad er mwyn sicrhau y byddwch yn gallu cydymffurfio â nhw os rhoddir awdurdodiad. Gall yr Awdurdod osod amodau eraill sy’n ymwneud yn benodol â’ch cais.  
(*dileer fel y bo’n briodol).  
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Atodlen Amodau ar gyfer Awdurdodi Strwythur ar Lwybr Troed neu Lwybr Ceffyl Cyhoeddus 
1. Rhaid i’r ymgeisydd (‘chi’) fod yn berchennog, lesddeiliad neu feddiannydd tir amaethyddol.  2. Rhaid i’r gwaith o godi strwythur fod yn fodd o atal anifeiliaid rhag mynd i mewn neu allan ar dir amaethyddol a rhaid i’r strwythur fod yn brif fodd o gyfyngu’r da byw.   3. Rhaid adeiladu’r strwythur yn unol â Safon Brydeinig 5709:2018.   4. Rhaid peidio â gosod rhwystr ar y strwythur ac, os mai gât ydyw, rhaid peidio â’i chloi ar unrhyw adeg.   5. Nid yw weiren bigog na ffens drydan i’w chysylltu ag unrhyw ran o’r strwythur.   
6. Er mwyn osgoi sarnu wyneb yr hawl tramwy, nid yw cafnau dŵr na chafnau bwydo i gael eu lleoli o fewn 5 metr i’r strwythur.   7. Rhaid i’r strwythur gael ei gadw gennych chi mewn cyflwr sy’n gyson â gofynion adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 1980.   8. Os bydd y defnydd o’r tir sy’n gyfagos i’r strwythur yn newid ar unrhyw adeg fel na fydd y strwythur yn angenrheidiol wedyn i atal anifeiliaid rhag mynd i mewn ac allan, rhaid i’r strwythur gael ei symud gennych chi.   9. Os bydd y darn o dir y mae’r hawl tramwy yn ei groesi yn peidio â bod yn dir amaethyddol, rhaid i’r strwythur gael ei symud gennych chi er mwyn adfer mynediad di-dor ar hyd yr hawl tramwy.   10. Mae’r awdurdod yn cadw’r hawl i osod nodwyr llwybr ar unrhyw ran o’r strwythur.   11. Os bydd y strwythur yn dadfeilio, mae APCBB yn cadw’r hawl i ddirymu’r awdurdodiad a symud y strwythur ar eich traul chi. 

 
12. Os methir â chydymffurfio ag unrhyw amodau a osodir, mae APCBB yn cadw’r hawl i ddirymu’r awdurdodiad a symud y strwythur ar eich traul chi.   13. Os dangosir ar ddyddiad diweddarach fod statws uwch i’r llwybr, er enghraifft bod llwybr troed yn dod yn llwybr ceffyl, yna bydd yr awdurdodiad yn annilys.   14. Eich dyletswydd chi yw sicrhau na fydd codi strwythur yn ymyrryd ag unrhyw hawliau preifat y gellir eu harfer dros y briffordd gyhoeddus.  
15. Ni fydd yr awdurdodiad hwn yn dod i rym nes bydd copi o’r llythyr awdurdodi wedi 

cael ei lofnodi gennych chi a’i ddychwelyd i APCBB. 
 

16. Rhaid i chi hysbysu APCBB pan fydd y gwaith o osod y strwythur wedi’i gwblhau fel y 
gellir ei archwilio a’i gymeradwyo. 
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 ADRAN 147 O DDEDDF PRIFFYRDD 1980   FFURFLEN AWDURDODI STRWYTHUR  

  At: _________________________________________________________________  O: _________________________________________________________________  ____________________________________________________________________  Ar ________________________________ cyflwynasoch gais i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog am awdurdodiad i godi ______________  yn y lleoliad sydd wedi’i ddisgrifio isod a’i ddangos ar y map a atodwyd.   Lleoliad y strwythur arfaethedig  Cymuned: ____________________________ Rhif Llwybr: ______________________   Cyfeirnod grid: ________________________________________________________  Disgrifiad o’r lleoliad: __________________________________________________  Y math o strwythur: _____________________________________________________  YN AWR mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn awdurdodi’r strwythur dywededig o dan yr amodau cyffredinol drosodd a’r amodau penodol sydd wedi’u rhestru isod: 
 ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________  ____________________________________________________________________   Llofnod y Swyddog Awdurdodedig: _________________________________________  Dyddiad: _____________________________________________________________   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •      Rwyf i, _________________________________ o ___________________________  _____________________________________ drwy hyn yn derbyn yr amodau uchod   Llofnod: _______________________________ Dyddiad: ______________________ 
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Atodlen Amodau ar gyfer Awdurdodi Strwythur ar Lwybr Troed neu Lwybr Ceffyl Cyhoeddus 
1. Rhaid i’r ymgeisydd (‘chi’) fod yn berchennog, lesddeiliad neu feddiannydd tir amaethyddol.  2. Rhaid i’r gwaith o godi strwythur fod yn fodd o atal anifeiliaid rhag mynd i mewn neu allan ar dir amaethyddol a rhaid i’r strwythur fod yn brif fodd o gyfyngu’r da byw.   3. Rhaid adeiladu’r strwythur yn unol â Safon Brydeinig 5709:2018.   4. Rhaid peidio â gosod rhwystr ar y strwythur ac, os mai gât ydyw, rhaid peidio â’i chloi ar unrhyw adeg.   5. Nid yw weiren bigog na ffens drydan i’w chysylltu ag unrhyw ran o’r strwythur.   
6. Er mwyn osgoi sarnu wyneb yr hawl tramwy, nid yw cafnau dŵr na chafnau bwydo i gael eu lleoli o fewn 5 metr i’r strwythur.   7. Rhaid i’r strwythur gael ei gadw gennych chi mewn cyflwr sy’n gyson â gofynion adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 1980.   8. Os bydd y defnydd o’r tir sy’n gyfagos i’r strwythur yn newid ar unrhyw adeg fel na fydd y strwythur yn angenrheidiol wedyn i atal anifeiliaid rhag mynd i mewn ac allan, rhaid i’r strwythur gael ei symud gennych chi.   9. Os bydd y darn o dir y mae’r hawl tramwy yn ei groesi yn peidio â bod yn dir amaethyddol, rhaid i’r strwythur gael ei symud gennych chi er mwyn adfer mynediad di-dor ar hyd yr hawl tramwy.   10. Mae’r awdurdod yn cadw’r hawl i osod nodwyr llwybr ar unrhyw ran o’r strwythur.   11. Os bydd y strwythur yn dadfeilio, mae APCBB yn cadw’r hawl i ddirymu’r awdurdodiad a symud y strwythur ar eich traul chi. 

 
12. Os methir â chydymffurfio ag unrhyw amodau a osodir, mae APCBB yn cadw’r hawl i ddirymu’r awdurdodiad a symud y strwythur ar eich traul chi.   13. Os dangosir ar ddyddiad diweddarach fod statws uwch i’r llwybr, er enghraifft bod llwybr troed yn dod yn llwybr ceffyl, yna bydd yr awdurdodiad yn annilys.   14. Eich dyletswydd chi yw sicrhau na fydd codi strwythur yn ymyrryd ag unrhyw hawliau preifat y gellir eu harfer dros y briffordd gyhoeddus.  
15. Ni fydd yr awdurdodiad hwn yn dod i rym nes bydd copi o’r llythyr awdurdodi wedi 

cael ei lofnodi gennych chi a’i ddychwelyd i APCBB. 
 

16. Rhaid i chi hysbysu APCBB pan fydd y gwaith o osod y strwythur wedi’i gwblhau fel y 
gellir ei archwilio a’i gymeradwyo. 
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  CAIS AM AWDURDODI STRWYTHUR AR HAWL TRAMWY GYHOEDDUS - ADRAN 147 O DDEDDF PRIFFYRDD 1980  CANLLAW  Cyflwyniad  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (APCBB) yn ceisio darparu rhwydwaith o hawliau tramwy cyhoeddus sydd, hyd y bo modd, heb rwystrau ac yn hawdd eu defnyddio gan bawb. Fodd bynnag, fe geir achosion lle mae angen strwythurau fel gatiau i reoli da byw.  Gall strwythurau, fel camfeydd a gatiau, fod yn bresennol ar hawl tramwy gyhoeddus os 
oeddent un ai a) yn bresennol ar yr adeg y cafodd yr hawl tramwy ei chyflwyno i’r cyhoedd 
yn wreiddiol, neu b) wedi’u hawdurdodi gan yr awdurdod priffyrdd i reoli mynediad i mewn 
ac allan gan anifeiliaid fferm. Os nad yw strwythur yn bodloni’r naill neu’r llall o’r meini prawf 
hyn, yna mae’n rhwystr anghyfreithlon a chymerir camau gorfodi yn ei gylch. Mae canllawiau 
yn y pecyn hwn am y ffordd i wneud cais am awdurdodi strwythur. Mae hefyd yn cynnwys y 
ffurflen y bydd angen ei llenwi. 
 
Awdurdodi  O dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae APCBB yn gallu rhoi caniatâd i chi osod gât 
neu gamfa os oes angen i chi reoli mynediad i mewn ac allan gan anifeiliaid ar dir 
amaethyddol. Mae tir amaethyddol yn cynnwys tir y dechreuir ei ddefnyddio ar gyfer 
amaethyddiaeth, tir sydd wedi’i ddefnyddio neu y dechreuir ei ddefnyddio i fridio neu gadw 
ceffylau a thir sydd wedi’i ddefnyddio neu y dechreuir ei ddefnyddio ar gyfer coedwigaeth. 
Dim ond os gellir cydymffurfio â darpariaethau adran 147 y gellir rhoi caniatâd i chi. Nid yw’r 
ddeddfwriaeth yn caniatáu codi strwythur ar Gilffordd Gyfyngedig neu Gilffordd sy’n Agored 
i Bob Traffig. 
 
Y Math o Strwythur   Bydd APCBB yn rhoi caniatâd ar gyfer strwythurau y gellir eu defnyddio’n rhwydd gan 
gynifer o bobl â phosibl, gan fantoli hyn yn erbyn yr angen i’r strwythur gadw stoc. Mae 
Deddf Cydraddoldeb 2010 yn ei gwneud yn ofynnol bod anghenion pobl anabl yn cael eu 
hystyried wrth awdurdodi strwythurau. Felly dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y bydd 
APCBB yn awdurdodi camfeydd ar hawliau tramwy. Mae gatiau addas yn gallu cynnwys 
gatiau i gerddwyr, gatiau mochyn neu gatiau cae a rhaid i unrhyw gât newydd gydymffurfio â 
Safon Brydeinig 5709. O ganlyniad i hyn, rhaid i gatiau ar lwybrau ceffyl fod yn hawdd eu 
hagor ar gefn ceffyl ac ar droed. 
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Cost a chynnal a chadw  Gan fod gât yn cael ei gosod fel arfer er budd y perchennog tir/meddiannydd, chi yr 
ymgeisydd fydd yn gyfrifol am ddarparu a gofalu am y gât. Mae adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 
1980 yn rhoi’r perchennog/meddiannydd o dan ddyletswydd i gadw’r strwythur mewn cyflwr 
diogel ac at safon sy’n ofynnol i atal ymyrraeth afresymol â hawliau defnyddwyr. Gan nad 
yw’r strwythur yn rhan o’r briffordd, mae baich yr atebolrwydd ar y perchennog. Lle mae 
strwythur yn bresennol sydd wedi’i awdurdodi, bydd APCBB yn cyfrannu 25% at y costau 
rhesymol am ei atgyweirio neu ei gyfnewid ar yr amod bod y Tîm Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus yn cytuno ar hyn ymlaen llaw. Os bydd perchennog yn gwrthod atgyweirio 
strwythur neu os yw’r atgyweirio’n anfoddhaol, yna mae gan APCBB y pwerau cyfreithiol 
sydd eu hangen i wneud y gwaith angenrheidiol ei hun a chodi tâl amdano ar y perchennog. 
 
Ar hyn o bryd ni chodir tâl am gyflwyno cais am awdurdodi strwythur ar Hawl Tramwy Gyhoeddus.   Sut i wneud cais am awdurdodiad  Mae copi o’r Ffurflen Gais Awdurdodi Strwythur wedi’i atodi yn ogystal ag atodlen o 
amodau a fyddai’n cael eu gosod (ynghyd ag unrhyw amodau eraill) ar unrhyw awdurdodiad 
a roddir. Darllenwch y rhain yn ofalus cyn gwneud cais am awdurdodiad i sicrhau y byddwch 
yn gallu cydymffurfio â nhw os rhoddir awdurdodiad. Os hoffech drafod unrhyw agweddau 
ar eich cais, cysylltwch yn ddi-oed â Thîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus APCBB ar 01874 
624437. 
 
Ar ôl llenwi’r ffurflen gais, dylech ei dychwelyd i ‘Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus, 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Plas y Ffynnon, Ffordd Cambrian, 
Aberhonddu, Powys LD3 7HP’. Os rhoddir caniatâd, anfonir dau gopi o’r cytundeb 
awdurdodi atoch i’w llofnodi. Byddwch yn dychwelyd un copi i APCBB ac yn cadw un copi 
ar gyfer eich cofnodion eich hun. Ar ôl hyn, bydd yr awdurdodiad yn ddilys. Os byddwch yn 
peidio â chydymffurfio ag unrhyw un o’r amodau, yna bydd APCBB yn ei gwneud yn ofynnol 
i’r strwythur gael ei symud. 
 
Gwrthodir cais os nad yw’n cwrdd â darpariaethau adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 ac ni 
ellir apelio yn erbyn penderfyniad gan APCBB i wrthod rhoi awdurdodiad nac yn erbyn yr 
amodau y mae’n eu gosod. 
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Atodiad 3 Polisi ynghylch adennill costau ar gyfer gorchmynion llwybr cyhoeddus a 
croesfannau rheilffordd 
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Polisi ynghylch adennill costau ar gyfer gorchmynion llwybr cyhoeddus a 
chroesfan reilffordd 

 Mae'r Polisi yn deillio o Gylchlythyr 3/93 (Adran yr Amgylchedd), 6/93 (Y Swyddfa Gymreig) 
sydd yn eu tro yn deillio o Ddeddf Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Rheoliadau Llywodraeth 
Leol (Adennill Costau am Orchmynion Llwybr Cyhoeddus) 1993. 
 
Mae'r darpariaethau perthnasol yn galluogi awdurdodau i adennill eu costau hysbysebu a 
gweinyddol yn gysylltiedig â llunio gorchmynion o dan adrannau 26 a 118 i 119A o Ddeddf 
Priffyrdd 1980, ac adrannau 257 a 261 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 
 Mae'r achos o blaid galluogi awdurdodau i godi tâl am orchmynion llwybr cyhoeddus a 
chroesfan reilffordd yn seiliedig ar y gynsail fod yr ymgeisydd, wrth wneud cais am orchymyn, 
yn gobeithio cael rhyw fudd yn sgil dileu neu wyro'r llwybr neu'r ffordd.  Fodd bynnag, er y 
dylid disgwyl i ymgeiswyr ysgwyddo'r gost o lunio gorchymyn fel arfer, caiff awdurdodau 
ddewis peidio codi tâl, neu godi tâl am gyfran o'r gost.  Caiff awdurdodau ddewis ystyried 
ffactorau fel caledi ariannol, y budd pobl i ddefnyddwyr yr hawl tramwy ac ati, a hepgor cyfran 
o'r tâl, neu'r cyfan ohono, os ystyrir bod hynny'n briodol.  Roedd Rheoliadau Llywodraeth 
Leol (Adennill Costau am Orchmynion Llwybr Cyhoeddus) 1993 yn pennu tâl uchafswm y 
gallai awdurdodau ei godi er mwyn adennill costau gweinyddol a ysgwyddir wrth lunio 
gorchymyn. Cafodd yr uchafswm hwn ei ddileu yn sgil Rheoliadau Awdurdodau Lleol (Taliadau 
am Gymorth mewn Gwledydd Tramor a Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus) 1996, fel yr 
esboniwyd yng Nghylchlythyr 47/96 (Y Swyddfa Gymreig). 
 Yng ngoleuni'r rheoliadau hyn, dyma bolisi Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
ar adennill costau am orchmynion Llwybr Cyhoeddus a Chroesfannau Rheilffordd:- 
 1.0 Taliadau safonol 
 

a) codir tâl safonol o £1000 (heb gynnwys TAW) am bob gorchymyn diwrthwynebiad; 
 

b) dylid codi tâl ar yr ymgeisydd am y gost o gyhoeddi'r hysbysiadau canlynol yn y wasg 
leol: 
 
i) gwneud y gorchymyn; 

 
ii) cadarnhau'r gorchymyn; 

 
iii) ardystio'r gorchymyn lle bo'n briodol; 

 
c) yr ymgeisydd fydd yn ysgwyddo'r holl gostau'n gysylltiedig â darparu ar gyfer y llwybr 

newydd 
 
2.0 Hepgor taliadau 
 



94  

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystyried hepgor y taliadau'n llwyr, neu gyfran 
ohonynt: 

 
(a) os ceir rhywfaint o fudd i'r cyhoedd yn sgil y gorchymyn; 
 
(b) os yw'r gorchymyn ei gwneud hi'n bosibl i unioni anghysonderau ar y map 

diffiniol; 
 

(c) os yw'r gorchymyn yn gwyro llwybr oddi ar dir y mae cyflwr ei arwynebedd 
naturiol yn anodd, sy'n golygu ei bod hi'n anodd/amhosib defnyddio'r llwybr am 
gyfnod sylweddol o amser yn ystod y flwyddyn; 

 
(d) lle bo'r gorchymyn yn gwyro llwybr oddi wrth fan y mae'n debygol y bydd 

erydiad neu brosesau eraill naturiol yn effeithio arni; 
 

(e) lle bo'r gorchymyn yn cael ei lunio i wyro neu ddileu'r llwybr am resymau'n 
gysylltiedig â diogelwch y cyhoedd; 

 
(f) lle bo'r gorchymyn yn gwyro llwybr lle mae gormodedd o goedwig neu goetir 

wedi'u plannu, a lle nad ystyrir bod clirio'r llinell ddiffiniol yn ddichonadwy, neu 
lle yr ystyrir bod llwybr amgen yn cynnig llawer mwy o le i symud; 

 
(g) mewn rhai achosion o galedi ariannol; 
 
(h) mewn unrhyw amgylchiadau eraill arbennig 

 
 Bernir ynghylch pob achos yn ôl ei rinweddau ei hun, gan gyflwyno argymhelliad i 

Bwyllgor Cynllunio, Mynediad a Hawliau Tramwy y Parc Cenedlaethol.  Bydd y costau'n 
gysylltiedig ag adeiladu'r llwybr newydd yn cael eu hystyried mewn modd tebyg. 

 
3.0 Ad-daliadau 
 
      Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ad-dalu unrhyw daliadau: 
 

(a) os nad yw'n cadarnhau gorchymyn diwrthwynebiad; 
 
(b) os nad yw'n cyflwyno gorchymyn a wrthwynebir gerbron Gweinidogion Cymru 

heb gytundeb yr ymgeisydd; 
 
(c) os na chaiff y gorchymyn ei gadarnhau gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol neu 

gan Weinidogion Cymru gan na chafodd ei wneud yn ddilys 
 
4.0 Newidiadau o ran polisi 
 

Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu'r polisi lle bo angen ac yn cyflwyno 
diwygiadau i gynnwys unrhyw gynnydd i'w gostau. 
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Atodiad 4 Rhestr o swyddogaethau a ddirprwywyd 
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Deddf Adran Pwrpas 
Adeiladu, cynnal a chadw, atgyweirio, gosod mynegbyst ac arolygu 
Deddf Priffyrdd 1980 36 Priffyrdd y gellir eu cynnal ar draul y cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 41 Dyletswydd i gynnal priffyrdd y gellir eu cynnal ar draul y cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 62 Pŵer gwella cyffredinol 
Deddf Priffyrdd 1980 66(3) Troedffyrdd a chanllawiau ar gyfer priffyrdd y gellir eu cynnal ar draul y cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 72(1) Lledu priffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 76 Lefelu priffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 77 Newid lefelau 
Deddf Priffyrdd 1980 91 Adeiladu pont i gario priffyrdd y gellir eu cynnal ar draul y cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 92 Adeiladu pont y gellir ei chynnal ar draul y cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 100 Draenio priffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 101 Pŵer i lenwi ffosydd ar ochr ffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 102 Darparu gwaith i ddiogelu priffyrdd rhag peryglon natur  
Deddf Priffyrdd 1980 146 Dyletswydd i gynnal camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl 
Deddf Priffyrdd 1980 147 Pŵer i awdurdodi codi camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl 
Deddf Priffyrdd 1980 147ZA Cytundebau sy’n ymwneud â gwelliannau er budd personau sydd â phroblemau symudedd 
Deddf Priffyrdd 1980 150 Dyletswydd i symud eira, pridd etc. oddi ar briffordd 
Deddf Cefn Gwlad 1968 27 Dyletswydd i osod mynegbost o ffordd fetlin ac i osod nodwyr llwybr 
Gorfodi’r brif ddyletswydd i ddiogelu hawliau’r cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 130 Diogelu hawliau’r cyhoedd 
Deddf Priffyrdd 1980 130A Hysbysiadau i orfodi’r ddyletswydd mewn perthynas â llwybrau cyhoeddus 
Deddf Priffyrdd 1980 130B Gorchmynion yn dilyn hysbysiad o dan adran 130A 
Deddf Priffyrdd 1980 56 Achos i gael gorchymyn i atgyweirio priffordd 
Deddf Priffyrdd 1980 57 Pwerau diofyn mewn perthynas â pheidio ag atgyweirio priffyrdd y gellir eu cynnal yn breifat 
Deddf Priffyrdd 1980 59 Adennill costau o ganlyniad i draffig eithriadol 
Deddf Priffyrdd 1980 131(1)(b) Cosb am ddifrodi priffordd – symud 
Deddf Priffyrdd 1980 131(1)(c) Cosb am ddifrodi priffordd – dyddodion 
Deddf Priffyrdd 1980 131(2) Cosb am ddifrodi priffordd – tynnu arwyddion 
Deddf Priffyrdd 1980 131A Amharu ar wyneb priffyrdd penodol 
Deddf Priffyrdd 1980 132 Marciau heb eu hawdurdodi ar briffordd 
Deddf Priffyrdd 1980 134 Aredig llwybr troed neu lwybr ceffyl 
Deddf Priffyrdd 1980 135 Awdurdodi gwaith arall sy’n amharu ar lwybr troed neu lwybr ceffyl 
Deddf Priffyrdd 1980 135A Gwyriad dros dro ar gyfer gwaith peryglus 
Deddf Priffyrdd 1980 135B Gwyriad dros dro ar gyfer gwaith peryglus: atodol 
Deddf Priffyrdd 1980 137 Cosb am rwystro bwriadol 
Deddf Priffyrdd 1980 137A Pŵer i orchymyn i droseddwr symud rhwystr 
Deddf Priffyrdd 1980 142 Trwydded i blannu coed, llwyni mewn priffordd 
Deddf Priffyrdd 1980 143 Pŵer i symud strwythyrau oddi ar briffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 145 Pwerau mewn perthynas â gatiau ar draws priffyrdd 
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Deddf Priffyrdd 1980 146 Dyletswydd i gynnal camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl 
Deddf Priffyrdd 1980 148 Cosb am ddyddodi pethau neu osod bythau ar briffyrdd 
Deddf Priffyrdd 1980 149 Symud pethau sydd wedi’u dyddodi ar briffyrdd fel eu bod yn niwsans 
Deddf Priffyrdd 1980 154 Torri neu gwympo coed sy’n bargodi neu sy’n berygl i ffyrdd neu lwybrau troed 
Deddf Priffyrdd 1980 311 Parhau â throseddau 
Deddf Priffyrdd 1980 322 Cyflwyno hysbysiadau 
Deddf Priffyrdd 1980 323 Cyfrifo cyfnodau 
Deddf Cyfrifoldebau Heddluoedd Trefol 1847 28 Gwahanol fân droseddau mewn strydoedd 
Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 57 Cosb am ddangos hysbysiadau ar lwybrau troed sy’n cymell y cyhoedd i beidio â’u defnyddio 
Deddf Arfau Tanio 1968 19 Arfau tanio mewn lle cyhoeddus 
Deddf Traffig Ffyrdd 1988 34 Gwahardd gyrru cerbydau a yrrir yn fecanyddol mewn mannau eraill heblaw ar ffyrdd 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 59 Gwahardd cadw teirw ar dir y mae hawliau tramwy cyhoeddus yn ei groesi 
Swyddogaethau mewn cysylltiad â’r Map Diffiniol 
Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 53 Dyletswydd i ddal y map diffiniol a’r datganiad dan sylw yn barhaus 
Deddf Priffyrdd 1980 116 Pŵer llys ynadon i awdurdodi cau neu wyro priffordd 
Deddf Priffyrdd 1980 117 Cais am orchymyn o dan adran 116 ar ran person arall 
Deddf Priffyrdd 1980 122 Pŵer i wneud dargyfeiriad dros dro lle mae priffordd ar fin cael ei hatgyweirio neu ei lledu 
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Atodiad 5 Rhestr o Orchmynion a gwblhawyd rhwng 01/04/04 a 01/09/16 
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Dyddiad y Gorchymyn Teitl y Gorchymyn Dyddiad Cadarnhau’r Gorchymyn 
06/05/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Llanfrynach Llwybr Troed Rhif 2 a Llwybrau Ceffyl Rhifau 10 ac 16 yn Plas-y-gaer) 2004 

26/08/04 

03/06/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 7, 10 ac 11 yn New Forest Farm yng Nghymuned Llanigon 2004 
18/11/04 

24/06/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 45 yn Whole House yn Nhref Talgarth 2004 18/11/04 
01/07/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 36 ym Maes-y-beddau yng Nghymuned Llangynidr 2004 14/07/05 
01/07/04 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 35 ym Maes-y-beddau yng Nghymuned Llangynidr 2004 18/11/04 
01/07/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 38 yn Cae-Madog yng Nghymuned Llangynidr 2004 16/12/04 
01/07/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Rhif 13 yn Cwmbrynich Farm yng Nghymuned Maescar 2004 07/02/08 
26/08/04 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Rhif 

55A yn Tŷ’r Ywen yng Nghymuned Llangynidr 2004 
26/01/07 

26/08/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 113 yn Glan-y-nant yn Nhref Talgarth 2004 14/07/05 
21/10/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 9 (rhan) yn Llanelly Hill yng Nghymuned Llanelli 2004 27/01/05 
21/10/04 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 19 (rhan) yn Llanelly Hill yng Nghymuned Llanelli 2004 27/01/05 
18/11/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 23 a 42 yn Tycynfin yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du 2004 

08/12/05 

18/11/04 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 24 yn Tycynfin yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du 2004 08/12/05 
18/11/04 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du yn Tycynfin 2004 08/12/05 
09/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 49/29 yn Blaenllechach yng Nghymuned Llanddeusant 2004 13/10/05 
09/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Rhif 12 yn Foxen yng Nghymuned Maescar 2004 10/02/05 
16/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 5 (rhan), Parc-y-bryn, Bwlch yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du 2004 

10/02/05 

16/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 26 (rhan), Pentre-bach Uchaf yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du 2004 
10/02/05 

16/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 51 yn Wern Watkin yng Nghymuned Llangatwg 2004 30/06/05 
16/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 59 yn Llwmws Farm yng Nghymuned Llangatwg 2004 10/02/05 
16/12/04 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 14 yn Pantllefrith yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2004 14/07/05 
20/01/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 41 yn Trefecca yn Nhref Talgarth 2005 09/09/05 
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05/05/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 37 yn Little New Court yng Nghymuned Llandeilo Bertholau 2004 
30/06/05 

05/05/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 14 a 18 yn Penybryn yng Nghymuned Llan-gors 2005 27/09/05 
21/07/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 14 yn The Wern, Llanfihangel Tal-y-llyn yng Nghymuned Llan-gors 2005 

24/07/06 

06/10/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Rhif 81 yn Beiliau-bach yn Nhref Talgarth 2005 15/06/06 
13/10/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 30 a 31 yn Crincae yng Nghymuned Llanddeusant 2005 06/12/07 
20/10/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 34 yng Nghymuned Llandeilo Bertholau 2005 22/11/07 
20/10/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 25 yng Nghymuned Llandeilo Bertholau 2005 22/11/07 
20/10/05 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 51 yng Nghymuned Llandeilo Bertholau 2005 22/11/07 
20/10/05 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB Cymuned Llandeilo Bertholau 2005 22/11/07 
27/10/05 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 43 yn New Barn yng Nghymuned Goetre Fawr 2005 

09/11/06 

27/10/05 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB yn New Barn Farm a Cwm Farm yng Nghymuned Goetre Fawr 2005 19/10/06 
27/10/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 88 (rhan) yn Hendre-glyn yng Nghymuned Llanofer 2005 19/10/06 
27/10/05 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 178 (rhan) yn Hendre-glyn yng Nghymuned Llanofer 2005 19/10/06 
27/10/05 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB yn Hendre-glyn yng Nghymuned Llanofer 2005 19/10/06 
27/10/05 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 90 yn Hendre-glyn yng Nghymuned Llanofer 2005 19/10/06 
03/11/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Ceffyl Rhif 23 yn Berth-lwyd-fach yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2005 13/07/06 
08/12/05 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 279 a 286 yn Pinegrove yng Nghymuned Llan-ffwyst Fawr 2005 

19/10/06 

15/12/05 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 43 yn Nhref Ystradgynlais 2005 27/05/10 
13/07/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Ceffyl Rhif 10 yn Pen-yr-heol yng Nghymuned Llanfrynach 2006 20/09/07 
13/07/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 4 yn Slade Farm yng Nghymuned Llanfrynach 2006 20/09/07 
16/11/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 44 yn Hendy yng Nghymuned Dyffryn Cennen 2006 11/10/07 
16/11/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 48/9 a 48/12 yn Nant-y-moch yng Nghymuned Llangadog 2006 

06/12/07 

14/12/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 76 (rhan) yn Graigllwyd Fach yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du 2006  
27/12/07 
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14/12/06 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 32 a 57 yng Nghymuned Llangatwg 2006 27/9/07 
14/12/06 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 26 yng Nghymuned Llangatwg 2006 11/10/07 
13/09/07 Gorchymyn Addasu APCBB Llwybr Troed Rhif 41 yn Trefecca yn Nhref Talgarth 2007 05/05/10 
11/10/07 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 24 yn Glan-ddu yng Nghymuned Llangadog 2007 10/10/08 
01/11/07 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 13 yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2007 24/04/08 
01/11/07 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 19 (rhan) yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2007 01/05/08 
01/11/07 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 10 a 62 yng Nghymuned Llangynidr 2007 13/12/07 
01/11/07 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB Cymuned Llangynidr 2007 13/12/07 
15/11/07 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 4 yng Nghymuned Maescar 2007  17/01/08 
15/11/07 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 5 yn Penybont yng Nghymuned Maescar 2007  01/05/08 
29/11/07 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 327 a 335 yn Cwm Coed-y-cerrig yng Nghymuned Crucornau Fawr 2007 

31/01/08 

29/11/07 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Cyhoeddus Cwm Coed-y-cerrig yng Nghymuned Crucornau Fawr 2007 31/01/08 
17/01/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 18 a 19 yn Pantycrafog Fawr yng Nghymuned Crai 2008 31/07/08 
24/01/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 7 yn Cilfach-Bronwydd yng Nghymuned Ystradfellte 2008 12/01/12 
24/01/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 33 yn Blaen-nedd-isaf yng Nghymuned Ystradfellte 2008 10/0708 
31/01/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 25 yn Coity-mawr yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2008 24/04/08 
22/05/08 Gorchymyn Diddymu Arbennig APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 27 yn Coleg Crist yn Nhref Aberhonddu) 2008 27/08/09 
18/12/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 35 yn Church View yng Nghymuned Llangatwg 2008 19/05/09 
18/12/08 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 19 yn Waterfall Cottage yng Nghymuned Glyn Tarell 2008 09/07/09 
25/03/10 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 23 ym Maescarnog yng Nghymuned Crai 2010 17/01/12 
25/03/10 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 42 yn Pentre Cribarth yng Nghymuned Tawe Uchaf 2010 27/05/10 
25/06/09 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 30 yn Dinas Field yn Nhref Aberhonddu 2009 18/03/10 
08/07/10 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 486 yng Nghymuned Crucornau 2010 15/07/11 
15/07/10 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybrau Troed Rhifau 1, 6 a 7 yn Beili-gwern a Coed-Howell yng Nghymuned Crai 2010 

09/09/15 

15/07/10 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Rhif 11 yn Nhref Talgarth 2010 24/03/11 
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02/12/10 Gorchymyn Addasu APCBB Cilffordd sy’n Agored i Bob Traffig Troed-y-bryn, Pencelli yng Nghymuned Tal-y-bont ar Wysg 2010 03/03/11 
26/05/11 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Rhif 12 yn Llanelly Hill yng Nghymuned Llanelli) 2011 15/12/11 
26/05/11 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed yn Llanelly Hill yng Nghymuned Llanelli) 2011 02/12/11 
07/06/11 Gorchymyn Addasu APCBB (Cymuned Tal-y-bont ar Wysg) (Llwybr Troed Rhif 55) 2011 17/08/12 
30/06/11 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Crucornau Llwybr Troed Rhif 77) 2011 28/01/15 
30/06/11 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Crucornau yn Cwm Bwchel, Llanddewi Nant Hodni) 2011 20/10/11 
30/06/11 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Llan-ffwyst Fawr Llwybr Troed Rhif 81) 2011 18/08/11 
14/07/11 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Faenor Llwybr Troed Rhif 3 yn Llwyn Brain Farm) 2011 08/09/11 
28/07/11 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Crucornau Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 3) 2011 20/10/11 
28/07/11 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Crucornau Llwybr Troed Rhif 24) 2011 20/10/11 
28/07/11 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Crucornau yn Court Farm, Llanddewi Nant Hodni) 2011 20/10/11 
11/08/11 Gorchymyn Addasu APCBB (Llwybr Troed Rhif 19 yn Nhref y Gelli) 2011 03/11/11 
22/03/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 33 yn Nhref y Fenni 2012 26/06/14 
29/03/12 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Rhif 23 yn Nhref y Gelli) 2012 24/05/12 
03/05/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 81 yng Nghymuned Llan-ffwyst Fawr) 2012 05/07/12 
10/05/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 20 yn Nhref Talgarth) 2012 12/07/12 
10/05/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 28 yn Nhref Talgarth) 2012 12/07/12 
20/09/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 39 yn Nhref Talgarth) 2012 15/11/12 
26/09/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 15 yn Tai-cwplau yng Nghymuned Hirwaun) 2012 

24/10/13 

13/12/12 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 85 yn Clyn-gwyn yng Nghymuned Ystradfellte) 2012 
20/06/13 

13/12/12 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Rhif 85 (2 ran) yng Nghymuned Ystradfellte) 2012 20/06/13 
13/12/12 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Ystradfellte yn Clyn-gwyn) 2012 20/06/13 
17/01/13 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 19 yn Slwch Farm yn Nhref Aberhonddu) 2013 18/04/13 
17/01/13 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus yn Slwch Farm yn Nhref Aberhonddu) 2013 18/04/13 
18/07/13 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned Llanfihangel Cwm Du yn Pen Bank a Cwm Farm) 2013 26/09/13 
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18/07/13 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybrau Troed Rhifau 23 a 34 (Rhan) yng Nghymuned Llanfihangel Cwm Du) 2013 
26/09/13 

25/07/13 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybrau Troed Rhifau 81 ac 83 yng Nghymuned Llangadog) 2013 02/10/13 
28/11/13 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus yn Tynllwyn yng Nghymuned Llanfrynach) 2013 29/05/14 
28/11/13 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus yn Tynllwyn yng Nghymuned Llanfrynach) 2013 29/05/14 
23/01/14 Gorchymyn Creu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Cymuned 

Llangynidr yn Tŷ’r Ywen a Pendarren) 2014 
20/03/14 

06/02/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 42 yn Dan-y-capel yng Nghymuned Llanigon) 2014 
22/01/16 

20/02/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 38 yn Dan-y-Common yng Nghymuned Gwernyfed) 2014 
03/04/14 

05/03/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybrau Troed Rhifau 13 a 15 yng Nghymuned Dyffryn Cennen) 2014 30/04/14 
26/06/14 Gorchymyn Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 33 yn Park Lodge Farm yn Nhref y Fenni) 2014 28/08/14 
26/06/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 38 yn Park Lodge Farm yn Nhref y Fenni) 2014 28/08/14 
26/06/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 42 yn Park Lodge yn Nhref y Fenni) 2014 28/08/14 
26/06/14 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 38 yn Park Lodge yn Nhref y Fenni) 2014 28/08/14 
17/07/14 Gorchymyn Addasu APCBB (Llwybr Troed Rhif 108 yng Nghymuned Llanelli) 2014 02/10/14 
23/10/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Ceffyl Rhif 36 yn Felindre yng Nghymuned Gwernyfed) 2014 11/12/14 
04/12/14 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 54 yn Fedw yng Nghymuned Llangatwg) 2014 22/10/15 
11/06/15 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 146 yn Middle Bettws yng Nghymuned Crucornau) 2015 

30/07/15 

11/06/15 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 12 (Rhan) yn Woodland Park, Penderyn yng Nghymuned Hirwaun a Phenderyn) 2015 
30/07/15 

11/06/15 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 12 (Rhan) yng Nghymuned Hirwaun a Phenderyn) 2015 
03/12/15 

17/03/16 Gorchymyn Diddymu Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 59 yng Nghymuned Cwm-du a’r Cylch) 2016 12/05/16 
01/09/16 Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus APCBB (Llwybrau Troed Rhifau 4 a 14 yng Nghymuned Glyn Tarell) 2016 25/05/17 

 
 


