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ADRODDIAD BLYNYDDOL FFORWM MYNEDIAD LLEOL PCBB 2015-16 

Rhagair y Cadeirydd 

Roedd yn flwyddyn ddiddorol arall, yn procio’r meddwl, i aelodau’r Fforwm Mynediad Lleol, ac yn un 

y maent wedi ymateb iddi gyda chydbwysedd doeth o synnwyr cyffredin ac angerdd. Mae cadeirio 

grŵ p o’r fath yn rhoi llawer o foddhad ac felly diolchaf i’r holl aelodau am eu cyfraniadau yn ystod y 

flwyddyn.                                          

Mae amrywiaeth dda ymhlith yr aelodaeth ond, fel yr holl Fforymau Mynediad Lleol ledled Cymru, 

rwyf dal yn gweld yr angen am ehangu’r cwmpas, yn enwedig o ran ardal ddaearyddol a denu aelodau 

iau. Mae arnom angen rhoi sylw i’r ffactorau hyn yn ystod y flwyddyn sydd i ddod wrth i ni ddod at 

ddiwedd tymor presennol y Fforwm. Yn y cyswllt hwnnw, un o’n hymatebion i’r Papur Gwyrdd ar 

Fynediad oedd ymestyn tymor aelodau’r FfMLl i bedair blynedd fel bod y Fforymau yn unol â’r rhan 

fwyaf o gyrff eraill. 

Diolchaf yn olaf i Richard Ball a Lisa Lloyd am drefnu’r cyfarfodydd a darparu Cofnodion rhagorol.         

Ian Mabberley  

Cadeirydd, Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

Adroddiad y Cadeirydd  

Mae’r flwyddyn dan sylw wedi gweld llawer o heriau o ran y ffordd y mae Mynediad a Hawliau 

Tramwy (MHT) yn cael eu rheoli a’u cynnal oherwydd y pwysau cyson ar gyllid y sector cyhoeddus. 

Mae aelodau FfMLl PCBB wedi ymateb yn gadarnhaol i doriadau posib i wasanaethau wardeiniaid a 

Rheoli MHT, gan drafod pob un yn fanwl cyn rhoi cyngor a cheisiadau i uwch reolwyr ac Aelodau 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol i ailystyried eu cynigion. Ym mhob achos, mae’n ymddangos bod y 

status quo wedi cael ei gynnal (ar draul swyddi eraill yn anffodus). Mae’r FfMLl yn credu’n angerddol 

bod y rhwydwaith HT yn ased hollbwysig er mwyn denu ymwelwyr i Fannau Brycheiniog ac, o’r 

herwydd, rhaid ei gynnal.          

Eleni hefyd cynhaliwyd ymweliadau safle gennym, sydd o help i aelodau ddeall realiti gwaith y timau 

MHT, mewn ffordd nad oes posib i drafodaethau mewn ystafell bwrdd ei sicrhau. Mae ymweliadau 

safle’n rhywbeth rydym yn bwriadu parhau â hwy yn y dyfodol.  

Rydym wedi croesawu cyflwyniadau gan Dîm Achub Mynydd Aberhonddu a threfnwyr Croeso i 

Gerddwyr Crughywel, a rhoddodd y ddau wybodaeth i’r aelodau am sefydliadau eraill sydd â 

diddordeb mawr yn y rhwydwaith MHT. Mae parhau â pherthnasoedd agos â sefydliadau o’r fath yn 

bwysig i’r ddwy ochr.                                    

Ar lefel genedlaethol, mae proses y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy wedi ymarfer meddyliau ledled 

y wlad, yn enwedig o ystyried yr oedi gyda Chyfoeth Naturiol Cymru yn llunio canllawiau ar gyfer y 

broses. Hefyd, cyfrannodd yr aelodau at ymateb a ddadleuwyd yn effeithiol i’r Papur Gwyrdd ar 

Fynediad a Hamdden. Er hynny, nid oeddent yn teimlo eu bod yn gallu ychwanegu unrhyw beth at 

ymgynghoriad y Bil Teithio Llesol, gan fod y cynigion yn gyfyngedig iawn i lwybrau trefol yn hytrach 

na rhwydwaith HT y Parc. Teimlwyd bod hwn yn gyfle wedi’i wastraffu i gysylltu trefi a phentrefi yn y 

Parc gyda llwybrau beicio a llwybrau hawdd eu defnyddio. 

Mae FfMLl APCBB yn edrych ymlaen at barhau i gyfrannu at waith timau MHT y Parc.                  
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Nodyn gan yr Ysgrifennydd 

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

(FfMLl PCBB) wedi trafod amrywiaeth o faterion cysylltiedig â mynediad ac, er nad yw’r trafod wedi 

darparu cyngor ffurfiol i Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog bob tro, mae cyngor wedi 

cael ei roi i’w Swyddogion mewn ffordd lai ffurfiol ac mae hyn wedi bod yn ddefnyddiol iawn. 

Fel gyda’r rhan fwyaf o’r sector cyhoeddus, mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

wedi parhau i weld ei gyllideb yn cael ei thorri mewn termau real ac mae hyn wedi cael effaith ar y 

rheolaeth bresennol ar fynediad yn y Parc a’r cynigion ar gyfer y rheolaeth ar y maes gwaith hwn yn y 

dyfodol. Cafodd cyngor y FfMLl ynghylch cynigion rheoli yn y dyfodol ar gyfer y rhwydwaith hawliau 

tramwy yn y Parc Cenedlaethol rywfaint o effaith ar benderfyniadau APCBB a mynegodd gefnogaeth 

gref i’r gwasanaeth yn APC.  

Hefyd mae’r FfMLl wedi dylanwadu ar ddarparwyr mynediad eraill yn y Parc, fel Cyfoeth Naturiol 

Cymru, Dŵr Cymru Welsh Water a Llywodraeth Cymru.   

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae tîm Glastir (cynllun amaeth amgylcheddol) Llywodraeth Cymru 

wedi gofyn am gyngor gan y FfMLl ar nifer o gynigion o dan y cynllun mynediad caniataol. Mae Glastir 

wedi newid ei ddull gweithredu yn dilyn argymhellion gan y FfMLl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a 

nawr mae’n ymgynghori ar bob achos yn unigol, yn hytrach na defnyddio’i system flaenorol. 

Cefnogodd y FfMLl yr holl gynigion a gyfeiriwyd ato yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.                   

Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un gythryblus. Mae wedi bod yn eithriadol brysur o ran rheoli 

mynediad gyda chefnogaeth cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer gwaith cyfalaf, ond hefyd mae APCBB 

wedi gwneud cynlluniau yn ystod y flwyddyn i dorri ei drefniadau dirprwyo hawliau mynediad gyda’r 

awdurdodau lleol, er mwyn gwneud arbedion. Mae’r FfMLl wedi rhoi cyngor a chefnogaeth adeiladol 

drwy gydol y flwyddyn ac wedi ymateb i’r holl ddigwyddiadau. Hoffwn ddiolch i’r aelodau i gyd am eu 

cyfraniadau ac am yr holl amser maent yn ei dreulio ar faterion FfMLl yn ystod cyfarfodydd a’r tu 

allan i’r cylch cyfarfod.  

 

Richard Ball 

Ysgrifennydd, Fforwm Mynediad Lleol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
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Aelodau’r Fforwm Mynediad Lleol ar ymweliad safle â’r Blorens i weld prosiect posib ar gyfer y Cynllun Gwella Hawliau 
Tramwy 

 

Cyflwyniad 

 

Sefydlwyd Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) presennol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar 13eg 

Tachwedd 2014 ac mae’n cynnwys 13 aelod, gan gynnwys Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd. Mae gan 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyletswydd statudol i sefydlu o leiaf un Fforwm Mynediad Lleol 

(FfMLl) fel sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CGHT) 2000.  

Dim ond un swyddogaeth statudol sydd gan y Fforwm, sef cynghori Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

(APC), Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ac eraill ynghylch gwella mynediad cyhoeddus i dir yn yr 

ardal at bwrpas hamdden awyr agored a mwynhau’r ardal. Dylid rhoi’r cyngor hwn ar ôl rhoi 

ystyriaeth briodol i anghenion rheoli tir ac i harddwch naturiol yr ardal.                                         

Gwelir papurau cyfarfod perthnasol i’r FfMLl ar wefan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog (APCBB), www.beacons-npa.gov.uk, neu gall aelodau’r cyhoedd weld copïau yn Swyddfa’r 

Parc Cenedlaethol, Plas y Ffynnon, Cambrian Way, Aberhonddu, LD3 7HP. Mae posib archebu 

copïau unigol o’r swyddfa honno hefyd (am ffi fechan). Mae croeso i aelodau’r cyhoedd ym mhob 

cyfarfod o’r Fforwm ac efallai y cânt wahoddiad i siarad, yn unol â disgresiwn y Cadeirydd. Gellir 

cysylltu ag Aelodau’r Fforwm drwy’r Ysgrifennydd. 
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ADOLYGU’R FLWYDDYN 

Blas ar y Materion a Drafodwyd a’r Cyngor a Roddwyd gan y Fforwm Mynediad Lleol 

2015 – 2016 

Nid yw’r holl faterion a drafodwyd gan y FfMLl wedi’u rhestru isod ond mae’r canlynol yn rhoi blas 

ar fusnes y FfMLl yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Trafodwyd llawer o eitemau fel y Cynllun Rheoli 

Ymwelwyr mewn nifer o gyfarfodydd amrywiol, gan eu bod yn feysydd gwaith arwyddocaol. Yn ystod 

y flwyddyn, cynhaliodd y FfMLl 1 cyfarfod safle a 3 chyfarfod ffurfiol. 

Cyfarfod Safle, Talybont-ar-Wysg 

Cyfarfu’r FfMLl yn Nhalybont-ar-Wysg ar Fehefin 4ydd i wylio’r rheoli mynediad sy’n cael ei wneud 

yno gan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd. Trafodwyd nifer o faterion gyda chynrychiolydd 

lleol yr Ymddiriedolaeth, gan gynnwys defnydd a rennir o’r llwybr llusgo a’r hyrwyddo tebygol ar y 

gamlas fel rhan o raglen ‘Llwybrau Cymru’.                

Hefyd edrychodd y FfMLl ar faterion mynediad ym Mlaen y Glyn a gwnaed argymhellion i CNC 

ynghylch arwyddion yn yr ardal. O ganlyniad i’r cyfarfod, ysgrifennodd y FfMLl at Dŵr Cymru Welsh 

Water hefyd, yn gofyn i’r cwmni ailosod giât i gerddwyr i wella mynediad i’r ardal. Mae DCWW 

wedi gosod giât yn ei lle erbyn hyn, yn unol â’r cais. 

Gwasanaeth Wardeiniaid Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Mynegwyd pryderon gan aelodau’r FfMLl ynghylch toriadau posib i wasanaeth wardeiniaid APCBB a’r 

diffyg presenoldeb ymddangosiadol ar benwythnosau. Trafodwyd ceisio cadw gwasanaeth wardeiniaid 

effeithiol gyda baich gwaith amrywiol ar adeg o doriadau cyllidebol yn fanwl iawn. Nodwyd hefyd bod 

APCBB yn gwneud gwaith partneriaeth gyda CNC ac y dylid cynnal y gwaith hwn os yw hynny’n 

bosib. Ysgrifennodd y FfMLl at Brif Weithredwr APCBB yn gofyn am gynnal o leiaf rhywfaint o 

wasanaeth y wardeiniaid dros y penwythnos. 

Ymgynghoriadau Teithio Llesol 

Roedd yn ofynnol i’r Awdurdodau Lleol yn PCBB gynnal ymgynghoriad ynghylch cynhyrchu mapiau 

Teithio Llesol fel sy’n ofynnol o dan y Ddeddf Teithio Llesol. Mynegodd y FfMLl siom ynghylch y ffaith 

bod diffyg llwybrau wedi’u datgan yn PCBB. 

Gwella Cyfleoedd am Fynediad i’r Awyr Agored ar gyfer Hamdden Gyfrifol 

(Ymgynghoriad Papur Gwyrdd) 

Mae ymateb ffurfiol y FfMLl i’r ymgynghoriad hwn wedi’i atodi wrth yr adroddiad hwn yn Atodiad V1. 

Treuliodd y FfMLl gryn dipyn o amser yn trafod syniadau Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd yn ei 

Phapur Gwyrdd. Y consensws cyffredinol oedd bod y FfMLl yn cefnogi mesurau a fyddai’n lleihau 

costau presennol y gweithdrefnau hawliau tramwy amrywiol a hefyd yn symleiddio rhai o’r 

gweithdrefnau hyn.            

Ym marn y FfMLl, byddai’n amhriodol ymestyn hawl i fynediad cyfrifol i bob darn o dir yng Nghymru.                       
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Adolygiad y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) 

Roedd APCBB wedi cynhyrchu ei CGHT cyntaf yn 2007 a’r Awdurdod oedd y cyntaf i gynhyrchu 

CGHT yng Nghymru, a’r unig APC i wneud hynny. Mae’r ddeddfwriaeth yn dweud ei bod yn ofynnol 

adolygu pob CGHT bob 10 mlynedd a bod rhaid i’r adolygiadau ystyried y canllawiau a gynhyrchir 

gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae’n ymddangos y bydd y canllawiau angen adolygiad sylweddol, sy’n 

debygol o fod â goblygiadau arwyddocaol o ran adnoddau. Yn anffodus, nid yw CNC wedi cyhoeddi’r 

canllawiau eto ac felly mae’r amser sydd ar gael i APCBB lunio ei adolygiad yn mynd yn llai. Mae’r 

FfMLl wedi ysgrifennu at CNC yn mynegi ei bryder ynghylch y mater hwn. 

 

 
Aelodau’r FfMLl yn trafod materion mynediad ar ymweliad â Blaen y Glyn 

 

Rheoli Hawliau Tramwy yn PCBB 

Cynhaliodd FfMLl PCBB gyfarfod arbennig i drafod y cynigion perthnasol i reoli hawliau tramwy yn 

PCBB yr oedd uwch reolwyr APCBB yn bwriadu eu cyflwyno i aelodau Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol. Roedd y cynigion yn rhan o gyfres o fesurau arbed arian a oedd yn ofynnol fel ymateb i 

ostyngiad yng ngrant yr Awdurdod gan Lywodraeth Cymru. Roedd y cynnig yn cynnwys terfynu’r 

cytundebau dirprwyo presennol sydd gan yr Awdurdod gyda phob un o’r awdurdodau lleol yn ei 

ardal a thrafod taliad ar gyfer gwneud gwaith ymarferol ar y rhwydwaith.         
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Mynegodd y FfMLl bryderon mawr ac roedd yn teimlo y dylai rheoli hawliau tramwy fod yn rhan 

greiddiol o waith yr Awdurdod. Teimlwyd y byddai’r cynigion yn arwain at ddull rhanedig o reoli 

hawliau tramwy ac na fyddai gan yr Awdurdodau Lleol adnoddau i’w rheoli i lefel briodol. 

Awgrymwyd hefyd y byddai’r maes gwaith hwn yn llawer llai o flaenoriaeth yn yr Awdurdodau Lleol, 

sy’n darparu amrywiaeth fwy o lawer o wasanaethau nag APC. Hefyd dywedodd y FfMLl bod y 

cynigion yn ymddangos fel rhai wedi’u brysio, heb ystyried y canlyniadau’n llawn. Nodwyd y byddai 

arbenigedd y staff yn yr Awdurdod yn cael ei golli pe bai’r cytundebau dirprwyo’n cael eu terfynu, ac 

y byddai’n anodd derbyn y swyddogaeth yn ôl pe bai amgylchiadau’n newid yn y dyfodol. Nodwyd 

hefyd na fyddai cyllid CGHT yr oedd APCBB wedi’i dderbyn ers 2008 ar gael yn y dyfodol o bosib, 

pe bai APCBB yn terfynu’r cytundebau dirprwyo. Cytunodd y FfMLl i ysgrifennu at Brif Weithredwr 

APCBB i leisio anfodlonrwydd mawr a phryder, gan argymell na ddylai’r rheolaeth ar HT newid.                          

 
Yn ei gyfarfod ar 5ed Chwefror 2016, cytunodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog i 

gyflwyno hysbysiad i’r Awdurdodau dirprwyo HTC i roi’r swyddogaeth yn ôl o 1 Ebrill 2017 ymlaen, 

i ganiatáu hynny os mai dyma fyddai’r dewis. Fodd bynnag, y sefyllfa y byddai’r Awdurdod yn ei ffafrio 

fyddai cynnal trafodaethau i adolygu’r trefniadau cyllido a bydd yr Awdurdod yn dechrau rhoi hyn ar 

waith. O ganlyniad, bydd APCBB yn cadw swydd y Swyddog Hawliau Tramwy ar gyfer 2016/17, i 

alluogi trafodaethau ar gyllid ac asesu opsiynau mewnol eraill.                         

Hawliau Tramwy  

Cafodd y FfMLl wybodaeth reolaidd am y cynnydd gyda rhoi CGHT APCBB ar waith. Cydnabuwyd 

bod cyllid parhaus gan Lywodraeth Cymru’n gam cadarnhaol iawn.  

Hefyd ymgynghorwyd â’r FfMLl ynghylch gorchmynion hawliau tramwy ym mhob cyfarfod.         
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ATODIAD Ι 

MANYLION YR AWDURDOD PENODI  

Awdurdod Penodi: 
 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Plas y Ffynnon 

Cambrian Way 

Aberhonddu  

Powys 

LD3 7HP 

Ffôn: 01874 624437 

Ffacs: 01874 622574 

E-bost: enquiries@beacons-npa.gov.uk 

 

Ysgrifennydd: 

Richard Ball 

Swyddog Prosiectau Mynediad a Chefn Gwlad  

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

Plas y Ffynnon 

Cambrian Way 

Aberhonddu  

Powys 

LD3 7HP. 

Ffôn: 01874 620464 

E-bost: richard.ball@beacons-npa.gov.uk 

 

 

 

mailto:enquiries@beacons-npa.gov.uk
mailto:richard.ball@beacons-npa.gov.uk
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Atodiad 11 

Map 
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ATODIAD ΙΙΙ 

MANYLION Y CYFARFODYDD  

Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd y cyfarfodydd canlynol ac roeddent i gyd yn agored i’r 

cyhoedd ac roedd aelodau o’r cyhoedd yn bresennol ynddynt:  

 
2015-16 

 

4ydd Mehefin 2015   Ymweliad safle, ardal Talybont-ar-Wysg         

17eg Medi 2015   Canolfan Ymwelwyr APC Bannau Brycheiniog 

26ain Tachwedd 2015   Canolfan Ymwelwyr APC Bannau Brycheiniog 

1af Chwefror 2016   Swyddfa APC Bannau Brycheiniog, Aberhonddu                  
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Atodiad IV 

Manylion yr Aelodau     

Enw  Dyddiad Penodi i’r FfMLl 

Cadeirydd – Ian Mabberley 13eg Tachwedd 2014 

Fel un sy’n byw yn y Parc Cenedlaethol mae ganddo ddiddordeb brwd yn niogelwch ei 
ddefnyddwyr, gan weithio gyda pherchnogion tir a sefydliadau eraill i atal defnydd anghyfreithlon o 
dir mynediad agored, fel defnydd o gerbydau mawr a rêfs anghyfreithlon. Mae hefyd yn 
Gynghorydd Cymuned, yn gyfarwyddwr Canolfan Wybodaeth ac Adnoddau Crughywel ac yn aelod 
o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. 

Dirprwy Gadeirydd – Julian Atkins 13eg Tachwedd 2014 

Cyfarwyddwr yr adran yn Awdurdod y Parc Cenedlaethol sy’n gyfrifol am Reoli Cefn Gwlad a Thir 
ac, yn benodol, mynediad a hawliau tramwy a thimau wardeiniaid ardal. Hefyd, mae’r adran yn 
gyfrifol am dwristiaeth gynaliadwy, gwasanaethau ymwelwyr (gan gynnwys addysg), gwybodaeth a 
dehongli.                     

Colin Woodley 13eg Tachwedd 2014 

Ffermio yn nyffryn Hepste. Swyddog Cadwraeth gyda Chlwb Ogofâu De Cymru. Aelod o Bwyllgor 
Cynghori Dan Yr Ogof. Cadeirydd y corff rheoli cenedlaethol ar gyfer crwydro ogofâu; Cyngor 
Ogofâu Cambrian. Ysgrifennydd Cymdeithas Cominwyr Penderyn ac Is-gadeirydd cangen Penderyn 
o UAC. Aelod o CC Ystradfellte a CC Hirwaun a Phenderyn. Mae ei ddiddordebau’n cynnwys 
archwilio ogofâu a mwyngloddiau, mynediad dan y ddaear ac archaeoleg ddiwydiannol.                            

John Crellin 13eg Tachwedd 2014 

Mae’n gofnodwr gyda BSBI (Cymdeithas Fotanegol Prydain ac Iwerddon) ar gyfer Botaneg sir 
hanesyddol Brycheiniog. Cerddwr a ffotograffydd brwd sy’n arwain teithiau cerdded yng Ngwyliau 
Cerdded y Gelli a Thalgarth ac i Ymddiriedolaeth Natur Brycheiniog. Ond hefyd mae’n hoffi 
archwilio ar ei ben ei hun ac felly mae’n ddibynnol iawn ar ddarpariaeth dda o lwybrau troed a 
mapiau. Mae’n byw yn y Parc yn y Gelli Gandryll.        

Jon Everington 13eg Tachwedd 2014 

 
Pennaeth Canolfan Addysg Awyr Agored Tŷ Glasbury, canolfan breswyl sy’n cael ei defnyddio i 
gynnig profiadau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae wedi byw a gweithio yn y Parc 
ers 1981, gan fyw yn awr yn y Gelli Gandryll. Gweithiwr Addysg Awyr Agored proffesiynol sydd 
wedi cymhwyso fel arweinydd mynydd, ogofâu a beicio mynydd, a hefyd hyfforddwr canŵio a 
chaiacio. Mae wedi treulio 30+ o flynyddoedd yn cyflwyno grwpiau, pobl ifanc yn bennaf, i 
amrywiaeth ryfeddol yr amgylchedd naturiol sydd ar gael yn y Parc, uwch ben ac o dan y ddaear. 
Ymhlith y cymdeithasau proffesiynol mae’n aelod ohonynt mae’r Gymdeithas ar gyfer Penaethiaid 
Canolfannau Awyr Agored, Grŵp Darparwyr Gweithgarwch Awyr Agored De Cymru, a grŵp llywio 
mynediad canŵio Sefydliad Afonydd Gwy ac Wysg. 
 
Mae ei ddiddordebau hamdden yn seiliedig ar yr un angerdd dros yr awyr agored â’i waith a 
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cherdded mynydd sydd ar frig y rhestr, sydd hefyd yn cynnwys rhedeg, beicio, canŵio a mynd â’r ci 
am dro.                                     
 

Patrick Dobbs 13eg Tachwedd 2014 

Defnyddiwr cyson ar PCBB i hamddena ar gefn ceffyl ac ar droed ers dros 50 o flynyddoedd. Fy 
mhrif ddiddordeb ar y FfMLl yw rhoi sylw i fuddiannau gwrthgyferbyniol ffermwyr a chominwyr a 
rhai ymwelwyr â chefn gwlad. Bydd hyn yn gwneud PCBB yn lle mwy pleserus i bawb.        

Phillipa Cherryson 13eg Tachwedd 2014 

Fy mhrif faes diddordeb yw marchogaeth ac fel haciwr a reidiwr dygnedd mae mynediad yn y parc 
cenedlaethol yn bwysig iawn i mi. Rwyf yn cerdded pellter hir yn rheolaidd ac mae gen i wybodaeth 
bersonol am y rhan fwyaf o’r HT yn PCBB. 
Rwyf hefyd yn berchennog tir sy’n byw mewn cymuned ffermio yn y parc cenedlaethol ac rwyf yn 
gallu deall a rhannu’r pryderon mae mynediad yn gallu eu hachosi.  

Pamela Bell 13eg Tachwedd 2014 

Roedd fy nghefndir cynnar i yn y diwydiant teithio ac wedyn cyfnod yn y brifysgol yn astudio am 
BSc ac MSc, gan weithio yn y canol yn y gwasanaeth sifil gwyddonol a’r sector addysg. Mae gennyf 
gymwysterau mewn gwyddorau amgylcheddol, astudiaethau treftadaeth ac arwain/hyfforddi 
amrywiaeth o weithgareddau awyr agored. 
Cefais fy mhrofiad cyntaf o Barciau Cenedlaethol fel ymwelydd yn cerdded a dringo at bwrpas 
hamdden, a dod â grwpiau o bobl ifanc i lawer o’n Parciau Cenedlaethol, gan gynnwys Bannau 
Brycheiniog, ar gyfer hyfforddiant teithiau Gwobrau Dug Caeredin. Rwyf wedi byw a gweithio ym 
Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ers 1988, gan redeg busnes twristiaeth bychan.         
Mae fy niddordebau hamdden yn cynnwys cerdded, nofio, canŵio, caiacio a hwylio. Rwyf yn aelod 
oes o’r YHA a’r Cyngor Astudiaethau Maes (FSC), ac yn aelod o Ymddiriedolaeth Natur Gwent, 
Cymdeithas Hanes ac Archeoleg Aberystwyth a Chymdeithas Eryri. Drwy gyfrwng fy musnes rwyf yn 
aelod o SWOAPG, Beacons Active, Siarter Awyr Agored Sir Benfro a’r Gymdeithas Cadwraeth Forol.     
Daeth problemau mynediad i’m sylw i fel dringwr a cherddwr mynyddoedd, ac yn ddiweddarach 
wrth i mi ganŵio. Dechreuais ymwneud â mynediad afon tra oeddwn yn aelod o Gymdeithas 
Canŵio Cymru (Canŵio Cymru erbyn hyn) a chadeiriais Bwyllgor Mynediad Cenedlaethol Cymru a 
gwasanaethu ar Bwyllgor Cynghori Defnyddio Afon Gwy. Rwyf yn gefnogwr brwd i’r ymgyrch dros 
ddeddfwriaeth diwygio tir ar gyfer Cymru, yn debyg i Ddeddf Diwygio Tir (Yr Alban) 2003. Rwyf yn 
bryderus bod pecynnu cynyddol ar gefn gwlad, a’i farchnata’n gynyddol fel nwydd, yn gallu bod yn 
niweidiol i gyfleoedd am hamdden anffurfiol distrwythur a mwynhad tawel, yn enwedig i 
ddefnyddwyr unigol a than anfantais.                  

David Sharman 13eg Tachwedd 2014 

 
Mae’n aelod o Gyngor Cymuned Bro Grwyne a hefyd yn Gadeirydd Neuadd Bentref Glangrwyne. 
Mae wedi byw yng nghefn gwlad gydol ei oes bron ac mae ganddo ddiddordeb mawr mewn cynnal 
y rhwydwaith o Hawliau Tramwy. Mae mynediad i bobl anabl yn bwysig iddo hefyd.                 
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Denis J Murphy 13eg Tachwedd 2014 

 
Rwyf yn byw ac yn berchennog tir ar raddfa fechan ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, yn 
agos at y Mynyddoedd Duon. Rwyf hefyd yn naturiaethwr proffesiynol ac yn frwd am fywyd gwyllt, 
ac yn hoff iawn o chwaraeon awyr agored.  
Fel Athro Bioleg a darlithydd ar bynciau fel bioamrywiaeth, cadwraeth amgylcheddol a 
rhywogaethau ymledol, mae gennyf ddiddordeb proffesiynol yn yr agweddau naturiol ar ein 
hamgylchedd lleol, gan ddod â myfyrwyr ar dripiau maes i’r Parc yn rheolaidd. Mae sawl prosiect ar 
y gweill gennym yn y Parc yn edrych ar bynciau fel clefyd ffytoffthora ar werni a rheoli planhigion 
ymledol.              
Rwyf yn aelod gweithgar o glwb rhedeg/cyfeiriannu/beicio yng Nghaerdydd sy’n cymryd rhan 
mewn llawer o ddigwyddiadau yn y Parc Cenedlaethol. Os nad wyf yn cymryd rhan mewn 
digwyddiadau o’r fath, rwyf yn helpu gyda’u trefnu a’u stiwardio’n rheolaidd.                       
Roeddwn yn banelydd rheolaidd ar raglen Home Planet Radio 4, sy’n ateb cwestiynau’r 
gwrandawyr am yr amgylchedd naturiol. Hefyd rwyf wedi bod ar raglenni niferus ar BBC Radio 
Wales.  
Fy mhrif ddiddordeb fel aelod o’r FfMLl yw helpu i sicrhau bod ardaloedd priodol o’r Parc ar gael i’r 
ystod ehangaf posib o ddefnyddwyr. Fodd bynnag, mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn sicrhau 
bod mynediad o’r fath yn cael ei reoli er mwyn gwarchod cynaliadwyedd tymor hir pob math o 
ddefnydd ac i leihau ôl troed amgylcheddol ymwelwyr, i sicrhau argaeledd Parc heb ei ddifetha ar 
gyfer cenedlaethau’r dyfodol.                   
Rwyf yn aelod o Athletau Cymru a sawl sefydliad proffesiynol yn gysylltiedig â’m gwaith 
academaidd. Mae’r olaf yn cynnwys y Gymdeithas ar gyfer Bioleg Arbrofol, y Gymdeithas ar gyfer 
Hybu Gwyddoniaeth, y Gymdeithas Fiogemegol ac Undeb y Darlithwyr Coleg a Phrifysgol. Rwyf 
hefyd yn aelod o Fwrdd Golygyddol sawl cyhoeddiad gwyddonol, gan gynnwys Inform a World 
Agriculture. 

Hilda Marion Williams 13eg Tachwedd 2014 

Fel Cynghorydd Cymuned mae ganddi lawer iawn o ddiddordeb mewn gwella mynediad i aelodau’r 
cyhoedd o allu amrywiol.          

Jeff Spencer 13eg Tachwedd 2014 

 
Mae Jeff wedi bod yn Swyddog Cofnodi’r Amgylchedd Hanesyddol gydag Ymddiriedolaeth 
Archeolegol Clwyd-Powys yn y Trallwng ers 2002 ac mae’n gyfrifol am gynnal a gwella’r wybodaeth 
am safleoedd, darganfyddiadau a digwyddiadau archeolegol yng nghanolbarth a gogledd ddwyrain 
Cymru, ac am y system gyfrifiadurol sy’n dal y wybodaeth honno. Yn ogystal â chyfrannu at 
agweddau amrywiol ar raglen allgymorth gymunedol YACP, mae Jeff hefyd yn gyfrifol am gofnodi 
arteffactau mae aelodau’r cyhoedd yn eu darganfod fel rhan o’r Cynllun Hynafiaethau. Hefyd, yn 
ystod y blynyddoedd diwethaf mae wedi arwain gwaith prosiect YACP sy’n cael ei gyllido gan Cadw 
ar safleoedd milwrol yr 20fed ganrif.                 
Ar ôl astudio am radd ym Mhrifysgol Bournemouth, bu Jeff yn gweithio am 3 blynedd ar y Prosiect 
Ymchwiliadau Archeolegol a gyllidwyd gan EH, gan ymweld ag SMRs a sefydliadau archeolegol 
ledled Lloegr ac ysgrifennu crynodebau o adroddiadau prosiect wedi’u cyllido gan y cleient. 
Cwblhaodd MA mewn Rheoli Tirlun Diwylliannol ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan yn 
2001 a gweithiodd gydag Ymddiriedolaeth Archeolegol Gwynedd ar y cynllun amaeth 
amgylcheddol Tir Gofal cyn symud at YACP. Mae Jeff yn Ymarferwr gyda’r Sefydliad ar gyfer 
Archeolegwyr, yn aelod o’r CBA, ac o’r Grŵp Astudio Ceyrydd a’r Grŵp Ymchwil Meysydd Awyr. 
Mae’n siarad Cymraeg ac yn gynorthwy-ydd cangen gyda Chlwb Archeolegwyr Ifanc y Gororau. 
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Debbie Hughes 13eg Tachwedd 2014 

Rwyf wedi byw yn yr ardal yma ers 1981. Fe wnes i gyfarfod fy ngŵr ar fferm ble roeddwn i’n 
merlota ac yn gweithio dros yr haf ar ôl gwneud gradd BSc mewn Astudiaethau Amgylcheddol ym 
Mhrifysgol Swydd Hertford - roedd yn gneifiwr contract yno ar y pryd. Fe wnaethon ni ddechrau 
ffermio yn 1988 ar 40 erw ac erbyn hyn rydym yng ngofal 800 o famogiaid mynydd Cymreig a 
buches fechan o Wartheg yr Ucheldir. Mae ein fferm yng nghalon y Parc Cenedlaethol. Mae 
gennym 4 merch a 2 ŵyr.    
Rwyf wedi mwynhau cerdded a marchogaeth y mynyddoedd lleol erioed. Rwyf wedi magu cobiau 
Cymreig Adran D, defaid Wyneb Glas Caerlŷr, daeargwn yr Alban a chŵn defaid sy’n gweithio, gyda 
llwyddiant amrywiol!         
Ar hyn o bryd rwyf yn Ysgrifennydd Cynorthwyol Pwyllgor Glastir – Cymdeithas Pori Dwyrain y 
Mynyddoedd Duon. Rwyf hefyd yn aelod oes o Gymdeithas Merlod a Chobiau Cymru.                                                                   
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ATODIAD V 

DARLLEN PELLACH  

Adroddiadau Blynyddol y Fforwm Mynediad Lleol               
 

Yn unol â statud, mae’n ofynnol i bob awdurdod penodi lunio adroddiadau blynyddol ar gyfer y 

flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth. Gellir cael y rhain gan Ysgrifennydd y FfMLl perthnasol. Mae 

agendau, cofnodion a phapurau eraill ar gael hefyd ar gyfer cyfarfodydd unigol y FfMLl. 

Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000; The Stationary Office Limited (2000). 

 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 
Rheoliadau Mynediad Cefn Gwlad (Fforymau Mynediad Lleol) (Cymru) 2001; The Stationary 

Office Limited (2002). 

 

 

Cyngor Cefn Gwlad Cymru        
 

Canllawiau FfMLl 1: Sefydlu Fforymau Mynediad Lleol – Canllawiau Cyngor ac Arfer Gorau (2002). 

Canllawiau FfMLl 2: Rôl, Dyletswyddau a Swyddogaethau Fforymau Mynediad Lleol (2002). 

Fforymau Mynediad Lleol yng Nghymru – Adroddiad Blynyddol a Chyfeiriadur 2003 (2004). 
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Atodiad V1 

Ymgynghori ar wella cyfleoedd i gael mynediad i’r awyr agored ar 

gyfer hamdden gyfrifol – Cwestiynau  

Dychwelwch y ffurflen hon drwy’r post neu ar e-bost i gyrraedd Llywodraeth Cymru 

erbyn 2 Hydref 2015 fan bellaf 

 

Ffurflen i 

Ymateb i’r 

Ymgynghoriad               

 

Eich enw: Ian Mabberley, Cadeirydd 

Sefydliad (os yw’n berthnasol): Fforwm Mynediad Lleol 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

e-bost / rhif ffôn:  

Eich cyfeiriad:  

 

 

 

Sylwadau 

Mae Fforwm Mynediad Lleol (FfMLl) PCBB yn credu bod yr amcanion cyffredinol sydd wedi'u 

hamlinellu yn Adran 2 yn synhwyrol ac yn ddymunol. 

 

 

Sylwadau 

Rydym yn cytuno â'r sylwadau yn 4.4. Mae'r system bresennol yn rhy araf, drud ac anhylaw (gweler 

hefyd ein sylwadau ar C3) a rhaid iddi fod yn fwy modern yn ei hagwedd at newidiadau.   

 

 

Cwestiwn 2: Dywedwch wrthym eich barn ar y materion a nodwyd uchod, ac 

a oes heriau allweddol eraill y credwch fod angen eu datrys?                    

 

Cwestiwn 1: Beth yw eich barn ar yr egwyddorion amlinellwyd uchod? Os 

byddech yn awgrymu eu newid, eglurwch sut a pham. 



  

17 
 

 

Sylwadau 

Mae FfMLl PCBB yn credu bod angen i'r gweithdrefnau presennol ar gyfer newidiadau i'r rhwydwaith 

HTC gael eu symleiddio'n sylweddol.   

1) Mae'r mapiau diffinio presennol wedi dyddio ac yn feichus yn ôl pob tebyg. Dylid cyflwyno system 

ddigidol lawn cyn gynted â phosib.                                            

2) Mae FfMLl PCBB yn credu y dylid rhoi mwy o bwerau i FfMLlau i'w helpu i benderfynu ar 

newidiadau i'r rhwydwaith. Mae FfMLlau yn gyrff annibynnol sy'n cynrychioli sbectrwm eang o 

berchnogion tir a defnyddwyr ac, o'r herwydd, mae posib dibynnu arnynt i fynegi barn resymegol a 

heb ragfarn am newidiadau. Wedyn dylai penderfyniad gan FfMLl fod yn ddigon i'r ALl wneud 

addasiad perthnasol heb fod angen unrhyw drafferth arall. Byddai system apelio, fel yr un bresennol 

ond yn cael ei gweinyddu gan yr Awdurdod Lleol perthnasol o bosib, yn hytrach na'r Arolygiaeth 

Gynllunio, yn caniatáu ar gyfer datrys unrhyw anghydfod yn gynt.               

3) Mae'r system bresennol o hysbysebu yn y wasg yn araf ac yn eithriadol ddrud a dylid diddymu 

hynny cyn gynted â phosib o blaid system sy'n cyfuno hysbysiadau lleol ar y safle a manylion ar 

wefan yr Awdurdod Lleol.    

 

 

Sylwadau 

1) Mae FfMLl PCBB yn gwrthwynebu'r syniad o rasio ar unrhyw HTC yn llwyr. Mae'r 

gwrthdaro buddiannau rhwng amcanion raswyr a defnyddwyr eraill yn debygol o achosi 

anaf a gofid i aelodau cyffredin y cyhoedd, ac yn enwedig yr anifeiliaid sydd gyda hwy. 

Fodd bynnag, rydym yn sylweddoli y gellir awdurdodi rhai digwyddiadau o dro i dro, os nad 

oes opsiynau eraill ar gael. Dylid gosod arwyddion clir ar gyfer digwyddiadau o'r fath a rhoi 

gwybod amdanynt i'r FfMLl perthnasol ymhell ymlaen llaw cyn y digwyddiad. Dylai'r FfMLl 

fod â hawl i wrthwynebu unrhyw gais.             

2) Rydym yn credu y dylai ALlau a Pharciau Cenedlaethol gael mwy o bwerau i ddileu 

ffensys anghyfreithlon ac arwyddion camarweiniol heb fod angen cyfnodau "ymgynghori" 

maith. 

3) Rydym yn credu y dylid gallu gosod giatiau, camfeydd a 'dodrefn' arall ar HTC (gyda 

chytundeb y FfMLl), nid dim ond er mwyn rheoli da byw, ond hefyd am resymau 

diogelwch, e.e. pan mae HTC yn cyfarfod priffordd.     

Cwestiwn 4: Pa newidiadau, os o gwbl, y credwch fod angen eu gwneud i 

wella a symleiddio’r darpariaethau sydd ar gael i awdurdodau lleol ar gyfer 

gwneud gwelliannau ar lawr gwlad?  

 

Cwestiwn 3: Pa newidiadau, os o gwbl, y credwch fod angen eu gwneud i 

wella a symleiddio’r gweithdrefnau ar gyfer cofnodi, creu, dargyfeirio neu 

gau hawliau tramwy cyhoeddus?  
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Sylwadau 

Mae defnyddio cynlluniau fel Tir Gofal a Glastir wedi llwyddo i ailagor hawliau tramwy y bu 

rhwystrau arnynt ers amser maith. Dylai system o'r fath fod yn berthnasol i bob daliadaeth 

amaethyddol oherwydd, yn hanesyddol, mae cymhelliant o’r naill ochr wedi bod yn system lawer 

mwy effeithlon ar gyfer gwella mynediad na bygwth gorfodaeth. Rydym yn credu y byddai'r dull hwn 

o weithredu'n annog perchnogion tir/tenantiaid i gynnig atebion i gysoni problemau ers amser 

maith. Hefyd dylai'r rhwydwaith gael ei arolygu a'i brofi drwy gyfrwng gweithdrefnau Archwilio 

Gwledig Llywodraeth Cymru.   

 

 

Sylwadau 

1) Nid yw FfMLl PCBB o blaid clymu aelodaeth o sefydliadau neu grwpiau diddordeb. Rydym yn credu 

y byddai hyn yn arafu'r penderfyniadau oherwydd efallai y bydd rhaid i aelodau gyfeirio'n ôl at eu 

grŵp eu hunain cyn ymroi i benderfyniad. Rydym hefyd yn credu bod unigolion sydd â diddordeb 

penodol mewn gwell sefyllfa fel rheol i roi barn gyfannol na'r rhai sy'n cynrychioli sefydliad penodol. 

Efallai y gellid caniatáu i "gynrychiolwyr arbennig" fynychu yn lle aelod sy'n methu mynychu, i 

gynrychioli grŵp diddordeb penodol o dro i dro.   

2) Byddem yn croesawu tymor gwasanaethu o bedair i bum mlynedd, yn unol ag ALlau a sefydliadau 

tebyg. Gyda dim ond nifer bach o gyfarfodydd bob blwyddyn, nid yw'r cyfnod o dair blynedd yn 

ddigonol i ddatblygu perthynas waith dda ymhlith yr aelodau. 

3)  Fel y crybwyllwyd uchod, y FfMLl ddylai fod yr unig gymrodeddwr o ran newidiadau i'r 

rhwydwaith HTC.                                    

4) Mae gwybodaeth leol yn allweddol i lwyddiant FfMLl ac felly ni ddylai unrhyw newidiadau i ALlau 

gael eu gweithredu o angenrheidrwydd gyda'r FfMLlau yn yr ardaloedd hynny. Nid yw'r FfMLlau yn 

costio dim bron i'w rhedeg ac felly nid oes llawer o ofyn, yn economaidd, am uno FfMLlau i gyd-fynd 

â ffiniau ALlau.  

 

Cwestiwn 6: Sut y dylid ailddiffinio nifer, rôl, aelodaeth a diben fforymau 

mynediad lleol?                                

 

Cwestiwn 5: Pa newidiadau anneddfwriaethol yr hoffech eu gweld yn y 

cyfamser, y credwch y byddent yn helpu i wella’r rhwydwaith hawliau 

tramwy yng Nghymru a lleihau’r baich ar awdurdodau lleol?  
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Sylwadau 

Mae hwn yn gwestiwn amhosib ei ateb bron! 

Fel mewn sawl achos, beth bynnag yw'r ddeddfwriaeth neu'r canllawiau, bydd y 

perchennog ci cyfrifol yn cadw atynt a'r perchennog anghyfrifol yn eu hanwybyddu.  

Rydym yn credu'n gryf bod rhaid cadw cŵn o dan reolaeth, yn enwedig mewn ardaloedd 

ble mae da byw, ond mae a yw hyn ar dennyn ai peidio'n bwnc trafod, sef yr awgrym bod 

cŵn heb dennyn mewn caeau gyda gwartheg.  

O ystyried y pwyntiau hyn, dim ond awgrymu mai "Dan Reolaeth" yw'r disgrifiad gorau 

allwn ni ei wneud, gan roi'r cyfrifoldeb ar ysgwyddau'r perchennog i sicrhau bod y ci Dan 

Reolaeth, boed ar dennyn ai peidio. 

 

 

Sylwadau 

Rhaid penderfynu'n fanylach ar yr amrywiaethau eraill o ddefnyddiau Tir Mynediad, yn 

hytrach na dim ond un newid cyffredinol syml. Ceir ardaloedd anaddas i geffylau neu 

feiciau dyweder, oherwydd eu statws ecolegol neu amaethyddol. Er ein bod yn 

gwerthfawrogi y gallai hyn achosi dryswch a chost, rydym yn credu bod rhaid 

gwahaniaethu.  

Yn gyffredinol, dylai'r defnydd o ffyrdd coedwigaeth, er enghraifft, gael ei ymestyn i 

gynnwys ceffylau a beiciau. Fodd bynnag, nid ydym yn gweld y gallai llawer o Lwybrau 

Troed gael eu huwchraddio'n Llwybrau Marchogaeth, oherwydd y costau cysylltiedig posib.    

 

 

Cwestiwn 9: Sut y gallai deddfwriaeth daro cydbwysedd gwell rhwng y 

gofynion amrywiol ar ddefnyddwyr cerbydau modur, tirfeddianwyr a'r 

amgylchedd naturiol? 

 

Cwestiwn 8: Sut y byddai modd newid y ddeddfwriaeth gyfredol i'w gwneud 

yn haws caniatáu amrywiaeth ehangach o weithgareddau ar lwybrau 

presennol a newydd? 

 

Cwestiwn 7: Sut y dylid cysoni’r hawliau a’r cyfrifoldebau sy’n ymwneud â 

chŵn yng nghefn gwlad i ddarparu rhagor o sicrwydd dros yr hyn sy'n 

dderbyniol a'r hyn nad yw'n dderbyniol, mewn ffordd sy'n gwneud y broses 

o gyfathrebu negeseuon ynghylch sut i ofalu am gŵn a'u trin yn gyfrifol yn 

fwy syml? 
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Sylwadau 

Mae FfMLl PCBB yn gwrthwynebu'n llwyr y defnydd o gerbydau modur (ac eithrio cerbydau 

amaethyddol neu achub dilys) ar unrhyw ran o'r rhwydwaith HTC presennol ble nad oes 

hawliau'n bodoli eisoes.  

 

 

Sylwadau 

Mae gan Awdurdod PCBB Gynllun Gwella Hawliau Tramwy yn ei le a bydd yn gweithio tuag 

at yr estyniad 10 mlynedd ar hwn unwaith y derbynnir y canllawiau yn ystod yr wythnosau 

nesaf gan CNC.  

Cred y FfMLl mai hwn yw'r fformat cywir ar gyfer cynnal y rhwydwaith HTC yn y cyflwr 

gorau posib oddi mewn i gyfyngiadau'r gyllideb.  

Ar hyn o bryd, rydym yn deall bod cyllid yn cael ei roi ar gyfer hyn drwy gyfrwng yr ALl 

perthnasol. Dyma ddull diangen o gymhleth (mae 7 ALl yn ardal PCBB) a dylai'r cyllid ar 

gyfer y CGHT ddod yn uniongyrchol gan APCBB yn y dyfodol.  

 

 

Sylwadau 

Mae pwysau poblogaeth a mynediad hwylus o ardaloedd trefol mawr yn creu llawer mwy o 

bwysau ar ardaloedd gwyllt Cymru na'r gwledydd sydd wedi'u nodi yn y ddogfen 

ymgynghorol.   

Felly rydym o'r farn nad yw hon yn ffordd dderbyniol na phriodol o symud ymlaen. 

 

 

 

 

 

Cwestiwn 11: Beth yw eich barn ar y manteision a'r heriau sy’n gysylltiedig 

â chreu hawl gweithgareddau hamdden cyfrifol i'r holl dir yng Nghymru? 

 

Cwestiwn 10: Sut y dylai'r angen am gyfleoedd mynediad newydd neu well 

gael ei adnabod, ei gynllunio a'i ddiwallu? 
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Sylwadau 

Mae FfMLl PCBB yn gadarn o'r farn nad cynyddu mynediad i ddyfroedd mewndirol yw'r 

ffordd ymlaen. O safbwynt cadwraeth, gallai mynediad heb ei reoli fod yn drychineb 

ecolegol. Teimlir bod y trefniadau mynediad presennol yn berffaith ddigonol.   

 

 

Sylwadau 

Nid yw'r adran hon yn effeithio ar PCBB yn benodol felly does gennym ni ddim sylwadau. 

 

 

Sylwadau 

Mae Codau Ymddygiad yn cael eu dilyn gan y defnyddiwr cyfreithlon a'u hanwybyddu gan y 

rhai sydd wedi penderfynu 'gwneud fel y mynnant', felly heb siawns am orfodi cyhuddiadau 

troseddol yn erbyn y rhai sy'n diystyru'r cod, nid ydynt o ddefnydd ymarferol mewn 

gwirionedd.                      

Mewn theori, y manteision i god statudol yw gwneud hawlio am ddigolledu gan barti wedi'i 

anafu'n symlach a helpu gyda dyfarnu mewn anghydfod ynghylch ymddygiad yng nghefn 

gwlad. 

Byddai'r anfanteision yn cynnwys gwneud cod sy'n ddigon cryno fel bod posib ei 

ddefnyddio.   

 

 

Mae ymatebion i ymgynghoriadau’n debygol o gael eu cyhoeddi, ar y 

rhyngrwyd neu mewn adroddiad. Os yw’n well gennych chi i’ch ymateb fod 

yn ddienw, ticiwch yma:  

 

Cwestiwn 14: Beth fyddai manteision ac anfanteision cod ymddygiad 

statudol cynhwysfawr ar gyfer gweithgareddau hamdden awyr agored yng 

Nghymru? 

 

Cwestiwn 13: Pa ddull rydych yn ei argymell i wella cyfleoedd ar gyfer 

mynediad cyfrifol ar gyfer gweithgareddau hamdden ar yr arfordir ac yn yr 

amgylchedd morol? 

 

Cwestiwn 12: Pa ddull rydych yn ei argymell i wella cyfleoedd ar gyfer 

mynediad cyfrifol ar gyfer gweithgareddau hamdden ar ddyfroedd 

mewndirol? 
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