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Rhagair 
 Cyhoeddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy 
cyntaf yn 2007. Yr Awdurdod oedd yr awdurdod cyntaf yng Nghymru, a'r unig awdurdod parc 
cenedlaethol yng Nghymru i wneud hynny.  Gyda chytundeb yr awdurdodau unedol cyfansoddiadol 
sydd oddi mewn i derfynau'r Parc Cenedlaethol, mae adolygiad wedi cael ei gynnal o'r Cynllun hwnnw. 
Fe'i paratowyd ar yr un sail ag o'r blaen, yn yr ystyr mai ein nod yw creu cynllun sydd yn glir, yn gryno 
ac yn ddealladwy i gynifer o grwpiau a phobl ag sy'n bosibl; fe'i lluniwyd hefyd yn unol â chanllawiau 
newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Gorffennaf 2016.  
 
Unwaith eto, bu ymgynghori helaeth ar y ddogfen hon. Anfonwyd copïau o Ddrafft y Cynllun Gwella 
Hawliau Tramwy at yr holl ymgyngoreion statudol, yn ogystal â llawer o grwpiau ac unigolion sy'n 
defnyddio hawliau tramwy (gweler Atodiad 1). Darparwyd copi i'w archwilio ym mhencadlys Awdurdod 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a hefyd ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 
 
Cafwyd nifer fawr o sylwadau yn ystod y cyfnod pan ymgynghorwyd ar Ddrafft y Cynllun. Mae mwyafrif 
y sylwadau hynny wedi cael eu hymgorffori yn y Cynllun terfynol hwn.  
 
Mabwysiadwyd fersiwn derfynol o'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy gan Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog ar ????? 2019. 
 
Mae copïau o'r Cynllun terfynol ar gael i'w harchwilio ym mhencadlys Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
yn y cyfeiriad isod, a hefyd wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Gellir prynu copi papur o'r Cynllun 
am £20.     
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Byrfoddau a Geirfa 
 

APCBB  Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Awdurdod lleol â 
phwrpas arbennig sydd yn gyfrifol am reoli Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog. 

 
Canllawiau LlC  Canllawiau Llywodraeth Cymru i Awdurdodau Leol ar Gynlluniau Gwella 

Hawliau Tramwy (Gorffennaf 2016), dogfen a luniwyd gan Lywodraeth 
Cymru er mwyn cynorthwyo awdurdodau lleol i gynhyrchu eu Cynlluniau 
Gwella Hawliau Tramwy. 

 
CABT  Cilffordd sy’n agored i bob traffig - Hawl tramwy cyhoeddus sy'n cynnig 

hawliau i gerddwyr, marchogion, beicwyr, cerbydau a cherbydau a yrrir yn 
fecanyddol. 

 
CG  Cilffordd Gyfyngedig - Fe'i gelwid gynt yn Ffordd a Ddefnyddir fel Llwybr 

Cyhoeddus (FfDdLlC), a daeth i fodolaeth yn sgil gweithredu adrannau 47 
a 48 o Ddeddf CGHT sy'n rhoi hawliau i gerddwyr, marchogion, beicwyr 
a gyrwyr cerbydau. Nid yw FfDdLlC yn bodoli mwyach. 

 
CGHT      Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
 
CNC Cyfoeth Naturiol Cymru 
 
Deddf CGHT    Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 
 
Deddf ANChG Ddeddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 
 
Y Dewis Lleiaf Rhwystrol Nid oes diffiniad safonol ar gyfer y term, ond mae'n cwmpasu'r egwyddor 

o sicrhau bod mynediad mor rwydd ag sy'n bosibl i'r amrywiaeth fwyaf o 
bobl, a defnyddir y term fel arfer wrth gyfeirio at gelfi maes. O ran 
blaenoriaeth wrth osod celfi, defnyddir y drefn ganlynol: bwlch, giât a 
chamfa yn ôl lefel y defnydd tebygol o'r llwybr a'r dull o reoli'r tir. 

 FfMLl Fforwm Mynediad Lleol - Corff statudol o wirfoddolwyr lleol a chanddynt 
brofiad o amrywiaeth eang o faterion mynediad. Sefydlwyd Fforymau 
Mynediad Lleol o dan Ddeddf CGHT i gynghori awdurdodau lleol, 
awdurdodau parc cenedlaethol, Cymdeithas Cefn Gwlad Cymru (gynt), 
LlC ac eraill ynghylch gwella mynediad y cyhoedd at dir er mwynhad, ac i 
ddibenion hamdden awyr agored. Ceir un FfMLl ar gyfer holl ardal y Parc 
Cenedlaethol. Mae ei gyfarfodydd yn agored i'w harsylwi gan y cyhoedd. 

 
Ha       Hectarau 
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Hawl Tramwy Cyhoeddus  Llwybr neu ffordd y mae gan aelodau o'r cyhoedd hawl i fynd droso/drosti 
ac yn ôl. Ceir pedwar math - gweler llwybr troed, llwybr ceffyl, cilffordd 
gyfyngedig a CABT. Fe'i gelwir yn "hawl tramwy" yn y Cynllun hwn. 

 
Km       Cilomedrau 
 
LlC       Llywodraeth Cymru 
 
LlCC      Llywodraeth Cynulliad Cymru (ni ddefnyddir y term hwn bellach) 
 
Llwybr Ceffyl  Hawl tramwy cyhoeddus lle ceir hawl i gerdded, marchogaeth neu arwain 

ceffyl neu feicio (mae'n rhaid i feicwyr ildio i ddefnyddwyr eraill). 
 
Llwybr Troed  Hawl tramwy cyhoeddus sydd yn rhoi hawliau i gerddwyr a defnyddwyr 

cerbydau dosbarth 2 a 3 i bobl anabl. 
 
Map Diffiniol  Mae'r Map Diffiniol (a gyflwynir ochr yn ochr â Datganiad) yn nodi'r holl 

hawliau tramwy cyhoeddus cofrestredig. 
 
PCBB  Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Yr ardal sydd wedi'i chynnwys 

ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. 
 
Tir Mynediad  Tir comin cofrestredig a thir wedi'i fapio fel mynydd, gwaun, rhos neu 

rostir (a elwir gyda'i gilydd yn 'gefn gwlad agored') y mae gan y cyhoedd 
hawl i gael mynediad iddo ar droed o dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau 
Tramwy 2000. 
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Cyflwyniad 
 
Cefndir 
 
Ym mis Mehefin 2007, cyhoeddodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ei Gynllun 
Gwella Hawliau Tramwy ("CGHT"). Y CGHT oedd dull Awdurdod y Parc Cenedlaethol o nodi, 
blaenoriaethu a chynllunio gwelliannau i'r rhwydwaith hawliau tramwy a'r ddarpariaeth o ran 
mynediad yn y Parc Cenedlaethol am y 10 mlynedd dilynol. Roedd y CGHT yn nodi'r blaenoriaethau 
a'r amcanion o ran mynediad i gefn gwlad ac yn creu'r sail ar gyfer gwaith ar y rhwydwaith hawliau 
tramwy ac ar dir mynediad. Mae copi o’r CGHT 2007 ar gael i'w lawrlwytho yma: 
 
http://www.breconbeacons-npa.gov.uk/environment/planning-access-and-row/rights-of-way-
improvement-plan/ 
 
Er mwyn cynhyrchu CGHT bu'n rhaid cynnal adolygiad sylfaenol o gyflwr y rhwydwaith hawliau 
tramwy cyhoeddus, y dull o'i reoli a'r modd y gellid ei wella er budd ei ddefnyddwyr a'i ddarpar 
ddefnyddwyr.  
 
Nid oes gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ("Awdurdod y Parc Cenedlaethol") 
gyfrifoldeb deddfwriaethol uniongyrchol dros reoli'r holl adnoddau mynediad o fewn y Parc 
Cenedlaethol. Er bod ganddo gyfrifoldeb uniongyrchol i reoli tir mynediad, yr awdurdodau unedol 
sydd yn gyfrifol am reoli'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Fodd bynnag, ers 1996 mae 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi gwneud trefniadau ffurfiol gyda'i saith awdurdod unedol 
cyfansoddol i reoli rhwydweithiau hawliau tramwy'r awdurdodau hynny ar eu rhan. Ystyriwyd felly 
mai Awdurdod y Parc Cenedlaethol oedd yn y sefyllfa orau i baratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
ar gyfer y Parc Cenedlaethol. Roedd y CGHT felly'n cynnwys adrannau o siroedd Powys, Sir 
Gaerfyrddin a Sir Fynwy, a bwrdeistrefi sirol Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent a 
Thorfaen, o'r arwynebedd mwyaf hyd y lleiaf.       
 
Gofynion Adolygu 
 
Yn ôl Adran 60 o'r Ddeddf, mae'n ofynnol adolygu'r CGHT bob deng mlynedd, a phenderfynu 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/?skip=1&lang=cy 
 
Yn rhan o'r broses hon, mae'n ofynnol yn Adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 
i'r Awdurdod gynnal asesiadau newydd o'r materion a nodir yn y Ddeddf. Dyma'r asesiadau hyn: 
a) i ba raddau y mae hawliau tramwy lleol yn bodloni anghenion y cyhoedd yn y presennol, a'u 

hanghenion tebygol yn y dyfodol; 
 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 13 

b) y cyfleoedd a geir drwy hawliau tramwy lleol i ymarfer corff ac i gymryd rhan mewn mathau eraill 
o weithgareddau hamdden awyr agored, ac i fwynhau ardal yr Awdurdod; 
 

c) hygyrchedd hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall, a phobl eraill â phroblemau symudedd. 
 

Mae'n rhaid i'r CGHT hefyd gynnwys datganiad o'r camau y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
cynnig eu cymryd i reoli'r hawliau tramwy, ac i sicrhau rhwydwaith hawliau tramwy gwell, gan roi 
sylw neilltuol i'r materion yr ymdriniwyd â hwy yn yr asesiad. 

 
Yn ogystal â hynny, mae'n ofynnol yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru i ymdrin â'r materion 
canlynol: 

 
a) gwerthusiad o'r graddau y cyflawnwyd y cynllun gwella hawliau tramwy blaenorol; 
 
b) gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith a'r cofnod ohono; 
 
c) cyfleoedd i gyfrannu at amcanion Teithio Llesol; 
 
d) cyfleoedd i gyfrannu at amcanion Llesiant; 
 
e) cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau eraill 
 
Ceir manylion pellach yng nghanllawiau Llywodraeth Cymru. 

 
Mae "hawliau tramwy lleol" fel y cyfeirir atynt uchod yn cynnwys yr holl hawliau tramwy a ddangosir 
ar y Map Diffiniol yn ogystal â llwybrau troed, llwybrau ceffyl a thraciau beicio (heb gynnwys rhai wrth 
ymyl ffyrdd cerbydau) o fewn ardal yr Awdurdod. Gellir ehangu'r cwmpas hefyd i gynnwys tir 
mynediad a darpariaeth arall o ran mynediad. 

 
Mae'n rhaid i'r CGHT newydd hefyd gynnwys "Datganiadau Cyflawni". Dyma ofyniad newydd sydd yn 
galluogi Awdurdod y Parc Cenedlaethol i nodi ei ymrwymiadau yn y cyfnod mwy byrdymor. 
Argymhellir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru y dylid adolygu'r rhain yn flynyddol. 
 
Yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru, nodir mai CGHTau yw'r prif ddull y dylai awdurdodau 
priffyrdd lleol ei ddefnyddio er mwyn nodi, blaenoriaethu a chynllunio am welliannau i hawliau 
tramwy lleol, ac er mwyn llywodraethu'r modd y byddant yn mynd ati i reoli'r rheiny o ddydd i 
ddydd. Y nod drwy hynny yw sicrhau gwell darpariaeth i'r cyhoedd fwynhau ystod o weithgareddau 
hamdden awyr agored.  
 
Trefniadau ar gyfer Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
 
Ers cyhoeddi'r CGHT cyfredol, cyflwynwyd newidiadau i'r trefniadau dirprwyo rhwng Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol a’r awdurdodau unedol cyfansoddol. Yn ôl canllawiau Llywodraeth Cymru, o dan 
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adran 61(5) o'r Ddeddf lle bo rhannau o ardal awdurdod priffyrdd lleol o fewn parc cenedlaethol, caiff 
yr awdurdod priffyrdd wneud trefniadau i gyflawni ei swyddogaethau gwella hawliau tramwy ar y cyd 
â'r awdurdod parc cenedlaethol hwnnw. Nid yw'r ddarpariaeth yn caniatáu i awdurdod y parc 
cenedlaethol gynhyrchu ei CGHT annibynnol ei hun, ond mae'n caniatáu iddo gydweithio i ddatblygu 
cynllun yr awdurdod priffyrdd. 
 
Mae'r canllawiau'n mynd rhagddynt i ddweud, lle bo achos cryf dros gael cynllun neilltuol ar gyfer parc 
cenedlaethol, y dylai'r cynllun hwnnw gyfuno rhannau perthnasol o bob un o gynlluniau'r awdurdodau 
priffyrdd cyfansoddol, ac y dylai'r awdurdodau priffyrdd hynny gymryd rhan yn weithredol yn 
natblygiad y cynllun hwnnw.  
 
Gan fod Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ail-negodi cytundeb dirprwyo yn ddiweddar â Chyngor 
Sir Powys, Cyngor Sir Gaerfyrddin, Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent, y mae wedi 
cytuno â'r awdurdodau hynny y bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal adolygiad o'r CGHT 
a gyhoeddwyd yn 2007. 
 
Am resymau ymarferol, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
wedi penderfynu terfynu'r cytundeb dirprwyo a oedd wedi'i sefydlu rhyngddynt. Mae'r rhwydwaith 
hawliau tramwy yn y rhan o'r Parc Cenedlaethol sydd oddi mewn i Dorfaen yn fach iawn (sef 
6.93km), ac yn bellach oddi wrth swyddfa Awdurdod y Parc Cenedlaethol nag unrhyw ran arall o'r 
Parc Cenedlaethol. Ystyriwyd felly ei bod hi'n fwy effeithlon i gydweithwyr o'r Cyngor Bwrdeistref 
Sirol (sydd yn llawer nes at y rhan honno o'r Parc Cenedlaethol) i reoli'r ardal hon. O ganlyniad i 
hynny, ni fydd yr Awdurdod yn cynnwys adran Torfaen wrth adolygu'r CGHT, ar wahân i ddarparu 
gwybodaeth ystadegol sylfaenol.  
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Y Cyd-destun Strategol 
 Mae'r CGHT yn cynnwys tirwedd a chanddi strategaethau, cynlluniau a pholisïau gan amrywiaeth o 
sefydliadau. Manylir ar y rhai mwyaf perthnasol o blith y rhain yn Atodiad 2. Mae'n bwysig bod y 
polisïau a ddatblygir yn y CGHT hwn yn cefnogi'r dogfennau hynny, a bod cysylltiadau priodol yn cael 
eu creu yn y cam gweithredu â dyheadau awdurdodau a chyrff partner. 
 
Prif gysylltiadau strategol y CGHT. 

  Mae sawl thema gyson yn codi ym mwyafrif y strategaethau, y cynlluniau a'r polisïau y cyfeirir atynt yn 
yr adran hon. 
 
1. gall y profiadau sydd ar gael yn y Parc Cenedlaethol leihau effeithiau negyddol tlodi, gwella 

cyfleoedd am gynhwysiant cymdeithasol a gwella iechyd a llesiant y boblogaeth 
 
2. mae angen ystyried cerdded a beicio fel dulliau teithio yn lle defnyddio cerbydau modur 
 
3. mae cerdded a beicio yn bwysig fel gweithgareddau iach a chynaliadwy 
 
4. mae mynediad i gefn gwlad ar droed neu ar feic yn cyfrannu at wella iechyd a llesiant y boblogaeth 
 
5. mae mynediad i'r amgylchedd naturiol yn cyfrannu at iechyd a llesiant cymunedau 
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6. mae cerdded a beicio, wedi’u cyfuno â diwylliant, treftadaeth a'r byd naturiol, yn cyfrannu at 
ddenu ymwelwyr 

 
Mae hyn wedi'i osod yng nghyd-destun cyhoeddiad gan Weinidog yr Amgylchedd ym mis Gorffennaf 
2018, pan gyhoeddwyd y blaenoriaethau ar gyfer Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch 
Naturiol Eithriadol. “Mae Tirweddau Dynodedig: Gwerthfawr a Chydnerth" yn galw ar gyrff rheoli i 
gyflawni nifer o flaenoriaethau Llywodraeth Cymru, gan gynnwys y Cynllun Adfer Natur, strategaeth 
coetir wedi'i hailwampio, yr agenda datgarboneiddio a Chymraeg 2050. Nod y deg thema 
drawsbynciol yn y ddogfen yw gwella cydnerthedd a gwireddu gwerth llawn tirweddau Cymru: 
 
 Tirweddau i bawb  

 
 Enghreifftiau o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy  
 
 Atal colli bioamrywiaeth  
 
 Ynni gwyrdd a datgarboneiddio  
 
 Gwireddu potensial economaidd tirweddau  
 
 Datblygu twristiaeth a hamdden awyr agored  
 
 Y Gymraeg yn ffynnu  
 
 Pob tirwedd yn bwysig  
 
 Cyflawni drwy gydweithio 
 
 Arloesi mewn adnoddau 
  
Disgwylir y bydd cyrff rheoli yn gweithio mewn modd effeithlon, gan fanteisio ar bartneriaethau 
cydweithredol, er mwyn cyflawni'r blaenoriaethau hyn a gyrru ymlaen â rheolaeth gynaliadwy ar 
adnoddau naturiol. 
 
Mae'r Gweinidog wedi dangos ymrwymiad i sicrhau bod ein pobl, ein cymunedau a'n gwlad yn 
gwerthfawrogi Parciau Cenedlaethol am eu harddwch naturiol - a, bod ein Parciau Cenedlaethol yn 
creu ecosystemau cyfoethog, cymunedau hyfyw a chydnerth a chyfleoedd i bawb yng Nghymru gael 
cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored. 
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Datganiad Gweledigaeth Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Dyma Weledigaeth y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy: 
 
Gwella'r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad i bob defnyddiwr a darpar ddefnyddiwr, fel bo 
modd iddynt werthfawrogi a mwynhau rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol mewn modd cynaliadwy, 
gan greu budd yn sgil hynny i'w hiechyd a'u llesiant 
 
Er mwyn gwireddu'r weledigaeth hon bydd angen inni gyflawni'r nodau canlynol: 
 
1. Hawliau tramwy cyhoeddus sydd wedi'u cynnal a'u cadw'n dda; 
 
2. Ceir cysylltiadau da o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy, ac mae'n bodloni anghenion 

defnyddwyr a darpar ddefnyddwyr, gan ddarparu ar gyfer buddiannau rheolwyr tir, yr 
amgylchedd naturiol a threftadaeth ddiwylliannol; 

 
3. Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn galluogi mynediad i bawb; 
 
4. Mae trigolion ac ymwelwyr yn deall eu hawliau eu hunain, a hawliau eraill, o ran mynediad, ac 

yn arfer yr hawliau hynny mewn modd cyfrifol; 
 

5. Mae hawliau tramwy a thir mynediad yn cynnig cyfleoedd cynaliadwy i fwynhau a 
gwerthfawrogi harddwch naturiol, geoamrywiaeth, bioamrywiaeth a threftadaeth ddiwylliannol 
y Parc Cenedlaethol; 
 

6. Mae profi rhinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol yn cyfrannu at welliannau i iechyd a 
llesiant trigolion ac ymwelwyr; 
 

7. Mae hawliau tramwy a thir mynediad yn cynnig cyfle i gael dealltwriaeth o dirwedd weithiol y 
Parc Cenedlaethol. 
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Rhan 1  Cefndir 
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1.1 Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 

Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cynnwys arwynebedd o 1,347 cilomedr sgwâr 
(520 milltir sgwâr). Fe'i sefydlwyd ym 1957 o dan delerau Deddf Parciau Cenedlaethol a 
Mynediad i Gefn Gwlad 1949 a'i ddiben a'i nodau, fel y'u nodwyd yn wreiddiol yn Neddf 1949 
ac, fel y diwygiwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, yw: 
 
a) …cadw a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol yr ardal; a 

 
b) hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd ddeall a mwynhau rhinweddau arbennig yr ardal.1  
 

Drwy gyflawni'r dibenion hyn, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyletswydd i feithrin 
llesiant economaidd a chymdeithasol ei gymunedau lleol drwy weithio gyda'r sefydliadau hynny 
sy'n gyfrifol am yr ardaloedd hyn. Mae rheoli hawliau tramwy a mynediad yn cyfrannu'n 
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol at lesiant economaidd a chymdeithasol pobl. 
 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog oedd y trydydd parc cenedlaethol i gael ei sefydlu yng 
Nghymru, ac mae'n bwysig yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan ddenu ymwelwyr a 
thwristiaid i'w olygfeydd godidog, ei amgylchedd heddychlon ac anghysbell, a'r cyfleoedd 
amrywiol am weithgareddau awyr agored, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dibynnu ar hawliau 
tramwy cyhoeddus a thir mynediad. 

 
1.2 Proffil 
 
1.3 Mae proffil poblogaeth y Parc Cenedlaethol, fel y casglwyd o ddata'r cyfrifiad, yn adlewyrchu 

tueddiadau a welir mewn parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn agos. Cofnodwyd 
poblogaeth o 33,000 yn y cyfrifiad diwethaf, sef cynnydd o 2.4% dros y degawd cyn hynny. 
Roedd hyn ychydig yn uwch na'r cyfartaledd o 1.9% ar draws yr holl barciau cenedlaethol, ond 
yn dal yn gymharol isel o gymharu â chyfanswm y twf ar draws Cymru a Lloegr yn eu 
cyfanrwydd, sef 7.1%. Mae poblogaeth y Parc Cenedlaethol, â'i dirwedd wledig yn bennaf, yn 
wasgaredig; yn y cyfrifiad diwethaf, roedd dwysedd y boblogaeth ar draws yr ardal sydd wedi'i 
chynnwys yn y Parc Cenedlaethol gyda'r isaf yng Nghymru, sef 24.8 o bobl fesul km2 o 
gymharu â chyfartaledd Cymru o 147.7 o bobl fesul km2 ac yn is na'r ffigurau canol blwyddyn a 
ddychwelwyd ar gyfer pob awdurdod lleol unigol. 

 
1.4 Ceir cyfran fwy o drigolion hŷn yn nemograffeg y boblogaeth o gymharu â'r cyfansymiau ledled 

Cymru a Lloegr. Ceir cydberthynas rhwng hyn â mesuriadau'r newid mewn poblogaeth yn yr 
ardal, lle ceir cynnydd uchel ymhlith grwpiau dros 60 oed ynghyd â gostyngiadau ymhlith 
grwpiau iau (ac eithrio rhai sy'n 15-29 oed). Er bod poblogaeth y Parc Cenedlaethol, a'r 
boblogaeth mewn parciau cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr yn gyffredinol, yn hŷn, roedd 

                                                
1 Deddf yr Amgylchedd 1995 a. 61 (1) 
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iechyd trigolion y Parc Cenedlaethol yn dda ar y cyfan, gydag 82 y cant yn disgrifio eu hiechyd 
yn dda neu'n dda iawn, wrth hunanadrodd yng nghyfrifiad 2011. 

 
 Dangosyn 1 - Newid canrannol yn oedran trigolion arferol 2001-2011 
 

 
1.5 Mae'r Parc Cenedlaethol hefyd yn gyrchfan bwysig, ac yn denu tua 4.1 miliwn o ymwelwyr bob 

blwyddyn, gan roi cyfrif am oddeutu 5.1 miliwn o ddiwrnodiau ymwelwyr.  Ymwelwyr dydd o 
ardaloedd trefol de Cymru a de ddwyrain Lloegr yw cyfran fawr o'r rhain (Dangosyn 2), ac o 
ran hyn mae'r Parc Cenedlaethol yn wahanol i Barciau Cenedlaethol Eryri ac Arfordir Penfro 
sydd yn denu cyfran fwy o arosiadau dros nos. Daw cyfran fawr o'r rhai sy'n cael eu denu i'r 
Parc Cenedlaethol ar ymweliadau mwy na diwrnod o hyd, o dde ddwyrain Lloegr. 

  
Dangosyn 2- Proffil Ymwelwyr 

  Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17 
 
1.6 Mae'r sector twristiaeth yn rhan bwysig o'r economi leol, gan roi cyfrif am 12-15% o 

gyflogaeth o fewn y Parc Cenedlaethol. Y gweithgareddau hamdden mwyaf poblogaidd yw 
cerdded ar hyd llwybrau lefel isel, gyda cherdded bryniau yn ail agos. Un o nodweddion 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 21 

neilltuol gweithgareddau hamdden yn y Parc Cenedlaethol yw'r nifer fawr o ddigwyddiadau 
hamdden a gweithgareddau grŵp wedi'u trefnu. Heb ddata manwl ar nifer yr ymwelwyr mewn 
safleoedd unigol, ystyrir bod yr ardaloedd mwyaf poblogaidd yn cynnwys sgarp gogleddol 
Bannau Brycheiniog (gan gynnwys Pen y Fan), Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa yn y 
Mynyddoedd Duon, Gwlad y Rhaeadrau, Taith Taf a llwybr tynnu Camlas Sir Fynwy ac 
Aberhonddu. 

 
1.7 Y Rhwydwaith Hawliau Tramwy 
 
1.8 Mae'r Parc Cenedlaethol yn cynnwys 2,850 o hawliau tramwy cyhoeddus, sy'n ymestyn dros 

1,891.17km (1,1175.11)2. Mae'r rhwydwaith yn cynnwys llwybrau troed, llwybrau ceffyl, 
cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd sy’n agored i bob traffig (CABT). 

 
1.9 Gellir rhannu cyfanswm yr hyd yn wahanol fathau o hawliau tramwy (Tabl 1, Dangosyn 3).   
 
Tabl 1 - Hyd yr hawliau tramwy cyhoeddus  
  Hawl tramwy cyhoeddus 

Llwybrau troed Llwybrau ceffyl Cilffyrdd Cyfyngedig CABT 

Cyfanswm 2850 2292 313 240 5 Cyfanswm yr hyd (km) 1891.17 1338.04 354.31 197.54 1.28 
Canran3 100% 70.75% 18.73% 10.45% 0.07% 

 Dangosyn 3 - Mathau o hawliau tramwy fel canran o gyfanswm yr hyd:  

 
                                                
2Cyfrifwyd hyn drwy ddefnyddio meddalwedd System Gwybodaeth Ddaearyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol mewn dau ddimensiwn. Ni ystyriwyd uchder.  
3 O ran hyd 

Llwybr troed70%

Llwybr ceffyl19%

Cilffordd gyfyngedig10%
Cilfordd sy'n agored I bob traffig1%
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Mae'r rhain wedi'u dosbarthu ar draws saith sir a bwrdeistref sirol sydd oddi mewn i'r Parc 
Cenedlaethol (Tabl 2).  
 
Tabl 2 - Hyd yr hawliau tramwy cyhoeddus yn ôl sir 
 Sir Llwybrau troed Llwybrau ceffyl Cilffyrdd Cyfyngedig  CABT Cyfanswm % o gyfanswm y rhwydwaith 

Blaenau Gwent 10.71 0.67 0 0                                                                                                                              11.38 0.60 
Sir Gaerfyrddin 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 

 1.10 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol  yn cydnabod mai "hawliau tramwy cyhoeddus yw'r dull 
unigol pwysicaf sy'n galluogi pobl i fwynhau "4 a bod ei rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus 
yn rhan greiddiol o'i waith ac yn hollbwysig er mwyn cyflawni ei ail ddiben. 

 
1.11 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn cydnabod bod yn rhaid gwarchod a gwella 

amgylchedd naturiol a diwylliannol y Parc Cenedlaethol, ei nodweddion a'i gynefinoedd 
naturiol a'i rinweddau arbennig, fel y'u nodir yng Nghynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, fel 
egwyddor drosfwaol wrth gyflawni unrhyw welliannau arfaethedig. Mae hyn yn gyson ag 
Egwyddor Sandford5 sydd wedi'i ymgorffori yn Adran 62 Deddf yr Amgylchedd 1995 ac sy'n 
datgan, pan fo gwrthdaro rhwng dau ddiben statudol y Parc Cenedlaethol, y dylid rhoi mwy o 
bwyslais ar y diben o warchod a gwella harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth 
ddiwylliannol yr ardal. 

 
1.12   Gweinyddu Mynediad a Hawliau Tramwy 
 
1.13 Mae swyddogaethau hawliau tramwy awdurdodau unedol wedi'u dirprwyo i Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol o ran llwybrau troed, llwybrau ceffyl, cilffyrdd cyfyngedig a CABT. Dyma'r 
dyletswyddau sylfaenol a ddirprwyir6: 
 
 adeiladu, cynnal a chadw, trwsio, archwilio a gosod cyfeirbwyntiau ar yr holl hawliau 

tramwy cyhoeddus 
                                                
4Strategaeth Twristiaeth Cerdded Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (2003)  
5 “Drwy gynllunio a rheoli'n dda, gall Awdurdodau Parciau Cenedlaethol wneud llawer i daro cydbwysedd rhwng mwynhad y cyhoedd a'r angen i warchod harddwch naturiol, a bydd yn rhaid parhau i roi'r prif bwyslais ar yr ymagwedd hon lle bo modd. Ond hyd yn oed wedyn, bydd sefyllfaoedd hyn codi lle na ellir taro cydbwysedd rhwng y naill a'r llall. Pan fydd hynny'n digwydd, bydd yn rhaid rhoi'r flaenoriaeth i warchod harddwch naturiol." (Yr Arglwydd Sandford, 1974) 
6Nid yw'r holl swyddogaethau hyn wedi'u dirprwyo ym mhob achos. 
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 gorfodi'r ddyletswydd hollbwysig i warchod hawliau tramwy cyhoeddus 
 adolygu'r Map Diffiniol a'r Datganiad yn barhaus, hy, Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol 
 gorchmynion o dan adran 116 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 
Ceir rhestr lawn o'r swyddogaethau dirprwyedig yn Atodiad 4. Dyma'r swyddogaethau 
hawliau tramwy sydd yn arferadwy gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol o dan statud, hy, heb 
eu dirprwyo: 
 
 gorchmynion llwybr cyhoeddus o dan adran 257 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 
 gorchmynion llwybr cyhoeddus o dan adrannau 26, 118 a 119 o Ddeddf Priffyrdd 1980 a 

chytundebau creu llwybr cyhoeddus o dan adran 25 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 gorchmynion rheoleiddio traffig o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig 1984. 
 

1.14 Mae'r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy yn nodi awdurdodau parc cenedlaethol fel 
Awdurdodau Perthnasol ac Awdurdodau Mynediad. Fel Awdurdod Perthnasol, mae gan 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ddyletswyddau yn gysylltiedig â cheisiadau a 
hysbysiadau ynghylch cyfyngiadau ar fynediad, ac fel Awdurdod Mynediad, mae ganddo bwerau 
i wella mynediad at dir mynediad. 
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Rhan 2 
 Asesiadau Statudol 
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2.1      Cyflwyniad 
 
2.2 Yn unol ag Adran 60(3) o Ddeddf CGHT 2000, ac yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, 

mae'n rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol gynnal asesiad newydd o'r canlynol wrth 
adolygu'r CGHT: 
 
a) i ba raddau y mae hawliau tramwy lleol yn bodloni anghenion y cyhoedd yn y presennol, 

a'u hanghenion tebygol yn y dyfodol; 
 

b) y cyfleoedd a geir drwy hawliau tramwy lleol i ymarfer corff ac i gymryd rhan mewn 
mathau eraill o weithgareddau hamdden awyr agored, ac i fwynhau ardal y Parc 
Cenedlaethol; 

 
c) hygyrchedd hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall, a phobl eraill â phroblemau 

symudedd. 
 

2.3 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cynnal yr asesiadau hyn, a manylir ar bob un 
ohonynt isod yn eu tro. Seiliwyd y Datganiad Gweithredu yn Rhan 5 o'r Cynllun hwn ar 
ganlyniadau'r asesiadau hyn. Y mae'r cynlluniau, y strategaethau a'r polisïau eraill y cyfeirir 
atynt drwy gydol y Cynllun hwn hefyd wedi dylanwadu arno. 

 
2.4 Y graddau y mae hawliau tramwy lleol yn bodloni anghenion y cyhoedd yn y 

presennol a'r dyfodol 
 
2.5 Mae patrymau cyffredinol cyfranogiad mewn gweithgareddau hamdden yng Nghymru wedi 

cael eu monitro a'u cofnodi ers 2008. Roedd Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru 
("WORS") yn cipio data yn ystod 2008, 2011 a 2014. Mae'r arolwg bellach wedi dod i ben. 
Fodd bynnag, mae'r gwaith monitro wedi parhau drwy gynnwys cwestiynau yn gysylltiedig â 
hamdden a gweithgarwch awyr agored yn Arolwg Cenedlaethol Cymru ("NSfW"). 

 
2.6 Bu'r cyfraddau cyfranogi mewn hamdden awyr agored ledled Cymru yn gyson uchel, gydag 

81% o oedolion yn adrodd yn NSfW yn 2016 eu bod wedi cymryd rhan mewn un neu fwy o 
weithgareddau awyr agored o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis blaenorol. Mae'r ffigurau a 
adroddwyd cyn hynny yn uwch na hyn, gyda 93% o ymatebwyr WORS yn disgrifio patrymau 
tebyg yn 2014. 

 
2.7 Adroddir bod ymwelwyr awyr agored wedi mwyhau amrywiaeth eang o weithgareddau, er 

mai'r gweithgareddau mwyaf poblogaidd, fel y nodwyd yn WORS, yw gweithgareddau 
mewnbwn isel. Mae'r rhain yn cynnwys cerdded, golygfeydd, cymryd plant i feysydd chwarae, 
picnic, chwarae gemau anffurfiol, a gwylio bywyd gwyllt (Dangosyn 4). 
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 Dangosyn 4 - Y gweithgareddau mwyaf poblogaidd a'r gyfradd gyfranogi newidiol dros oes 
WORS 

 
 Ffynhonnell: Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru  2.8 Yn gyson, cerdded oedd y gweithgaredd awyr agored mwyaf poblogaidd, ac mae hynny'n 

parhau. Yn 2016, roedd oddeutu 72% o oedolion yng Nghymru wedi cyflawni'r gweithgaredd 
hwnnw o leiaf unwaith yn ystod y 12 mis blaenorol. Fel yr uchod, mae'r ffigurau a adroddwyd 
yn flaenorol yn dangos cyfraddau uwch o amgylch 85%. Gwelwyd ffigurau tebyg yn y data a 
gasglwyd o'r Arolwg ar Oedolion Egnïol yn 2014, a asesai gyfranogiad mewn chwaraeon, lle 
nodwyd mai cerdded oedd y gweithgaredd mwyaf poblogaidd, gyda chyfradd cyfranogi 
ragamcanol o 47% ymhlith oedolion. Dangosai Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog 2016-17 hefyd gyfraddau uchel o weithgarwch cerdded (Dangosyn 21, tud 44).   

2.9 Yn aml, adroddwyd mai'r hyn oedd yn cymell pobl i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr 
agored oedd 'iechyd ac ymarfer corff', er y cyfeiriwyd yn achlysurol at ysgogiad ymarferol a'r 
awydd i gymryd rhan mewn hobi penodol. Perchnogaeth ar gi oedd yn fwyaf tebygol o fod 
wedi dylanwadu ar gyfranogiad mynych - roedd cyfranogwyr mynych bron ddwywaith yn 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 27 

debygol o fod yn berchen ar gi, neu o ofalu am gi (59%), o gymharu ag ymwelwyr anfynych 
(32%).  

 
2.10 O ystyried demograffeg a daearyddiaeth y Parc Cenedlaethol, mae'n nodedig bod ymatebwyr 

yr NSfW yn y grŵp oedran 65-74 wedi ymweld yn amlach â'r awyr agored dros gyfnod o 4 
wythnos nag unrhyw grŵp oedran arall. Yn yr un modd, cafwyd llawer mwy o ymweliadau â'r 
awyr agored ymhlith pobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig na thrigolion ardaloedd trefol. 
Mae data o arolwg WORS yn awgrymu bod y lefelau isaf o gyfranogiad ymhlith pobl hŷn (yn 
enwedig rhai dros 75 oed) a chanddynt anabledd hefyd.  

 2.11 Cyflawnir y rhan fwyaf o'r gweithgareddau awyr agored ar deithiau byr lleol. Mae 50% o'r 
ymweliadau yn para awr neu lai a 77% yn para dwy awr neu lai. Er bod tystiolaeth yn awgrymu 
y manteisir yn eang ar gyfleoedd lleol, a bod y cyfleoedd hynny'n adnodd pwysig, mae pobl yn 
tueddu i ddymuno ymweliadau â thirwedd o werth uwch, gan gynnwys yr arfordir, y bryniau 
a'r mynyddoedd. Adroddodd 60% o bobl yn 2014 y byddai'n dda ganddynt ymweld yn amlach 
ag ardaloedd awyr agored, gyda galw mawr am gyfleoedd i gerdded a nifer llai am gael ymweld 
â mannau diddorol. Adroddwyd hefyd ddymuniad cryf i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
egnïol fel beicio mynydd a beicio ar y ffordd, o ran yr hyn yr hoffai pobl ei wneud yn y dyfodol. 

2.12 Dros oes y WORS gwelir tueddiadau cyffredinol yn codi, gan gynnwys gostyngiad mewn 
ymweliadau yn agos at adref; cynnydd yn nifer y bobl sydd yn cerdded i'w cyrchfan; gostyngiad 
yn nifer y bobl sy'n defnyddio eu ceir; a gostyngiad mewn ymweliadau byr sy'n para llai nag 
awr. Er hyn, gweithgareddau hamdden awyr agored cyfnod byr ac agos at adref yw'r mwyaf 
poblogaidd o hyd, er bod y poblogrwydd hynny'n tueddu i ostwng. 

2.13 Adroddwyd bod rhwystrau i gyfranogiad yn perthyn i ddau gategori eang. Bydd rhwystrau 
absoliwt yn fwy cyffredin ymhlith rhai nad ydynt fyth yn cymryd rhan mewn gweithgareddau 
hamdden awyr agored, ac yn cynnwys ffactorau fel henaint, anabledd a salwch.  Bydd 
cyfranogwyr anfynych yn cyfeirio yn amlach at rwystrau yn gysylltiedig â chyfle, ac mae'r 
rhwystrau hynny'n ymwneud yn fwy ag amgylchiadau'r unigolyn. Mae'r rhain yn cynnwys 
prinder amser a thywydd gwael.  

 2.14 Yn arwyddocaol, gwelwyd mewn canlyniadau nad oedd yr ymatebwyr yn sôn rhyw lawer am 
rwystrau fel diffyg gwybodaeth neu leoedd i fynd iddynt na phroblemau'n gysylltiedig â chostau 
a thrafnidiaeth - rhwystrau i gyfranogiad a dybiwyd yn hollbwysig yn y gorffennol.  

 2.15 Ar hyn o bryd, mae'r Parc Cenedlaethol yn cynnig llawer o gyfleoedd o ran darpariaeth 
mynediad (Tabl 1, Dangosyn 3). 

2.16 Ar ben hynny, mae bron 50% o dir y Parc Cenedlaethol yn dir y gall y cyhoedd gael mynediad 
iddo'n gyfreithlon fel tir mynediad. Mae'r tir hwn naill ai'n dir comin, yn gefn gwlad agored 
neu'n ystad goedwig a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
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2.17 Mae cyfran fawr o'r rhwydwaith wedi'i chynnwys ar lwybrau a hyrwyddir. Mae 135 o wahanol 
lwybrau yn cael eu hyrwyddo, gan gynnwys Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa a Ffordd y 
Bannau - llwybr hir sy'n croesi'r Parc Cenedlaethol o'r dwyrain i'r gorllewin. O ganlyniad i 
hynny, mae oddeutu 46% o'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus (876km) wedi'i gynnwys 
ar lwybr a hyrwyddir. Mae cyfanswm hyd y llwybrau a hyrwyddir, sef 1944km, yn hwy na 
chyfanswm hyd y rhwydwaith hawliau tramwy, sy'n adlewyrchu ymgyrchoedd hyrwyddo 
ailadroddus a'r ffaith bod llwybrau a hyrwyddir yn gorgyffwrdd â'i gilydd. 

2.18 Mae angen diwygio a rhesymoli llwybrau a hyrwyddir. Mae gwybodaeth ar gyfer y rhan fwyaf 
o'r rhain ar gael drwy'r we, ond nid ydynt bob amser mewn fformat clir y gellir ei lawrlwytho. 
Mae'n debygol y bydd angen cynnal archwiliad manylach o wybodaeth am lwybrau a hyrwyddir 
er mwyn sicrhau bod llwybrau ar gael ac yn hygyrch mewn fformat priodol. Rhoddir ystyriaeth 
bellach i hyrwyddo yn Rhan 3.    

2.19 Ni cheir data ar lefelau defnydd na chyfnodau prysur/tawel felly mae angen ystyried 
dangosyddion eraill sydd ar gael. Mae cyfran helaeth o'r llwybrau a hyrwyddir o fewn y Parc 
Cenedlaethol i'w cael yn y gogledd ger Aberhonddu a Thalgarth (Atodiad 7). Mae'n bosibl y 
bydd aelodau o'r cyhoedd yn disgwyl i lwybrau a hyrwyddir gael eu cynnal hyd at safon uwch.  

2.20 Gellir dangos mynychder materion rheoli hawliau tramwy ar ffurf map gwres (Dangosyn 5) lle 
bo'r lliwiau glas a phorffor dyfnach yn dangos bod nifer fwy o faterion wedi'u datrys.  

Dangosyn 5 - Materion ar hawliau tramwy  
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2.21 O'r cyfanswm o 2442 o faterion a gofnodwyd (ar 31 Mawrth 2018), nid yw 28 (1.14% o'r 
materion) wedi'u cysylltu â hawl tramwy benodol (1 heb ei ddatrys a 27 wedi'u datrys). Bydd 
hyn fel arfer yn deillio o'r ffaith bod materion wedi'u cofnodi ar lwybrau a hyrwyddir nad 
ydynt yn cyd-fynd â hawl tramwy cyhoeddus.  

 
2.22 Mae'r set ddata wedi'i chyfyngu i ddata a adroddir ac a gofnodir, gan olygu bod angen 

rhywfaint o ofal wrth gasglu lefelau o ddefnydd ohoni. Fodd bynnag, mae Dangosyn 5 yn 
cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am weithgarwch cynnal a chadw ar y rhwydwaith sy'n 
debygol o fod mewn ymateb i alw ymhlith y cyhoedd. Yn benodol, er bod y rhan fwyaf o'r 
llwybrau a hyrwyddir yng ngogledd y Parc Cenedlaethol, mae llawer o waith cynnal a chadw 
wedi cael ei gyflawni yn y de ddwyrain, y de a'r gorllewin.  

Dangosyn 6 - Materion heb eu datrys yn ôl cymuned 
 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.23 O ystyried y 172 o faterion sydd yn dal heb eu datrys fesul cymuned, gwelir bod y 
crynodiadau uchaf i'w cael o amgylch Y Gelli Gandryll, Talgarth, Aberhonddu a Chrughywel. 
(Dangosyn 6). O roi ystyriaeth bellach i faterion heb eu datrys, gwelir bod 59 o'r 172 o 
faterion sydd heb eu datrys yn berthnasol i lwybrau a hyrwyddir, sydd yn uwch na'r gymhareb 
gyffredinol ar gyfer llwybrau a hyrwyddir a hawliau tramwy. Mae 28 o 172 heb eu cofnodi ar 
hawliau tramwy cyhoeddus ac yn allanolynnau, a hynny fwy na thebyg oherwydd y ffactorau a 
drafodir uchod.  



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 30 

2.24 Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i gyfraddau ymateb i faterion a adroddir, er bod y rheiny'n amodol 
ar ansawdd y data a gasglwyd (Dangosyn 7). Mewn 944 o achosion, mae'r dyddiad cofnodi a'r 
dyddiad cwblhau yr un peth. Bydd hyn fel arfer yn digwydd pan fydd aelod o staff yn nodi ac yn 
datrys mater, ac wedyn yn ei fewnbynnu i'r gronfa ddata. Serch hynny, dengys y patrymau 
cyffredinol fod amseroedd ymateb yn hwy yng ngogledd ddwyrain ac yn nwyrain y Parc 
Cenedlaethol. 

 Dangosyn 7 - Amser i ddatrys materion 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.25 Mae canlyniadau'r arolygon blynyddol o hawliau tramwy cyhoeddus yn creu darlun cadarnhaol 
o hygyrchedd o fewn y Parc Cenedlaethol. Yn ôl yr adroddiadau am gyflwr presennol y 
rhwydwaith, mae bron 90% ohono ar agor, ac mae'r ganran honno'n tueddu i gynyddu dros y 
cyfnod arolygu. Nid ydym wedi gweld yr un duedd i gynyddu mewn dangosyddion hwylustod 
fodd bynnag; mae'r rheiny wedi aros yn gymharol sefydlog (Dangosyn 27, tud 62). 

    
2.26 Er hyn, cyflawnir llawer o waith i gynnal a chadw a gwella'r rhwydwaith hawliau tramwy. 

Dengys data diweddar ar gynnal a chadw, er mai ond rhan o'r ffordd drwy 2013-14 y 
dechreuwyd casglu'r data hynny, fod 520 o faterion yn cael eu datrys bob blwyddyn ar 
gyfartaledd7; er bod nifer y materion sy'n cael eu datrys yn llai na nifer y materion a adroddir 
(Dangosyn 8). Mewn rhai achosion, dylid nodi y gallai mater gynnwys amryw o adroddiadau 
unigol, gan olygu y gallai gwir gyfanswm y materion unigol fod yn uwch na'r hyn a ddangosir ar 
y siart. Gall natur y mater amrywio'n eang, o gyfeirbwynt coll hyd at ailosod pont. 

                                                
7 ers Ebrill 2014 
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  Dangosyn 8 - Ôl-groniad o faterion, yn dangos cynnydd cyson ers 2014  

  Ffynhonnell: Cronfa Ddata Hawliau Tramwy Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog   2.27 Y cyfleoedd a geir drwy hawliau tramwy lleol i ymarfer corff ac i gymryd rhan 
mewn mathau eraill o weithgareddau hamdden awyr agored, ac i fwynhau ardal y 
Parc Cenedlaethol 
 

2.28  Digonolrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy 
 
2.29 Gan amlaf, ceir mynediad i gefn gwlad o fewn y Parc Cenedlaethol drwy ddefnyddio'r 

rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus. Ar sail hawliau cyfreithiol, mae gan gerddwyr hawl i 
ddefnyddio'r holl rwydwaith hawliau tramwy (1,891km) (Dangosyn 9). Efallai y bydd 
defnyddwyr eraill yn dibynnu ar yr un hawliau, ee, dringwyr, ogofäwyr a rhwyfwyr er mwyn 
cyrraedd lleoliadau penodol (er nad oes unrhyw gofnod ffurfiol o'r lleoliadau hyn nac o'r 
hawliau tramwy a ddefnyddir i'w cyrraedd). Ychydig iawn o hawliau tramwy a geir yn 
ardaloedd ucheldirol y Parc Cenedlaethol ar y cyfan. Mae'r rhan fwyaf o'r hawliau tramwy 
felly i'w cael yn ardaloedd iseldirol y Parc Cenedlaethol.  
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Dangosyn 9 - Yr holl rwydwaith o hawliau tramwy 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.30 Mae gan farchogion a beicwyr hawl i ddefnyddio llwybrau ceffyl, cilffyrdd cyfyngedig a 
chilffyrdd sy’n agored i bob traffig (553km neu 29.25% o'r holl rwydwaith) (Dangosyn 10). 

 
Dangosyn 10 - Y rhwydwaith marchogaeth a beicio 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322   
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2.31 Mae gan yrwyr cerbydau hawl i ddefnyddio cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd sy’n agored i bob 
traffig (199km neu 10.51% o'r holl rwydwaith) (Dangosyn 11). 

 Dangosyn 11 - Y rhwydwaith ar gyfer gyrru cerbydau 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.32 Caiff defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol ddefnyddio CABT (1km neu 0.07% o'r holl 
rwydwaith) (Dangosyn 12). 

 
Dangosyn 12 - Y rhwydwaith ar gyfer defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.33 Yn nangosynnau 9 i 12, gwelir bod hyd yr hawliau tramwy sydd ar gael i farchogion, beicwyr, 
gyrwyr cerbydau a defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol yn cymharu'n anffafriol â'r hyd 
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sydd ar gael i gerddwyr. Mae hyn yn arbennig o wir yn achos gyrwyr cerbydau (10.51% o'r 
rhwydwaith) a defnyddwyr cerbydau a yrrir yn fecanyddol (0.07%). Fodd bynnag, o ran 
ymestyn y rhwydwaith o CABT, nid oes modd gwella'r sefyllfa o dan ddeddfwriaeth gyfredol 
(gweler 2.132). 

 
2.34 Mae amryw o faterion eraill yn haeddu sylw: 
 

1. ceir dwysedd uwch o hawliau tramwy yng ngogledd ddwyrain a de ddwyrain y Parc 
Cenedlaethol, ac o amgylch y Mynyddoedd Duon yn gyffredinol (Dangosyn 9); 

 
2. er bod darnau hir o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig ar gael, mae'r rhain fel arfer yn 

mynd o'r gogledd i'r de. Mae llwybrau eraill yn fyr a thameidiog. Ni cheir unrhyw gilffyrdd 
cyfyngedig yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol; 

 
3. nid oes prin unrhyw rwydwaith o gilffyrdd sy’n agored i bob traffig.  

 
2.35 Dosbarthiad hawliau tramwy 

 
2.36 Gellir dangos dosbarthiad y rhwydwaith hawliau tramwy yn ei gyfanrwydd, a'r pedwar math o 

hawl tramwy, yn ôl hyd ym mhob cymuned o fewn y Parc Cenedlaethol (Dangosynnau 13 i 
17).  

 
Dangosyn 13 - Dosbarthiad yr holl rwydwaith o hawliau tramwy yn ôl cymuned 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322    
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Dangosyn 14 - Dosbarthiad llwybrau troed cyhoeddus yn ôl cymuned  

  
© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Dangosyn 15 - Dosbarthiad llwybrau ceffyl yn ôl cymuned  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322    
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Dangosyn 16 - Dosbarthiad cilffyrdd cyfyngedig yn ôl cymuned 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Dangosyn 17 - Dosbarthiad cilffyrdd sy’n agored i bob traffig yn ôl cymuned 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
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2.37 Gellir gweld y canlynol: 
 

1. bod y rhwydwaith hawliau tramwy yn ei gyfanrwydd, a'r rhwydwaith o lwybrau troed, yn 
ddwysach yn nwyrain y Parc Cenedlaethol; 

 
2. bod dosbarthiad y rhwydwaith o lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig yn fwy cyson, ond 

nad oes unrhyw gilffyrdd cyfyngedig yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol; 
 
3. bod y rhwydwaith o gilffyrdd sy’n agored i bob traffig yn fach iawn, ac wedi'i gyfyngu i bum 

cymuned; 
 
4. bod gan rai cymunedau rwydwaith hawliau tramwy arbennig o fawr o gymharu â 

chymunedau eraill. 
 

2.38 Nid yw dwysedd uchel o hawliau tramwy o reidrwydd yn awgrymu rhwydwaith gwell na 
chyfleoedd mynediad mwy defnyddiol; bydd gwahanol ddwyseddau yn creu gwahanol 
broblemau y mae angen eu hystyried wrth ddatblygu unrhyw gynigion ar gyfer gwella.         
 

2.39 Tir mynediad  
 
2.40 Mae'r Parc Cenedlaethol, a chanddo lawer o ucheldir, yn cynnwys ardaloedd mawr o dir sydd 

wedi'u dynodi'n "dir mynediad" o dan Adran 1(1) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 
2000 (Dangosyn 18). Mae'n cynnwys cefn gwlad agored (mynydd, gwaun, rhos neu rostir), tir 
comin, tir sy'n uwch na 600 metr a thir wedi'i ddynodi i ddibenion y Ddeddf, y mae'r rhan 
fwyaf ohono'n rhan o ystad goedwig Llywodraeth Cymru. Mae tir mynediad yn darparu hawl i 
gael mynediad ar droed i ddibenion hamdden awyr agored. Ceir mwy o wybodaeth am dir 
mynediad yma: 

 
 https://naturalresources.wales/days-out/recreation-and-access-policy-advice-and-

guidance/managing-access/open-access-land/?lang=cy 
 
2.41 Ceir cyfanswm o 53,305ha o dir mynediad yn y Parc Cenedlaethol. Ar ben hynny, ceir 

4,016ha o dri comin trefol neu dir comin â gweithred gyflwyno. Mae'r rhain hefyd yn cynnig 
mynediad i'r cyhoedd ar droed.    
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Dangosyn 18 - Tir Mynediad yn y Parc Cenedlaethol, gan ddangos tir comin trefol hefyd  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.42 Mae'r ardaloedd o dir comin trefol o fewn y Parc Cenedlaethol wedi'u cyfyngu i'r de 
ddwyrain yn bennaf. Mae'r rhain yn diroedd comin a oedd wedi'u lleoli mewn hen ardaloedd 
trefol. Y mwyaf o'r ardaloedd hynny yw Mynydd Llangatwg a'r Blorens. Mae amryw o diroedd 
comin llai ar y naill ochr a'r llall i ffin y Parc Cenedlaethol i'r dwyrain o Flaenafon, Cwmafon 
ac Abersychan, yn fwyaf nodedig, Mynydd y Garn-fawr, Mynydd Garnclochdy a Mynydd Garn-
wen.     

 
2.43 Mae tir comin yn adnodd pwysig i farchogion gan fod adran 193 o Ddeddf Cyfraith ac Eiddo 

1925 yn darparu hawl mynediad i ddibenion awyr iach ac ymarfer corff ar y tiroedd hyn. Yn 
achos Y Frenhines v Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd ex parte Robert D Billson (1998) 
penderfynwyd bod yr hawl honno yn cynnwys marchogaeth gan y byddai marchogaeth wedi 
bod yn ffordd arferol o gael awyr iach ac ymarfer corff ym 1925.    

 
2.44 Ffyrdd heb wyneb 
 
2.45 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi ceisio defnyddio mapiau'r Arolwg Ordnans, 

ffotograffau o'r awyr a data sydd ar gael gan awdurdodau unedol i gyfrif nifer a hyd y ffyrdd 
cyhoeddus heb wyneb 8 9 o fewn y Parc Cenedlaethol (Tabl 3 a Dangosyn 19) Ffyrdd di-
ddosbarth yw'r rhan fwyaf o'r rhain, ac fe'u dangosir ar 'Restr Strydoedd' pob awdurdod 

                                                
8Hynny yw, nid oes ganddo wyneb wedi'i selio. 
9Nid yw llwybrau a chanddynt statws deuol, hy, sy'n ymddangos ar y Rhestr Strydoedd a'r Map Diffiniol, wedi'u cynnwys   
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unedol. Nid oes unrhyw ffyrdd heb wyneb wedi'u nodi ym Mlaenau Gwent nac ym Merthyr 
Tudful.  

 
2.46 Yn adran 36(6) o Ddeddf Priffyrdd 1980, mae'n ofynnol i bob awdurdod unedol lunio Rhestr 

o Strydoedd yn eu hardal sydd yn 'briffyrdd sydd i'w cynnal ar draul y cyhoedd', a chadw'r 
rhestr honno'n gyfredol.  

 
2.47 Er eu bod yn briffyrdd sydd i'w cynnal ar draul y cyhoedd, ni chaiff hawliau tramwy 

cyhoeddus eu dangos ar y Rhestr Strydoedd fel arfer am eu bod wedi'u dangos ar y Map 
Diffiniol. 

 
2.48 Os bydd priffordd wedi'i chynnwys ar y Rhestr Strydoedd, mae hynny'n dystiolaeth bod y 

briffordd honno i'w chynnal ar draul y cyhoedd. Nid yw'n dystiolaeth o statws y llwybr 
honno. Fodd bynnag, gallai'r priffyrdd hyn fod ar agor i amrywiaeth o ddefnyddwyr, er y gallai 
polisi pob awdurdod unedol ynghylch cynnal y priffyrdd, a'r defnydd ohonynt, amrywio.  

 
2.49 Ceir 95 o ddarnau ar wahân o ffordd heb wyneb o fewn y Parc Cenedlaethol, sydd yn creu 

cyfanswm hyd o 85.08km. Mae'r rhain wedi'u gwasgaru'n eang ar draws y Parc Cenedlaethol, 
ac anaml y byddant yn cynnig unrhyw fath o rwydwaith. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn 
gymharol fyr (llai nag 1km o hyd), ac mae'r darn hiraf parhaus yn 3.75km o hyd. 

 
Tabl 3 - Dosbarthiad ffyrdd heb wyneb yn ôl sir 
  Caerfyrddin Trefynwy Powys RhCT Torfaen 
Nifer 21 32 40 1 1 Hyd (km) 27.82 26.01 29.75 0.35 1.15 

 2.50 Mae tri phrif fath o ffyrdd heb wyneb wedi'u cofnodi: 
 

i. ffyrdd pengaead; 
ii. ffyrdd cyswllt rhwng ffyrdd â wyneb caled; 
iii. ffyrdd cyswllt rhwng ffyrdd â wyneb caled a hawliau tramwy 

 
2.51 O safbwynt hamdden, nid yw'r ffyrdd pengaead sydd heb wyneb yn cyfrannu at y ddarpariaeth 

ehangach o ran mynediad i'r cyhoedd. Maent yn fyr ac fel arfer yn dod i ben ar eiddo preifat, 
lle na fydd unrhyw fath o hawliau cyhoeddus yn parhau.  

 
2.52 Gall ffyrdd heb wyneb sydd yn cysylltu ffyrdd â wyneb caled fod yn ychwanegiad gwerthfawr 

i'r ddarpariaeth ehangach o ran mynediad i'r cyhoedd. Maent yn cynnig cyfleoedd ar gyfer y 
gweithgareddau hynny na cheir darpariaeth dda ar eu cyfer yn y rhwydwaith hawliau tramwy, 
a gall rhannau ohonynt greu cysylltiadau â hawliau tramwy. Gallant fod yn arbennig o 
ddefnyddiol i farchogion a beicwyr. 

 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 40 

2.53 Mae rhan Sir Gaerfyrddin o'r Parc Cenedlaethol yn arbennig, lle na cheir rhyw lawer o 
lwybrau ceffyl mewn tir caeedig, a lle na cheir unrhyw gilffyrdd cyfyngedig, yn cynnwys darnau 
cymharol hir o ffyrdd heb wyneb. Er bod ffyrdd â wyneb caled rhwng y darnau hyn o ffordd, 
gellid creu cysylltiadau a allai ddarparu rhwydweithiau cylchol. 

 
2.54 Mae ffyrdd heb wyneb yn bwysig iawn yn y Parc Cenedlaethol pan fyddant yn cysylltu ffyrdd â 

wyneb caled â hawliau tramwy, ac maent yn aml yn hanfodol er mwyn cynnal cysylltedd o 
fewn y rhwydwaith hawliau tramwy. 

  
2.55 Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gyfrifol o gwbl am drwsio a chynnal llwybrau a 

ddangosir ar y Rhestr Strydoedd, er y gallai'r llwybrau hynny fod yn bwysicach i ddibenion 
hamdden nag fel rhan o'r rhwydwaith priffyrdd arferol. Yr awdurdodau unedol sydd yn 
gyfrifol am llwybrau hynny, ac os bydd aelodau o'r cyhoedd yn adrodd materion yn 
gysylltiedig â hwy wrth Awdurdod y Parc Cenedlaethol, caiff y materion hynny eu hadrodd 
wrth yr awdurdod unedol perthnasol. 

 
2.56 Mewn rhai ardaloedd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi hyrwyddo rhannau o ffyrdd 

heb wyneb yn rhan o lwybrau llinol neu gylchol ehangach. Mae Ffordd y Bannau, er enghraifft, 
yn dibynnu ar sawl darn o ffordd heb wyneb yn Sir Gaerfyrddin i gysylltu'r Mynydd Du â 
Bethlehem. 

 
2.57 Nid yw'r awdurdodau unedol bob amser yn rhoi'r flaenoriaeth i ffyrdd heb wyneb wrth 

wneud gwaith cynnal, ac mae ymagweddau gwahanol awdurdodau yn amrywio. Weithiau ceir 
goblygiadau yn gysylltiedig â hyn yn achos llwybrau a hyrwyddir, sef tasgau cymharol syml fel 
clirio llystyfiant. 
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Dangosyn 19 - Ffyrdd heb wyneb ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.58 Llwybrau beicio 
 

2.59 Mae sawl rhan 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 
(Dangosyn 20). Y darnau mwyaf nodedig yw llwybr 46 rhwng Brynmawr a Llanffwyst, sydd yn 
defnyddio hen reilffordd (y gelwir rhan ohoni yn "Llinell Gofilon"), ac y mae'r rhan fwyaf 
ohono oddi ar ffyrdd cyhoeddus; llwybr 8 rhwng Merthyr Tudful ac Aberhonddu, y mae rhan 
ohono hefyd yn defnyddio hen reilffordd a llwybr tynnu camlas (ac sydd hefyd yn dilyn rhan o 
Daith Taf); llwybr 478 sy'n defnyddio hen reilffordd ("The Arcway") i gysylltu Hirwaun a 
Phenderyn; llwybr 492 sydd yn cysylltu Brynmawr a Bryn Llanelli; a llwybr 49 sydd yn cysylltu 
Gofilon a Phont-y-pŵl ar hyd llwybr tynnu'r gamlas. 

 
2.60 Ceir rhannau eraill o'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol o fewn y Parc Cenedlaethol, a'r 

mwyaf nodedig o'r rhain yw'r rhan o lwybr 42 o Dalgarth i'r Gelli Gandryll ac i'r Fenni. Fodd 
bynnag mae'r rhan hon o'r llwybr wedi'i lleoli'n gyfan gwbl ar y rhwydwaith ffyrdd cyhoeddus, 
neu ar lwybrau dynodedig wrth ymyl y brif ffordd gerbydau.  

 
2.61 Mae holl hyd camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu hefyd ar agor i feicwyr10. 

 
2.62 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn hyrwyddo taith i feicwyr y mae rhan ohoni ar y 

ffordd a rhan ohoni ar lwybr tynnu'r gamlas. 
 
Ceir manylion yma: 

                                                
10Er mai llwybr troed yw mwyafrif y gamlas, caniateir beicio yn rhinwedd polisi'r Ymddiriedolaeth Afonydd a Chamlesi i groesawu beicwyr ystyriol ar ei llwybrau tynnu. 
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http://www.breconbeacons.org/cycleacrossthebeacons?lan=cy 

 
Mae'r llwybr yn cynnig y fantais ychwanegol o gysylltu llwybrau 8, 46 a 49 y Rhwydwaith 
Beicio Cenedlaethol.  

 
Dangosyn 20 - Prif lwybrau beicio ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (gan gynnwys y 
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol) 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  2.63 Mynediad caniataol 
 
2.64 Cymharol ychydig o fynediad caniataol a geir yn y Parc Cenedlaethol, gyda'r brif ddarpariaeth 

ar dir sydd yn eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, hy, Llinell Gofilon a'r Arcway, tir sy'n 
eiddo i'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, a thir a reolir gan Gyfoeth Naturiol Cymru. 
Ychydig o fynediad caniataol sydd ar gael drwy gynllun amaeth-amgylchedd Glastir o gymharu 
â'r cynllun Tir Gofal blaenorol, lle'r oedd 61 o lwybrau troed caniataol (42.72km), 4 llwybr 
ceffyl (2.24km) a 29 o ardaloedd mynediad caniataol (163.80 ha) ar gael. 

 
2.65 Cynhaliodd y Fforwm Mynediad Lleol adolygiad o'r ddarpariaeth mynediad caniataol yn 

2013/14 ar gais Llywodraeth Cymru, gan archwilio pob un o'r llwybrau a'r ardaloedd a 
nodwyd uchod. 
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2.66 Dywedodd y Fforwm wrth Lywodraeth Cymru ei fod o'r farn fod 55 o'r llwybrau troed 
caniataol, y 4 llwybr ceffyl ac 19 o'r ardaloedd mynediad caniataol yn ased i'r cyhoedd, ac y 
byddai'r Fforwm yn eu cefnogi pe baent yn cael eu cynnig eto yn rhan o gynllun Glastir. Fodd 
bynnag, dim ond ychydig o'r llwybrau hyn sydd bellach wedi'u cynnwys yn rhan o gontract 
Glastir. Mae llai na 3km o'r llwybrau troed caniataol bellach ar gael drwy Glastir, tra bo'r holl 
fynediad caniataol a oedd gynt ar gael drwy Tir Gofal bellach wedi dod i ben.  

 
2.67 Deallir fod ardaloedd mawr o goedlan Llywodraeth Cymru yn ddarostyngedig i goncordat 

rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y gorfforaeth weithredu, a Chymdeithas Merlota Prydain, 
sydd yn darparu mynediad caniataol i farchogion. Pan ysgrifennwyd y draft yma nid oedd 
gwybodaeth ar gael ynglŷn â maint y ddarpariaeth yma. Mae’r ddarpariaeth yn un a all fod yn 
ddefnyddiool iawn i aelodau o’r cyhoedd gan fod cyfleoedd i farchogion o fewn y Parc 
Cenedlaethol yn gyfyng a fod materion cysylltedd a newidiadau statws yn uchel (gweler Rhan 
3). 

 
2.68 Cyfleoedd eraill am fynediad 
 
2.69 Ceir rhai cyfleoedd ychwanegol am fynediad o hyd, ond mae'r rhain yn tueddu i fod yn fach 

iawn o gymharu â'r hyn a drafodwyd eisoes.  
 

2.70 Er enghraifft, mae gan Coed Cadw naw safle o fewn y Parc Cenedlaethol, sy'n cynnwys 
cyfanswm o oddeutu 180ha o arwynebedd, er mai 56ha yw'r mwyaf o'r rhain. Er bod holl 
goetir Coed Cadw ar agor i'w mwynhau'n rhad ac am ddim, nid yw rhai ohonynt yn hygyrch 
yn ymarferol i'r cyhoedd. Mae gan Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a Gorllewin Cymru ac 
Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent warchodfeydd o fewn y Parc Cenedlaethol, a gellir 
cael mynediad i bob un ohonynt ar droed. Mae'r mwyaf o'r rhain yn 30ha.  
 

2.71 Sylwadau 
 
2.72 Ceir gwahaniaethau clir iawn rhwng gwahanol ardaloedd o fewn y Parc Cenedlaethol, o ran 

nosbarthiad, dwysedd a chysylltedd y rhwydwaith hawliau tramwy a darpariaeth arall o ran 
mynediad, a rhwng y ddarpariaeth ar gyfer gwahanol ddefnyddwyr. Gellid dadlau bod y Parc 
Cenedlaethol yn cynnwys darpariaeth arbennig o dda o ran cyfleoedd mynediad, ond bod y 
rheiny ar gael yn bennaf i gerddwyr neu ar gyfer gweithgareddau eraill a gynhelir ar droed.  

 
2.73 Gwyddom fod nifer sylweddol o ymwelwyr â'r Parc Cenedlaethol (Tabl 4, Dangosyn 21, 

Dangosyn 22), a thrigolion (Dangosyn 23, Dangosyn 25) yn manteisio ar y cyfleoedd hyn ar 
hyn o bryd.  
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Dangosyn 21 - Y prif resymau dros ddewis Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (Arolwg 
Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17). 

 

 Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17                        
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Dangosyn 22- Gweithgareddau a wnead gan ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog (Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17). 

 

 Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17                  
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Dangosyn 23 - Gweithgareddau a fwynheir gan drigolion ym Mharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog (Arolwg Trigolion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2013) 
 

 Ffynhonnell: Arolwg Trigolion Bannau Brycheiniog 2013   2.74 Byddai cyfran sylweddol o'r gweithgareddau hyn yn ddibynnol ar ddefnyddio'r rhwydwaith 
hawliau tramwy ac adnoddau mynediad eraill o fewn y Parc Cenedlaethol. 

 
2.75 Pan ofynnwyd i ymwelwyr faint o ymarfer corff yr oeddent yn ei gyflawni wrth ymweld â'r 

Parc Cenedlaethol, nodwyd y canlynol: 
 
Dangosyn 24 - Lefel yr ymarfer corff a gyflawnir gan ymwelwyr â Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog (Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17) 

 

 Ffynhonnell: Arolwg Ymwelwyr Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2016-17 
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2.76 Pan ofynnwyd i'r trigolion pa weithgareddau yr oeddent yn eu cyflawni, a pha mor aml yr 
oeddent yn cyflawni'r gweithgareddau, nodwyd y canlynol: 

 
Dangosyn 25 Gweithgareddau a wnaed ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog gan y 
trigolion (Arolwg Trigolion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2013) 
 

 Ffynhonnell: Arolwg Trigolion Bannau Brycheiniog 2013   2.77 Mae'r rhwydwaith hawliau tramwy ac adnoddau mynediad eraill o fewn y Parc Cenedlaethol 
yn cynnig digonedd o gyfle i ymarfer corff ac i gymryd rhan mewn mathau eraill o 
weithgareddau hamdden a mwynhad yn yr awyr agored, ond mae'r ddarpariaeth yn well ar 
gyfer rhai mathau o weithgareddau nag eraill. Trafodir hygyrchedd y rhwydwaith hawliau 
tramwy yn 2.75. 

 
2.78 Yn ôl canlyniadau Holiadur CGHT Awdurdod y Parc Cenedlaethol, nid yw'r rhwydwaith 

hawliau tramwy yn cynnig darpariaeth dda i'r grwpiau canlynol11: 
 

Pobl y cyfyngir ar eu symudedd 
Pobl ddall neu rannol ddall 
Gyrwyr cerbydau 
Beicwyr modur 
Gyrwyr 4x4   

 
 
 
                                                
11Gan fod nifer yr ymatebion gwael a gwael iawn yn uwch na chyfanswm yr ymatebion gweddol, da ac ardderchog  
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2.79 Hygyrchedd hawliau tramwy lleol i bobl ddall neu rannol ddall, a phobl eraill â 
phroblemau symudedd 

 
2.80 Colli golwg 
 
2.81 Amcangyfrifir bod 2 filiwn neu fwy o bobl yn y Deyrnas Unedig yn byw gyda dallineb12. O'r 

rhain, mae tua 360,000 o bobl wedi cofrestru gyda'u hawdurdod lleol yn ddall neu'n rhannol 
ddall. Rhagwelir y bydd nifer y bobl sydd wedi colli eu golwg yn codi i dros 2,250,000 erbyn 
2020, ac y bydd y nifer yn codi bron i 4,000,000 erbyn 2050. Mae hyn oherwydd bod y 
boblogaeth yn heneiddio ac achosion o golli golwg ar gynnydd, gyda diabetes a gordewdra 
wrth wraidd rhai o'r achosion hynny.  

 
2.82 Symudedd 
 
2.83 Mae gweithgarwch canran sylweddol o boblogaeth Cymru a Lloegr (ar sail data 2011) wedi'i 

gyfyngu gan broblemau iechyd neu anabledd13 (Dangosyn 26a). Mae'r ganran yn uwch o 
ystyried Cymru ar ei phen ei hun (Dangosyn 26b). 

 
Dangosyn 26 - Problem iechyd neu anabledd sy'n cyfyngu ar weithgarwch - a) Cymru a Lloegr; b) 
Cymru yn unig 
 a) Cymru a Lloegr  

      
                                                
12 https://help.rnib.org.uk/help/newly-diagnosed-registration/registering-sight-loss/statistics 
13https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/disability/articles/disabilityinenglandandwales/2013-01-30#activity-limitations-across-english-regions-and-wales 

77.30%

10.80%
11.90%

Dim cyfyngder Cyfyngder bach Cyfyngder mawr
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b) Cymru yn unig  

  
2.84 Yng Nghymru a Lloegr, mae problem iechyd neu anabledd yn cyfyngu ar weithgarwch dyddiol 

oddeutu 10 miliwn o bobl. Yng Nghymru, mae'r achosion o gyfyngu ar weithgarwch yn 
sylweddol uwch, gyda 12% yn adrodd bod hynny'n cyfyngu'n fawr, a bron 11% yn adrodd bod 
hynny'n cyfyngu rhywfaint arnynt. Fel cyfran, fodd bynnag, mae gan Gymru fwy o bobl dros 55 
oed na Lloegr, ac mae cyfyngiadau ar weithgarwch yn fwy cyffredin ymhlith rhai sydd dros 
oed ymddeol. Mae rhai awdurdodau unedol sydd oddi mewn i'r Parc Cenedlaethol yn 
cynnwys y canrannau uchaf o bobl y cyfyngir ar eu gweithgarwch. Blaenau Gwent (27.2%), 
Merthyr Tudful (26.9%), Rhondda Cynon Taf (25.8%) a Sir Gaerfyrddin (25.4%). Fodd bynnag, 
adroddwyd cyfyngiadau ar weithgarwch o 21.4% ym Mhowys a 20.1% yn Sir Fynwy. 

 
2.85 Hygyrchedd hawliau tramwy i bobl ddall neu rannol ddall, a phobl eraill â phroblemau 

symudedd o fewn y Parc Cenedlaethol 
 
2.86 Ceir gwahanol agweddau i'r mater hwn, gan fod galluoedd pobl yn amrywio'n helaeth. Bydd 

anghenion rhywun nad yw ond yn cael ychydig o anhawster wrth symud yn wahanol i rywun 
sydd mewn cadair olwyn neu'n ddall.  

 
2.87 Hefyd, "bydd pobl yn disgwyl gweld llwybrau gwell ger trefi a chyfleusterau nag a welir mewn 

cefn gwlad agored neu ar dir gwyllt, lle maent yn disgwyl profi mwy o her, gweld llai o bobl, 
bod yn fwy annibynnol a gweld amgylchedd mwy naturiol"14. 

 
2.88 Caiff llwybrau a chanddynt lefel uchel o hygyrchedd a chyfleusterau ychwanegol gerllaw, ee 

parcio a thoiledau, eu hyrwyddo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ar hyn o bryd, ceir 27 
o deithiau cerdded sy'n cynnig mynediad hwylus, a 6 o ardaloedd coedwig sy'n cynnwys 

                                                
14 http://www.fieldfare.org.uk/countryside-for-all/physical-access-standards/ 
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llwybrau mynediad hwylus, neu a chanddynt lwybrau felly gerllaw. 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 rhain hefyd yn llwybrau sain. 
 

2.89 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi cyhoeddi llyfryn sy'n dwyn y teitl 
"Cyrchfannau sy'n cynnig Mynediad Hwylus" sy'n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd y ceir 
mynediad hwylus iddynt. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys manylion am wynebau, llethrau a 
chyfleusterau cyfagos, ee, mannau parcio, toiledau a siopau.  

 
Mae angen diweddaru'r wybodaeth ar y wefan ac yn y llyfryn bellach.  

 
2.90 Mae rhestr o atyniadau y ceir mynediad hwylus iddynt hefyd ar gael yma: 
 

http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions?lan=cy 
 
2.91 O ran y rhwydwaith hawliau tramwy ehangach, y rhwystrau ffisegol mwyaf sylweddol y mae 

rhywun yn debygol o ddod ar eu traws yw'r tir - o ran wyneb yr hawl tramwy, a chelfi, sef 
unrhyw gamfeydd, gatiau neu bontydd ar yr hawl tramwy.  

 
2.92 Celfi a hygyrchedd hawliau tramwy 
 
2.93 Ar draws deuparth y rhwydwaith hawliau tramwy15, ceir 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. Gallai hynny olygu bod y rhwydwaith yn cynnwys llawer mwy na 2400 o 
gamfeydd, gyda'r mwyafrif yn gamfeydd un neu ddau ris.  

 
2.94 Gall camfeydd achosi problemau i bobl hŷn, pobl â phroblemau symudedd, rhai sy'n cerdded 

gyda chŵn (os nad oes camfa i'r ci) a theuluoedd â phlant bach (sy'n defnyddio/sydd heb 
bramiau neu gadeiriau gwthio a lle na all y plant ddringo dros y gamfa heb gymorth). Mewn 
rhai achosion, gall camfa fod yn rhwystr llwyr. 

 
2.95 Bodloni anghenion pobl 
 
2.96 Tynnwyd sylw at y materion hyn hefyd yng nghanlyniadau holiadur CGHT Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol16. Ychydig iawn o ymatebwyr a oedd o'r farn fod y rhwydwaith hawliau tramwy 
yn bodloni anghenion unigolion â phroblemau symudedd. Roedd llai na hynny o'r farn fod y 
rhwydwaith yn bodloni anghenion pobl ddall neu rannol ddall.  

 
                                                
15 Mae'r set ddata yn anghyflawn 
16Gweler 2.95 ynghylch yr holiadur 
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2.97 Wrth arfer ei swyddogaethau, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyletswydd o dan 
Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i roi sylw digonol i hyrwyddo cydraddoldeb, ac mae hyn yn 
golygu: 

 
 cael gwared â'r anfanteision y bydd pobl yn eu dioddef oherwydd eu nodweddion 

gwarchodedig, neu leihau'r anfanteision hynny hyd yr eithaf; 
 cymryd camau i fodloni anghenion pobl o grwpiau gwarchodedig os yw'r anghenion 

hynny'n wahanol i anghenion pobl eraill; 
 annog pobl o grwpiau gwarchodedig i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus neu mewn 

gweithgareddau eraill lle mae eu cyfranogiad yn anghymesur o isel.  
 
2.98 Mae'r Fieldfare Trust yn cynghori na ellir gwneud yr holl lwybrau yn y rhan fwyaf o 

rwydweithiau cefn gwlad yn gwbl hygyrch, ac na ddylid gwneud hynny ychwaith17. 
 

Yn ogystal â hynny, mae rhwydwaith hygyrch yn rhwydwaith: 
 

 sydd yn rhoi dewis i bawb sydd yn anabl o'r profiadau y gallant eu mwynhau mewn 
ardaloedd ehangach o gefn gwlad, yn yr ardal o gefn gwlad gyfagos o amgylch aneddiadau, 
ac mewn mannau glas trefol; 

 sydd yn rhoi'r un ystod ac ansawdd o ddewis i bobl anabl â phawb arall; 
 sydd yn cynnwys llwybrau cwbl hygyrch; 
 sydd yn cynnwys llwybrau lle llwyddwyd i sicrhau mynediad mor hwylus ag sy'n bosibl; 
 lle cyflawnwyd yr holl waith datblygu a chynnal a chadw er mwyn sicrhau mwy o 

hygyrchedd. 
 

Nid yw'n rhwydwaith:  
 

 y mae'n rhaid i'w holl lwybrau fod yn gwbl hygyrch; 
 sydd ond yn cynnwys llwybrau a oedd yn rhwydd i'w wneud yn hygyrch i bobl anabl; 
 sydd yn cynnig hygyrchedd da ar y cyfan, ond heb gynnig hygyrchedd yn y safleoedd 

mwyaf poblogaidd neu arbennig o reidrwydd. 
 

2.99 Asesu anghenion defnyddwyr y presennol a'r dyfodol  
 
2.100 Er mwyn asesu'r hyn y gallai Awdurdod y Parc Cenedlaethol ei wneud i wella'r rhwydwaith 

hawliau tramwy a thir mynediad i ddefnyddwyr a darpar ddefnyddwyr, lluniwyd holiadur ar-
lein a oedd yn cynnwys cyfanswm o 23 o gwestiynau. Yn ogystal â darparu'r holiadur i'r 
cyhoedd, anfonwyd dolen gyswllt i'r holiadur drwy e-bost neu fanylion amdano drwy lythyr at 
fwy na 300 o unigolion, grwpiau a sefydliadau. Mae manylion yr holiadur a'r holl ymatebion 
iddo wedi'u cynnwys mewn dogfen ar wahân.  

  
                                                
17 http://www.fieldfare.org.uk/countryside-for-all/countryside-for-all-good-practice-guide/ 
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2.101 Cerddwyr 
 
2.102 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i 

gerddwyr yn dda neu'n ardderchog. Fodd bynnag, cafwyd llawer o sylwadau ynghylch yr 
angen i wella arwyddion, clirio llystyfiant a chadw'r rhwydwaith ar agor. 

 
2.103 Cerddwyr cŵn 
 
2.104 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i rai 

sy'n cerdded gyda'u cŵn yn dda neu'n ardderchog. Cafwyd galw cryf yma am fwy o gamfeydd 
sy'n gyfeillgar â chŵn, a mwy o gatiau.   

 
2.105 Pobl y cyfyngir ar eu symudedd 
 
2.106 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i bobl y 

cyfyngir ar eu symudedd yn wael neu'n weddol. Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn galw am 
fwy o gatiau yn lle camfeydd, wynebau gwell a hygyrchedd gwell. 

 
2.107 Pobl ddall neu rannol ddall 
 
2.108 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer pobl ddall neu rannol ddall yn wael neu'n wael iawn. Roedd y gwelliannau a awgrymwyd 
yn cynnwys neilltuo llwybrau arbennig a darparu gwybodaeth mewn braille (gan gynnwys 
"llwybrau braille").  

 
2.109 Teuluoedd â phlant ifanc 
 
2.110 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer teuluoedd â phlant ifanc yn dda neu'n weddol. Roedd y gwelliannau a awgrymwyd yn 
cynnwys mwy o gatiau yn lle camfeydd a gwybodaeth well.  

 
2.111 Pobl Ifanc a Rhai yn eu Harddegau 
 
2.112 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i bobl 

ifanc a rhai yn eu harddegau yn dda neu'n weddol. Nid oedd unrhyw ffafriaeth gref dros 
welliannau neilltuol, ond cyfeiriwyd at fwy o wybodaeth, defnydd o dechnoleg ac addysg. 

 
2.113 Pobl o leiafrifoedd ethnig 
 
2.114 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i bobl 

o leiafrifoedd ethnig yn dda neu'n ardderchog. Cynigiwyd mwy o hyrwyddo, anogaeth a 
gwybodaeth fel gwelliannau. 
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2.115 Rhedwyr 
 
2.116 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i 

redwyr yn dda neu'n ardderchog. Yr awgrymiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer gwella oedd 
mwy o waith cynnal a chadw ac arwyddion. 

 
2.117 Beicwyr 
 
2.118 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer beicwyr yn dda neu'n weddol. Yr awgrymiadau mwyaf poblogaidd ar gyfer gwella oedd 
gwella'r arwyddion a gwaith cynnal a chadw. 

 
2.119 Beicwyr mynydd 
 
2.120 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer beicwyr mynydd yn dda neu'n weddol. Roedd yr awgrymiadau ar gyfer gwella yn 
cynnwys arwyddion gwell, gatiau gwell, mwy o lwybrau a chynyddu mynediad at lwybrau 
troed.  

 
2.121 Marchogion 
 
2.122 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy i 

farchogion yn dda neu'n weddol. Roedd awgrymiadau ar gyfer gwella yn cynnwys gatiau gwell, 
cynyddu mynediad, arwyddion gwell a chysylltu llwybrau â'i gilydd. 

 
2.123 Gyrwyr cerbydau 
 
2.124 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer gyrwyr cerbydau yn wael neu'n wael iawn. Ychydig o welliannau a awgrymwyd, ond un 
o'r awgrymiadau ar gyfer gwella oedd "byddai unrhyw beth yn welliant o gymharu â'r sefyllfa 
bresennol". 

 
2.125 Beicwyr modur 
 
2.126 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer gyrwyr beiciau modur yn wael neu'n wael iawn. Awgrymwyd amrywiaeth o welliannau, 
gan gynnwys agor mwy o lwybrau, gosod arwyddion a chyfeirbwyntiau cliriach, ailsefydlu 
llwybrau a oedd yn cael eu defnyddio cyn Deddf ANChG.  

 
2.127 Gyrwyr 4x4 
 
2.128 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr o'r farn fod addasrwydd y rhwydwaith hawliau tramwy ar 

gyfer gyrwyr cerbydau 4x4 yn wael neu'n wael iawn. Awgrymwyd amrywiaeth o welliannau, 
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gan gynnwys neilltuo ardaloedd yn arbennig ar gyfer y ddarpariaeth, mwy o lwybrau (gan 
gynnwys agor cilffyrdd sydd wedi cau), gwell arwyddion a chytundeb ynghylch llwybrau 
cynaliadwy. 

 
2.129 Casgliadau o asesiadau 
 
2.130 Y brif flaenoriaeth a nodwyd gan ymatebwyr yr holiadur o ran dyfodol hawliau tramwy a thir 

mynediad oedd "ehangu a chynnal a chadw'r rhwydwaith hawliau tramwy". Ail bell i hyn oedd 
"darparu mwy o arwyddion er mwyn helpu pobl i ffeindio eu ffordd o amgylch y rhwydwaith 
hawliau tramwy". 

 
2.131 Ceir cydberthynas rhwng y problemau mwyaf cyffredin yr oedd pobl yn dod ar eu traws wrth 

ddefnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy: llystyfiant wedi gordyfu, arwyddion a 
chyfeirbwyntiau gwael a chamfeydd a gatiau mewn cyflwr gwael. 

 
2.132 Fodd bynnag, nododd mwyafrif yr ymatebwyr fod ansawdd a safon yr wynebau ar y 

rhwydwaith hawliau tramwy yn dda; bod ansawdd a safon y celfi, y camfeydd a'r gatiau yn 
dda; bod yr arwyddion yn weddol; a bod ansawdd y gwelliannau ymarferol yn dda. 

 
2.133 Roedd rhwystrau a chyflwr neu wyneb yr hawliau tramwy yn atal pobl rhag defnyddio'r 

rhwydwaith hawliau tramwy. Roedd diffyg gwybodaeth ynghylch lleoliad llwybrau nac i le yr 
oeddynt yn mynd yn atal rhai pobl.  

 
2.134 Ond y ffactor mwyaf a oedd yn atal pobl rhag defnyddio tir mynediad oedd prinder 

arwyddion a diffyg gwybodaeth ynghylch lleoliad y tir hwnnw. 
 
2.135 Byddai'n ddefnyddiol i'r mwyafrif allu gweld gwybodaeth yn dangos yr holl lwybrau ar y map 

diffiniol ar wefan, yn ogystal â chael llwybrau y gellid eu lawrlwytho i'w defnyddio ar ffôn neu 
lechen. 

 
2.136 Nodyn ar gerbydau a yrrir yn fecanyddol (cerbydau modur) 

 
2.137 O'r wybodaeth a adolygwyd hyd yma, mae'n glir iawn fod darpariaeth ar gyfer cerbydau a 

yrrir yn fecanyddol ar y rhwydwaith hawliau tramwy yn wael. Mae rhai ymatebwyr wedi 
ymateb i hyn drwy alw am fwy o lwybrau ac am ailagor llwybrau sydd "wedi cau" ac am 
ailagor y llwybrau a oedd ar gael cyn gweithredu Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig 2006.  

 
2.138 Gallai rhai o'r sylwadau a wnaed fod yn seiliedig ar gamddealltwriaeth o'r darpariaethau sydd 

wedi'u cynnwys yn y Ddeddf. Pwrpas y Ddeddf yw gostwng nifer y llwybrau sydd ar gael i 
gerbydau a yrrir yn fecanyddol ar raddfa Cymru a Lloegr. Y Ddeddf honno, yn hytrach nag 
unrhyw weithredu uniongyrchol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol, sydd yn effeithio ar y 
llwybrau dan sylw o fewn y Parc Cenedlaethol.       
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2.139 Mae'r Ddeddf yn dileu'n benodol unrhyw hawliau a allai fodoli i gerbydau a yrrir yn 

fecanyddol ar lwybrau nad ydynt wedi'u dangos ar y map diffiniol a'r datganiad, ac ar unrhyw 
lwybrau troed, llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig a ddangosir ar y map diffiniol a'r 
datganiad. Ceir eithriadau, ond mae bwriad y Ddeddf yn glir.   

 
2.140 Ar ben hynny, mae'r Ddeddf yn cyfyngu ar y gallu i greu hawliau tramwy newydd ar gyfer 

cerbydau a yrrir yn fecanyddol.  
 

2.141 Yn sgil y Ddeddf, ni chaiff Awdurdod y Parc Cenedlaethol ailagor na chreu llwybrau newydd 
ohono ei hun.  

 
2.142 Ceir rhagor o wybodaeth am ddarpariaethau'r Ddeddf mewn dogfen a gyhoeddwyd gan 

Defra o dan y teitl “Part 6 of the Natural Environment and Rural Communities Act 2006 and 
Restricted Byways”. 

 
2.143 Camau a gynigir 

 
i) cynnal archwiliad manwl o wybodaeth am lwybrau a hyrwyddir er mwyn sicrhau bod 

llwybrau ar gael ac yn hygyrch mewn fformat priodol 
 
ii) bod hawliau tramwy a ddefnyddir i gyrraedd dyfrffyrdd yn cael eu nodi a'u cynnal a'u 

cadw er mwyn gwella'r defnydd ohonynt i'r diben hwnnw   
 
iii) parhau i drosglwyddo adroddiadau am faterion yn gysylltiedig â ffyrdd sirol di-ddosbarth 

heb wyneb yr ystyrir eu bod yn creu cysylltedd o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy i'r 
awdurdodau unedol 

 
iv) gweithio gyda'r awdurdodau unedol i sicrhau bod ffyrdd sirol di-ddosbarth heb wyneb a 

hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael eu cynnal a'u cadw hyd at safon 
resymol 

 
v) sicrhau bod llwybrau beicio ar dir sy'n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael eu 

cynnal a'u cadw hyd at safon uchel 
 
vi) parhau i ddarparu mynediad caniataol ar dir sy'n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

pan fod hynny'n briodol 
 
vii) parhau i gefnogi mynediad caniataol sy'n tarddu o gynllun amaeth-amgylchedd Glastir a 

chynorthwyo'r Fforwm Mynediad Lleol i ystyried ceisiadau am fynediad caniataol o dan y 
cynllun 
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viii) annog Cyfoeth Naturiol Cymru i ddarparu a rhannu map hygyrch sydd yn dangos faint o 
goedlan Llywodraeth Cymru sydd â mynediad caniataol i farchogion   

 
ix) gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i wella cysylltedd rhwng y rhwydwaith llwybrau 

ceffyl a’r ardaloedd o goedlan Llywodraeth Cymru lle mae mynediad caniataol i 
farchogion yn bodoli 

 
x) gweithio i wneud y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i bobl y cyfyngir ar eu 

symudedd ac i bobl sydd yn ddall neu'n rhannol ddall 
 
xi) gweithio i wneud y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i farchogion a beicwyr 
 
xii) chwilio am gyfleoedd i gynyddu'r mynediad sydd ar gael i farchogion a beicwyr  
 
xiii) gweithio i wneud y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i yrwyr cerbydau 
 
xiv) gweithio i gael gwared â chamfeydd un cam o'r rhwydwaith hawliau tramwy 
 
xv) gweithio i gael gwared â chamfeydd ar bontydd ar y rhwydwaith hawliau tramwy 
 
xvi) gweithio i gael gwared â gatiau camfa ar y rhwydwaith hawliau tramwy 
 
xvii) diweddaru ac ail-lunio "Cyrchfannau â mynediad hwylus" 
 
xviii) gweithio i gael gwared â grisiau o hawliau tramwy, os yw hynny'n ddichonadwy 
 
xix) lle bo'n briodol, gweithio i gael gwared â chamau ar bontydd y mae Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol yn llwyr gyfrifol amdanynt 
 
xx) gweithio i gael gwared â chamfeydd a gatiau lle bynnag y bo modd, gan ganolbwyntio'n 

arbennig ar hawliau tramwy o amgylch aneddiadau, a rhyngddynt, ac yn unol â'r 
hierarchaeth blaenoriaeth 

 
xxi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi fersiwn ddigidol ar-lein o'r Map 

Diffiniol 
 
xxii)  bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi map ar-lein sy'n dangos tir mynediad â 

thir lle ceir lefel uwch o hawliau ee, tir comin trefol 
 

2.144 Polisïau ac arferion a gynigir 
 

i) os nad oes angen strwythur mwyach, er mwyn rheoli stoc neu fel mesur diogelwch bydd 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn negodi i'w symud o'r safle 
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ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â ffermwyr a rheolwyr tir i 

hyrwyddo a gweithredu'r opsiwn lleiaf rhwystrol, a bydd yn ceisio sicrhau cyn lleied o 
strwythurau ag sy'n bosibl 

 
iii) oni cheir amgylchiadau eithriadol, rhagdybir mai ond gatiau fydd yn cael eu hawdurdodi o 

dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 
iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhoi'r gorau i osod camfeydd newydd yn lle 

camfeydd diffygiol neu gamfeydd sy'n is na'r safon ar lwybrau cyhoeddus. Yn lle hynny 
bydd yn gosod gatiau i gerdded sydd yn cau ohonynt eu hunain yn rhad ac am ddim. Os 
bydd angen camfa ar dirfeddiannwr, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei darparu'n 
rhad ac am ddim yn lle ei gyfrifoldeb o dan adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ond ni 
fydd yn cyflawni'r gwaith gosod       

 
v) os nad yw gosod gât yn ddichonadwy (yn lle camfa) dylid gosod camfa i gŵn (wrth ochr y 

gamfa) os oes prawf o'r galw am hynny, ac os yw'r tirfeddiannwr wedi rhoi caniatâd ar 
gyfer hynny 

 
vi) bydd cyfeirbwyntiau'n cael eu gosod ar bob eitem newydd sy'n cael ei gosod ar y 

rhwydwaith hawliau tramwy, ar wahân i arwyddion (ar ochr ffyrdd), pontydd a llwybrau 
pren 

 
vii) os yw hawl tramwy yn bengaead, ac nad yw'n cynnig unrhyw fynediad defnyddiol, 

mynediad i dir mynediad nac yn lle neu'n nodwedd ddiddorol, ee gwylfan neu heneb neu 
ryw gyfleoedd pellach eraill i'r cyhoedd, ni fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gosod 
arwyddbyst na chyfeirbwyntiau ar yr hawl tramwy hwnnw. 
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Rhan 3  Asesiadau Atodol 
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3.1 Gwerthusiad o'r graddau y cafodd y CGHT blaenorol ei gyflawni  
 
3.2 Mabwysiadwyd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ("CGHT") Parc Cenedlaethol Bannau 

Brycheiniog yn 2007. Roedd yn cynnwys cyfres o gamau sydd wedi'u rhestru isod yn eu trefn 
wreiddiol. 

 
3.3 Wrth adolygu'r CGHT hwnnw, mae angen cynnal gwerthusiad o'r graddau y cyflawnwyd y 

CGHT. Mae canllawiau Llywodraeth Cymru yn awgrymu y dylai'r asesiad newydd gynnwys 
crynodeb o'r materion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad blaenorol, sut yr oedd y datganiad 
gweithredu gwreiddiol yn cynnig eu datrys, a'r graddau y cafodd y camau hynny eu cyflawni. 
Dylid rhestru unrhyw gamau sydd heb eu cyflawni i'w hystyried yn sgil yr asesiad newydd. 

 
3.4  Dyma'r materion allweddol a nodwyd yn yr asesiad blaenorol: 
 

 Mae angen mwy o lwybrau cylchol a llwybrau cyswllt o hydoedd amrywiol o amgylch y 
canolfannau a nodwyd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar gynhwysiant cymdeithasol ac ar 
sicrhau bod llwybrau yn hygyrch i bawb  

 Mae angen uwchraddio llwybrau/safleoedd penodol i'w gwneud yn hygyrch i bob 
defnyddiwr 

 Mae angen adnewyddu rhai o'r celfi ar hawliau tramwy cyhoeddus o fewn y Parc 
Cenedlaethol er mwyn iddynt fod yn addas i bob defnyddiwr 

 Mae angen gwella arwyddion a chelfi lle bydd hawliau tramwy yn cyrraedd prif ffyrdd 
 Mae angen gwybodaeth am lwybrau cyfreithiol i ddefnyddwyr cerbydau modur 
 Mae angen sicrhau bod y Map Diffiniol ar gael yn rhwyddach i aelodau o'r cyhoedd 
 Mae angen adolygu'r Map Diffiniol ac ymdrin â'r holl anghysondebau 
 Mae angen gwneud mwy o ddefnydd o'r rhyngrwyd i ddarparu gwybodaeth ac adrodd am 

broblemau a chwynion 
 Mae angen gwella'r cysylltiadau rhwng trafnidiaeth gyhoeddus a'r rhwydwaith hawliau 

tramwy cyhoeddus 
 Mae angen mwy o wybodaeth am gyfleusterau parcio ceir yn ardal y Parc Cenedlaethol  
 Mae angen blaenoriaethu cynnal a chadw a gwella hawliau tramwy 
 Mae angen llunio amserlen ar gyfer clirio llystyfiant (yn gysylltiedig â'r hierarchaeth hawliau 

tramwy) 
 Mae angen system i fonitro ac ymdrin ag erydiad ar hawliau tramwy cyhoeddus ac ar 

lwybrau sy'n croesi Tir Mynediad 
 Dylid sicrhau darpariaeth well i'r cyhoedd o lwybrau caniataol a grëwyd o dan gynlluniau 

amaeth-amgylchedd, a chysylltu'r llwybrau hynny'n well â'r rhwydwaith hawliau tramwy 
  

3.5 Mae'r tabl yn Atodiad 5 yn dangos y camau gwreiddiol a geisiai ddatrys y materion hyn a'r 
cynnydd yn erbyn y camau hynny ers mabwysiadu'r CGHT. 
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3.6 Yn 2008, cychwynnodd Llywodraeth Cymru Raglen Ariannu Cynlluniau Gwella Hawliau 
Tramwy, a neilltuodd gyllid ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru a chanddo Gynllun 
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 o fewn y Parc 
Cenedlaethol. 

 
3.7 Dros y cyfnod hwnnw, y mae wedi cwblhau 145 o brosiectau ac wedi gwella 140km18  o 

lwybrau troed, 44km o lwybrau ceffyl, 26km o gilffyrdd cyfyngedig a 4km o draciau beicio 
drwy ddefnyddio'r cyllid hwn yn benodol. Ceir mwy o fanylion yn Atodiad 5. 

 
3.8 Gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith a'r cofnod ohono 
 
3.9 Cynhaliodd Awdurdod y Parc Cenedlaethol arolwg o'r holl hawliau tramwy o fewn y Parc 

Cenedlaethol wrth baratoi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy cyntaf ac ar ôl hynny. Ers 2002, 
mae'r Awdurdod wedi cynnal arolwg blynyddol ar hap o 5% o'r rhwydwaith19 . 

 
3.10 O'r arolygon hyn, adroddwyd tri phrif fesuriad - canran yr hawliau tramwy a oedd yn "hawdd 

eu defnyddio" , canran y cyfeirbyst a oedd wedi'u gosod20  a chanran yr hawliau tramwy a 
oedd "ar agor" (Tabl 6, Dangosyn 23). Roedd y ddau fesuriad cyntaf yn deillio o'r BVPI 17821. 
Ystyriai'r arolwg (wrth gasglu data ar hawliau tramwy "hawdd eu defnyddio") faterion 
amrywiol ar hyd y rhwydwaith, gan gynnwys rhwystrau, cyfeirbwyntiau, arwyddbyst a 
chyfeirbyst, wynebau, aredig a thocio, camfeydd a gatiau a phontydd er mwyn canfod pa mor 
hawdd yw hi i'r cyhoedd ddefnyddio'r rhwydwaith. Ystyriai'r arolwg hefyd y Map Diffiniol, o 
ran a oedd yr hawliau tramwy wedi'u diffinio'n gyfreithiol, hy, a oedd y Map Diffiniol yn rhoi 
adlewyrchiad cywir o drywydd yr hawl tramwy ar y tir.  

 
3.11 Casglwyd y data ar gyfer "ar agor" o'r mesuriad ar gyfer defnydd hawdd, ond nid oedd ond yn 

ystyried a oedd hawl tramwy yn rhydd rhag unrhyw rwystrau, hy, a ellid ei ddefnyddio o'r 
naill ben hyd y pen arall heb ormod o anhawster. Nid yw'n ystyried presenoldeb arwyddion 
ar y llwybr na gosodiad cywir y llwybr ar y Map Diffiniol.  

 
Cydnabyddir bod cyfyngiadau i'r arolwg22 a thrafodir rhai o'r rhain ymhellach isod. 

 
 
 
 
 
                                                
18Gan ddefnyddio dull y Cyngor Cefn Gwlad gynt a dull Cyfoeth Naturiol Cymru o gyfrifo hyd.  
19Gan ddefnyddio methodoleg Cymdeithas y Syrfëwyr Sirol 
20Lle bo 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. 
21 Mesur a oedd gynt yn orfodol yr oedd holl awdurdodau Cymru a Lloegr yn adrodd yn ei erbyn. Nid yw'r mesur yn orfodol mwyach. 
22Fel y nodwyd yn Nodiadau Ymchwil 100 yr Asiantaeth Cefn Gwlad.  
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Tabl 4 a) Cyflwr y rhwydwaith hawliau tramwy - Ffigurau Arolwg 2002 hyd 2007 (cyn y CGHT) 
 Blwyddyn Hawdd ei ddefnyddio Ar agor  Arwyddbyst 
2007 46% 62% 72% 2006 53% 66% 67% 2005 62% 73% 67% 2004 72% 79% 69% 2003 73% 78% 62% 200223 71% 64% 56% 

 b) Cyflwr y rhwydwaith hawliau tramwy - Ffigurau arolwg 2008 hyd 2016 (ers y CGHT) 
 Blwyddyn Hawdd ei ddefnyddio Ar agor Arwyddbyst 
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% 

                       
                                                
23Ymddengys fod gwall yn y data o 2002, gan fod y ffigur "hawdd ei ddefnyddio" yn uwch na'r ffigur "ar agor". O ystyried y dull o gyfrifo "ar agor" nid yw'n bosibl i'r ffigur hwnnw fod yn is na "hawdd ei ddefnyddio”  
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Dangosyn 27 - Canlyniadau "hawdd ei ddefnyddio" ac "ar agor" 2008 hyd 2016   

  3.12 Ceir tuedd glir i'r ffigur ar gyfer "ar agor" gynyddu ac ychydig o duedd i'r ffigur "hawdd ei 
ddefnyddio" ostwng. Gwelwyd ychydig o duedd i ganran y cyfeirbyst ostwng dros yr un 
cyfnod.  

 
Dangosyn 28 - Ffigurau ar gyfer cyfeirbyst a osodwyd yn 2008 hyd 2016 
 

  3.13 Mae’r tueddiadau hyn yn gyson â’r tair problem fwyaf cyffredin y deuir ar eu traws ar y 
rhwydwaith hawliau tramwy ac a adroddwyd drwy'r holiadur, sef arwyddion/cyfeirbwyntiau 
gwael, gordyfiant/llystyfiant ar yr wyneb a chamfeydd/gatiau mewn cyflwr gwael. 
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3.14 Y Map Diffiniol a'r Datganiad 
 
3.15 Mae'r Parc Cenedlaethol wedi'i ddangos ar saith Map Diffiniol, sef Blaenau Gwent, Sir 

Gaerfyrddin, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Powys, Rhondda Cynon Taf a Torfaen. Mae gan bob 
map ei nodweddion hynod sy'n adlewyrchu'r ffordd yr oedd yr hen gynghorau sir yn cofnodi 
eu hawliau tramwy cyhoeddus yn y 1950au. Cododd anghysondebau o'r dehongliad a'r 
pwyslais amrywiol a roddwyd ganddynt ar y dasg hon. Ar ben hynny, etifeddwyd y 
rhwydwaith cyfredol o gyfnod pan oedd dulliau teithio yn wahanol, pan yr oedd diben 
penodol i'r llwybrau, a phan yr oeddent yn cysylltu gwahanol gyrchfannau â'i gilydd. Yng 
nghyd-destun heddiw, mae'n bosibl na fydd yr holl lwybrau hyn yn ddefnyddiol i ddefnyddwyr 
hawliau tramwy, a gallai fod yn ddymunol eu diwygio er mwyn cynyddu eu hapêl i fwy o bobl. 
Mae'n bosibl nad oes unrhyw bwrpas defnyddiol, na rhyw lawer o ddefnydd yn nhermau 
hamdden i rai hawliau tramwy ar hyn o bryd. Mae'n bosibl hefyd y bydd rhai ardaloedd lle 
mae'r rhwydwaith yn brin yn cynnwys ardaloedd mawr o dir mynediad.  

 
3.16 Hawliau tramwy pengaead 
 
3.17 Cyfrifwyd nifer yr hawliau tramwy pengaead sydd wedi'u cynnwys ar y Map Diffiniol (Tabl 5). 

Canfuwyd cyfanswm o 115, ac mae hyn yn cynnwys hawliau tramwy sy'n terfynu mewn 
modd, neu mewn lleoliad, sy'n golygu na all mynediad cyfreithlon barhau y tu hwnt i ben 
draw'r hawl tramwy. Nid yw'n cynnwys llwybrau cyhoeddus sy'n terfynu ar dir mynediad gan 
fod hawl tramwy ar droed yn bodoli er hynny. Fodd bynnag, mae'n cynnwys llwybrau ceffyl 
sy'n terfynu ar dir mynediad gan nad yw'r mynediad ar gyfer marchogaeth yn parhau (onid yw 
wedi'i leoli ar dir comin trefol24). 

 
Tabl 5 - Nifer yr hawliau tramwy pengaead yn ôl sir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Sir Nifer yr hawliau tramwy pengaead 
Blaenau Gwent 1 Sir Gaerfyrddin 3 Merthyr Tudful 1 Sir Fynwy 50 Powys 58 Rhondda Cynon Taf 2 

 3.18 O ystyried maint ei rhwydwaith, mae Sir Fynwy yn arbennig yn cynnwys nifer fawr o hawliau 
tramwy pengaead, ond ni cheir bron unrhyw hawliau tramwy pengaead yn Sir Gaerfyrddin, lle 
mae'r rhwydwaith ychydig yn llai na hanner rhwydwaith Sir Fynwy.  

 
 3.19 Mae hawliau tramwy pengaead yn effeithio ar lwybrau troed yn arbennig, ond cafwyd nifer 

fawr o achosion lle'r oedd y rhain yn effeithio ar lwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig.  
 
                                                
24 Gweler Y Frenhines v. Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd ex parte Robert D Billson  
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Tabl 6 - Nifer yr hawliau tramwy pengaead yn ôl statws ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Statws yr hawl tramwy Nifer yr hawliau tramwy pengaead 
Llwybr Cyhoeddus 61 Llwybr Ceffyl 29 Cilffordd Gyfyngedig 25 

 3.20 Yn syml, mae 2.6% o lwybrau troed, 9.3% o lwybrau ceffyl a 10.4% o gilffyrdd cyfyngedig yn 
hawliau tramwy pengaead. 

 
3.21 Dangosir dosbarthiad hawliau tramwy pengaead yn Nangosyn 29. 
 
Dangosyn 29 - Dosbarthiad hawliau tramwy pengaead ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  
3.22 Newidiadau statws 
 
3.23 Mae nifer y newidiadau statws a geir ar y Map Diffiniol ar hyn o bryd wedi cael ei gyfrifo 

(Tablau 7 ac 8, Dangosyn 30). Y cyfanswm yw 97, ac mae hyn yn cynnwys hawliau tramwy 
sydd yn gyffiniol ond sy'n newid statws fel arfer ar ôl cyfnod byr. I bob pwrpas, ac yn dibynnu 
ar statws yr hawl tramwy, mae hyn yn achosi i'r hawl tramwy cyntaf fod yn hawl tramwy 
bengaead i rai defnyddwyr, gan nad ydynt yn gallu cael mynediad cyfreithlon i'r ail hawl 
tramwy. Er enghraifft, pan fydd llwybr ceffyl yn troi yn llwybr troed, bydd unrhyw ddefnydd 
o'r llwybr troed gan farchogion yn gyfystyr â thresmasu. 
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Tabl 7 - Nifer y newidiadau statws yn ôl sir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
  Sir Nifer y newidiadau statws 
Blaenau Gwent 0 Sir Gaerfyrddin 0 Merthyr Tudful 1 Sir Fynwy 59 Powys 36 Rhondda Cynon Taf 1 

 Tabl 8 - Nifer y newidiadau statws yn ôl math ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  Newid statws Nifer 
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 

 3.24 Unwaith eto, mae Sir Fynwy yn cynnwys nifer fawr o newidiadau statws, yn enwedig o 
gilffordd gyfyngedig i lwybr troed, sydd i gyfrif am 61% o'i newidiadau statws. Er mai'r dull o 
gofnodi hawliau tramwy yn wreiddiol ar y Map Diffiniol sydd wedi achosi hyn, ceir 
goblygiadau yn nhermau defnydd cyfoes o'r rhwydwaith. O ran cysylltedd cilffyrdd cyfyngedig 
a llwybrau ceffyl, gallai hyn olygu bod 27% o gilffyrdd cyfyngedig a 10% o lwybrau ceffyl yn 
ddiwerth fel llwybrau sy'n arwain i fannau eraill. 

 
3.25 O gyfuno hyn â'r nifer o'r naill a'r llall sydd yn bengaead, mae hyn yn golygu bod cyfran 

sylweddol o'r rhwydwaith sydd ar gael yn broblemus i farchogion a beicwyr. 
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Dangosyn 30 - Dosbarthiad newidiadau statws ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  3.26 Cysylltedd 
 
3.27 Mae asesiad sylfaenol wedi cael ei gynnal o gysylltedd o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy 

(Tablau 9, 10 ac 11, Dangosyn 31). Yn yr astudiaeth hon, cafodd pwynt terfynu hawl tramwy 
ar ffordd gyhoeddus ei chymharu â'r pellter oddi wrth yr hawl tramwy cyfagos a oedd hefyd 
yn terfynu ar yr un ffordd neu ffordd gyswllt. I ddibenion yr astudiaeth hon, nodwyd tor-
cysylltedd sylweddol os oedd y pellter rhwng y ddau bwynt yn fwy na 500 metr, oherwydd 
byddai angen teithio 500 metr ar ffordd gyhoeddus i gysylltu â'r hawl tramwy nesaf sydd ar 
gael ac iddo'r un statws, neu statws uwch.  

 
3.28 Pellter mympwyol i ddibenion yr ymarfer hwn yw'r 500 metr er mwyn dangos y problemau. 

Fodd bynnag, mae pob defnyddiwr a phob ffordd yn wahanol. Profwyd bod y pellter a 
ddewiswyd yn ddigonol er mwyn llunio casgliadau. 

 
Tabl 9 - Materion cysylltedd yn ôl sir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Sir Nifer y materion cysylltedd 
Blaenau Gwent 2 Sir Gaerfyrddin 58 Merthyr Tudful 3 Sir Fynwy 59 Powys 274 Rhondda Cynon Taf 9 
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Tabl 10 - Materion cysylltedd yn ôl dosbarth ffordd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  Dosbarth y ffordd Nifer y materion cysylltedd 
Cefnffordd 24 A 18 B 26 Is-ffordd 316 Heb ei wynebu 21 

 Tabl 11 - Materion cysylltedd yn ôl math o hawl tramwy ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  Statws yr hawl tramwy Nifer y materion cysylltedd 
Llwybr Troed 143 Llwybr Ceffyl 134 Cilffordd Gyfyngedig 127 CABT 1 

 3.29 I grynhoi, mae 14.2% o'r holl hawliau tramwy cyhoeddus dros 500 metr oddi wrth yr hawl 
tramwy agosaf ac iddo statws cyfartal neu statws uwch, lle bo'r hawliau tramwy hynny'n 
cyfarfod ar ffordd gyhoeddus. 

 
3.30 Mae'r sefyllfa yn waeth yn achos llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig, gan fod 43% o lwybrau 

ceffyl a 53% o gilffyrdd cyfyngedig dros 500 metr oddi wrth eu hawl tramwy agosaf ac iddo 
statws cyfartal neu statws uwch.    

 
Dangosyn 31 - Dosbarthiad materion cysylltedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

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

3.32 Ers cyhoeddi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi 
bod yn casglu data ar y niferoedd a'r mathau o anghysondebau ar y rhwydwaith hawliau 
tramwy (Tabl 12 ac 13, Dangosyn 32). Ystyrir bod llawer o wahanol fathau o faterion yn 
anghysondebau sydd yn perthyn i amryw o gategorïau eang: 

 
 i. Anghysondebau llinell - lle bo llinell yr hawl tramwy ar y Map Diffiniol yn wahanol i'r 

llinell ar y ddaear. Bydd hyn fel arfer yn digwydd gan fod 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 cael ei greu, beth bynnag fo'r rheswm am hynny; 

 
 ii. Anghysondebau ar ymyl dalen - lle nad yw hawliau tramwy ar ddalen gyffiniol y Map 

Diffiniol yn cyd-fynd â'i gilydd, â bwlch artiffisial wedi'i greu; 
 

iii. Adeiladau - lle bo adeilad neu adeiladau yn creu rhwystr ar yr hawl tramwy. Mae'r 
rhain yn tueddu i fod yn adeiladau a godwyd yn y gorffennol lle na roddwyd unrhyw 
ystyriaeth i'r hawl tramwy fel rhan o'r broses gynllunio ar y pryd (gan dybio bod un yn 
bodoli bryd hynny); 

 
 iv. Dirywiad ffisegol - lle bo afonydd, tirlithriadau, chwareli neu brosesau eraill ffisegol 

wedi achosi difrod i'r hawl tramwy na ellir ei adfer, a lle gallai defnydd y cyhoedd o'r hawl 
tramwy fod wedi trosglwyddo i lwybr arall, neu beidio.  

 
3.33 Ym mhob achos, bydd angen gorchymyn neu orchmynion o dan Ddeddf Priffyrdd 1980 neu 

Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 er mwyn cywiro'r anghysondeb neu ffurfioli'r 
llwybr amgen sy'n deillio ohono. Gan amlaf, ni fydd modd ailagor yr hawl tramwy gwreiddiol, 
neu ni fydd hynny'n ymarferol neu'n ddymunol.   

 
Tabl 12 - Anghysondebau yn ôl sir ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Sir Nifer yr anghysondebau 
Blaenau Gwent 4 Sir Gaerfyrddin 86 Sir Fynwy 193 Merthyr Tudful 11 Powys 337 Rhondda Cynon Taf 12 
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Tabl 13 - Anghysondebau yn ôl math ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  Math o anghysondeb Nifer 
Anghysondeb llinell 542 Anghysondeb ar ymyl dalen 31 Adeiladau 62 Dirywiad ffisegol 9 

 Dangosyn 32 - Dosbarthiad anghysondebau ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog (defnyddir linell fer ddu i ddangos pob anghysondeb). 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  3.34 Effaith materion y Map Diffiniol ar fesur cyflwr y rhwydwaith - Anghysondebau 
 
3.35 Ceir 644 o anghysondebau hysbys ar yr rhwydwaith hawliau tramwy. O ystyried bod y 

mesuriad ar gyfer "hawdd ei ddefnyddio" yn cynnwys ystyriaeth a yw'r rhwydwaith wedi'i 
ddiffinio'n gywir yn gyfreithiol, mae hyn yn effeithio ar ganlyniadau'r hap-arolygon 5%.    

 
3.36 Yn ddieithriad, bydd anghysondeb yn achosi i'r hawl tramwy cyfan gael ei nodi fel methiant, 

hyd yn oed os na cheir unrhyw effaith ar brofiad y cyhoedd sy'n defnyddio'r hawl tramwy 
hwnnw. Amcangyfrifir bod anghysondebau yn effeithio ar 25% o'r rhwydwaith ar y sail hon, ac 
ni all y mesuriad "hawdd ei ddefnyddio" felly godi'n uwch na 75%. 

 
3.37 Effaith materion y Map Diffiniol ar fesur cyflwr y rhwydwaith - Newidiadau statws 
 
3.38 Ceir 97 o newidiadau statws ar y rhwydwaith hawliau tramwy. O gofio bod y mesuriad 

"hawdd ei ddefnyddio" yn ystyried a oes arwyddbost ar hawl tramwy lle bo'n cyrraedd ffordd 
fetlin, mae'r ffaith bod statws rhai hawliau tramwy yn newid ar ôl gadael ffordd fetlin yn creu 
dryswch ynghylch a ddylid gosod arwyddbost. O ddilyn y dull cywir a gosod arwyddbyst ar yr 
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hawliau tramwy yr effeithir arnynt, bydd defnyddwyr cyfreithlon yn cael eu tywys i hawl 
tramwy pengaead, lle byddai parhau ar hyd yr hawl tramwy cyfagos yn arwain at dresmasu. 
Gallai gosod arwyddbost ar yr hawl tramwy nesaf cyfagos achosi dryswch a chamarwain pobl. 

 
3.39 Caiff arwyddbost ei osod ar bob hawl tramwy yn unol ag amgylchiadau lleol, ond caiff rhai 

ohonynt eu nodi'n fethiant o'u cynnwys yn yr arolwg 5%. 
 
3.40 O gyfuno'r ddwy sefyllfa hon, bydd y gyfradd fethiant yn sicr o fod yn gyson uchel wrth gynnal 

arolwg 5%.  
 
3.41 Nodir fod bron i 8% o’r anghysondebau hysbys ar y rhwydwaith hawliau tramwy wedi eu 

lleoli ar goedlan Llywodraeth Cymru, llawer mwy nac unrhyw dirfeddiannwr arall. Gwraidd 
hyn yw fod coed conifferaidd wedi eu plannu ar hawliau tramwy, mater hanesyddol yn 
bennaf. Mewn llawer achos, mae’r cyhoedd yn defnyddio ffyrdd amgen, lle mae rhain yn 
bresennol, ond ni ddangosir rhaid ar y Map Diffiniol. Gan fod gan goedlan Llywodraeth 
Cymru rhan bwysig iawn i chwarae yn narpariaeth mynediad cyhoeddus sydd, yn ei dro, yn 
cyfrannu at welliannau i iechyd a lles pobl, mae’r cyfle yn codi i adolygu a dileu pob 
anghysondeb sydd yn bodoli o fewn y goedlan ynghyd ac adolygu y rhwydwaith hawliau 
tramwy cyffredinol gyda’r ddiben o wella mynediad i ac o fewn y goedlan.     

 
3.42 Gosod arwyddbyst ar hawliau tramwy uwch ben ffens y bryn 
 
3.43 Ers cryn amser, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi arfer polisi anffurfiol o beidio 

gosod arwyddbyst na chyfeirbwyntiau ar hawliau tramwy sydd ar fryniau agored (oni 
phenderfynir yn wahanol ar sail amgylchiadau eithriadol). Mae hyn yn golygu na fydd 
arwyddbost yn bresennol pan fydd hawliau tramwy yn gadael25  ffyrdd metlin sydd ar fryn 
agored. Yn yr un modd, os bydd hawliau tramwy yn croesi bryn agored, mae'n bosibl y ceir 
cyfeirbwyntiau ar eu cyfer ar derfyn y bryn, ond na cheir yr un cyfeirbwynt ar y bryn ei hun. 

 
3.44 Diben y polisi hwn yw cynnal rhinweddau arbennig tirweddau'r Parc Cenedlaethol drwy 

beidio gosod arwyddion.     
 
3.45 Mae'r naill arfer a'r llall hefyd yn cyfrannu at gyfradd fethu uchel wrth gynnal arolwg 5%.    

 
3.46 Cyfyngiadau - Cyflawnder cofnodion 
 
3.47 Nid yw yr un o'r Datganiadau sy'n cyd-fynd â'r Mapiau Diffiniol sy'n ymestyn dros y Parc 

Cenedlaethol yn cynnwys manylion am gyfyngiadau26. Mae rhai o'r cofnodion a ddefnyddiwyd 
i lunio'r Mapiau Diffiniol a'r Datganiadau cyntaf yn cynnwys gwybodaeth am gyfyngiadau, ond 
mae'r cyfeiriadau at hynny'n gymharol brin ac anghyson.  

 
                                                
25Lle bo gofyniad i godi arwyddbost o dan adran 27 o Ddeddf Cefn Gwlad 1968  
26Cyfyngiad ar hawl y cyhoedd. Camfa neu gât neu gelfi eraill yn y cyd-destun hwn 
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3.48 O ran rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy, mae hyn yn broblemus gan nad oes unrhyw 
gofnod o'r cyfyngiadau gwreiddiol a oedd ar fwyafrif helaeth yr hawliau tramwy.  

 
3.49 Mewn rhai achosion, gall mapiau Arolwg Ordnans cynnar fod yn ddefnyddiol er mwyn canfod 

a oedd cyfyngiad yn bodoli wrth arolygu'r tir. Serch hynny, er y gallai'r mapiau hyn awgrymu 
bod cyfyngiad yn bodoli, ni fydd natur y cyfyngiad wedi'i nodi, er y budd modd llunio 
casgliadau'n seiliedig ar natur y llwybr hwnnw. Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi 
ceisio echdynnu'r data hynny o fapiau Arolwg Ordnans felly nid ydynt ar hyn o bryd ar ffurf 
sydd yn hygyrch i'w defnyddio gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac aelodau o'r cyhoedd.    

 
3.50 Er bod tystiolaeth ar gael o gyfyngiadau hanesyddol, ni ellir defnyddio dulliau rheoli data 

modern i gyrchu'r dystiolaeth honno, gan y bydd yr wybodaeth wedi'i chynnwys mewn 
cofnodion papur y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dyddio o'r 1950au. Nid yw'r wybodaeth yn y 
cofnodion hyn wedi cael ei hechdynnu i greu ffurf sydd yn hygyrch i Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol ac aelodau o'r cyhoedd. 

 
3.51 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithredu polisi sy'n ceisio ymdrin â'r mater hwn 

mewn modd ymarferol. Dangosir y polisi yn Atodiad 6. 
 
3.52 Y broses awdurdodi ar gyfer strwythurau newydd 
 
3.53 Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol broses syml ar gyfer awdurdodi strwythurau 

newydd o dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 (Dangosyn 33).  
 
Dangosyn 33 - Proses ar gyfer awdurdodi strwythurau newydd ar hawliau tramwy ym Mharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
    

    
    
    
     

Derbyn cais 

Arolwg o'r Safle 

Cymeradwyo 

Gosod 

Arolwg o'r safle a chwblhau 
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3.54 Os gwrthodir cais, ni cheir unrhyw hawl i apelio. Ni chodir unrhyw dâl am brosesu cais ar 
hyn o bryd. 

 
3.55 Wrth ystyried cais am strwythur newydd, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystyried y 

canllawiau statudol a luniwyd gan Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig ag adrannau 147 a 147A 
o Ddeddf Priffyrdd 1980.  

 
3.56 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadw cofnod o'r holl geisiadau a awdurdodir o dan 

adran 147. Nid yw'r rhain ar gael yn ddigidol ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ychydig iawn o 
geisiadau a geir i awdurdodi strwythurau.  

 
3.57 Strwythurau mewn gorchmynion llwybr cyhoeddus a gorchmynion addasu'r map diffiniol 
 
3.58 Fel mater o drefn, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys strwythurau mewn 

gorchmynion llwybr cyhoeddus a lunnir o dan Ddeddf Priffyrdd 1980, a gorchmynion 
addasu'r map diffiniol a lunnir o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981. Bydd y rhain 
wedi'u cynnwys fel cyfyngiadau, a nodir a ydynt yn cydymffurfio â fersiwn gyfredol Safon 
Brydeinig 5709.  

 
3.59 Mae gorchmynion a lunnir o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn wahanol gan nad 

yw Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus) 1993 yn nodi dull 
o gynnwys cyfyngiadau mewn gorchmynion. Er mai ychydig o orchmynion a lunnir gan 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, nid yw'n 
cyfyngiadau yn y gorchmynion hynny.    

 
3.60 Ceisiadau sy'n weddill am Orchmynion i Addasu'r Map Diffiniol.  
 
3.61 Ar hyn o bryd, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 20 o geisiadau sy'n weddill am 

orchmynion i addasu'r map diffiniol (Tabl 14). 
 
Tabl 14 - Ceisiadau sy'n weddill am Orchmynion i Addasu'r Map Diffiniol ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog 
 Math o gais Nifer y ceisiadau 
Uwchraddio llwybr troed yn llwybr ceffyl 2 Ychwanegu llwybr troed 14 Ychwanegu llwybr ceffyl 2 Ychwanegu CABT 1 Israddio llwybr ceffyl yn llwybr troed 1 

 Mae mwyafrif y ceisiadau wedi'u lleoli yn Sir Fynwy. 
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3.62 Blaenoriaethau o ran Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol 
 
3.63 Ar hyn o bryd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion i 

addasu'r map diffiniol mewn trefn gronolegol, ond ni chafwyd unrhyw gynnydd yn gysylltiedig 
â sawl cais yn y gorffennol. 

 
3.64 Mewn ymateb i gwestiwn yn holiadur CGHT Awdurdod y Parc Cenedlaethol ynghylch pa 

fath o gais a ddylai gael y flaenoriaeth, dywedodd y mwyafrif "ceisiadau lle byddai ychwanegu 
neu uwchraddio hawl tramwy yn ychwanegu i raddau sylweddol at y rhwydwaith", ac yn dilyn 
hynny, "ceisiadau lle ceir tystiolaeth gefnogol gref", a "lle nad yw'r cyhoedd yn gallu 
defnyddio'r llwybr oherwydd gwall posibl". 

 
3.65 Ceisiadau sy'n weddill am Orchmynion Llwybr Cyhoeddus 
 
3.66 Gall Awdurdod y Parc Cenedlaethol arfer pwerau o dan adrannau 25 i 29, 72(2) ac 118 i 121 

o Ddeddf Priffyrdd 1980, yn sgil diwygio Atodlen 9 o Ddeddf yr Amgylchedd 1995. Nid yw 
hon yn swyddogaeth a ddirprwyir o'r awdurdodau unedol. Ar hyn o bryd, mae gan 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 50 o geisiadau yn weddill am orchmynion llwybr cyhoeddus. 

 
3.67 Blaenoriaethau ar gyfer Gorchmynion Llwybr Cyhoeddus 
 
3.68 Ar hyn o bryd, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion 

lwybr cyhoeddus wrth iddynt gael eu cyflwyno. Fodd bynnag, mae ganddo ôl-groniad o 
geisiadau hanesyddol yn ogystal â nifer o orchmynion heb eu cadarnhau y mae angen eu 
hadolygu. 

 
3.69 Mewn ymateb i gwestiwn yn holiadur CGHT Awdurdod y Parc Cenedlaethol ynghylch y 

rheswm pwysicaf dros wyro hawliau tramwy, cyfeiriodd y rhan fwyaf o ymatebwyr at 
"wyriadau i ddiogelu planhigion ac anifeiliaid gwyllt", a "gwyriadau oddi ar iard fferm" a gwyro 
"oddi ar ardd rhywun" yn dilyn hynny.  

 
3.70 Polisi ynghylch adennill costau ar gyfer gorchmynion llwybr cyhoeddus a chroesfannau 

rheilffordd 
 
3.71 Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol bolisi ynghylch adennill costau ar gyfer gorchmynion 

llwybr cyhoeddus a chroesfannau rheilffordd, a adolygwyd ddiwethaf yn 2009. Mae'r polisi'n 
ymdrin â thaliadau, yr amgylchiadau lle caiff taliadau eu hepgor yn rhannol neu'n llwyr, a'r 
amgylchiadau lle rhoddir ad-daliad. 

 
Dangosir copi o'r polisi yn atodiad 9. 
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Y Cyd-destun Strategol ar gyfer Rheoli a Gwella Hawliau Tramwy Lleol 
 
3.72 Yn ogystal â bod yn brif adnodd er mwyn mwynhau cefn gwlad, mae hawliau tramwy 

cyhoeddus hefyd yn cyfrannu at amrywiaeth eang o agweddau ar fywyd. Ystyriwyd 
dogfennau'n gysylltiedig â'r gweithgareddau hyn wrth greu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
hwn. Yn eu tro, mae'r cynigion sydd wedi'u cynnwys yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
wedi'u cefnogi gan gynlluniau a strategaethau yn gysylltiedig â'r gweithgareddau hyn, ac yn 
cyfrannu at y cynlluniau a'r strategaethau hynny. 

 
3.73 Budd i'r amgylchedd 
 
3.74 Gall cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored fod yn gyfrwng ac yn 

anogaeth i bobl ddysgu mwy am yr amgylchedd naturiol, a meithrin mwy o barch at eu 
hamgylchedd lleol eu hunain drwy hynny. Gall cerdded a beicio gyfrannu at ofynion 
trafnidiaeth lleol a lleihau'r ddibyniaeth ar ddefnyddio cerbydau. Ystyrir rôl Teithio Llesol yn 
ddiweddarach yn y cynllun hwn.  

 
3.75 Gall ymagwedd strategol at reoli ymwelwyr liniaru effeithiau neu eu cyfeirio oddi wrth y 

cyrchfannau poblogaidd sydd yn fwyaf bregus o safbwynt amgylcheddol. 
 
3.76 Budd o ran iechyd ac o safbwynt cymdeithasol 
 
3.77 Yn gyson, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan ei hymrwymiad i wella iechyd a llesiant y 

boblogaeth, ac wedi pennu'r blaenoriaethau a ganlyn ar gyfer 27 chwaraeon a gweithgareddau 
corfforol: 
 

 Mae angen i Gymru fod yn fwy egnïol yn gorfforol er mwyn bod yn genedl iachach 
 Mae ar Gymru angen dinasyddion iach i greu ffyniant hirdymor 
 Mae angen i Gymru sicrhau'r synergedd mwyaf posibl rhwng chwaraeon, 

gweithgarwch corfforol a'r amgylchedd naturiol 
 Mae ar Gymru angen i'w phobl fod yn fwy 'llythrennog yn gorfforol'. 
 Mae angen mwy o gymunedau sy'n gorfforol egnïol yng Nghymru 
 Yn ogystal â llwyddiant unigolion, mae angen i Gymru sicrhau llwyddiant systematig a 

chynaliadwy mewn chwaraeon â blaenoriaeth. 
 

3.78 Mae Llywodraeth Cymru yn gosod targedau clir ar gyfer cynyddu cyfranogiad mewn 
chwaraeon a gweithgareddau corfforol dros yr ugain mlynedd nesaf, gan gynnwys: 

  
 Bydd canran y bobl yng Nghymru sy'n defnyddio amgylchedd naturiol Cymru ar gyfer 

gweithgareddau awyr agored yn cynyddu o 36% i 60% 
                                                
27Fel y cynhwyswyd yn Dringo'n Uwch - Strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol 2005 
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 Bydd gan 95% o bobl yng Nghymru lwybr troed neu lwybr beicio o fewn deng munud 
o bellter cerdded o'u cartref. 

 
3.79 Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r awdurdodau unedol cyfrannol strategaethau ar 

waith i gefnogi'r targedau hyn, ac mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cynnwys cynigion 
fydd yn cyfrannu at eu llwyddiant.  
 

3.80 Er mwyn sicrhau budd o ran iechyd a chynhwysiant cymdeithasol, mae'n rhaid i'r Cynllun 
Gwella Hawliau Tramwy hwyluso dulliau o annog mwy o bobl i fod yn fwy egnïol, a hynny'n 
bennaf drwy wella'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus er mwyn gwneud y rhwydwaith 
hwnnw, a thir mynediad, yn fwy hygyrch ac atyniadol i fwy o bobl.  
 

3.81 Budd Economaidd 
 
3.82 Prif gyflogwyr trigolion y Parc Cenedlaethol yw'r sector cyhoeddus, y sector ariannol, y sector 

twristiaeth ac adwerthu, a dosbarthu ac arlwyo yn dilyn hynny. Er y bu amaethyddiaeth yn sail 
i economi'r Parc Cenedlaethol ers tro, dim ond degfed rhan o'r boblogaeth sy'n gweithio sydd 
bellach yn cael ei chyflogi yn y maes hwnnw. Nodir yng Nghynllun Rheoli Awdurdod Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog fod "llesiant y Parc yn ddibynnol ar hyfywedd cymunedau 
lleol a chefnogaeth pobl sy'n byw neu'n gweithio yn y Parc Cenedlaethol, neu'n ymweld ag ef. 
Mae llawer o fusnesau o fewn y Parc Cenedlaethol yn cael budd economaidd o'u lleoliad 
unigryw a'u perthynas â'i dirwedd a'i dreftadaeth adeiledig"28. 
 

3.83 Mae rhan helaeth o dwristiaeth yn seiliedig ar y dirwedd, ar blanhigion ac anifeiliaid ac ar natur 
hygyrch y nodweddion hyn ar hyd y rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad. Daw incwm 
sylweddol o gyfleoedd cyflogaeth yn gysylltiedig â'r rhai sy'n cerdded, yn beicio ac yn 
marchogaeth ceffyl ar y rhwydwaith hawliau tramwy, ac yn sgil gwariant uniongyrchol y 
defnyddwyr hynny hefyd. 
 

3.84 Mae Strategaeth Twristiaeth Cerdded Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 
pwysleisio pa mor bwysig yw'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, gan nodi "Yn syml, y 
rhwydwaith llwybrau cyhoeddus yw'r atyniad mwyaf i rai sy'n ymweld â'r Parc, a dyna'r hyn 
sy'n sail i incwm twristiaeth yr ardal. Os na fydd awdurdodau yn llwyddo i fuddsoddi digon 
mae peryg iddynt golli eu cyfran o'r farchnad i ardaloedd sy'n cystadlu â hwy sy'n gallu achosi 
ardaloedd o gefn gwlad sydd yn fwy hygyrch."29 
 

3.85 Mae'n rhagweld y bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn datblygu'n "enghraifft 
flaenllaw o dwristiaeth gynaliadwy a adwaenir yn eang, gyda phartneriaid statudol o'r sectorau 
statudol, masnachol, gwirfoddol a chymunedol yn cydweithio i ddatblygu'r diwydiant. Dylai 

                                                
28 Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, Thema 6 - Datblygiad Economaidd Cynaliadwy 
29 Strategaeth Twristiaeth Cerdded, 2.4 
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twristiaeth ddatblygu'n rhan fwyfwy pwysig o economi leol y Parc, a dylai gyfrannu at 
fywiogrwydd cymunedau lleol a hygrededd yr amgylchedd."30 
 

3.86 Y mae hefyd yn cydnabod yr angen i wella rhai agweddau ar y rhwydwaith hawliau tramwy 
cyhoeddus, gan nodi mai dau o'r cyfyngiadau ar gerdded yn y Parc Cenedlaethol yw cyflwr y 
rhwydwaith mynediad a diffyg rheolaeth ar ddifrod yn sgil erydiad, neu waith i adfer y difrod 
hwnnw.31  
 

3.87 Mae cerdded yn ddull teithio sydd yn gymharol gynaliadwy o safbwynt amgylcheddol. Yn 
ogystal â hynny, y gweithgaredd hwnnw yw'r gweithgaredd mwyaf poblogaidd ymhlith 
ymwelwyr a'r gweithgaredd sydd yn creu'r mwyaf o elw o fewn y Parc Cenedlaethol. 

 
3.88 Mae cerdded fel gweithgaredd yn cynhyrchu £562 miliwn o alw ychwanegol yn economi 

Cymru, £275 miliwn o Werth Ychwanegol Crynswth, ac oddeutu 11,980 o flynyddoedd o 
gyflogaeth i unigolion32. Mae Llwybr Arfordir Cymru, sydd ei hun yn cynhyrchu £32.2 miliwn o 
alw ychwanegol yn economi Cymru, £16.1 miliwn o werth ychwanegol crynswth a 730 o 
gyflogaeth CALl, yn tystio i hyn33. 
 

3.89 Hyrwyddo gweithgareddau hamdden awyr agored yn y Parc Cenedlaethol 
 
 Gwybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd  
 
3.90 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn anelu i gynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r 

Parc Cenedlaethol, a pharch tuag ato, gan hyrwyddo cyfleoedd am fwynhad ar yr un pryd. 
Fodd bynnag, mae cyfyngiadau cyllidebol dros y blynyddoedd diwethaf wedi cyfyngu ar y modd 
y cyflawnir hyn, ac mae gallu'r Awdurdod i gynghori'r cyhoedd yn uniongyrchol, drwy 
ganolfannau gwybodaeth, wedi gostwng. Gwneir mwy o ddefnydd bellach o'r rhyngrwyd o 
gymharu â 2007, ac mae'r ddwy wefan a ganlyn yn cynnwys prif bresenoldeb ffurfiol y Parc 
Cenedlaethol ac Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar y we: 

 
www.breconbeacons.org/?lan=cy 
www.bannaubrycheiniog.org 
www.geobarcyfforestfawr.org.uk/ 

 
3.91 Y wefan gyntaf yw'r prif bresenoldeb ar-lein er mwyn hyrwyddo'r Parc Cenedlaethol, ac mae'n 

fenter ar y cyd rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog. 
Mae'r wefan yn cynnwys manylion am weithgareddau, llety, bwyd a diod, mannau i ymweld â 
hwy a'r Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol. 

                                                
30Ibid. Y Weledigaeth, para.3 
31Ibid, 2.6 
32 “The Economic Impact of Walking and Hill Walking in Wales" (2011) Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd 
33 “The Economic Impact of Wales Coast Path Visitor Spending on Wales” (2012) Uned Ymchwil Economi Cymru, Prifysgol Caerdydd 
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3.92 Mae'n cynnwys manylion teithiau cerdded cylchol o wahanol hydoedd a lefelau anhawster. 
Mae nifer ohonynt hefyd ar gael ar ffurf taflenni printiedig drwy'r siop ar wefan www.beacons-
npa.gov.uk, naill ai'n rhad ac am ddim neu'n rhad. Yn ogystal â hynny, ceir llwybrau sain, 
teithiau cerdded ar fws, a geolwybrau. Maent oll ar gael yn  

 http://www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/where_to_walk?lan=cy 
 
3.93 Mae nifer o lwybrau marchogaeth a llwybrau beicio hefyd yn cael eu hyrwyddo. Ceir manylion 

amdanynt yn http://www.breconbeacons.org/horse-riding-routes?lan=cy ac yn 
http://www.breconbeacons.org/cycling-mountain-biking?lan=cy ac mae nifer o daflenni 
printiedig (naill ai'n rhad ac am ddim neu'n rhad) ar gael yn https://shop.beacons-npa.gov.uk/ 

 
3.94 Y cyhoeddiad blaenllaw am feicio mynydd yw "Beicio mynydd ym Mannau Brycheiniog" sydd 

yn cynnwys deuddeg llwybr amrywiol o ran medrusrwydd. Mae'r cyhoeddiad ar werth ar hyn 
o bryd drwy'r siop ar-lein am £8.50. 

 
3.95 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi manylion 27 o deithiau cerdded sy'n 

cynnig mynediad hwylus a manylion 6 ardal goedwig sy'n cynnwys llwybrau mynediad hwylus, 
neu a chanddynt lwybrau felly gerllaw. Mae'r rhain oll ar gael yn: 
http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks?lan=cy. Mae rhai 
o'r rhain hefyd yn llwybrau sain. 

 
3.96 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi cyhoeddi llyfryn sy'n dwyn y teitl 

"Cyrchfannau sy'n cynnig Mynediad Hwylus" sy'n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd y ceir 
mynediad hwylus iddynt. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys manylion am wynebau, llethrau a 
chyfleusterau cyfagos, ee, mannau parcio, toiledau a siopau. Mae angen diweddaru'r 
wybodaeth ar y wefan ac yn y llyfryn bellach. Mae rhestr o atyniadau sy'n cynnig mynediad 
hwylus hefyd ar gael yma 
http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions?lan=cy 

 
3.97 Mae taflenni ar gael am ddim mewn Canolfannau Ymwelwyr ac yn swyddfa Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi adolygu llwybr Ffordd y 
Bannau y gellir ei lawrlwytho bellach ar ffurf ffeil gpx am ffi fechan o https://beacons-
npa.gov.uk/shop 

 
3.98 Ar hyn o bryd, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddau lyfryn o deithiau cerdded sydd 

yn gysylltiedig â gwasanaethau bws, sef Teithiau Cerdded Mynyddig ar Fws a Theithiau 
Cerdded i Deuluoedd ar Fws. Teithiau cerdded llinol yw'r rhan fwyaf o'r rhain, sydd yn 
amrywio o ran eu hyd a'u lefel anhawster, o un safle bws i safle bws arall. 

 
3.99 Dangosir mapiau o'r holl lwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn Atodiad 

7. 
 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 78 

3.100 Ystyrir bod rhai ardaloedd a llwybrau o fewn y Parc Cenedlaethol yn llwybrau 'blaenllaw' ac 
yn arbennig o bwysig o safbwynt hyrwyddo. Mae'r mwyafrif ohonynt ar raddfa ranbarthol neu 
genedlaethol. Ceir manylion am y rhain yn Atodiad 8.   

 
3.101 Mae sawl mater yn codi o holiadur CGHT Awdurdod y Parc Cenedlaethol o ran ansawdd y 

gwasanaeth a ddarperir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn nhermau hyrwyddo a darparu 
gwybodaeth. Er bod 58 o ymatebwyr o'r farn fod ansawdd gwybodaeth hyrwyddo am fannau i 
bobl ymweld â hwy yn dda, yr oedd 64 o'r farn fod yr wybodaeth honno'n wael. Er bod 72 o 
ymatebwyr o'r farn fod yr wybodaeth am deithiau pellter hir yn dda, yr oedd 47 o'r farn fod 
yr wybodaeth honno'n wael, a 24 o'r farn ei bod yn wael iawn. 

 
3.102 Bydd y mwyafrif o bobl yn cael gwybodaeth am y rhwydwaith hawliau tramwy o fapiau Arolwg 

Ordnans (236 o ymatebwyr) a chan Awdurdod y Parc Cenedlaethol (118 o ymatebwyr) a 
thrwy wybodaeth leol (117 o ymatebwyr). 

 
3.103 Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch y math o wybodaeth y byddai pobl yn ei chael yn 

ddefnyddiol o ran darparu mynediad i gefn gwlad, cyfeiriodd 194 (38%) o ymatebwyr at 
wybodaeth ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dangos llwybrau ar y Map Diffiniol, a 
143 (28%) at lwybrau y gellir eu lawrlwytho y gellir eu defnyddio ar ffôn/llechen.  

 
3.104 Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch a ddylai Awdurdod y Parc Cenedlaethol fod yn creu 

teithiau cerdded cylchol lleol newydd neu lwybrau pellter hir newydd a hyrwyddir, dewisodd 
68% deithiau cerdded cylchol lleol a 32% deithiau cerdded pellter hir.  

 
3.105 Rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy ac ardaloedd mynediad 
 
3.106 Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac yn benodol, y Tîm Hawliau 

Tramwy (un swyddog a chynorthwyydd), y Tîm Prosiectau Cefn Gwlad a Mynediad (un 
swyddog a chynorthwyydd) a'r Tîm Wardeiniaid (un rheolwr, pedwar warden ardal, tri 
warden ardal cynorthwyol a thri warden ystad) sydd yn gyfrifol am reoli'r rhwydwaith hawliau 
tramwy a thir mynediad o fewn y Parc Cenedlaethol. 

 
3.107 Mae'r Tîm Hawliau Tramwy yn ymdrin â´r holl faterion technegol a chyfreithiol yn gysylltiedig 

â hawliau tramwy. Dyma'r man cyswllt cyntaf i'r cyhoedd hefyd. Mae'n rheoli'r gronfa ddata 
hawliau tramwy a'r holl ddata map yn gysylltiedig â hawliau tramwy. 

 
3.108 Mae'r Tîm Prosiectau Cefn Gwlad a Mynediad yn rheoli Tir Mynediad a llwybrau blaenllaw a 

hyrwyddir, ac yn gweinyddu'r Fforwm Mynediad Lleol. Mae'r Tîm hefyd yn gyfrifol am reoli 
prosiectau erydiad ar yr ucheldir, ac wedi arwain y gwaith o baratoi prosiectau amrywiol a 
ariennir yn allanol i ymdrin ag erydiad a achosir gan bwysau gweithgarwch hamdden. 

 
3.109 Mae'r Tîm Wardeiniaid yn ymdrin â'r gwaith o reoli'r rhwydwaith ar y ddaear o ddydd i 

ddydd, ac yn gyfrifol am yr holl faterion yn gysylltiedig â thrwsio, cynnal a chadw a gwella 
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hawliau tramwy. Gwaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy sydd i gyfrif am hyd at 60% o lwyth 
gwaith Warden unigol, yn dibynnu ar yr ardal y maent yn gweithio ynddi. Yn amlwg, bydd 
Wardeiniaid sy'n gweithio yn nwyrain y Parc Cenedlaethol yn treulio mwy o amser ar waith 
hawliau tramwy na rhai sy'n gweithio yng ngorllewin y Parc Cenedlaethol.       

 
3.109 Ers creu'r CGHT yn 2007, cafwyd gostyngiad sylweddol yn nifer y staff yn Nhîm y 

Wardeiniaid, ac mae llawer o rolau a fodolai yn y strwythur blaenorol bellach wedi diflannu 
neu wedi cael eu hysgwyddo gan y staff sydd yn weddill. Nid yw adain Rheoli Eiddo y 
strwythur yn bodoli mwyach.  

 
3.110 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd yn cynnwys gwirfoddolwyr yn ei waith ar hawliau 

tramwy, ac mae a wnelo'r rhan fwyaf o'r gwaith hwnnw â thrwsio, cynnal a chadw a gwella'r 
rhwydwaith. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyflogi Cydgysylltydd Gwirfoddolwyr sy'n 
goruchwylio'r broses o recriwtio a rhannu gwaith ymhlith gwirfoddolwyr, a'u datblygu. Bydd 
aelodau eraill o staff yn rheoli gwirfoddolwyr o ddydd i ddydd. Mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol hefyd wedi cynnal sawl prosiect a ariannwyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, a 
gynigiai leoliadau hyfforddi lle byddai hyfforddeion yn gweithio ochr yn ochr â staff 
cymwysedig i ennill hyfforddiant achrededig a phrofiad gwaith hanfodol. Roedd hyfforddeion 
yn gweithio ar dasgau'n ymwneud â chadwraeth, rheoli ystadau a hawliau tramwy.  

  
3.111 Defnyddir contractwyr hefyd ar gyfer peth o'r gwaith. Tueddir i wneud hynny ar gyfer tasgau 

mwy lle mae angen peiriannau a chyfarpar arbenigol.  
 
3.112 Dangosir y swyddogaethau a gyflawnir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar ran yr 

awdurdodau unedol yn Atodiad 4. 
 
3.113 Yn yr un modd â 2007, mae pob awdurdod unedol yn gwneud cyfraniad ariannol yn rhan o'r 

cytundeb dirprwyo. Cafodd y cyfraniadau hyn eu hadolygu'n ddiweddar, gan godi'r rhan fwyaf 
ohonynt (Tabl 15). 
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Tabl 15 - Cyfraniadau awdurdodau unedol at Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 Awdurdod Unedol Cyfraniad Newydd (2017/18) Hen gyfraniad 
   Cyngor Sir Powys £46580 £1000034 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 

 3.115 Dengys cyfrifiadau diweddar fod Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gwario dros £200,000 y 
flwyddyn ar gostau staff er mwyn rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad (sydd 
yn cynnwys prosiectau a ariennir yn allanol). Fodd bynnag, mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn gweithredu mewn hinsawdd lle mae cyllidebau'n gostwng a bydd hynny'n 
parhau hyd y gellir rhagweld.    

 
3.116 Blaenoriaethu'r rhwydwaith hawliau tramwy 
 
3.117 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli'r rhwydwaith hawliau tramwy yn unol â 

system hierarchaidd. Mae'r hierarchaeth hon yn rhannu pob hawl tramwy unigol i un o bum 
categori, fel y nodir isod. O safbwynt rheoli, nid yw ceisio cynnal yr holl hawliau tramwy hyd 
at yr un safon, waeth beth fo'u lleoliad, eu cyflwr a'r defnydd ohonynt, yn gwneud rhyw lawer 
o synnwyr. Wrth i adnoddau a staff barhau i ostwng, mae'n bwysicach fyth blaenoriaethu. 
Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol felly wedi parhau i weithio ar y sail y dylid rhoi'r 
flaenoriaeth i hawliau tramwy sydd yn cynnig y gwerth mwyaf i gymunedau lleol ac i 
ymwelwyr, o ran eu cyfraniad at fwynhad, yr economi leol, twristiaeth a'r budd posibl o ran 
iechyd. Drwy roi'r flaenoriaeth i'r llwybrau hyn, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
sicrhau'r gwerth gorau am ei fuddsoddiad.  

 
3.118 Nid yw hyn yn golygu y gellir anwybyddu hawliau tramwy isel eu blaenoriaeth yn llwyr. Ni all 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddianc rhag ei ddyletswydd statudol i gadarnhau a diogelu 
hawliau'r cyhoedd i ddefnyddio a mwynhau hawliau tramwy y mae'n gyfrifol amdanynt. Fodd 
bynnag, mae'r hierarchaeth yn creu fframwaith ar gyfer targedu buddsoddiad mewn modd 
synhwyrol. 

 
 
 

                                                
34Dyma'r swm a nodwyd yn y Cytundeb Dirprwyo. Fodd bynnag, ychwanegwyd ato'n flynyddol yn y blynyddoedd diwethaf, ac fe gododd i fwy na £20,000 yn 2015/16  
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Categori 1 (Llwybrau Cenedlaethol a llwybrau Blaenllaw a Hyrwyddir gan Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol): 

 
Llwybr Hir Clawdd Offa 
Ffordd y Bannau 
Taith Taf 
Y Tro Tair Afon  
Llwybr Dyffryn Wysg 

 
Categori 2: 
 
Llwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
Llwybrau cymunedol pwysig 
Prif lwybrau at dir mynediad 
Llwybrau Mynediad i Bawb 
Llwybrau sy'n cysylltu â nodau trafnidiaeth gyhoeddus allweddol 
Llwybrau sy'n arwain at ardaloedd parcio allweddol ac oddi yno 
Llwybrau sy'n cynnig mynediad i atyniadau ymwelwyr 
 
Categori 3: 
 
Llwybrau a ystyrir yn ddefnyddiol o fewn y rhwydwaith 
Llwybrau sy'n ddefnyddiol er mwyn cael mynediad at dir mynediad 
 
Categori 4: 
 
Llwybrau y gwneir defnydd achlysurol ohonynt 
Yr holl lwybrau sy'n weddill (ar wahân i'r llwybrau yng Nghategori 5) 
 
Categori 5: 
 
Llwybrau na cheir unrhyw fudd, potensial na defnydd amlwg yn gysylltiedig â hwy 
Ffyrdd pengaead nad ydynt yn arwain at dir mynediad nac at unrhyw fannau o ddiddordeb 
Llwybrau sydd ag anghysondebau (yn dibynnu ar amgylchiadau unigol) 

 
3.119 Cymhwysir y safonau cynnal a chadw a ganlyn i bob categori: 
 

Categori 1: seilwaith i gydymffurfio â'r Safon Brydeinig35; hawdd ei ddilyn heb fap manwl (lle 
bo'n rhesymol ymarferol, ac yn unol â pholisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol); y mynediad 
lleiaf cyfyngol (lle bo'n rhesymol ymarferol); cynnal rhaglen dreigl ar gyfer torri llystyfiant 
 

                                                
35 BS5709:2018 
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Categori 2: seilwaith i gydymffurfio â'r Safon Brydeinig; hawdd ei ddilyn heb fap manwl (lle 
bo'n rhesymol ymarferol, ac yn unol â pholisi Awdurdod y Parc Cenedlaethol); y mynediad 
lleiaf cyfyngol (lle bo'n rhesymol ymarferol); trefn torri llystyfiant llai dwys na Chategori 1, yn 
dibynnu ar yr amgylchiadau 
 
Categori 3: seilwaith i gydymffurfio â'r Safon Brydeinig; angen map i'w ddilyn; y mynediad lleiaf 
cyfyngol (lle bo'n rhesymol ymarferol); trefn torri llystyfiant ymatebol lle bo'n rhesymol 
ymarferol 
 
Categori 4: seilwaith i gydymffurfio â'r Safon Brydeinig; angen map i'w ddilyn; y mynediad lleiaf 
cyfyngol (lle bo'n rhesymol ymarferol); trefn torri llystyfiant ymatebol yn ôl doethineb 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol  
 
Categori 5: seilwaith i gydymffurfio â'r Safon Brydeinig; angen map i'w ddilyn; y mynediad lleiaf 
cyfyngol (lle bo'n rhesymol ymarferol); trefn torri llystyfiant ymatebol yn ôl doethineb 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
 

3.120 Mae'r amseroedd ymateb a ganlyn yn berthnasol i bob categori: 
 

Categori 1: Rhagweithiol (ymateb o fewn mis os ceir cwyn gan y cyhoedd) 
 
Categori 2: Ymatebol o fewn 3 mis 
 
Categori 3: Ymatebol o fewn 6 mis 
 
Categori 4: Ymatebol o fewn 9 mis 
 
Categori 5: Ymatebol o fewn 12 mis (ond yn ôl doethineb yn unol â'r amgylchiadau unigol) 

 
3.121 Mae'r hierarchaeth wedi'i chynllunio i fod yn ddeinamig. Gall llwybrau symud i fyny neu i lawr 

yn unol â'r amgylchiadau. Wrth i lwybr gael ei wella, bydd yn dod yn fwy poblogaidd neu'n 
bwysicach, a gall symud i fyny'r hierarchaeth. Fel arall, gallai amgylchiadau gwahanol beri iddo 
symud at i lawr. 

 
3.122 Mae'r hierarchaeth wedi'i mapio ar feddalwedd System Gwybodaeth Ddaearyddol Awdurdod 

y Parc Cenedlaethol (Dangosyn 34 a 35). 
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Dangosyn 34 - a) Categori 1 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  b) Categori 2 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322           
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c) Categori 3 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  d) Categori 4 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322           
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e) Categori 5 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Dangosyn 35 - Canran o'r hawliau tramwy ym mhob categori  

   
 
 
 
 
 
 

Categori 16%
Categori 214%

Categori 339%

Categori 435%

Categori 56%
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3.123  Pontydd 
 

Ar hyn o bryd mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gofnod o 330 o bontydd36  y 
mae'n gyfrifol amdanynt, naill ai drwy gytundeb dirprwyo ag un o'r awdurdodau unedol, 
am ei bod wedi'i lleoli ar hawl tramwy neu ar dir ym mherchnogaeth Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol (Dangosyn 36). 
 Dangosyn 36 - Lleoliad pontydd ar y rhwydwaith hawliau tramwy 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  3.124  Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal arolwg blynyddol o'r holl bontydd hyn a 
bydd unrhyw waith a nodir yn cael ei gynnwys ar y rhaglen waith. Ymdrinnir â'r gwaith yn 
unol â chategori'r hawl tramwy, oni chaiff ei ystyried yn waith brys gan fod y cyhoedd 
mewn perygl. 

 
3.125  Mae cofnod Awdurdod y Parc Cenedlaethol o bontydd yn cynnwys data digidol ar 

rwydwaith, data digidol ar gryno ddisg, data copi caled a data ffotograffig sydd heb eu 
catalogio. Mae pob un o'r elfennau hyn yn cael eu cadw ar wahân ar hyn o bryd. Mae 
angen digido'r data hynny a'u cynnwys mewn un lleoliad fel bo modd eu cyrchu'n rhwydd. 

 
3.126  Nid yw Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadw cofnod llawn o bontydd a ystyrir 

ganddo yn eiddo preifat, lle bo'n tybio y gallai fod yn rhannol gyfrifol am eu trwsio a'u 
cynnal a'u cadw, neu nad oes ganddo unrhyw gyfrifoldeb drostynt o gwbl. Ffyrdd preifat 
fydd yn croesi'r pontydd hynny fel arfer, ond bydd hawliau tramwy hefyd yn eu croesi.  

 
 
                                                
36Dyma bontydd y mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn bennaf gyfrifol amdanynt. Ceir pontydd eraill ar y rhwydwaith hawliau tramwy lle na fydd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ond cyfrifoldeb rhannol, os o gwbl. 
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3.127  Celfi 
 
3.128 Er bod gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol gofnod o'r celfi ar y rhwydwaith hawliau 

tramwy (Dangosyn 37), mae'r cofnod hwnnw wedi dyddio i raddau helaeth, ac nid yw'n 
hawdd ei wirio. Cedwir y data ar bapur ar hyn o bryd, ac i bob pwrpas maent yn gofnod 
o bob arolwg hawliau tramwy a gynhaliwyd ers 2004. Bydd rhai hawliau tramwy wedi cael 
eu harolygu droson yn y cyfnod ers hynny, ond eraill heb eu harolygu o gwbl. 

 
3.129  Yn sgil hynny, mae cymhlethdod y dasg a'r ffaith bod angen gwirio miloedd o gofnodion 

yn amharu ar allu Awdurdod y Parc Cenedlaethol i gasglu ystadegau ystyrlon o'r cofnod 
hwn.  

 
3.130 Fodd bynnag, mae peth data ar gael ar gyfer 31 o'r 62 o blwyfi sy'n bodoli, yn rhannol 

neu'n llawn, o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae'r 31 o blwyfi hyn yn cynnwys oddeutu 
1258km, sef oddeutu 66%, o gyfanswm y rhwydwaith. 

 
3.131  Caiff y data eu diweddaru drwy arolwg 5% blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Ar 

y sail honno, caiff y data eu diweddaru'n araf iawn, a bydd unrhyw hawliau tramwy na 
chawsant eu harolygu yn rhan o arolwg 5% heb gael eu diweddaru o gwbl. Nid yw hyn yn 
golygu bod y celfi wedi aros fel y maent ers 2004, ond mae'n golygu nad oes cofnod yn 
bodoli o fod wedi newid y celfi. 

 
Dangosyn 37 - Celfi 
 

  
3.132  Mae angen rhywfaint o esboniad ynghylch y disgrifiadau a ddefnyddir yn y siart: 
 

1656

609

184
187

136

2541

Camfa un gris Camfa dau ris Camfa amhenodol Gât mochyn Gât ceffyl Gât amhenodol
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Camfa un gris - hunanesboniadol, camfa sy'n cynnwys un gris a all fodoli ar amryw o 
wahanol ffurfiau; 
 
Camfa dau ris - camfa sy'n cynnwys dau ris a all fodoli ar amryw o wahanol ffurfiau; 
 
Camfa amhenodol - lle nad oes digon o ddata ar gael i nodi dyluniad y gamfa. Mae'n fwyaf 
tebygol o gynnwys camfeydd un a dau ris, ond gwyddys bod nifer fach o ddyluniadau 
eraill, ee camfeydd ysgol a chamfeydd carreg, i'w cael. 
 
Gât mochyn - gât sydd fel arfer wedi'i gosod o fewn cylch metel neu bocs pren. Gall fod 
ar amryw o ffurfiau; 
 
Gât ceffyl - gât oddeutu 1.5metr (neu 5 troedfedd) o led. Fel arfer yn ei chau ei hun ac yn 
cynnwys amrywiaeth o fecanweithiau cau; 
 
Gât amhenodol - lle nad oes digon o ddata ar gael i nodi dyluniad y gât. Bydd y data yn 
cynnwys gatiau o'r un dyluniad â'r uchod, a gatiau eraill a ddyluniwyd i'w defnyddio gan 
gerddwyr, ond gatiau cae fydd y rhan fwyaf ohonynt. O fewn y categori hwn ceir hefyd 
gât camu, gât fechan o fewn gât fwy sydd yn cynnwys elfen camu drosodd. 
     

3.133  Yn ogystal â hyn, yr oedd 92 o gamfeydd cŵn. Fel arfer bydd camfeydd cŵn wedi'u gosod 
wrth ymyl camfeydd ac yn cynnwys mecanwaith codi syml sy'n galluogi'r ci i fynd o'r naill 
ochr i'r llall. 

 
3.134  Celfi lluosog 
 
3.135  Ceir llawer o enghreifftiau ar y rhwydwaith hawliau tramwy lle bydd celfi lluosog yn 

bresennol yn yr un lleoliad ac i bob pwrpas yn dyblygu swyddogaeth y naill a'r llall (o ran 
gweithredu fel rhwystr atal stoc sydd yn galluogi mynediad i'r cyhoedd) (Dangosyn 38). 
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Dangosyn 38 - Enghraifft o gelfi lluosog ar lwybr troed sy'n dangos gât cae a camfa un gris ar yr un 
hawl tramwy. Mae'r hawl tramwy yn mynd drwy'r gât. Y gât yw'r nodwedd wreiddiol, ac 
ychwanegwyd y gamfa yn ddiweddarach. Nid yw'r gât wedi'i chloi, ac mae'n gweithio'n 
gywir. Gellir gweld bod y gamfa, yn yr achos neilltuol hwn, wedi'i gosod ar lethr uwch 
ben y gât. Mae'r mynediad i'r gamfa felly'n llawer anos na defnyddio'r gât. Pe bai'r gât 
wedi'i chloi (a fyddai'n drosedd), byddai'n rhaid i'r cyhoedd ddefnyddio'r gamfa neu droi 
am yn ôl (pe na byddent yn gallu dringo dros y gamfa). 

 

  3.136  Pan fydd hyn yn digwydd ar lwybr ceffyl neu gilffordd gyfyngedig, tybir mai'r bwriad yw 
annog cerddwyr i ddefnyddio'r gamfa ar yr un sail â'r uchod. Fodd bynnag, gan nad oes 
gan farchogion, beicwyr na gyrwyr cerbydau unrhyw ddewis ond defnyddio'r gât, mae'r 
gamfa yn dda i ddim. 

 
3.137  Mae'n debygol bod llawer o'r camfeydd sydd wedi'u cynnwys yn Nangosyn 37 wedi cael 

eu gosod mewn lleoliadau lle ceir amryw o gelfi, a bod disgwyl i Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol eu cynnal a'u cadw.  

 
3.138  Gorfodi 
 
3.139  Nid oes gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol bolisi gorfodi ffurfiol er mwyn ymdrin ag 

achosion o dramgwyddo ar y rhwydwaith hawliau tramwy. Er hynny, mae'n rhoi pwyslais 
mawr ar negodi pan fydd achosion o dramgwyddo yn codi, a bu hyn yn llwyddiannus ar 
hyd y blynyddoedd. 

 
3.140  Rhwystrau anghyfreithlon yw'r problemau mwyaf cyffredin sy'n debygol o godi ar y 

rhwydwaith. Ar adegau ni fydd negodi yn llwyddo. Yn yr amgylchiadau hynny, bydd 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyflwyno rhybudd, fel arfer o dan adran 143 o Ddeddf 
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Priffyrdd 1980, yn gofyn am gael symud y rhwystr o fewn cyfnod penodol. 28 diwrnod 
fydd y cyfnod hwnnw fel arfer. 

 3.141  Wedi i'r cyfnod ddod i ben, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael gwared â'r 
rhwystr ei hun, a gall adennill y gost o wneud hynny gan y sawl sy'n rheoli neu'n berchen 
ar y rhwystr.    

 
3.142  Os yw'r rhwystr yn cael ei ddefnyddio i atal stoc rhag mynd a dod, ee, ffens, gallai fod yn 

briodol defnyddio pwerau o dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 i awdurdodi 
strwythur ar yr hawl tramwy, ar yr amod y cydymffurfir â gofynion y Ddeddf.   

 
3.143   Gweithio gyda ffermwyr a rheolwyr tir 
  
3.144  Er bod tir y Parc Cenedlaethol wedi'i ddynodi, y mae'n dirwedd ddeinamig a gweithiol. 

Mae ffermwyr a rheolwyr tir yn rhanddeiliaid allweddol yn y gwaith o ddarparu 
rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad ymarferol. Mae ganddynt amrywiaeth o 
gyfrifoldebau sydd yn effeithio ar ddiogelwch a'r gallu i ddefnyddio hawliau tramwy a thir 
mynediad. Mae'r rhain yn cynnwys cyfrifoldeb i gadw camfeydd a gatiau mewn cyflwr 
addas ar gyfer defnydd arferol, a chadw llystyfiant a chnydau sydd yn tyfu dros hawliau 
tramwy oddi arnynt. Mae ganddynt hefyd ddyletswydd i sicrhau nad yw eu gweithgarwch 
yn achosi perygl neu risg i aelodau o'r cyhoedd.  

 
3.145 Mae ffermwyr a rheolwyr tir yn awyddus i weld mwy o godi ymwybyddiaeth ymhlith 

defnyddwyr ynghylch materion ac arferion ffermio a chefn gwlad, ac i sicrhau bod 
defnyddwyr yn arfer eu hawliau mewn modd cyfrifol. Ffermwyr a thirfeddianwyr yn aml 
yw'r cyntaf i ddioddef pan fydd defnyddwyr yn ymddwyn yn anghyfrifol neu'n 
anghyfreithlon, ac yn aml, hwy fydd yn dioddef fwyaf yn sgil ymddygiad gwrthgymdeithasol 
yng nghefn gwlad.  

 
3.146  At ei gilydd, tri pheth sydd yn achosi problemau cyffredin i ffermwyr a rheolwyr tir, sef 

peidio cau gatiau, perchnogion cŵn anghyfrifol a thresmasu. Gall Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol helpu i liniaru rhywfaint ar y problemau hyn, ond ceir cyfyngiadau ar yr hyn 
y gall ei wneud. 

 
3.147 Fodd bynnag, bydd problemau gyda gatiau a thresmasu yn aml yn gysylltiedig â diffyg 

gwybodaeth neu ddealltwriaeth a gellir datrys hynny drwy osod arwyddion. Gallai 
materion mwy maleisus fod yn dramgwydd neu'n drosedd, a dylai'r awdurdodau priodol 
ymdrin â'r rheiny. Bydd problemau gyda chŵn yn fwy cymhleth gan fod ffactorau'n 
ymwneud ag ymddygiad yn aml yn cyfrannu atynt. Fodd bynnag, mae Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol wedi cyhoeddi Cod Cŵn Bannau Brycheiniog yn 
www.breconbeacons.org/dogs?lan=cy sydd yn rhoi cyngor cynhwysfawr ynghylch sut i 
fod yn berchennog ci cyfrifol. 
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3.148 Yn yr un modd, gall cŵn fferm achosi problem i ddefnyddwyr hawliau tramwy. Gall 
ceidwaid cŵn sy'n ymosod ar gŵn eraill neu bobl wynebu goblygiadau difrifol iawn. 

 
3.149 Rheoli llwybrau'r ucheldir 
 
3.150 Yn y CGHT blaenorol, esboniwyd bod gwaith wedi'i gyflawni i ymdrin ag erydiad ar 

lwybrau'r ucheldir yn ogystal â gwaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy. Lluniwyd drafft o 
Strategaeth Erydiad Ucheldir Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn 2007, ac er hynny 
mae'r strategaeth wedi cael ei defnyddio fel dogfen weithiol i lywio cynnydd. 

 
3.151 Cynhaliwyd arolwg o lwybrau'r ucheldir yn 2007, a nodwyd costau trwsio a rheoli o 

oddeutu £1.9 miliwn er mwyn trwsio'r llwybrau ac arnynt y difrod mwyaf o fewn y Parc 
Cenedlaethol. Cafwyd cynnydd sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf, gyda swm 
sylweddol o gyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru.  

 
3.152 Bydd arolwg pellach yn cael ei gynnal yn 2019, a'r data o'r arolwg hwnnw yn cael eu 

cymharu ag arolygon blaenorol. Bydd penderfyniadau'r rheolwyr yn seiliedig ar y data a 
gesglir ac ar yr egwyddorion arweiniol a restrwyd yn Atodiad 11. Bydd Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol yn mabwysiadu'r egwyddorion arweiniol hyn yn nhermau rheoli llwybrau'r 
ucheldir. Lluniwyd yr egwyddorion gan grŵp Sgiliau'r Diwydiant Llwybrau (rhagflaenydd 
Grŵp Cynghori ar Lwybrau'r Ucheldir) ar gyfer gwaith ar lwybrau yn yr Alban. Maent 
wedi'u seilio ar ddatganiad polisi Cyngor Mynydda Prydain ynghylch gwaith ar lwybrau'r 
ucheldir, a gadarnhawyd fel "Canllawiau Arweiniol" gan Bwyllgor Dethol yr Amgylchedd 
yn Nhŷ'r Cyffredin ym 1995.     

                    
3.153  Camau a gynigir 
 

i) ceisio am ymrwymiad oddiwrth Cyfoeth Naturiol Cymru i adolygu, gyda Awdurdod y 
Parc Cenedlaethol, y rhwydwaith hawliau tramwy sydd yn bresennol ar goedlan 
Llywodraeth Cymru gyda’r ddiben o wella mynediad i ac o fewn y goedlan er mwyn 
gwneud y mwyaf o’r cyfleoedd i gyfrannu at iechyd a lles  

 
ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn digido ei gofnodion awdurdodi o dan adran 

147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 

iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn digido ei gofnodion o strwythurau sydd 
wedi'u cynnwys mewn gorchmynion llwybr cyhoeddus a gorchmynion addasu'r map 
diffiniol 

 
iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu ei ôl-groniad o orchmynion llwybr 

cyhoeddus sydd heb eu cadarnhau 
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v) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio i ddarparu cyfres o lwybrau y gellir 
eu lawrlwytho o wefan www.bannaubrycheiniog.org 

 
vi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu'r trefniadau dirprwyo â'r 

awdurdodau unedol yn flynyddol 
 
vii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu ei system flaenoriaethu er mwyn 

sicrhau bod llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig yn cael eu cynnwys yn y categori 
priodol 

 
viii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ehangu ei gofnod o bontydd i gynnwys 

pontydd lle mae'n ystyried y gallai fod ganddo gyfrifoldeb rhannol dros eu trwsio a'u 
cynnal, neu bontydd nad oes ganddo unrhyw gyfrifoldeb o gwbl drostynt 

 
ix) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio tuag at ddarparu haen ddigidol o'r 

holl gelfi a geir ar y rhwydwaith hawliau tramwy ac yn cynnwys cofnod ffotograffig o'r 
celfi hynny hefyd. Bydd y cofnod ar gael ar-lein wrth iddo ddatblygu 

 
x) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cael gwared ag achosion lle bydd 

amryw o gelfi yn bresennol yn yr un lleoliad ar hawl tramwy 
 
xi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cael gwared o'r achosion pan fydd 

celfi sy'n bresennol ar hawl tramwy yn anghyson â statws yr hawl tramwy hwnnw, ee, 
lle bo camfa wedi'i lleoli ar lwybr ceffyl 

 
xii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn llunio polisi gorfodi mewn ymgynghoriad â'r 

Fforwm Mynediad Lleol 
 
xiii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio datrys gwrthdaro rhwng defnyddwyr 

a thirfeddianwyr er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith yn ddiogel, yn ddefnyddadwy ac 
yn rhydd rhag unrhyw drafferthion 

 
xiv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i ddatblygu ei God Cŵn ac yn rhoi 

cyngor ynghylch sut i fod yn berchennog cyfrifol ar gi 
 
xv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal arolwg o lwybrau'r ucheldir yn 2019 
 

3.154  Polisïau ac arferion a gynigir 
 

i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog 
ceisiadau am orchmynion llwybr cyhoeddus sy'n cysylltu ffyrdd pengaead a geir ar y 
rhwydwaith hawliau tramwy, neu sy'n eu hunioni mewn rhyw ffordd arall 
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ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog 
ceisiadau am orchmynion llwybr cyhoeddus fydd yn gwella cysylltedd o fewn y 
rhwydwaith hawliau tramwy 

 
iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog 

ceisiadau am orchmynion llwybr cyhoeddus sydd yn unioni anghysondebau sy'n 
bodoli yn y rhwydwaith hawliau tramwy 

 
iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog 

ceisiadau sy'n unioni newidiadau statws sy'n bodoli yn y rhwydwaith hawliau tramwy 
 
v) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i arfer polisi anffurfiol o beidio gosod 

arwyddbyst neu gyfeirbwyntiau ar fryniau oni cheir amgylchiadau eithriadol  
 
vi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion addasu'r 

map diffiniol yn eu trefn gronolegol, ond rhoddir blaenoriaeth i'r canlynol: 
 
 a. ceisiadau lle byddai ychwanegu neu uwchraddio hawl tramwy yn ychwanegu i 

raddau sylweddol at y rhwydwaith 
 
 b. ceisiadau lle ceir tystiolaeth gefnogol gref 
 

c. lle bydd gwall posibl yn golygu na all y cyhoedd ddefnyddio'r hawl tramwy  
 

vii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion llwybr 
cyhoeddus yn eu trefn gronolegol, ond rhoddir blaenoriaeth i'r canlynol: 

 
    a. gwyriadau sy'n amddiffyn ffawna a fflora 
 
    b. gwyriadau oddi ar iard fferm 
 
    c. gwyriadau o erddi preifat 
 

viii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn diwygio ei bolisi ynghylch adennill costau am 
orchmynion llwybr cyhoeddus a gorchmynion croesfannau rheilffordd, fel a ganlyn: 

 
a. dileu “1.0 a)" a nodi "bydd yn rhaid codi tâl safonol o £1200 (heb gynnwys TAW) 

am bob gorchymyn diwrthwynebiad" yn lle hynny. 
 

b. ychwanegu "2.0 (i) lle bo'r gorchymyn yn cysylltu hawl tramwy pengaead, neu'n 
unioni hawl tramwy pengaead mewn rhyw ffordd arall" 
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c. ychwanegu "2.0 (j) lle bo'r gorchymyn yn gwella cysylltedd o fewn y rhwydwaith 
hawliau tramwy" 

 
d. ychwanegu "2.0 (k) lle bo'r gorchymyn yn unioni newidiadau statws ar y 

rhwydwaith hawliau tramwy" 
 

ix) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn canolbwyntio ar hyrwyddo llwybrau cylchol 
lleol sydd yn addas i gynulleidfaoedd targed, ee, cerddwyr cŵn, teuluoedd â phlant, 
pobl â phroblemau symudedd 

 
x) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i ddefnyddio ei system flaenoriaethu 

i reoli'r rhwydwaith hawliau tramwy 
 
xi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhoi'r gorau i osod camfeydd yn gyfagos â 

gatiau cae oni ellir dangos mai'r gamfa yw'r cyfyngiad cyfreithiol ar yr hawl tramwy. 
 
xii) a. pan fydd camfa wrth ymyl gât wedi dod i ddiwedd ei hoes ddefnyddiol, bydd 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei datgomisiynu. Os gellir dangos mai'r gamfa yw'r 
cyfyngiad cyfreithiol ar yr hawl tramwy, bydd yn ddarostyngedig i'r polisi a nodir yn 
2.144 (iv) 

 
 b. bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gosod gatiau i gerddwyr neu farchogion 

wrth ymyl gatiau cae os bydd hynny'n hwylus, ar sail rheoli tir neu ddiogelwch.  
 
xiii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn mabwysiadu egwyddorion arweiniol Grŵp 

Sgiliau'r Diwydiant Llwybrau  
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Rhan 4  Cyfleoedd 
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Adran 1 Cyfleoedd i Gyfrannu at Amcanion Teithio Llesol  4.1.1 Egwyddorion Allweddol 
 4.1.2 Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw sicrhau mai teithio llesol yw'r opsiwn mwyaf 

deniadol ar gyfer y rhan fwyaf o deithiau byr. Pwrpas y ddeddf yw galluogi mwy o bobl i 
deithio mewn ffyrdd 'egnïol' yn lle defnyddio cerbydau modur, ee, cerdded a beicio. 

 
4.1.3 Cefndir 
 4.1.4 Daeth Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 i rym ar 25 Medi 2013.  Mae'n ei gwneud hi'n 

ofynnol i awdurdodau lleol: 
 

 greu mapiau o lwybrau teithio llesol presennol a chyfleusterau cysylltiedig yn eu hardal 
 creu mapiau o'r llwybrau teithio llesol newydd, a'r llwybrau sydd wedi'u gwella, a 

chyfleusterau cysylltiedig er mwyn creu rhwydweithiau integredig ar gyfer teithio llesol yn 
yr ardal  

 ystyried mapiau rhwydwaith integredig wrth lunio polisïau trafnidiaeth a sicrhau bod 
llwybrau teithio llesol newydd yn cael eu creu a'u gwella ynghyd â chyfleusterau 
cysylltiedig 

 Cymryd camau rhesymol i wella'r ddarpariaeth i gerddwyr a beicwyr a rhoi sylw i 
anghenion cerddwyr a beicwyr wrth arfer swyddogaethau eraill penodol 

 Hyrwyddo teithiau egnïol a sicrhau llwybrau teithio llesol newydd a gwell a chyfleusterau 
cysylltiedig. 

 
4.1.5 Mae'r Ddeddf yn canolbwyntio ar yr amgylchedd trefol a lled-wledig, gan ystyried 45 munud 

yw'r uchafswm amser priodol ar gyfer taith egnïol i'r gwaith, i godi nwyddau a derbyn 
gwasanaethau (3 milltir ar droed neu 10 milltir ar feic). O ganlyniad i hyn, ac er mwyn taro 
cydbwysedd rhwng fforddiadwyedd ac ymarferoldeb, mae'r Ddeddf yn mabwysiadu 
ymagwedd seiliedig ar aneddiadau, a chanddynt drothwy isafswm cyfredol o 2,000 o bobl. 
Dim ond pedair ardal sydd yn gymwys yn y Parc Cenedlaethol: 

 
 Aberhonddu 
 Crughywel 
 Gilwern 
 Penderyn (fel rhan o Hirwaun) 
 
Mae manteision Teithio Llesol i drigolion y Parc Cenedlaethol felly'n weddol gyfyngedig.  
 

4.1.6 Mae Mapiau Rhwydwaith Integredig wedi cael eu llunio ar gyfer yr aneddiadau hyn yn ôl yr 
awdurdod lleol perthnasol. Mae amryw o ardaloedd ar ffin y Parc Cenedlaethol hefyd yn 
gymwys o dan y Ddeddf. 
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Mae'r rhain yn cynnwys: 
 

 Y Fenni 
 Pont-y-pŵl 
 Brynmawr 
 Merthyr Tudful 
 Cwmgiedd ac Ystradgynlais 
 Brynaman 
 Llanymddyfri 
 

4.1.7 Gwybodaeth berthnasol 
 4.1.8 Mae'r ddyletswydd i lunio Mapiau Rhwydwaith Integredig yn berthnasol i awdurdodau lleol yn 

hytrach na Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'n ofynnol i awdurdodau lleol ddangos eu 
rhwydwaith teithio llesol a chyflwyno gwelliannau i'r rhwydwaith hwnnw o'r naill flwyddyn i'r 
nesaf. Ystyrir mai diogelwch, ymarferoldeb a chonfensiynau diwylliannol yw'r prif rwystrau 
sy'n atal mwy o bobl rhag cyflawni'r mathau o deithiau a nodir o dan y Ddeddf ar droed neu 
ar feic.  Dylai awdurdodau lleol gyflawni gwaith sy'n gwella diogelwch eu rhwydwaith ac yn 
hyrwyddo'r defnydd ohono. 
 

4.1.9 Ni fwriedir i'r rhwydwaith Teithio Llesol gynnwys llwybrau hamdden neu lwybrau nad ydynt 
yn cysylltu â chyfleusterau a gwasanaethau. Dylai Mapiau Rhwydwaith Integredig ganolbwyntio 
ar lwybrau sy'n galluogi i bobl gyflawni teithiau beunyddiol. 

 
4.1.10 Yng nghyd-destun hawliau tramwy, mae Teithiwr Egnïol yn cynnwys cerddwyr, beicwyr a 

defnyddwyr eraill y briffordd, fel defnyddwyr cadair olwyn (gan gynnwys cadeiriau olwyn 
trydan) a sgwteri symudedd. Ni ystyrir bod marchogaeth yn rhan o'r ymgyrch teithio llesol, 
gan mai gweithgaredd hamdden ydyw'n bennaf. Fodd bynnag, mae'r canllawiau'n awgrymu na 
ddylid anwybyddu'r defnyddwyr hyn ac na ddylid cyfyngu ar eu hawliau yn sgil gwella'r 
trefniadau ar gyfer teithio llesol. Anogir creu llwybrau aml-ddefnyddiwr wrth greu llwybrau 
newydd. 

 
4.1.11 Trosolwg o'r Mapiau Rhwydwaith Integredig o fewn y Parc Cenedlaethol 
 
4.1.12 Ac ystyried bod yr aneddiadau o fewn y Parc Cenedlaethol y mae'r Ddeddf Teithio Llesol yn 

berthnasol iddynt yn gymharol fach, mae'r rhwydweithiau Teithio Llesol a geir ynddynt 
hwythau yn gymharol fach: 

 
Aberhonddu - mae mwyafrif y llwybrau Teithio Llesol yn mynd ar hyd ffyrdd cyhoeddus neu 
lwybrau troed a chanddynt wyneb tarmac. Ceir ambell eithriad, a'r amlycaf yw llwybr tynnu'r 
gamlas am fod graean ar wyneb hwnnw. Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn gymharol brin o 
fewn yr anheddiad ac ychydig o botensial sydd i ddatblygu unrhyw un yn llwybr teithio llesol 
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(nad yw wedi'i gynnwys eisoes). Y potensial mwyaf yw sicrhau bod hawliau tramwy presennol 
yn creu cysylltiadau defnyddiol â llwybrau Teithio Llesol.  

 
Crughywel - mae'r holl lwybrau Teithio Llesol yn mynd ar hyd ffyrdd cyhoeddus neu lwybrau 
troed a chanddynt wyneb tarmac. Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn brin iawn o fewn yr 
anheddiad, ac ychydig o botensial sydd i ddatblygu unrhyw un yn llwybr teithio llesol (nad yw 
wedi'i gynnwys eisoes). Y potensial mwyaf yw sicrhau bod hawliau tramwy presennol yn creu 
llwybrau defnyddiol i lwybrau Teithio Llesol, ond cyfyngir ar y gallu i wneud hyn gan fod cyn 
lleied o hawliau tramwy i'w cael.   

 
 Gilwern - mae mwyafrif y llwybrau Teithio Llesol yn mynd ar hyd ffyrdd cyhoeddus neu 

lwybrau troed a chanddynt wyneb tarmac. Yr eithriad i hyn yw un darn o lwybr tynnu'r 
gamlas, a chanddo wyneb graean. Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn brin iawn o fewn yr 
anheddiad, ac ychydig o botensial sydd i ddatblygu unrhyw un yn llwybr teithio llesol (nad yw 
wedi'i gynnwys eisoes). Y potensial mwyaf yw sicrhau bod hawliau tramwy presennol yn creu 
llwybrau defnyddiol i lwybrau Teithio Llesol, ond cyfyngir ar y gallu i wneud hyn gan fod cyn 
lleied o hawliau tramwy i'w cael.  

 
Penderyn (wedi'i gynnwys gyda Hirwaun) - dim rhwydwaith teithio llesol. 

 
4.1.13 Trosolwg o Fapiau Rhwydwaith Integredig y tu allan i'r Parc Cenedlaethol 
 
4.1.14 Mae'r rhan fwyaf o'r llwybrau Teithio Llesol a ddangosir ar Fapiau Rhwydwaith Integredig y tu 

allan i'r Parc Cenedlaethol yn weddol bell oddi wrth y Parc Cenedlaethol, ac mae'n anodd 
gweld sut y gellid creu unrhyw gysylltiadau ymarferol â'r llwybrau hynny, na gwelliannau 
ymarferol o fewn y Parc a fyddai'n cael unrhyw effaith arnynt. Yr unig eithriad i hyn yw'r 
Fenni, lle mae rhai llwybrau Teithio Llesol yn agos iawn at ffin y Parc Cenedlaethol. Yn yr 
achosion hyn, byddai'n dda ymchwilio a fyddai hawliau tramwy sy'n agos at y llwybrau Teithio 
Llesol yn addas i'w gwella. 

 
4.1.15 Camau a gynigir 
 

i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio'n agos â'r awdurdodau unedol er 
mwyn chwilio am gyfleoedd i gyfrannu at nodau Teithio Llesol 
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Adran 2 Cyfleoedd i Gyfrannu at Amcanion Llesiant  4.2.1 Egwyddorion Allweddol 
 4.2.2 Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, 

economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r Ddeddf yn ei gwneud hi'n ofynnol 
bod cyrff cyhoeddus yn rhoi mwy o ystyriaeth i'r tymor hir, yn cydweithio'n well â phobl a 
chymunedau ac â'r naill a'r llall, yn ceisio atal problemau ac yn mabwysiadu dull mwy 
cydgysylltiedig o weithredu. Wrth wneud eu penderfyniadau, mae angen i gyrff cyhoeddus 
sicrhau eu bod yn ystyried effaith y penderfyniadau hynny ar bobl fydd yn byw yng Nghymru 
yn y dyfodol, a gweithredu mewn modd cynaliadwy. 

 
4.2.3 Cefndir  4.2.4 Daeth y Ddeddf i rym ym mis Ebrill 2016, ac mae'n gosod nod cyffredin i'r sector cyhoeddus 

‘wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru yn unol â'r 
egwyddor datblygu cynaliadwy’, hy, sicrhau ‘bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb 
beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion hwythau’.  

 Mae'r Ddeddf yn cynnwys saith nod:   Cymru lewyrchus  Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol a charbon isel sydd yn cydnabod y cyfyngiadau ar 
amgylchedd y byd, ac yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan 
gynnwys gweithredu yn erbyn y newid yn yr hinsawdd); ac sy'n datblygu poblogaeth fedrus 
ac addysgedig mewn economi sy'n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth, 
gan alluogi pobl i fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir yn sgil sicrhau gwaith o safon. 
  Cymru gydnerth  Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach 
gweithredol sy’n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r 
gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd). 
  Cymru iachach  Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir 
dewisiadau ac ymddygiadau sydd o fudd i iechyd yn y dyfodol. 
  Cymru sy'n fwy cyfartal  Cymdeithas sydd yn galluogi pobl i wireddu eu potensial, waeth beth fo'u cefndir neu eu 
hamgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir a'u hamgylchiadau economaidd-gymdeithasol). 
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 Cymru o gymunedau cydlynus  Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.   Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn ffynnu  Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n 
annog pobl i gyfranogi yn y celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 
  Cymru sy'n gyfrifol ar raddfa fyd-eang  Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n 
gadarnhaol at lesiant byd-eang. 

 
4.2.5 Yn sgil Deddf 2015, mae gan gyrff cyhoeddus yng Nghymru y dyletswyddau canlynol: 
 

(1) Rhaid i bob corff cyhoeddus ymgymryd â datblygu cynaliadwy. 
(2) Rhaid i weithredoedd corff cyhoeddus wrth ymgymryd â datblygu cynaliadwy gynnwys: 

 gosod a chyhoeddi amcanion (“amcanion llesiant”) sy’n cael eu cynllunio i sicrhau ei 
fod yn cyfrannu i’r eithaf at gyrraedd pob un o’r nodau llesiant 

 cymryd pob cam rhesymol (wrth arfer ei swyddogaethau) i gyflawni’r amcanion hynny 
(3) Caiff corff cyhoeddus sy’n arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru gyfan osod 

amcanion mewn perthynas â Chymru neu unrhyw ran o Gymru. 
(4) Caiff corff cyhoeddus sy’n arfer swyddogaethau mewn perthynas â rhan o Gymru yn unig 

osod amcanion mewn perthynas â’r rhan honno neu unrhyw ran ohoni.  
 
4.2.6 Wrth gymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy, mae angen i gyrff cyhoeddus ddangos eu 

bod wedi defnyddio'r pum ffordd ganlynol o weithio: 
 

 Integreiddio - dangos dull cydgysylltiedig o weithredu yn gysylltiedig â chymunedau a 
phobl, yr economi, yr amgylchedd a diwylliant 

 Ystyried y tymor hir - taro cydbwysedd rhwng anghenion y presennol ac anghenion 
hirdymor 

 Atal - cymryd camau nawr i atal problemau yn y dyfodol 
 Cydweithio - cydweithio ag eraill i gyflawni ein hamcanion 
 Cynnwys - cynnwys y bobl y mae ein gweithredoedd yn effeithio arnynt 

 4.2.7 Wrth gyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol, fel cyrff 
cyhoeddus, lunio Datganiadau Llesiant sy'n nodi eu hamcanion llesiant ac yn esbonio pam eu 
bod yn teimlo y bydd yr amcanion yn eu helpu i gyflawni'r nodau, a'r modd y maent wedi 
cymhwyso'r egwyddor datblygu cynaliadwy. Mae'n rhaid iddynt hefyd sicrhau eu bod yn 
cynnwys pobl â diddordeb mewn cyrraedd y nodau, a bod y bobl hynny'n adlewyrchu 
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amrywiaeth eu hardaloedd. Bob blwyddyn, bydd yn rhaid iddynt gyhoeddi adroddiad blynyddol 
i ddangos eu cynnydd wrth gyflawni eu hamcanion. 

 
4.2.8 Mae'n rhaid i Awdurdodau Lleol hefyd gymryd rhan ym Mwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

(“BGC”) eu hardal.  Mae'r BGC yn gyfrifol am gynnal asesiad o lesiant yn yr ardal, ac am 
baratoi a chyhoeddi Cynllun Llesiant sy'n nodi ei amcanion a'r camau y bydd yn eu cymryd i 
gyflawni'r amcanion hynny. 

 
4.2.9 Gwybodaeth berthnasol 
 4.2.10 Fel corff cyhoeddus, mae'n ofynnol i Awdurdod y Parc Cenedlaethol gyhoeddi ei amcanion 

llesiant a chynllun i'w cyflawni. Gwneir hynny drwy'r Cynllun Corfforaethol. 
   
4.2.11 Mae asesiad wedi'i gwblhau o'r modd y bydd y CGHT newydd yn cyflawni'r saith nod Llesiant 

(Tabl 16). 
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Tabl 16 - Asesiad llesiant 
 
Nod llesiant Sut y bydd y CGHT yn cyflawni'r nod hwn 
Cymru lewyrchus Drwy ddarparu rhwydwaith hawliau tramwy mwy 

hygyrch a chydgysylltiedig ar draws yr holl Barc 
Cenedlaethol, bydd y CGHT yn helpu i wella'r 
cynnyrch sydd ar gael i fusnesau lleol o safbwynt 
ymwelwyr, ac yn helpu i gryfhau'r diwydiant drwy 
ddenu mwy o ymwelwyr. 

Cymru gydnerth Drwy sicrhau bod mwy o'r rhwydwaith hawliau 
tramwy ar gael ac yn hawdd ei ddefnyddio, bydd y 
CGHT yn helpu i leihau'r effaith ar yr ardaloedd 
mwyaf poblogaidd, gan wasgaru niferoedd yr 
ymwelwyr ar draws y Parc Cenedlaethol i 
ardaloedd y ceir llai o ddefnydd ohonynt. 

Cymru iachach Drwy sicrhau bod y rhwydwaith hawliau tramwy 
sydd yn agos at aneddiadau ar agor ac yn hawdd ei 
ddefnyddio, bydd y CGHT yn cynnig cyfle i 
drigolion leol ddefnyddio'r rhwydwaith gan wella 
iechyd cymunedau yn sgil hynny. 

Cymru sy'n fwy cyfartal Drwy sicrhau darpariaeth i sicrhau cyfleoedd i 
ddefnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy i bobl ag 
anawsterau symudedd neu a chanddynt anableddau 
eraill fel nam ar y golwg, bydd y CGHT yn gwneud 
y rhwydwaith yn fwy cynhwysol. 

Cymru o gymunedau cydlynus Bydd canolbwyntio ar gysylltiadau rhwng 
cymunedau, bydd y CGHT yn helpu i gryfhau'r 
rhwydweithiau rhyngddynt. 

Cymru â diwylliant bywiog lle 
mae'r Gymraeg yn ffynnu 

Drwy sicrhau bod mwy o'r rhwydwaith hawliau 
tramwy ar agor ac ar gael i'w ddefnyddio bydd y 
CGHT yn cynorthwyo i ddiogelu llwybrau 
traddodiadol neu hanesyddol, neu o gymorth i 
gyrraedd gwasanaethau sydd yn rhan allweddol o 
ddiwylliant Bannau Brycheiniog. Mae'r holl 
arwyddion yn ddwyieithog. 

Cymru sy'n gyfrifol ar raddfa 
fyd-eang 

Drwy gynnig rhagor o gyfleoedd i bobl gael 
cerdded, yn enwedig i gyrchu gwasanaethau neu 
atyniadau bydd y CGHT yn helpu i leihau'r defnydd 
o gar ac yn lleihau ôl troed carbon trigolion lleol ac 
ymwelwyr fel ei gilydd.  
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4.2.12 O ran y pum ffordd o weithio, mae'r tabl isod yn dangos sut mae'r CGHT yn cydymffurfio'n 
naturiol â'r gofynion hyn. 

 
Tabl 17 - Pum ffordd o weithio 
 
Pum Ffordd o Weithio Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Bannau Brycheiniog 
Tymor Hir Pwysigrwydd taro cydbwysedd rhwng anghenion byrdymor a'r angen i sicrhau y gellir bodloni anghenion hirdymor hefyd 

Bydd y CGHT yn trafod cyfnod o ddeng mlynedd ac yn anelu i sicrhau bod mynediad i gefn gwlad yn cael ei warchod yn y tymor hir. Cyflawnir hyn drwy reoli a chynnal a chadw hawliau tramwy a thir mynediad, er mwyn sicrhau eu bod ar agor ac yn hawdd eu defnyddio lle bynnag y bo modd, a'u bod yn cael eu cadw yn y cyflwr hwn yn y dyfodol. 
Atal Sut y gallai gweithredu i atal problemau rhag codi neu rhag gwaethygu helpu cyrff cyhoeddus i gyflawni eu hamcanion 

Mae'r CGHT wedi nodi problemau'n gysylltiedig â'r rhwydwaith hawliau tramwy a thir mynediad, a bydd yn ceisio lliniaru'r problemau hynny.  Bydd y datrysiadau'n cynnwys:  Defnyddio deunyddiau wyneb priodol i 
gynyddu capasiti rhai llwybrau 

 Annog pobl i ddefnyddio rhannau o'r Parc 
Cenedlaethol sy'n cael eu tanddefnyddio 
ar hyn o bryd. 

Integreiddio Ystyried sut y gallai amcanion llesiant y corff cyhoeddus effeithio ar bob un o'r nodau llesiant, ar ei amcanion ei hun, neu ar amcanion cyrff cyhoeddus eraill 

Mae'r CGHT wedi ystyried yr amcanion llesiant a nodwyd gan bob un o'i awdurdodau cyfansoddol er mwyn sicrhau bod y CGHT yn rhoi ystyriaeth i'r amcanion hynny.  Mae hyn yn galluogi'r CGHT i ategu amcanion pob awdurdod yn hytrach na mynd yn groes iddynt. 
Cydweithio Cydweithio ag unrhyw unigolyn arall (neu rannau gwahanol o'r corff ei hun) a allai helpu'r corff i gyflawni ei amcanion llesiant 

Paratowyd y CGHT mewn cydweithrediad â chyrff eraill fel ei awdurdodau cyfansoddol er mwyn sicrhau bod y CGHT newydd yn gyson â CGHTau eraill a ddatblygir yn yr ardal, ac yn ategu'r CGHTau hynny. 
Cynnwys Pwysigrwydd cynnwys pobl a chanddynt ddiddordeb mewn cyflawni'r nodau llesiant, ac mewn sicrhau bod y bobl hynny'n adlewyrchu natur amrywiol yr ardaloedd a wasanaethir gan y corff 

Cafodd partïon â diddordeb eu cynnwys wrth baratoi'r CGHT.  Roedd hyn yn cynnwys:  Holiadur cychwynnol i'r cyhoedd 
 Ymgynghoriad cyhoeddus ar ddrafft o'r 

CGHT 
 Trafodaeth ac ymgynghoriad â'r Fforwm 

Mynediad Lleol. 
 4.2.13 Mae datblygu'r CGHT newydd yn cyd-fynd yn rhwydd â bwriadau Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'n cynnwys nodau, amcanion a chamau sy'n 
bodloni'r saith nod yn y Ddeddf a hefyd yn cydymffurfio â'r pum ffordd o weithio. 
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4.2.14 Cynlluniau Llesiant a Chynlluniau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus  
 
4.2.15 Mae'r Cynlluniau Llesiant a'r Datganiad Sefyllfa canlynol yn berthnasol i Awdurdod y Parc 

Cenedlaethol. Fe'u hystyriwyd wrth lunio'r CGHT hwn. Mae pob un ohonynt yn cynnwys 
cyfuniadau o ddyheadau, uchelgeisiau, amcanion, gweithrediadau a chamau fydd yn cyfrannu at 
y nodau Llesiant. Ym mhob achos, mae'r camau y gall y CGHT gyfrannu atynt yn y modd 
mwyaf effeithiol wedi'u rhestru.  

 
4.2.16 Cynllun Corfforaethol Awdurdod y Parc Cenedlaethol 2018/2019 
 
4.2.17 Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi nodi'r amcanion canlynol o dan bedwar prif faes 

gwaith sy'n gysylltiedig â'r saith nod Llesiant. 
 

1. Treftadaeth - Bydd treftadaeth hanesyddol, amgylcheddol a diwylliannol y Parc 
Cenedlaethol yn cael ei gwarchod, ei gwella a'i hyrwyddo 

2. Tirwedd a Bioamrywiaeth - Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arwain y gwaith o 
gynnal a chadw a gwella tirweddau a bioamrywiaeth drwy raglenni ymarferol a gwaith 
partneriaeth 

3. Cymunedau Cydnerth - bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arwain y gwaith o greu 
cymunedau cryf o fewn y Parc Cenedlaethol ac o ddarparu gweithgareddau corfforol 
hygyrch i  gymunedau y tu allan i'r Parc Cenedlaethol 

4. Datblygiad Economaidd Cynaliadwy - Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn arwain y 
gwaith o annog datblygiad busnesau sy'n bodoli eisoes a busnesau newydd, ac o gynyddu 
nifer y swyddi, gan hyrwyddo defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol ar yr un pryd. 
 

4.2.18 Parciau Cenedlaethol Cymru: Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles - Datganiad Sefyllfa a 
Chamau Gweithredu â Blaenoriaeth 

 
4.2.19 Camau gweithredu â blaenoriaeth: 
 

1. Codi ymwybyddiaeth ynghylch budd Parciau Cenedlaethol o ran iechyd a llesiant 
2. Parhau i ddatblygu polisi ac arfer seiliedig ar dystiolaeth yn gysylltiedig â iechyd a llesiant a 

nodweddion yr amgylchedd naturiol a'r dirwedd 
3. Sicrhau cynifer o gyfleoedd ag sy'n bosibl i bawb yng Nghymru elwa ar fanteision yr 

amgylchedd naturiol a nodweddion tirweddol Parciau Cenedlaethol o ran iechyd a 
llesiant 

 
4.2.20 Cynlluniau Llesiant Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
4.2.21 Y Blaenau Gwent a Garem 2018-2023 
 
4.2.22 Camau allweddol: 
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1. Defnyddio sgiliau, profiadau ac adnoddau pobl leol i greu cymunedau cryf a chysylltiedig 
2. Creu cymunedau sy'n gyfeillgar i oed 
3. Hyrwyddo teithio llesol i leihau cyfanswm ein hôl troed carbon 
4. Hyrwyddo ffyrdd o ymddwyn sy'n gysylltiedig ag arferion byw iach, fel ymarfer corff a 

bwyta'n iach 
5. Cael gwared â'r rhwystrau sy'n atal pobl rhag gwneud dewisiadau iachach 

 
4.2.23 Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin: Y Sir Gâr a Garem 2018-2023 
 
4.2.24 Uchelgeisiau tymor hwy: 
 

1. Bod dinasyddion Sir Gaerfyrddin yn ymroi’n ddiwyd i ofalu am eu hiechyd eu hunain a, 
thrwy fwy o gysylltiad â natur, bydd ganddynt well llesiant, lefelau straen is a bydd eu 
hagweddau a’u hymddygiad yn fwy cynaliadwy’n amgylcheddol.  

2. Bydd pobl Sir Gâr yn llewyrchus yn economaidd ac yn ffynnu, ble bynnag yn y sir y maen 
nhw’n byw.  

 
4.2.25 Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Fynwy 
 
4.2.26 Dyhead: 

Gwireddu’r buddion sydd gan yr amgylchedd naturiol i’w cynnig  
 
4.2.27 Amcanion: 
 

1. Amddiffyn a gwella gwytnwch ein hamgylchedd naturiol tra rhwystrir ac addasir i effaith 
newid hinsawdd  

2. Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau fod yn rhan o sir sydd â chysylltiadau da ac 
sy’n ffynnu’n economaidd 

 
4.2.28 Ein Cwm Taf: Cynllun Llesiant Cwm Taf 2018-2023 (yn cynnwys Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful) 
 
4.2.29 Amcanion: 

 
1. Hyrwyddo cymunedau diogel, hyderus, cryf a ffyniannus gwella lles trigolion ac ymwelwyr 

ac adeiladu ar ein hasedau cymunedol 
2. Helpu pobl i fyw bywyd hir ac iach a goresgyn unrhyw heriau 
3. Tyfu economi leol gref gyda thrafnidiaeth gynaliadwy sydd yn denu pobl i fyw, gweithio a 

chwarae yng Nghwm Taf 
 
4.2.30 Tuag at 2040: Cynllun Llesiant Powys 
 
4.2.31 Amcanion: 
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Bydd pobl ym Mhowys yn mwynhau amgylchedd cynaliadwy a chynhyrchiol 
 Bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, a adwaenir yn genedlaethol, Cyfoeth 

Naturiol Cymru, a chanolfannau ymwelwyr eraill ym Mhowys yn hyrwyddo mynediad 
cynaliadwy at ein hamgylchedd unigryw 

 Bydd y rhwydwaith hawliau tramwy yn cynnig dewis o deithiau cerdded cylchol a llwybrau 
beicio diogel i breswylwyr lleol ac ymwelwyr er mwyn i bawb allu mwynhau holl harddwch 
ein cefn gwlad  

 Bydd iechyd a lles pobl yn gwella wrth i fwy o breswylwyr fanteisio’n llawn ar y cyfleoedd 
sydd ar gael i deithio o gwmpas cefn gwlad y sir  

 Bydd ein hamgylchedd yn cael ei werthfawrogi gan breswylwyr ac ymwelwyr am ei 
harddwch a’r cyfleoedd y mae’n eu cynnig  

Bydd pobl ym Mhowys yn iach, wedi'u hysgogi'n gymdeithasol ac yn gyfrifol 
 Bydd preswylwyr yn mabwysiadu arferion bwyta iach ac yn cael cefnogaeth i gymryd 

cyfrifoldeb dros eu hiechyd a'u lles meddyliol a chorfforol. 
4.2.32 Prosiectau cyfredol a phrosiectau a gwblhawyd 
4.2.33 Mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol sawl prosiect sy'n bodloni rhai o'r nodau Llesiant, 

sydd naill ai wedi'u cwblhau neu ar y gweill. Rhestrir rhai o'r rhain isod. 
 
4.2.34 “Lawr i'r Môr” 
 
4.2.35 Cyfres o deithiau cerdded sy'n cael eu hyrwyddo i ddathlu thema Croeso Cymru 2018, 

"Blwyddyn y Môr", wedi'u hategu gan gyfres o fideos byr wedi'u hanimeiddio sy'n datgelu 
hanes Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu, gan anelu i annog pobl i ymweld â thirnodau 
hanesyddol. Crëwyd y prosiect drwy bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a'r 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, ac fe'i hariannwyd gan Lywodraeth Cymru. Mae'r 
fideos yn canolbwyntio ar bedair tramffordd ac yn esbonio pam y cafodd y gamlas ei 
hadeiladu yn y lle cyntaf. Gellir gweld y fideos a manylion am y teithiau cerdded yn 
www.breconbeacons.org/downtothesea?lan=cy 

 
4.2.36 "Awesome Walks"  
 
4.2.37 Llyfryn o deithiau cerdded o amgylch ardaloedd Llangors a Bwlch, a luniwyd gan Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol mewn partneriaeth â busnesau a thrigolion lleol. Nodwyd bod angen 
llyfryn ar deithiau cerdded mewn strategaeth twristiaeth gynaliadwy leol fel cynnyrch i gefnogi 
twristiaeth. Ariannwyd y prosiect gan Gynghreiriau Gwledig yn rhan o brosiect ehangach i 
ymdrin â'r heriau'n gysylltiedig â newid demograffig mewn ardaloedd gwledig. Mae'r llyfryn ar 
gael yma: 

 
 http://aroundllangorselake.co.uk/wp-content/uploads/2015/05/Llangorse_walks_web.pdf 
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4.2.38 “Milltiroedd Heb Gamfeydd"  - Prosiect Iach, Egnïol ac Awyr Agored 
 
4.2.39 Cydweithrediad rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Chyngor Sir Powys yw'r prosiect 

hwn. Ei brif nod yw cael gwared â rhwystrau ffisegol fel camfeydd a grisiau oddi ar hawliau 
tramwy mewn ardaloedd targed. Mae'n bosibl hefyd y cyflwynir gwelliannau i wyneb hawliau 
tramwy. Bydd y prosiect yn anelu i roi cyfleoedd i bawb lle bo modd, ond mae'n cydnabod 
mai cyfleoedd i lawer a gynigir mewn rhai achosion. Cynigiwyd £12500 o gyllid i'r prosiect 
hwn o fewn y Parc Cenedlaethol, a bydd yn rhaid i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ganfod 
arian cyfatebol ar gyfer y £12500. Mae'n rhaid i 10% o'r arian fod ar ffurf arian parod, a gall y 
40% sy'n weddill fod ar ffurf arian parod neu amser staff. Bydd y prosiect yn cael ei gynnal am 
18 mis. 

 
4.2.40 Bydd yn cynnwys cymunedau Talgarth, Crughywel, Aberhonddu a Bronllys. Ymdrinnir â'r 

Gelli Gandryll ar wahân drwy grant ychwanegol a gynigir i Gyngor Tref y Gelli. 
 
4.2.41 Yn rhan o'r prosiect bydd wardeiniaid yn ymgynghori â chynghorau cymuned a grwpiau 

anabledd lle bo modd er mwyn canfod llwybrau addas. Bydd angen i wardeiniaid hefyd negodi 
â pherchnogion tir. 

 
4.2.42 Bydd mwyafrif y gwelliannau i lwybrau yn golygu newid camfeydd neu gatiau mochyn, neu 

gatiau cul (sydd yn anaddas i gadeiriau olwyn) i gatiau sydd yn hygyrch i gadeiriau olwyn. 
 
4.2.43 Camau a gynigir 

i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu prosiectau sy'n 
cyfrannu at y nodau Llesiant ac yn adeiladu ar brosiectau sydd eisoes ar y gweill 

ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio ag awdurdodau unedol i 
ddatblygu prosiectau sy'n cyfrannu at gamau, uchelgeisiau dyheadau ac amcanion Llesiant 
yr awdurdodau unedol 

iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â phartneriaid eraill i ddatblygu 
prosiectau sy'n cyfrannu at amcanion Llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn ogystal 
ag amcanion partneriaid 

iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â'r awdurdodau unedol i 
ddatblygu prosiectau sy'n ategu blaenoriaethau ac amcanion llesiant Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol, a blaenoriaethau ac amcanion llesiant yr awdurdodau unedol 

 
v) bydd Awdurdod y  Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â chyrff eraill i ddatblygu 

prosiectau sy'n cyfrannu at amcanion llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ogystal 
ag amcanion llesiant y cyrff eraill 
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vi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â phartneriaid y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 

 
vii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi grwpiau eraill os ydynt yn dymuno 

datblygu prosiectau sy'n ategu blaenoriaethau ac amcanion Llesiant Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol a, lle bo'n berthnasol, blaenoriaethau ac amcanion Llesiant yr awdurdodau 
unedol 
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Adran 3 Cyfleoedd i gyfrannu at gyflawni cynlluniau a blaenoriaethau eraill  
4.3.1 Egwyddorion Allweddol 
 4.3.2 Yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016, ceisir sefydlu Cymru fel economi gwyrdd a 

charbon-isel, sy'n barod i ymaddasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd. Fe'i cynlluniwyd i 
gefnogi ac ategu gwaith er mwyn helpu i ddiogelu llesiant Cymru yn y tymor hir, fel bod 
cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol yn elwa ar economi lewyrchus, amgylchedd iach a 
chydnerth a chymunedau bywiog a chydlynus. 

4.3.3 Dyma rannau allweddol y Ddeddf:  
 Rhan 1: Rheoli Cynaliadwy ar Adnoddau Naturiol – fel bod adnoddau Cymru’n cael eu 

rheoli mewn ffordd fwy rhagweithiol, cynaliadwy a chydgysylltiedig.  Mae hefyd yn helpu i 
fynd i’r afael â’r heriau sy’n ein hwynebu, ac sy’n hoelio sylw ar y cyfleoedd y mae’r 
adnoddau hynny’n eu rhoi inni.  

 Rhan 2: Newid yn yr Hinsawdd – mae’n rhoi pwerau i Weinidogion Cymru bennu 
targedau statudol o ran lleihau allyriadau, gan gynnwys o leiaf 80% o ostyngiad mewn 
allyriadau erbyn 2050,  ac i gyflwyno cyllidebau carbon er mwyn helpu i gyrraedd y 
targedau hynny.  Mae hyn yn hanfodol yng nghyd-destun ein hymrwymiadau Prydeinig ac 
Ewropeaidd ac yn gosod llwybr clir ar gyfer datgarboneiddio.  Mae hefyd yn rhoi sicrwydd 
ac eglurder i fusnesau a buddsoddwyr.  

 Rhan 3: Codi Taliadau am Fagiau Siopa – mae’n estyn pwerau Gweinidogion Cymru i godi 
tâl am fathau eraill o fagiau siopa fel bagiau am oes. Mae hefyd yn rhoi dyletswydd ar 
adwerthwyr i roi’u henillion net o werthu bagiau siopa i achosion da.  

 Rhan 4: Casglu a Gwaredu Gwastraff – mae’n gwella prosesau rheoli gwastraff drwy ein 
helpu i sicrhau bod mwy o wastraff busnes yn cael ei ailgylchu a bod gwelliannau o ran trin 
gwastraff bwyd ac o ran faint o ynni sy’n cael ei adfer. Bydd hyn yn helpu i leihau’r pwysau 
ar adnoddau naturiol ond gan gyfrannu yr un pryd at sicrhau canlyniadau positif i’r 
economi a’r amgylchedd.  

 Rhannau 5 a 6: Pysgodfeydd ar gyfer Pysgod Cregyn a Thrwyddedu Morol – mae’r 
rhannau hyn yn egluro’r gyfraith sy’n ymdrin â rheoli pysgodfeydd pysgod cregyn a 
thrwyddedu morol.  

 Rhan 7: Y Pwyllgor Llifogydd ac Erydu Arfordirol a Draenio Tir – mae’n egluro’r gyfraith 
sy’n ymdrin â systemau rheoleiddiol eraill ar gyfer yr amgylchedd, gan gynnwys rheoli 
perygl llifogydd a draenio tir. 

 
4.3.4 Cefndir 
 4.3.5 I ddibenion datblygu'r CGHT newydd hwn, Rhan 1 y Ddeddf sydd yn fwyaf perthnasol.  Mae 

Llywodraeth Cymru wedi llunio Datganiad Polisi Adnoddau Naturiol sy'n nodi'r modd y 
bodlonir gofynion Rhan 1 o'r Ddeddf. 
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4.3.6 Mae'r ddogfen hon yn esbonio'r modd y bydd llunio Adroddiad Cyflwr Adnoddau Naturiol 
(SoNaRR) gan Cyfoeth Naturiol Cymru, y Polisi Cenedlaethol ar Adnoddau Naturiol (PCAN) 
gan Lywodraeth Cymru, a Datganiadau Ardal gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn creu'r 
fframwaith i reoli ein hadnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. 

 
4.3.7 Mae'r Ddeddf yn nodi nifer o egwyddorion yn sail ar gyfer hyn, fel y nodir yn y tabl isod. Y 

mae hefyd yn nodi nifer o heriau yn gysylltiedig â chyflawni nodau'r Ddeddf.  Dyma nhw: 
 

 Meithrin Cydnerthedd 
 Rheoli er mwyn creu buddion lluosog  
 Rheolaeth ymaddasol 
 Y Tymor Hir 
 Tystiolaeth 
 Cydweithio a chydweithredu 
 Gweithio ar y raddfa gywir 
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Tabl 18 - Egwyddorion Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
 
Meithrin 
Cydnerthedd  

Mae ecosystem gydnerth yn un sy'n iach sy’n gweithio mewn ffordd sy'n caniatáu 
iddi fynd i’r afael â’r pwysau a’r dylanwadau sydd arni. Mae’n gallu esgor ar 
fanteision yn yr hirdymor er mwyn diwallu’r anghenion cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol sydd ohoni ar y pryd.  

Rheoli er mwyn 
creu buddion 
lluosog  

Mae ein hecosystemau yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau a buddion 
inni. Mae angen inni ystyried pob un o'r rhain wrth wneud penderfyniadau 
ynghylch sut i'w defnyddio er mwyn iddynt ddarparu buddion lluosog yn y tymor 
hir. Mae hyn yn cynnwys ystyriaeth o'u gwerth cynhenid  

Rheolaeth 
ymaddasol  

Mae prosesau a swyddogaethau ecosystemau yn gymhleth ac amrywiol, a bydd 
ein hymagwedd yn ymaddasol gan ganolbwyntio ar yr hyn a ddysgir yn 
weithredol yn sgil gwaith monitro a chanlyniadau, a chan ystyried yr oedi a'r 
amseroedd adborth wrth i ecosystemau ymateb i ymyraethau. Mae'n golygu 
'dysgu drwy wneud'.  

Y Tymor Hir  
Mae'n bwysig hefyd ystyried y goblygiadau tymor byr, tymor canolig a thymor hir 
wrth weithredu, ac ystyried oedi ac amseroedd adborth wrth i ecosystemau 
ymateb i ymyraethau.  

Tystiolaeth  

Mae hyn yn golygu casglu gwybodaeth ac ystyried yr holl dystiolaeth 
gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol (gan gynnwys tystiolaeth  
ynghylch ansicrwydd) gan ystod eang o arbenigwyr. 
a rhanddeiliaid ar raddfa leol, ranbarthol a chenedlaethol, fel bo'n briodol. 
Pwrpas hynny yw nodi blaenoriaethau a chyfleoedd i'w rheoli ac er mwyn 
cyflawni'r camau rheoli.  

Cydweithio a 
chydweithredu  

Mae'n golygu cyfathrebu dwy ffordd ar draws 
graddfeydd lleol, rhanbarthol, cenedlaethol a rhyngwladol, a sicrhau rhyng-
gysylltiadau rhwng polisi, proses a phobl er mwyn cael gwared â'r arfer o weithio 
mewn seilo. Mae'r ymagwedd hon yn cefnogi datblygiad a gweithrediad y 
datrysiadau newydd ac arloesol sydd eu hangen.  

Gweithio ar y 
raddfa gywir  

Mae ecosystem yn uned weithredol a all weithredu ar unrhyw raddfa yn dibynnu 
ar y broblem neu'r mater yr eir i'r afael â hi/ag ef.  

 
4.3.8 Gwybodaeth berthnasol 
 4.3.9 Yr hyn fydd yn fwyaf perthnasol wrth ddatblygu'r CGHT newydd fydd y Datganiadau Ardal 

sy'n cael eu llunio gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Nid yw'r Ddeddf yn cynnwys unrhyw linell 
amser statudol ar gyfer llunio'r datganiadau hyn, ond mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi nodi 
y ceir ymdriniaeth lawn â Chymru erbyn diwedd 2019.  Ymchwiliwyd i dair ardal beilot yn 
2015 i weld sut y gellid datblygu Datganiadau Ardal.  Pob dalgylch afon, sef: 
 Rhondda 
 Tawe 
 Dyfi 
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4.3.10 Nododd Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Medi 2017 y byddai'n mabwysiadu ymagwedd 
seiliedig ar ardal wrth ddatblygu Datganiadau Ardal i Gymru. Y mae wedi nodi saith ardal 
ddaearyddol i ddibenion cynllunio ac ymgysylltu.  Dyma nhw: 
 Gogledd Orllewin Cymru 
 Gogledd Ddwyrain Cymru 
 Canolbarth Cymru 
 De Orllewin Cymru 
 De Ddwyrain Cymru 
 De Canolbarth Cymru 
 Ardal Forol 

 
4.3.11 Bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi'i gynnwys yn bennaf yn Ardal Canolbarth 

Cymru, ond mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofalu i beidio nodi ffiniau diangen, a bydd yn 
rhoi sylw i rôl y Parc Cenedlaethol wrth edrych tua'r de, y gorllewin, y dwyrain yn ogystal â'r 
gogledd. 
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Dangosyn 39 - Datganiadau Ardal yng Nghymru 
 

 
4.3.12 Er nad oes Datganiadau Ardal ar gael eto ar gyfer ardal Bannau Brycheiniog, wrth ddatblygu'r 

CGHT, gellir rhoi ystyriaeth i rai o'r egwyddorion a nodwyd yn y Datganiad Polisi Adnoddau 
Naturiol mewn sawl ffordd. Yn benodol: 
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4.3.13 Camau a gynigir 
 

i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â Chyfoeth Naturiol Cymru i 
ddatblygu rhaglenni gwaith a phrosiectau sy'n cyfrannu at reoli adnoddau naturiol mewn 
modd cynaliadwy     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yr Egwyddor Adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Bannau Brycheiniog 
Meithrin Cydnerthedd Wrth ddatblygu'r CGHT newydd gellir rhoi sylw i'r gofynion a'r pwysau ar safleoedd a llwybrau allweddol, a'r modd y gellir rheoli'r rhain er mwyn sicrhau bod modd eu mwynhau am y tymor hir.  Er enghraifft, gallai agor llwybrau newydd neu sicrhau bod rhannau eraill o'r rhwydwaith hawliau tramwy ar agor ac yn hawdd eu defnyddio fod o gymorth i leihau'r pwysau ar safleoedd allweddol a denu pobl i rannau o'r Parc Cenedlaethol nad ydynt yn cael eu defnyddio mor aml. 
Rheoli er mwyn creu Buddion Lluosog Drwy sicrhau bod pob agwedd ar y dirwedd yn cael ei hystyried wrth ddatblygu'r polisïau/blaenoriaethau yn y 

CGHT newydd bydd modd gwneud yn siŵr na cheir unrhyw lwybrau sy'n croesi cynefinoedd sensitif, er enghraifft, ymhlith unrhyw lwybrau newydd a nodir i'w hyrwyddo. 
Y Tymor Hir Yn yr un modd â'r pum ffordd o weithio yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae'n bwysig ystyried y tymor hir wrth ddatblygu'r CGHT newydd.  Bydd y cyfnod o ddeng mlynedd a drafodir yn y CGHT newydd yn golygu bod goblygiadau ac effeithiau hirdymor yn cael eu hystyried. 
Cydweithio a Chydweithredu Drwy gydweithio ag eraill a chadw cysylltiad â chydweithwyr perthnasol, yn fewnol ac yn allanol, gellir adlewyrchu unrhyw gynnydd a wneir ar unrhyw bryd wrth adolygu'r CGHT yn y dyfodol, neu wrth weithredu polisïau/blaenoriaethau penodol. 
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Adran 4 
Cyfleoedd i gyfrannu at Gynlluniau a Blaenoriaethau Lleol 

 
4.4.1 Egwyddorion Allweddol 
 4.4.2 Er mai Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sydd yn bennaf gyfrifol am rai 

meysydd mewn darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus, fel cynllunio, mewn meysydd eraill 
mae'n bwysig cofio bod y Parc Cenedlaethol yn rhan o 7 awdurdod lleol arall. Dyma nhw: 
 Cyngor Sir Powys 
 Cyngor Sir Fynwy 
 Cyngor Sir Gaerfyrddin 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 
4.4.3 Ym mhob un o'r meysydd hyn, mae rhai o'r dyletswyddau hawliau tramwy, neu'r holl 

ddyletswyddau, wedi'u dirprwyo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac eithrio Torfaen. O 
ganlyniad i hyn, mae'n bwysig ystyried egwyddorion a pholisïau'r awdurdodau hyn wrth 
ddatblygu'r CGHT newydd. 

4.4.4 Cefndir 
 4.4.5 Ar gyfer pob un o'r awdurdodau cyfansoddol, adolygwyd y dogfennau canlynol ac ystyriwyd 

polisïau perthnasol o ran eu heffaith ar ddatblygiad y CGHT newydd: 
 

 Cynllun Rheoli Corfforaethol 
 Cynllun Datblygu Lleol 
 Cynllun Trafnidiaeth Lleol 
 Cynllun Rheoli Cyrchfan 
 Cynlluniau Rhanbarthol ee. Tyfu Canolbarth Cymru 
 

4.4.6 Lle bo Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi creu fersiwn o'r cynlluniau uchod, neu ddogfen 
debyg, ystyriwyd hynny hefyd yn rhan o'r adolygiad hwn. 

4.4.7 Gwybodaeth berthnasol 
 4.4.8 Mae'r tabl yn Atodiad 2 yn nodi'r polisi, y gweledigaethau neu'r strategaeth berthnasol a geir 

yn y cynlluniau a adolygwyd. Gellir llunio'r casgliadau a ganlyn o'r wybodaeth hon: 
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4.4.9 Budd Economaidd 
 4.4.10 Dylai'r CGHT chwarae rhan hollbwysig yng nghynlluniau Awdurdod y Parc Cenedlaethol i 

hyrwyddo a rheoli pwysau ar adnoddau hamdden yn yr ardal. Ceir tystiolaeth a sylweddoliad 
cynyddol bellach fod angen gwneud mwy i gynnig cyfleoedd am deithiau cerdded ar dir isel yn 
gysylltiedig â'r prif aneddiadau. Mae hyn yn creu cyfleoedd am lwybrau hunan-dywys pellach a 
llwybrau cylchol a fyddai o fudd i fusnesau lleol sy'n gysylltiedig â thwristiaeth, fel lletyau 
gwely a brecwast, tafarndai a bwytai. Mae'r Cynlluniau Rheoli Cyrchfan yn arbennig yn 
adlewyrchu'r angen am lwybrau sydd wedi'u cynnal a'u cadw'n dda a gwybodaeth a 
chyhoeddusrwydd da er mwyn annog ymddygiad cyfrifol. 

4.4.11 Bydd cynnig mwy o gyfleoedd a chyfleoedd gwell i gerdded a beicio at atyniadau a 
chyfleusterau o gymorth i leihau nifer yr ymwelwyr sy'n dibynnu'n gyfan gwbl ar deithio yn y 
car, yn enwedig os oes modd cysylltu llwybrau â gwasanaethau trên a bws. Ceir lle i wella'r 
cysylltiadau rhwng y CGHT ac amcanion Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar gyfer twristiaeth 
a'r economi. Bydd hyn yn adlewyrchu rhai o flaenoriaethau thri phrif awdurdod lleol Powys, 
Sir Gaerfyrddin a Sir Fynwy. 

4.4.12 Iechyd a Llesiant 
 4.4.13 Gallai sefydlu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel o fewn y Parc Cenedlaethol greu 

budd  sylweddol o ran iechyd a llesiant.  Bydd annog trigolion i ymarfer corff yn rheolaidd yn 
yr awyr agored yn lleihau'r nifer fawr o achosion y gellir eu hosgoi, fel diabetes. Gwelwyd 
hefyd fod dod i gysylltiad â'r amgylchedd naturiol yn fuddiol iawn er mwyn lleihau lefelau 
straen, salwch meddwl a gorbryder. Gellid datblygu cysylltiadau felly â'r ymgyrch Teithio 
Llesol a'r Mapiau Rhwydwaith Integredig a luniwyd gan y tri phrif awdurdod sydd wedi'u 
cynnwys yn y Parc Cenedlaethol.  

4.4.14 Bioamrywiaeth 
 4.4.15 Dylid ystyried ardaloedd sy'n ecolegol sensitif ac, wrth ddatblygu prosiectau, y Datganiadau 

Ardal fydd yn cael eu llunio'n fuan gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ogystal â sicrhau nad yw 
ardaloedd bywyd gwyllt sensitif yn cael eu difrodi yn sgil lefel uchel o ddefnydd hamdden, 
bydd cyfleoedd priodol i wylio bywyd gwyllt yn codi, a bydd hynny'n helpu i gynyddu 
gwerthfawrogiad a dealltwriaeth pobl o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. 

4.4.16 Y Dirwedd 
 4.4.17 Dylai gwaith sy'n deillio o'r CGHT fod yn ystyriol o gymeriad y dirwedd yn y Parc 

Cenedlaethol, a chynnig cyfleoedd mynediad a hamdden sydd yn gyson â nodweddion 
gweledol a diwylliannol yr ardal. Dylid ystyried hefyd sut i ddylunio arwyddion, paneli 
dehongli a chelfi hawliau tramwy mewn modd sensitif.  
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4.4.18 Budd cymunedol  4.4.19 Drwy greu lleoedd yn y gymuned, gellir cyfrannu at ddatblygu a gwella hawliau tramwy 
cyhoeddus ymhellach. Drwy gynyddu'r ymdeimlad o berchnogaeth ar gyfleoedd hamdden 
lleol, gellir annog cymunedau lleol i wneud mwy o ddefnydd o'r rhwydwaith, i adrodd 
problemau amdano ac i chwarae rhan yn y gwaith o'i gynnal a'i gadw a'i ddehongli. Bydd hyn 
hefyd o fudd i fusnesau twristiaeth lleol, ac yn cyfrannu at sicrhau bod tafarndai, siopau a 
chyfleusterau pentrefi mewn ardaloedd mwy anghysbell yn aros ar agor. 

  
4.4.20 Camau a gynigir 
 

i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystyried cydweithio â'r awdurdodau unedol i 
ddatblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc 
Cenedlaethol ac awdurdodau a blaenoriaethau'r awdurdodau unedol 

 
ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ystyried cydweithio â chyrff eraill i ddatblygu 

prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol a, lle 
bo'n berthnasol, yr awdurdodau unedol 

 
iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi grwpiau eraill os ydynt yn dymuno 

datblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
a, lle bo'n berthnasol, yr awdurdodau unedol   
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Rhan 5  Datganiad Gweithredu ar gyfer Rheoli a Gwella'r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus  
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5.1 Cyflwyniad 
 
5.2 Bwriedir y gwelliannau arfaethedig ar gyfer holl ddefnyddwyr y rhwydwaith hawliau tramwy 

cyhoeddus o fewn y Parc Cenedlaethol37. 
 
5.3 Defnyddir cynlluniau cyflawni a thargedau penodol i weithredu'r camau. 
 
5.4 Lle bo'n briodol, ceisir cyllid ar gyfer yr holl gamau yn syth ar ôl cyhoeddi'r Cynllun Gwella 

Hawliau Tramwy hwn, onid oes ymrwymiad neu brosiect a gychwynnwyd eisoes. Ni fydd rhai 
camau ond yn cael eu gweithredu os oes cyllid ychwanegol ar gael.  

 
5.5 Mae rhai costau penodol wedi cael eu cynnwys, ond brasamcan yw'r rhain ar hyn o bryd. Nid 

ydynt yn ystyriol o chwyddiant, ond maent yn cynnwys costau Awdurdod y Parc Cenedlaethol 
lle bo angen staff ychwanegol.  

 
5.6 Er bod y Datganiad Gweithredu yn rhoi awgrym o flaenoriaeth ar adegau, bydd Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol yn gosod camau gweithredu penodol yn nhrefn blaenoriaeth wrth 
fabwysiadu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn. Lle bo'n briodol, ceir ymgynghori a negodi 
ynghylch gweithredu gwelliannau penodol. 

 
5.7 Nodwyd eisoes mewn nifer o gynlluniau a strategaethau fod angen gwella'r rhwydwaith 

hawliau tramwy cyhoeddus er mwyn cyflawni llawer o'r nodau ynddynt. Mae'r Cynllun hwn, 
felly, yn gyfle i Awdurdod y Parc Cenedlaethol integreiddio gwaith o gynlluniau a strategaethau 
sydd eisoes ar y gweill.  

 
5.8 Mae rhai gwelliannau eisoes wedi'u cyflawni. Er enghraifft, mae rhai prosiectau eisoes wedi 

cychwyn ac wedi cynnwys gwaith partneriaeth â grwpiau ar raddfa leol a chenedlaethol. 
 
5.9 Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy bellach yn rhoi cyfle i Awdurdod y Parc Cenedlaethol 

gynllunio'n strategol am welliannau ar draws yr holl rwydwaith ac mewn ardaloedd lle ceir Tir 
Mynediad. Y mae hefyd yn ddogfen statudol y gellir ei defnyddio i ddadlau o blaid yr adnoddau 
sy'n hanfodol er mwyn gweithredu'r gwelliannau hynny.  

 
5.10 Brexit  5.11 Wrth ysgrifennu'r drafft hwn, roedd y Deyrnas Unedig o fewn ychydig fisoedd i adael yr 

Undeb Ewropeaidd. Ni wyddys beth fydd natur llawer o bolisïau yn y dyfodol ar ôl Brexit. Un 
o'r polisïau, a fydd yn effeithio ar y Gymru wledig ac ar y Parc Cenedlaethol, yw dyfodol y 
polisi amaethyddol. Mae'n debygol y ceir newidiadau i'r modd y mae'r diwydiant amaethyddol 
yn derbyn arian cyhoeddus, a fydd yn effeithio ar y system cymhorthdal gyfredol. 

 

                                                
37Gweler y nodyn ynghylch cerbydau a yrrir yn fecanyddol yn 2.130 
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5.12 Gallai hyn effeithio ar amryw o feysydd, gan gynnwys y budd i'r cyhoedd o ran mynediad gan 
ffermwyr a thirfeddianwyr.  

 5.13 Rheoli Adnoddau Naturiol mewn Modd Cynaliadwy  5.14 Yn 2017, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau Naturiol yn 
Gynaliadwy38. Roedd y ddogfen honno'n cynnwys adran a ofynnai am sylwadau ynghylch sut i 
ddiwygio deddfwriaeth mynediad yng Nghymru. 

 
5.15 Ar 19 Mehefin 2018, cyhoeddodd Gweinidog yr Amgylchedd ddatganiad ar yr ymgynghoriad. 

Mewn perthynas â'r rhan o'r ymgynghoriad a drafodai fynediad, rhoddodd y Gweinidog y 
datganiad a ganlyn: 

 
 “Cafwyd safbwyntiau cryf ond amrywiol ynghylch y ffordd orau o ddiwygio deddfwriaeth 

mynediad. Credwn felly nad nawr yw'r adeg gywir i gyflwyno diwygiadau sylweddol. Fodd 
bynnag, rydym wedi ymrwymo i ymchwilio i rai agweddau ar newid lle cafwyd mwy o 
gonsensws, gan gynnwys rhai o'r trefniadau gweinyddol a llwybrau aml-ddefnydd. Byddwn yn 
parhau i hwyluso trafodaethau pellach drwy grwpiau sefydledig, fel y Fforwm Mynediad 
Cenedlaethol." 

 
5.16 Wrth ysgrifennu'r drafft hon, nid oedd unrhyw wybodaeth bellach wedi dod i law gan 

Lywodraeth Cymru. Mae'n glir y gallai unrhyw newid mewn deddfwriaeth mynediad effeithio 
ar gynnwys y CGHT hwn, a gallai hefyd effeithio ar y camau sydd wedi'u cynnwys yn y 
Datganiad Gweithredu a gyhoeddir yn ei sgil. Aethpwyd ati'n fwriadol i lunio camau bras, gan 
obeithio y byddent yn ddigon hyblyg i gyd-fynd ag unrhyw newid mewn deddfwriaeth. 

 5.17 Teimlir bod angen camau ychwanegol i achub y blaen ar senarios a allai godi yn y dyfodol yn sgil yr uchod.   5.18 Camau a gynigir  
i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â phartneriaid i hwyluso'r broses o 

drosglwyddo unrhyw newidiadau i'r polisi neu'r arfer amaethyddol o ganlyniad i Brexit a 
allai effeithio ar fynediad i'r cyhoedd 

 
ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â phartneriaid i hwyluso cyflwyno 

unrhyw newidiadau deddfwriaethol neu newidiadau i bolisi o ganlyniad i'r ymgynghoriad 
ar Reoli Adnoddau Naturiol mewn modd Cynaliadwy, neu o ganlyniad i unrhyw broses 
arall 

  
iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol, gyda'r awdurdodau unedol, yn adolygu cynnwys y 

cytundebau dirprwyo os oes angen gwneud unrhyw newidiadau yn sgil unrhyw 
                                                
38"Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy yng Nghymru" (2017) Llywodraeth Cymru 
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newidiadau deddfwriaethol sy'n deillio o'r ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau Naturiol 
mewn modd Cynaliadwy 

 5.19 Datganiad Gweithredu  Allwedd: Amcangyfrif o Gostau 
 
Staff 
 
0   O fewn capasiti'r staff cyfredol 
   Mae angen rhywfaint o amser staff ychwanegol 
  Mae angen llawer o amser staff ychwanegol 
A  Anhysbys 
 
Adnoddau 
 
£0   O fewn y cyllidebau cyfredol 
£   Llai na £5,000 y flwyddyn 
££   £5,000 i £10,000 y flwyddyn 
£££   £10,000 i £25,000 y flwyddyn 
££££  £25,000 i £50,000 y flwyddyn 
£££££  Mwy na £50,000 y flwyddyn 
£A   Anhysbys 
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Cyf Gweithredu Amcangyfrif o Gostau  
B1 B2 B3-5 B6-10 

1.1 Cynnal archwiliad manwl o'r wybodaeth am lwybrau a hyrwyddir er mwyn sicrhau bod llwybrau ar gael ac yn hygyrch mewn fformat priodol 
  ££ 

  ££ 
  

1.2 Bydd hawliau tramwy a ddefnyddir i gyrchu dyfrffyrdd yn cael eu nodi a'u cynnal a'u cadw er mwyn gwella'r defnydd ohonynt i'r diben hwn 
  £ 

  £ 
  

1.3 Parhau i drosglwyddo adroddiadau am faterion i'r awdurdodau unedol yn gysylltiedig â ffyrdd sirol di-ddosbarth heb wyneb, yr ystyrir eu bod yn creu cysylltedd o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy 

0  £0 
0  £0 

0  £0 
0  £0 

1.4 Gweithio gyda'r awdurdodau unedol i sicrhau bod ffyrdd sirol di-ddosbarth heb wyneb a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael eu cynnal a'u cadw hyd at safon resymol 

0  £0  

0  £0  

0  £0  

0  £0  
1.5 Sicrhau bod llwybrau beicio ar dir sy'n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cael eu cynnal a'u cadw hyd at safon uchel 

  £0 
   £0 

  ££ 
  £ 

1.6 Parhau i ddarparu mynediad caniataol ar dir sy'n eiddo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol, lle bo'n briodol 
  £ 

  £ 
  £ 

  £ 
1.7 Parhau i gefnogi mynediad caniataol sy'n deillio o gynllun amaeth-amgylchedd Glastir a chynorthwyo'r Fforwm Mynediad Lleol i ystyried ceisiadau am fynediad caniataol o dan y cynllun 

0  £0 
0  £0 

0  £0 
0  £0 

1.8 Gweithio i wneud y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i bobl y cyfyngir ar eu symudedd ac i bobl ddall neu rannol ddall 
  ££ 

  ££ 
  ££ 

  ££ 
1.9 Gweithio i wneud y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i farchogion a beicwyr  ££  ££  ££  ££ 
1.10 Chwilio am gyfleoedd i gynyddu'r mynediad sydd ar gael i farchogion a beicwyr  ££  ££  ££  ££ 
1.11 Gweithio i sicrhau bod y rhwydwaith hawliau tramwy yn fwy hygyrch i yrwyr cerbydau  ££  ££  ££  ££ 
1.12 Gweithio i gael gwared â chamfeydd un gris o'r rhwydwaith hawliau tramwy  ££  ££  ££  ££ 
1.13 Gweithio i gael gwared â chamfeydd ar bontydd ar y rhwydwaith hawliau tramwy  £  £  £  £ 
1.14 Gweithio i gael gwared â gatiau camu ar y rhwydwaith hawliau tramwy  £  £  £  £ 
1.15 Diweddaru ac ailwampio "Cyrchfannau sy'n cynnig mynediad hwylus"   

 ££  ££   
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1.16 Gweithio i gael gwared â grisiau o hawliau tramwy, lle bo'n ddichonadwy  ££  ££  ££  ££ 
1.17 Lle bo'n briodol, gweithio i gael gwared â grisiau o bontydd y mae  Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn llwyr gyfrifol amdanynt 

 ££  ££  ££  ££ 
1.18 Gweithio i gael gwared â chamfeydd gyda gatiau lle bynnag y bo modd, gan ganolbwyntio'n arbennig ar hawliau tramwy o amgylch aneddiadau, a rhyngddynt, ac yn unol â'r hierarchaeth blaenoriaeth 

 ££  ££  ££  ££ 

1.19 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi fersiwn ddigidol ar-lein o'r map diffiniol  £0  £0   
1.20 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cyhoeddi map ar-lein yn dangos tir mynediad a thir ac arno lefel uwch o hawliau, ee, comin trefol 

 £  £   

1.21 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn digido ei gofnodion o awdurdodiadau o dan adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 £0  £0   

1.22 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn digido ei gofnodion o strwythurau sydd wedi'u cynnwys mewn gorchmynion llwybr cyhoeddus ac mewn gorchmynion addasu'r map diffiniol 

 £0  £0   

1.23 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu'r ôl-groniad sydd ganddo o orchmynion llwybr cyhoeddus sydd heb eu cadarnhau 
 £0  £0   

1.24 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio i ddarparu cyfres o ffeiliau ar deithiau y gellir eu lawrlwytho o wefan www.bannaubrycheiniog.org  
 £  £   

1.25 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu'r cytundebau dirprwyo â'r awdurdodau unedol yn flynyddol 
 £0  £0  £0  £0 

1.26 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu ei system flaenoriaethu er mwyn sicrhau bod llwybrau ceffyl a chilffyrdd cyfyngedig yn cael eu cynnwys yn y categori priodol 

    

1.27 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ehangu ei gofnod o bontydd i gynnwys pontydd lle mae'n tybio y gallai fod yn rhannol neu'n llwyr gyfrifol am waith trwsio a chynnal a chadw arnynt 

 £0  £0  £0  £0 

1.28 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gweithio tuag at ddarparu haen ddigidol o'r holl gelfi sy'n bodoli ar y rhwydwaith hawliau tramwy ac yn cyflwyno cofnod ffotograffig o'r celfi i ategu hynny. Bydd y cofnod ar gael ar-lein wrth iddo ddatblygu 

 £  £  £  

1.29 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cael gwared ag achosion lle bydd celfi lluosog yn bresennol yn yr un lleoliad ar hawl tramwy 
 £0  £0  £0  £0 
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1.30 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cael gwared o'r achosion lle bo'r dodrefn ar hawl tramwy cyhoeddus yn anghyson â statws yr hawl tramwy, ee lle bo camfa wedi'i lleoli ar lwybr ceffyl 

 £  £  £  £ 

1.31 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn llunio polisi gorfodi mewn ymgynghoriad â'r Fforwm Mynediad Lleol 
 £0  £0   

1.32 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio datrys anghydfod rhwng defnyddwyr a thirfeddianwyr er mwyn sicrhau rhwydwaith diogel a defnyddadwy sydd yn rhydd rhag unrhyw drafferthion 

 £  
 £  

 £  
 £  

1.33 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i 
ddatblygu ei God Cŵn ac yn rhoi cyngor ynghylch sut i fod yn berchennog ci cyfrifol 

 £  £   

1.34 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnal arolwg o lwybrau'r ucheldir yn 2019  £0    
1.35 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio'n agos ag awdurdodau unedol er mwyn chwilio am gyfleoedd i gyfrannu at nodau Teithio Llesol 

 £  £   

1.36 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn chwilio am gyfleoedd i ddatblygu prosiectau sy'n cyfrannu at y nodau Llesiant ac i adeiladu ar brosiectau sydd eisoes ar y gweill 

 ££  ££  ££  ££ 

1.37 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio ag awdurdodau unedol i ddatblygu prosiectau sy'n cyfrannu at gamau, uchelgeisiau, dyheadau ac amcanion Llesiant awdurdodau unedol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.38 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â phartneriaid eraill i ddatblygu prosiectau sy'n cyfrannu at amcanion Llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ogystal ag amcanion llesiant partneriaid 

 ££  ££  ££  ££ 

1.39 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â'r awdurdodau unedol i ddatblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac amcanion a blaenoriaethau llesiant yr awdurdodau unedol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.40 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â chyrff eraill i ddatblygu prosiectau sy'n cyfrannu at amcanion Llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ogystal ag amcanion Llesiant y cyrff eraill 

 ££  ££  ££  ££ 

1.41 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â phartneriaid eraill ar y Bwrdd  ££  ££  ££  ££ 
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Gwasanaethau Cyhoeddus i gyflawni amcanion y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
1.42 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi grwpiau eraill os ydynt yn dymuno datblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Llesiant Awdurdod y Parc Cenedlaethol a, lle bo'n berthnasol, amcanion a blaenoriaethau Llesiant yr awdurdodau unedol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.43 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â Chyfoeth Naturiol Cymru i ddatblygu rhaglenni gwaith a phrosiectau sy'n cyfrannu at reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy 

 ££  ££  ££  ££ 

1.44 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â'r awdurdodau unedol i ddatblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ac amcanion a blaenoriaethau'r awdurdodau unedol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.45 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ceisio cydweithio â chyrff eraill i ddatblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a'r awdurdodau unedol lle bo'n berthnasol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.46 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi grwpiau eraill os ydynt yn dymuno datblygu prosiectau sy'n ategu amcanion a blaenoriaethau Awdurdod y Parc Cenedlaethol, a'r awdurdodau unedol lle bo'n berthnasol 

 ££  ££  ££  ££ 

1.47 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn 
cydweithio â phartneriaid i hwyluso trosglwyddo 
unrhyw newidiadau mewn polisi neu arfer 
amaethyddol yn sgil Brexit a allai effeithio ar 
fynediad i'r cyhoedd 

A £A A £A   

1.48 Bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â phartneriaid i hwyluso'r broses o gyflwyno unrhyw newidiadau i ddeddfwriaeth neu i bolisi sy'n deillio o'r ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy 

A £A A £A   

1.49 Ar y cyd â'r awdurdodau unedol, bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn adolygu cynnwys y cytundebau dirprwyo os oes angen unrhyw newidiadau yn sgil newidiadau deddfwriaeth sy'n deillio o'r ymgynghoriad ar Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy 

A £A A £A   
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Atodiad 1  
Rhestr o ymgyngoreion ar gyfer Drafft o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy 

   Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog           I'w gwblhau yn y CGHT terfynol                             
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Atodiad 2 
 Y Cyd-destun Strategol  1.  Gweledigaeth y Parc Cenedlaethol 

 Mae'r datganiadau gweledigaeth a ganlyn yn disgrifio uchelgeisiau trosfwaol y Parc Cenedlaethol ar gyfer yr ugain mlynedd nesaf. Nodwyd y datganiadau hyn drwy baratoi 'Rheoli Newid Gyda'n Gilydd' (Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol ar gyfer 2010-2015).  Mewn ugain mlynedd, bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog:  • Yn cael ei gydnabod yn genedlaethol ac rhyngwladol am ei werth fel ardal a warchodir, y mae ei gymeriad yn parhau i gael ei lunio drwy'r hanes hir o ryngweithio rhwng pobl a phrosesau natur.   •Yn cael ei ganmol yn eang am ei harddwch naturiol, ei geoamrywiaeth, ei fioamrywiaeth a'i dreftadaeth ddiwylliannol, ac yn gyrchfan boblogaidd, gan ddarparu amrywiaeth ryfeddol o gyfleoedd cynaliadwy i bawb gael deall, mwynhau ac elwa ar ei gymeriad gwledig, y ffordd Gymreig o fyw, y teimlad sydd yno o fod yn bell o bobman, a rhinweddau eraill arbennig.  • Yn gydnerth, yn agored ac yn ymatebol i newid - yn enwedig y newid yn yr hinsawdd - a'i randdeiliaid yn ymroi'n rhagweithiol i liniaru ac ymaddasu i effeithiau newidiadau digroeso drwy weithredu'n lleol.  • Yn llai dibynnol ar gadwynau cyflenwi allanol gan greu mwy o sicrwydd o ran bwyd ac ynni yn lleol, gwell ansawdd bywyd, cydlyniant cymunedol a chadwraeth cyfalaf natur.  • Yn dirwedd fyw lle gall pobl wneud bywoliaeth o'r tir drwy ddulliau arloesol a chynaliadwy, er enghraifft drwy ffermio, ond hefyd drwy ffyrdd newydd ee, drwy gynhyrchu ynni adnewyddadwy, er budd yr amgylchedd, yr economi a chymunedau lleol.  • Yn cael ei reoli mewn modd cynaliadwy (gan barchu terfynau adnoddau naturiol y blaned, ei amgylchedd a'i fioamrywiaeth gan roi sylw i bryderon cymdeithasol ac economaidd, fel nad yw yr un cam a gymerir i ddiwallu ein hanghenion heddiw yn amharu ar y gallu i ddiwallu anghenion cenedlaethau'r dyfodol) drwy bartneriaethau egnïol. Bydd hyn yn fodd i sicrhau ei fod yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth ac yn fwynhad i genedlaethau'r dyfodol.  • Wedi'i fonitro dros y tymor hir er mwyn gwella polisi ac arferion rheoli yn y dyfodol.  Dylid nodi bod Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yn cael ei adolygu ar hyn o bryd ac, yn sgil hynny, gallai Gweledigaeth y Parc Cenedlaethol newid dros oes y CGHT hwn.  2.  Cynlluniau Corfforaethol Awdurdod y Parc Cenedlaethol  Mae Cynlluniau Corfforaethol yn pennu blaenoriaethau a gweithgareddau blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol er mwyn dangos sut y bydd yn gwireddu dyheadau hirdymor Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yng nghyd-destun cenedlaethol ehangach y rhaglen lywodraethu "Symud Cymru Ymlaen" a darnau allweddol o ddeddfwriaeth fel Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. 
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Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gosod dyletswydd ar Awdurdod y Parc Cenedlaethol i nodi ei amcanion o ran Llesiant, ac i ddangos sut mae'r rhain yn cyfrannu at saith Nod Llesiant Llywodraeth Cymru. Mae'r tri Awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru yn gweithio'n unol â Chynllun Corfforaethol ar ffurf gyffredin, sydd yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac yn bodloni gofynion Swyddfa Archwilio Cymru.  Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi ymrwymo i sicrhau gwelliant parhaus wrth gyflenwi gwasanaethau effeithlon a dyfeisgar. Mae ei waith yn cael effaith uniongyrchol ar y bobl sy'n cyrchu ei wasanaethau, ac mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn dymuno bod yn agored a thryloyw ynghylch ei flaenoriaethau a'i berfformiad.  Ceir copi o'r Cynllun Corfforaethol yma:     http://modgov.breconbeacons.org/ecCatDisplay.aspx?sch=doc  3.  Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol 2015-2020  Cynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol yw prif ddogfen Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'n ofynnol iddo ei llunio o dan Ddeddf yr Amgylchedd 1995, ar ôl cynnal ymgynghoriad eang â'r cyhoedd. Mae'n nodi gweledigaeth ac amcanion strategol ar gyfer pob rhan o'r Parc Cenedlaethol. Mae'r cynllun cyfredol yn trafod y cyfnod 2015-2020 ac, wrth lunio'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn, mae'n destun adolygiad gan ddisgwyl cynllun 2020-2025. Yng Nghynllun Rheoli cyfredol y Parc Cenedlaethol, nodwyd y themâu a ganlyn:   
Thema 1:  Rheoli tirluniau’r parc i sicrhau’r manteision cadwraeth a chyhoeddus mwyaf  Pwrpas cyntaf 
Thema 2: Gwarchod a gwella bioamrywiaeth 
Thema 3: Darparu cyfleoedd i hamddena a mynd allan i’r awyr agored er budd iechyd a llesiant  Ail bwrpas 
Thema 4: Gwella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o'r Parc 
Thema 5: Creu a chynnal cymunedau, trefi a phentrefi cynaliadwy Dyletswydd 
Thema 6: Datblygu economaidd cynaliadwy 

 Wrth baratoi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn, rhoddwyd ystyriaeth briodol i adrannau perthnasol y Cynllun Rheoli gan gofio'r ffaith y bydd y cynllun yn cael ei ddisodli yn fuan yn ystod oes y CGHT.   Mae copi o Gynllun Rheoli cyfredol y Parc Cenedlaethol ar gael yma:   http://modgov.breconbeacons.org/ecCatDisplay.aspx?sch=doc&cat=13311  4.  Cynllun Datblygu Lleol 
 Y Cynllun Datblygu Lleol yw'r fframwaith polisi diweddaraf ar gyfer y Parc Cenedlaethol a phrif ddogfen y Parc i ddibenion cynllunio i ddatblygu.  Mae ei weledigaeth, sy'n deillio o Gynllun Rheoli'r Parc Cenedlaethol, yn trafod materion yr effeithir arnynt gan reolaeth datblygu: 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 132 

Bydd Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn parhau i fod yn dirwedd weithiol fyw a chanddo lawer o ddibenion, lle bydd datblygiad yn gynaliadwy ac yn gydnaws â dibenion statudol y Parc Cenedlaethol. Bydd y CDLl yn llywio datblygiad mewn modd a fydd yn sicrhau y bydd Bannau Brycheiniog, o fewn oes y cynllun, yn lle:   Sydd yn parhau i gael ei gydnabod yn rhyngwladol am ei werth fel ardal warchodedig, y mae ei chymeriad yn parhau i gael ei llunio gan yr hanes hir o ryngweithio rhwng pobl a phrosesau natur    Sydd yn parhau i gael ei ganmol yn eang am ei harddwch naturiol, ei geoamrywiaeth, ei bioamrywiaeth, a’i dreftadaeth ddiwylliannol sy’n cael eu gwarchod a’u gwella gan ei randdeiliaid trwy ddulliau traddodiadol ac arloesol       Sydd yn parhau i fod yn gyrchfan boblogaidd sy’n darparu amrywiaeth ragorol o gyfleoedd cynaliadwy i bawb allu deall a mwynhau ei gymeriad tawel, gwledig, ei ffordd o fyw Gymreig, ei ymdeimlad o bellenigrwydd, a’i nodweddion arbennig eraill    Sydd yn hyrwyddo ymagwedd at ddatblygu sy'n sicrhau bod Parc Cenedlaethol yn y dyfodol yn gallu bod yn gydnerth, yn agored ac yn ymatebol i newid – yn enwedig y newid yn yr hinsawdd – ac yn gallu bod yn rhagweithiol wrth liniaru ac ymaddasu i effeithiau newidiadau digroeso.    Sydd yn hyrwyddo ymagwedd at ddatblygu sy'n galluogi ein cymunedau i ddibynnu llai ar gadwynau cyflenwi allanol, gan gynyddu sicrwydd bwyd ac ynni yn lleol, gwella ansawdd bywyd, cydlyniant cymunedol a chadwraeth cyfalaf naturiol   Sydd yn parhau i fod yn dirwedd fyw lle caiff ymagweddau arloesol at ddatblygu cynaliadwy ac ynni adnewyddadwy eu hannog a'u profi er budd yr amgylchedd, yr economi a chymunedau lleol.   Sydd wedi'i reoli'n gynaliadwy drwy bartneriaethau gweithredol ymhlith rhanddeiliaid y Parc, er mwyn iddo barhau i fod yn ffynhonnell o ysbrydoliaeth a mwynhad i genedlaethau'r dyfodol   A chanddo systemau monitro priodol ar waith i sicrhau bod polisïau'r cynllun datblygu yn cael eu monitro dros y tymor hir er mwyn gwella datblygiad polisïau yn y dyfodol.  Ceir copi o'r Cynllun Datblygu Lleol yma:  http://www.beacons-npa.gov.uk/wp-content/uploads/Cynllun-Datblygu-Lleol.pdf  Er bod sawl polisi cyffredinol yn y Cynllun Datblygu Lleol sydd yn berthnasol i'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, mae dau bolisi neilltuol yn arbennig o berthnasol: 
  Polisi 49 - Hawliau Tramwy a Llwybrau Pellter Hir  Ni fydd datblygiad a fyddai'n atal neu'n cael effaith andwyol ar y defnydd o hawl tramwy cyhoeddus; neu lwybr a chanddo'r potensial i greu llwybr cerdded, marchogaeth neu feicio 
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pellter hir; neu lwybr a hyrwyddir ond yn cael ei ganiatáu pan fydd modd darparu llwybr arall cyfatebol;     a  Pholisi 60 - Darpariaeth ar gyfer Beicio a Cherdded  Ni chaniateir cynigion datblygu sy'n cynnwys creu llwybrau cerdded ac/neu feicio newydd neu a fydd yn galluogi gweithredu mesurau penodol i wneud cerdded ac/neu feicio yn fwy diogel ac yn fwy deniadol ond yn yr amgylchiadau canlynol:  a) os ydynt yn cael cyn lleied o effaith andwyol ag sy'n ddichonadwy ar yr amgylchedd, a lle bo'n briodol, yn cynnwys mesurau lliniaru;  b) os ydynt yn diwallu angen strategol neu leol (er enghraifft yn ffurfio cyswllt, neu ran o gyswllt i'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol);  c) os ydynt yn cynnig cyfleoedd gwell am deithio cynaliadwy;  d) os gellir profi y byddant o gymorth i leihau'r traffig a gaiff ei gynhyrchu. 
 5.  Parciau Cenedlaethol Cymru: Law yn Llaw er Budd Iechyd a Lles (2018)  Datganiad Sefyllfa a Gweithredoedd Blaenoriaeth y Tri Pharc Cenedlaethol ym maes Iechyd a Llesiant.   Dyma'r egwyddorion:   Mae gan bawb yr hawl i gael profiad o'r Parciau Cenedlaethol, mae hyn yn cynnwys cael y cyfle i gael mynediad hawdd at y Parciau Cenedlaethol   Gall y profiadau sydd ar gael o fewn y Parciau Cenedlaethol leihau effeithiau negyddol tlodi a gwella cyfleoedd ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol a gwell iechyd. 

  Mae'n rhaid i ryngweithiad â natur ddigwydd mewn ffordd sensitif er mwyn peidio â chyfaddawdu nodweddion arbennig a thirwedd y Parciau Cenedlaethol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol  Dyma'r camau â blaenoriaeth:    Codi ymwybyddiaeth o fudd cyfleoedd iechyd a lles Parciau Cenedlaethol   Parhau i ddatblygu polisi ac arferion sy'n seiliedig ar dystiolaeth mewn perthynas ag iechyd a lles a'r amgylchedd naturiol a nodweddion tirwedd 
 
 Gwneud y gorau o'r cyfleoedd ar gyfer yr holl bobl yng Nghymru fel eu bod yn cael mynediad at fanteision iechyd a lles yr amgylchedd naturiol a nodweddion tirwedd y Parciau Cenedlaethol   



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 134 

6.  Symud Cymru Ymlaen 2016-2021 - Llywodraeth Cymru    Blaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2021.  Dyma flaenoriaethau neilltuol sy'n berthnasol i'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy:   Parhau i hyrwyddo ymarfer corff...   Cyflwyno Bond Llesiant Cymru, gyda'r nod o wella iechyd meddyliol a chorfforol a lleihau achosion o ddiffyg ymarfer corff... 
 
 Gweithio gydag ysgolion, cyflogwyr a phartneriaid eraill i wella llesiant a hyrwyddo gwell iechyd emosiynol. 

 
 Sicrhau gwell mynediad at deithio llesol i bawb.   
 Parhau â’n gwaith gyda phob grŵp gwarchodedig i atal camwahaniaethu ac i sicrhau cyfleoedd i bawb 

 
 Gweithio gyda phartneriaid ar draws pob sector i bennu mwy o gyfleoedd i bobl wirfoddoli   Ceir copi o'r ddogfen yma:  https://gov.wales/docs/strategies/160920-taking-wales-forward-cy.pdf  7. “Dringo'n Uwch" (2005) a "Dringo'n Uwch - y camau nesaf" (2006) - Llywodraeth Cynulliad Cymru 
 Y Strategaeth Dringo'n Uwch yw gweledigaeth ugain mlynedd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae'n nodi amcanion a thargedau sy'n ymdrin â iechyd, yr economi, diwylliant, cymdeithas a'r amgylchedd. Dyma'r Weledigaeth ynddi:  "Cymru egnïol, iach, gynhwysol, lle mae chwaraeon, gweithgarwch corfforol a hamdden egnïol yn rhoi llwyfan cyffredin ar gyfer cymryd rhan, cael hwyl a llwyddo, sy’n clymu ynghyd gymunedau a’r genedl, a lle mae amgylchedd eithriadol Cymru yn cael ei ddefnyddio’n gynaliadwy i wella ein hyder ynom ein hunain a’n lle yn y byd".     Dyma amcanion a thargedau neilltuol sydd yn berthnasol i'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy:   • Bydd canran y bobl yng Nghymru sy'n defnyddio amgylchedd naturiol Cymru ar gyfer gweithgareddau awyr agored yn cynyddu o 36% i 60% • Bydd gan 95% o bobl lwybr troed neu lwybr beicio o fewn pellter cerdded o 10 munud  • Ni ddylai unrhyw un fyw mwy na thaith gerdded o chwe munud (300m) o’r man glas naturiol agosaf • Annog ac ymgorffori cerdded a seiclo mewn bywyd bob dydd, a hynny fel cyfrwng trafnidiaeth ac fel hamdden egnïol • Lleihau'r bylchau yn gysylltiedig â rhywedd, oedran, anabledd, ethnigrwydd ac amddifadedd hyd yr eithaf 
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• Drwy gynyddu cyfranogiad mewn dulliau cynaliadwy sy'n sicrhau bod ansawdd yr amgylchedd naturiol yn cael ei gynnal a'i wella.  Ceir copïau o'r dogfennau yma:  https://gov.wales/docs/drah/publications/150311-climbing-higher-cy.pdf  ac yma:  
 https://gov.wales/docs/drah/publications/100201-next-steps-cy.pdf  8.  “Creu Cymru Egnïol" (2009) - Llywodraeth Cynulliad Cymru  Mae Creu Cymru Egnïol wrth graidd yr uchelgais yn Cymru’n Un i gael dyfodol iachach i bawb. Mae’n cydnabod bod gweithgarwch corfforol a chwaraeon yn llesol i iechyd a’i bod hi’n hanfodol cael partneriaeth ar draws Llywodraeth Cynulliad Cymru, Awdurdodau Lleol, y GIG, y Trydydd Sector a’n cymunedau er mwyn gallu elwa ar fanteision cael Cymru egnïol ac iach.   Bwriad y camau gweithredu yn y cynllun hwn yw rhoi rhagor o gymorth i bobl sydd eisoes yn gwneud gweithgarwch corfforol a rhoi anogaeth i’r rhai nad ydynt. Wrth gydnabod amrywiaeth y Gymru fodern mae’r cynllun hefyd yn ceisio creu a chynnal dull sy’n gynhwysol fel y gall pob rhan o’n cymuned ddod o hyd i wahanol lwybrau i fod yn egnïol.   Y nod strategol ar gyfer amgylchedd egnïol yw "datblygu a chynnal amgylchedd ffisegol sy’n ei gwneud hi’n haws ac yn saffach i bobl ddewis bod yn fwy egnïol."  Dyma'r blaenoriaethau i gyflawni'r nod hwnnw:   Sicrhau bod yr amgylchedd naturiol ac adeiledig yn annog pobl i fod yn gorfforol egnïol, gan sicrhau bod unrhyw waith ailddatblygu neu adeiladu newydd yn hygyrch, diogel, ac wedi’i ddylunio i annog gweithgarwch corfforol   Datblygu seilwaith i hybu teithio gan ddefnyddio dulliau mwy iach a chynaliadwy, fel cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus    Cynyddu nifer y mannau gwyrdd, dyfrffyrdd a chefn gwlad safonol sydd ar gael, eu gwneud yn fwy hygyrch a chynyddu’r defnydd ohonynt  Ceir copi o'r ddogfen yma:  https://gov.wales/docs/phhs/publications/activewales/100121activewalescy.pdf  9. Cynllun Galluogi Hamdden a Mynediad Awyr Agored 2015 - 2020 (Cyfoeth Naturiol Cymru)    Mae'r Cynllun Galluogi yn cyflwyno amcanion Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer      hamdden a mynediad awyr agored.     Mae'n trafod y modd y mae Cyfoeth Naturiol Cymru:  
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 yn rheoli a hwyluso'r defnydd o'n hystad ar gyfer hamdden a mynediad   yn galluogi a gweithio gydag eraill i hwyluso a hyrwyddo hamdden a mynediad ledled Cymru, gan adlewyrchu ein marchnadoedd targed ac anghenion ein cynulleidfa   yn brif gynghorydd i Lywodraeth Cymru ac yn gynghorydd i ddiwydiant a'r sector cyhoeddus a gwirfoddol ehangach ar hamdden a mynediad   Mae ganddo dair egwyddor gyffredinol y mae'n rhaid eu hystyried wrth benderfynu ynghylch cyflawni ei flaenoriaethau corfforaethol: 
  Bydd pob darpariaeth hamdden awyr agored a gynigir, a hwylusir neu a ariennir gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn cydymffurfio â'r egwyddorion mynediad lleiaf cyfyngol ac yn cael ei datblygu a'i darparu yn unol â Deddf Cydraddoldeb 2010.    Byddwn yn alinio ein gwaith er mwyn sicrhau manteision hamdden a mynediad drwy dargedu gofodol, gan ganolbwyntio'n gyntaf ar yr ardaloedd hynny lle y sicrheir y budd mwyaf i bobl a chymunedau    Byddwn yn gweithredu fel sefydliad galluogi, gan weithio gyda phartneriaid a phobl eraill i hwyluso gweithgareddau hamdden a mynediad awyr agored ar ein tir ein hunain ac oddi arno   Nod cyffredinol y Cynllun Galluogi yw bod mwy o bobl yng Nghymru yn cymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden awyr agored yn fwy aml ac yn cael budd ohonynt   Mae Cyfoeth Naturiol Cymru am gyflawni'r nod hwn er mwyn:     cynyddu gwerthfawrogiad a gofal pobl o'r amgylchedd   

 gwella tegwch a chydlyniant cymdeithasol ymhlith pobl a chymunedau  
 cynyddu manteision economaidd cyfleoedd hamdden i Gymru   
 gwella iechyd a lles pobl   10.  Gweledigaethau, Strategaethau a Chynlluniau Eraill  Mae gan saith Awdurdod Unedol ardaloedd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, sef Powys, Sir Fynwy, Sir Gaerfyrddin, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Blaenau Gwent a Torfaen.  Mae'r blaenoriaethau mwyaf perthnasol o'r mathau canlynol o ddogfennau wedi'u rhestru yn Atodiad 3, gan gynnwys:  Blaenoriaethau Cynlluniau Rheoli/Cynlluniau Corfforaethol Gweledigaethau Polisïau Cynlluniau Datblygu Lleol Polisïau Cynlluniau Datblygu Lleol sy'n trafod mynediad i'r cyhoedd Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol Cynlluniau Rheoli Cyrchfan/Cynlluniau Twristiaeth Gynaliadwy  Trafodir Cynlluniau Llesiant a Chynlluniau Teithio Llesol fel testunau ar wahân yn Rhan 4.    
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Atodiad 3 
 Blaenoriaethau o ddogfennau awdurdodau lleol  

Blaenoriaethau Cynlluniau Rheoli / Cynlluniau Corfforaethol 
Awdurdod Polisi 
Cyngor Sir Powys  Cyflenwi gwasanaethau am lai o arian:  Ailfodelu gwasanaethau'r 

Cyngor i ymateb i'r toriadau cyllid 
 Cefnogi pobl yn y gymuned i fyw bywydau llawn 
 Datblygu'r economi 
 Dysgu: Gwella'r deilliannau i bob dysgwr, gan leihau anfantais hyd yr 

eithaf 
Cyngor Sir Fynwy  Darparu’r cychwyn gorau posib mewn bywyd i blant a phobl ifanc i'w 

helpu i sicrhau deilliannau gwell  
 Mwyafu’r potensial yn ein cymunedau i ddatblygu llesiant pobl ar hyd 

eu hoes  
 Mwyafu budd yr amgylchedd naturiol ac adeiledig er lles cenedlaethau'r 

presennol a'r dyfodol 
 Datblygu cyfleoedd i gymunedau a busnesau sicrhau sir ffyniannus ac 

wedi'i chysylltu'n dda 
Cyngor Sir Gaerfyrddin  Gwneud Defnydd Gwell o Adnoddau 

 Adeiladu Cyngor Gwell 
 Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn iachach 
 Mae pobl yn Sir Gaerfyrddin yn gwireddu eu potensial i ddysgu 
 Mae pobl sy'n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Sir Gaerfyrddin yn 

ddiogel ac yn teimlo'n fwy diogel 
 Mae cymunedau ac amgylchedd Sir Gaerfyrddin yn gynaliadwy 
 Mae gan Sir Gaerfyrddin economi gryfach a mwy ffyniannus 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Rhondda Cynon 
Taf 

 Yr Economi - adeiladu economi gref 
 Pobl - hyrwyddo annibyniaeth a bywydau cadarnhaol i bawb 
 Lle - creu cymdogaethau y mae pobl yn falch o fyw a gweithio ynddynt 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Merthyr Tudful 

Y Cychwyn Gorau i Fywyd   Bod plant yn cael y cychwyn gorau i fywyd  
 Bod plant a phobl ifanc yn ennill y sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn 

ddysgwyr llwyddiannus ac yn unigolion hyderus  
Bywyd Gwaith   Gwneud i sgiliau weithio er budd Merthyr Tudful: Datblygu gweithlu'r 

dyfodol  
 Datblygu amgylchedd a seilwaith fydd yn galluogi busnesau i ffynnu  
Llesiant Amgylcheddol   Mae cymunedau'n gwarchod, yn gwella ac yn hyrwyddo ein 

hamgylchedd a'n cefn gwlad naturiol  
 Mae cymunedau'n gwarchod, yn datblygu ac yn hyrwyddo ein hasedau 

treftadol a diwylliannol  
Byw'n Dda   Datblygu cymunedau mwy diogel 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 138 

 Mae gan bobl iechyd corfforol a meddyliol da  
 Mae pobl yn byw'n annibynnol 

Cyngor Bwrdeistref 
Sirol Blaenau Gwent 

 Gwella ac ychwanegu at yr amgylchedd a'r seilwaith mewn modd a fydd 
o fudd i' cymunedau, ein busnesau a'n hymwelwyr 

 Parhau i wella deilliannau a llesiant dysgwyr fel bod pob plentyn ac 
unigolyn ifanc yn ffynnu ac yn gwireddu ei botensial llawn 

 Byddwn yn Awdurdod modern a chlyfar, ac yn rhoi arweiniad fydd yn 
galluogi pobl a chymunedau i ffynnu 

 Mabwysiadu ymagwedd ataliol a chynnig ymyrraeth gynnar i gefnogi'r 
rhai sydd yn fwyaf agored i niwed, gan sicrhau, lle bo'n briodol, eu bod 
yn cael eu hamddiffyn a'u cefnogi i sicrhau llesiant a chanlyniadau 
personol 

 Cynyddu cyflogadwyedd pobl leol hyd yr eithaf drwy feithrin siliau ar 
raddfa leol a rhanbarthol 
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Gweledigaeth y Cyngor 
Awdurdod Polisi 
Cyngor Sir Powys Cymunedau cryf yng nghalon werdd Cymru 
Cyngor Sir Fynwy Rydym am ei gwneud hi'n bosibl i adeiladu cymunedau cynaliadwy a 

chydnerth sy'n cefnogi llesiant cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol. 
Cyngor Sir Gaerfyrddin Ein gweledigaeth yw Sir Gaerfyrddin sy’n galluogi pobl i fyw bywydau iach a chyflawn trwy gydweithio i adeiladu cymunedau cryf, dwyieithog a chynaliadwy 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Am Fwrdeistref Sirol a chanddi ddyheadau uchel, sy'n hyderus ac yn hyrwyddo cyfleoedd i bawb. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Cryfhau statws Merthyr Tudful fel canolfan ranbarthol Blaenau'r Cymoedd, a bod yn lle i ymfalchïo ynddo lle: • Mae pobl yn dysgu ac yn meithrin sgiliau i wireddu eu huchelgeisiau • Mae pobl yn byw ac yn gweithio ac yn byw bywyd diogel, iach a bodlon • Mae pobl yn ymweld â'r sir, yn ei mwynhau ac yn dychwelyd iddi 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent  *Gweledigaeth y CDLl 

Drwy gydweithio, erbyn 2021, bydd Blaenau Gwent yn datblygu'n rhwydwaith o gymunedau cynaliadwy a hyfyw yn y cymoedd, lle bydd gan bobl y sgiliau, yr wybodaeth a'r cyfleoedd i sicrhau ansawdd bywyd gwell, a lle bydd trigolion yn byw mewn cymunedau iach a diogel sy'n ffynnu, gyda mynediad at ystod o dai fforddiadwy o ansawdd da a chanol trefi sy'n ffynnu. Bydd ei hamgylchedd unigryw, a'i hunaniaeth ddiwylliannol a hanesyddol wedi'u gwarchod a'u gwella er mwyn creu lle dymunol i drigolion, gweithwyr ac ymwelwyr. 
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Polisi Strategol y CDLl 
Awdurdod Polisi 
APCBB SE5 Twristiaeth  Cefnogi diwydiant twristiaeth cynaliadwy sy'n cyfrannu at fwynhad y cyhoedd o'r Parc Cenedlaethol. 
Cyngor Sir Powys  
Cyngor Sir Fynwy Polisi S13 - Y Dirwedd, Seilwaith Gwyrdd a'r Amgylchedd Naturiol. 4. Ceisio integreiddio elfennau o'r dirwedd, seilwaith gwyrdd, nodweddion bioamrywiaeth a nodweddion cysylltedd ecolegol i greu mannau amlswyddogaethol a rhyng-gysylltiedig sy'n cynnig cyfleoedd am weithgareddau hamdden ac iach fel cerdded a beicio.  
Cyngor Sir Gaerfyrddin SP1 Lleoedd a Mannau Cynaliadwy Cefnogir cynigion datblygu lle bônt yn adlewyrchu egwyddorion datblygu a dylunio cynaliadwy drwy: f) Hyrwyddo seilwaith ar gyfer trafnidiaeth egnïol a mynediad cynaliadwy, diogel a chyfleus, yn enwedig drwy gerdded a beicio;  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 

Polisi CS 8 - Trafnidiaeth  Sicrheir gwelliannau i'r rhwydwaith trafnidiaeth strategol yn Rhondda Cynon Taf drwy gyfuniad o'r canlynol:-  a) Diogelu a darparu tir er mwyn gwella'r rhwydwaith priffyrdd strategol, gan gynnwys datblygu:- 1. Ffordd Liniaru'r Gelli/Treorci 2. Ffordd Liniaru Ynysymaerdy i Donysguboriau;  3. Estyniad ar Ffordd Osgoi'r A4059 Aberdâr, a  4. Gwaith Deuoli'r A465 Y Fenni / Hirwaun. b) Gweithredu system strategol i reoli coridorau trafnidiaeth yn yr ardaloedd coridor strategol a ganlyn:  1. Coridor yr A4119 / A473;  2. Coridor yr A470 / A4059, a  3. Choridor yr A4059 / A465  Ceisir darparu gwelliannau ychwanegol i'r rhwydwaith priffyrdd, gwelliannau i drafnidiaeth gyhoeddus a'r ddarpariaeth cerdded a beicio yn unol â pholisïau NSA 20 i NSA23, ac SSA 18 i SSA 21.  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Polisi BW16: Gwarchod/gwella'r rhwydwaith o gyfleusterau hamdden  Bydd y Cyngor yn gwarchod ac yn cefnogi gwaith i wella rhwydwaith y Fwrdeistref Sirol o gyfleusterau hamdden, gan gynnwys mannau chwarae awyr agored, mannau agored cyhoeddus a hawliau tramwy cyhoeddus, er mwyn sicrhau y parheir i wneud defnydd ohonynt i ddibenion hamdden ac amwynder. Ni chaiff cynigion datblygu sy'n arwain at golli cyfleuster presennol fel arfer yn cael eu caniatáu, ond yn yr amgylchiadau canlynol:-   Bod modd cynnig darpariaeth amgen gerllaw ac iddi werth tebyg o leiaf i'r 

gymuned leol, neu  
 Y gellir dangos bod y ddarpariaeth bresennol yn amhriodol, neu nad oes ar y 

gymuned ei hangen bellach, neu  
 Yn achos cyfleusterau hamdden sy'n gweithredu ar sail fasnachol, y gellir dangos 

na cheir defnydd hyfyw o'r cyfleuster mwyach i ddibenion hamdden. 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent SP6 Sicrhau Hygyrchedd  Bydd y Cyngor yn cydweithio â sefydliadau partner, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, Cynghrair Trafnidiaeth De Ddwyrain Cymru, gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus, darparwyr trafnidiaeth gymunedol, Network Rail ac Awdurdodau cyfagos i ddarparu rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy sydd: 1) Yn cynyddu cysylltedd drwy wella cysylltiadau beicio, rheilffordd, bws a ffordd:  
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a) Gydag aneddiadau eraill allweddol yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru, Cymru, y DU ac Ewrop;  b) Rhwng prif ganolfan Glynebwy a chanolfannau eraill a nodir yn yr ardal 
(Tredegar, Brynmawr ac Abertyleri); 

2) Yn hwyluso ac yn cefnogi'r blaenoriaethau o ran twf economaidd, adfywio a datblygu; gan leihau niwed i'r amgylchedd adeiledig a naturiol ac i gymunedau lleol 3) Yn hyrwyddo Glynebwy fel canolfan trafnidiaeth gyhoeddus ranbarthol sydd yn 
cyfuno rhwydweithiau beicio, cerdded, bws a rheilffordd; 

4) Yn hyrwyddo system integredig a diogel o lwybrau beicio a cherdded sy'n 
cysylltu aneddiadau ag ardaloedd cyflogaeth a chanol trefi; 

5) Yn hyrwyddo cludo nwyddau ar y rhwydwaith craidd, gan annog defnydd o'r rheilffordd; ac  6) Yn sicrhau darpariaeth briodol i bobl â gofynion arbennig o ran mynediad a symudedd. 
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Polisïau'r CDLl yn gysylltiedig â hawliau tramwy cyhoeddus 
Awdurdod Polisi 
Cyngor Sir Powys Polisi DM1 - Materion Cynllunio Strategol  Ni chaiff unrhyw gynigion ar gyfer datblygu amharu, na chael effaith andwyol annerbyniol ar y canlynol, naill ai ar eu pen eu hunain neu o'u cyfuno â datblygiad sy'n bodoli eisoes neu ddatblygiad cymeradwy:  7. Asedau perthnasol pwysig a'u gweithrediad, gan gynnwys:  ii. Atyniadau i ymwelwyr ac asedau twristiaeth pwysig  a. Llwybrau'r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol.  

b. Llwybrau Cenedlaethol.  
c. Llwybrau Lleol a hawliau tramwy cyhoeddus.  
d. Camlas Trefaldwyn.  
e. Tir mynediad agored a thir comin.  
f. Maes Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru.  iii. Llwybrau posibl yn y dyfodol ar hyd nodweddion llinol fel hen goridorau trafnidiaeth a llinellau rheilffordd. 

Cyngor Sir Fynwy Polisi MV3 - Hawliau Tramwy Cyhoeddus  Ni chaniateir datblygu a fyddai'n rhwystro neu'n effeithio’n andwyol ar hawl tramwy cyhoeddus oni bai y gwneir darpariaeth foddhaol sy'n cynnal y cyfleustra, y diogelwch a’r amwynder gweledol a gynigir gan yr hawl tramwy gwreiddiol ac adlewyrchir hyn yng nghynllun ac amodau / a rhwymedigaethau ar unrhyw ganiatâd a roddir.  Caniateir cynigion i wella neu greu hawliau tramwy cyhoeddus newydd lle maent yn ychwanegu at gyfleustodau a mwynhad y rhwydwaith, gan gynnwys darparu cysylltiadau coll mewn llwybrau, sydd fel arall yn ddi-dor, uwchraddio llwybrau i lwybrau ceffyl neu wella'r rhwydwaith seilwaith gwyrdd, ar yr amod nad ydynt yn arwain at effeithiau annerbyniol ar amwynder a’r amgylchedd a'u bod yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaethol. Dylai cynigion o'r fath gael eu dylunio gan roi sylw i gyfleustra, diogelwch ac amwynder gweledol defnyddwyr a dylai hefyd ystyried anghenion y rheiny sydd â symudedd cyfyngedig, yr effaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyfagos a chysylltedd y rhwydwaith hwnnw.  Polisi MV4 - Llwybrau Beicio  Bydd llwybrau beicio newydd yn cael eu caniatáu lle maent yn darparu gwell cyfleoedd i deithio cynaliadwy neu feicio hamdden, ar yr amod na fydd unrhyw effaith andwyol ar ddiogelwch cerddwyr / beicwyr ac yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.  Yn ogystal, lle bo hynny'n briodol, dylai llwybrau beicio ddarparu ar gyfer anghenion cerddwyr, marchogwyr a phobl â symudedd cyfyngedig.  Ni chaniateir datblygiad a fyddai'n rhwystr neu'n effeithio’n andwyol ar lwybr beicio.  
Cyngor Sir Gaerfyrddin Polisi TR4 Beicio a Cherdded Bydd tir y mae ei angen i hwyluso’r gwelliannau canlynol i’r rhwydwaith beicio’n cael ei ddiogelu. Dangosir y llwybrau arfaethedig lle bônt yn hysbys ar y map cynigion. Dylid ystyried y cyfle posibl ar gyfer marchogaeth, lle bo’n briodol. a. Cwm Tywi (rhwng Llandeilo a Chaerfyrddin); b. Hendy-gwyn ar Daf i Langlydwen; c. Rhydaman i Gwm Aman. Dylai datblygiadau, lle bo’n briodol, geisio ymgorffori, neu, lle bo’n dderbyniol, hwyluso cysylltiadau i’r rhwydwaith llwybrau beicio, hawliau tramwy a llwybrau ceffyl i sicrhau ymagwedd gynaliadwy integredig mewn perthynas ag unrhyw safle.  
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Polisi AW 7 - Gwarchod ac Ychwanegu at yr Amgylchedd Adeiledig  Ni chaiff cynigion datblygu sy'n effeithio ar safleoedd ac iddynt rinweddau pensaernïol ac/neu hanesyddol, a safleoedd o bwysigrwydd archaeolegol, ond eu caniatáu pan fydd modd dangos y byddai'r cynnig yn cadw neu'n ychwanegu at gymeriad ac ymddangosiad y safle.  Ni chaiff cynigion datblygu sy'n effeithio ar ardaloedd mewn mannau agored cyhoeddus, rhandiroedd, hawliau tramwy cyhoeddus, llwybrau ceffyl a llwybrau beicio, ond eu caniatáu os gellir dangos y canlynol:-  1. Bod gormodedd o gyfleusterau o'r fath yn yr ardal leol, neu;  2. Y gellir gwneud iawn am y golled drwy gynnig darpariaeth gyfwerth neu fwy yn yr ardal leol gyfagos; neu  3. Bod y datblygiad yn ychwanegu at y cyfleuster presennol.  

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Polisi TB5: Tai i bobl ag anghenion arbennig  Caniateir cynigion datblygu ar gyfer anghenion arbennig fel darparu gofal yn y gymuned, cartrefi sefydliadol, preswyl a nyrsio ar yr amod y cânt eu hystyried yn erbyn y meini prawf a ganlyn:-   ni chaiff y cynnig wrthdaro ag ystyriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys mynediad, parcio, y traffig a gynhyrchir, hygyrchedd i drafnidiaeth gyhoeddus na'r gallu i fwynhau hawliau tramwy cyhoeddus;  Polisi TB6: Carafanau sefydlog, cartrefi symudol preswyl a llety sipsiwn / teithwyr  Caniateir cynigion datblygu am garafanau sefydlog, cartrefi symudol preswyl a llety sipsiwn teithwyr yn yr amgylchiadau canlynol:-   nad yw'r cynnig yn gwrthdaro ag ystyriaethau trafnidiaeth, gan 
gynnwys mynediad, parcio, y traffig a gynhyrchir, hygyrchedd i 
drafnidiaeth gyhoeddus na'r gallu i fwynhau hawliau tramwy 
cyhoeddus;  

Polisi TB8: Cynigion mwynau  Ni chaiff cynigion i echdynnu mwynau a datblygiadau cysylltiedig ond eu caniatáu yn yr amgylchiadau canlynol:-  4. lle na fyddent yn gwrthdaro ag ystyriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys mynediad, parcio, y traffig a gynhyrchir, na'r gallu i fwynhau hawliau tramwy cyhoeddus;  Polisi TB10: Cyfleusterau rheoli gwastraff  Bydd cynigion datblygu am gyfleusterau rheoli gwastraff mewn adeiladau ac awyr agored newydd, neu i ehangu'r cyfleusterau hynny, ar wahân i gyfleusterau sy'n cynnwys capasiti/safleoedd tirlenwi newydd, yn cael eu caniatáu yn amodol ar ystyried y meini prawf a ganlyn:- 3. ni chaiff y cynnig wrthdaro ag ystyriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys mynediad, parcio, y traffig a gynhyrchir, hygyrchedd i drafnidiaeth gyhoeddus na'r gallu i fwynhau hawliau tramwy cyhoeddus.  
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent DM4 Ynni Carbon Isel a Di-garbon Bydd y Cyngor yn annog cynigion datblygu graddfa fawr i ymgorffori cynlluniau sy'n cynhyrchu ynni o dechnolegau adnewyddadwy a charbon isel/dim carbon. Mae'r technolegau hyn yn cynnwys gwynt ar y tir; nwy tirlenwi; cnydau ynni; troi gwastraff yn ynni; treulio 

anaerobig; nwy carthffosiaeth; ynni dŵr; biomas; gwres a phŵer cyfunedig; a solar. Caniateir y technolegau hyn ar yr amod: 
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c) y gellir mynd atynt yn ddiogel fel bo modd gwneud gwaith cynnal rheolaidd arnynt heb gael effaith andwyol annerbyniol ar yr amgylchedd nac ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus; 
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Cynllun Trafnidiaeth Lleol 
Awdurdod Polisi 
Cyngor Sir Powys Cydgynllun Trafnidiaeth Lleol Canolbarth Cymru 2015 Gweledigaeth ar gyfer Trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru  Mewn partneriaeth, bydd Awdurdodau Lleol Canolbarth Cymru yn cynllunio ar gyfer system drafnidiaeth integredig a fforddiadwy yn y rhanbarth, ac yn darparu'r system honno. Dylai'r system hwyluso datblygiad economaidd, sicrhau mynediad i bawb at wasanaethau a chyfleoedd, cynnal a gwella ansawdd bywyd mewn cymunedau, a chyfrannu'n weithredol at reoli carbon ac ansawdd yr amgylchedd.  Canlyniadau 1. Mynediad at Gyrchfannau a Marchnadoedd Allweddol: Bydd twf economaidd yn y rhanbarth wedi'i gefnogi, drwy wella effeithlonrwydd, dibynadwyedd, cydnerthedd a chysylltedd symudiadau, gan gynnwys cludo nwyddau, oddi mewn i Ganolbarth Cymru, ac yn ôl a blaen rhwng cyrchfannau a marchnadoedd allweddol.  2. Mynediad at Gyflogaeth a Gwasanaethau: Bydd cydraddoldeb cymdeithasol a chyflogadwyedd wedi'i hyrwyddo drwy sicrhau mynediad cynhwysol, integredig a fforddiadwy at gyflogaeth ac at wasanaethau iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol a chyfleusterau chwarae a hamdden, gyda ffocws ar ymdrin â mynediad i'r Parth Menter ac i Barthau Twf Lleol, a'r ardaloedd hynny sydd yn arbennig o amddifadus o ran mynediad at wasanaethau.  3. Gwella Iechyd a Llesiant drwy Gynyddu Cerdded a Beicio: Bydd lefelau beicio a cherdded wedi codi ymhlith trigolion ac ymwelwyr ar gyfer teithiau egnïol angenrheidiol ac ar gyfer hamdden.  4. Gwella Diogelwch: Bydd diogelwch gwirioneddol wrth ddefnyddio pob dull teithio wedi gwella, ynghyd â'r canfyddiad o hynny.  5. Budd i'r Amgylchedd a Lleihau'r Effaith ar yr Amgylchedd hyd yr Eithaf: Bydd y potensial i welliannau trafnidiaeth leihau allyriadau carbon a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig lleol a byd-eang wedi'i wireddu hyd yr eithaf, a'r effeithiau negyddol yn gysylltiedig â thrafnidiaeth wedi'u lleihau hyd yr eithaf, gan gynnwys ymaddasu i effeithiau'r newid yn yr hinsawdd.   
Cyngor Sir Fynwy  Polisi MV3 - Hawliau Tramwy Cyhoeddus  

 Polisi MV4 - Llwybrau Beicio  Mater Diffyg cyfleusterau beicio, cyfleusterau anaddas wedi'u hachosi gan fân broblemau wrth gysylltu â llwybrau eraill. Gweithredu Datblygu'r rhwydwaith teithio llesol ymhellach drwy ddefnyddio arfer gorau; Nodi llwybrau lle gwaherddir beicio a llwybrau a rennir lle ceir gwrthdaro, a chynnal adolygiadau HTC; Sefydlu system fel bo modd ymdrin â mân broblemau yn brydlon.   
Cyngor Sir Gaerfyrddin Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De Orllewin Cymru 2015-2020  Polisi CA3 - gwella cysylltiadau cerdded a beicio o fewn aneddiadau allweddol a rhyngddynt, er mwyn cyfrannu at gyflawni'r Cynllun Gweithredu Teithio Llesol  Mater 
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Mae cyfran fawr o deithiau cymudo yn llai na 5km o hyd, a gellid eu cyflawni drwy dulliau teithio llesol, neu drwy ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, gan wneud gwasanaethau bws lleol yn fwy dichonadwy.  Gweithredu 
 Cynllunio, datblygu a darparu llwybrau teithio llesol mewn cymunedau a rhyngddynt  
 Annog mwy o seilwaith teithio llesol, fel mannau parcio beiciau/storfeydd dillad awyr agored  
 Annog datblygiad cynlluniau teithio mewn sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Cynllun Trafnidiaeth Lleol Cymoedd De Ddwyrain Cymru  Gweledigaeth System drafnidiaeth fodern, hygyrch, integredig a chynaliadwy ar gyfer Cymoedd De Ddwyrain Cymru a thu hwnt, sy'n cynyddu cyfleoedd, yn hyrwyddo ffyniant i bawb ac yn diogelu'r amgylchedd; lle bo cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a dulliau cludo nwyddau'n gynaliadwy yn cynnig opsiynau teithio gwirioneddol.  Nodau Ehangach 
 Datblygu'r economi, drwy wella cysylltedd busnesau a nwyddau, cynyddu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd trafnidiaeth, cynnig mynediad at gyflogaeth, addysg, siopa a hamdden, ac integreiddio trafnidiaeth yn well;  
 Hyrwyddo cynhwysiant a chydraddoldeb cymdeithasol, drwy ddarparu system drafnidiaeth sy'n ddiogel, yn hygyrch ac yn fforddiadwy i bob rhan o'r gymuned; a  
 Gwarchod yr amgylchedd, drwy leihau allyriadau trafnidiaeth a'r defnydd o adnoddau ac ynni, drwy hyrwyddo cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus o ansawdd, newid modd a lleihau'r galw ar y system drafnidiaeth hyd yr eithaf. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
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Cynllun Rheoli Cyrchfan / Cynllun Twristiaeth Gynaliadwy 
Awdurdod Polisi 
APCBB Gweledigaeth  Enghraifft falch o gyrchfan gynaliadwy a gefnogir gan ei chymunedau 

 'Cymydog da' sydd yn ychwanegu gwerth sylweddol at yr economi 
a'r hyn a gynigir yn y rhanbarth 

 Sectorau preifat a gwirfoddol bywiog yn arwain wrth ddarparu 
gwasanaethau i ymwelwyr a'u croesawu 

 Mwy o resymau i ymweld yn amlach ar draws y Parc Cenedlaethol 
a thrwy gydol y flwyddyn 

 
Cyngor Sir Powys Gweler Cynllun Rheoli Cyrchfan Bannau Brycheiniog 
Cyngor Sir Fynwy Dyma amcanion y Cynllun Datblygu Cyrchfan:  

 Tyfu refeniw twristiaeth i'r sir  
o 10% o gynnydd mewn termau real (o gymharu â sylfaen 2015) 
o Ar draws y flwyddyn  
o Ym mhob rhan o'r Sir 
o Yn seiliedig ar brofiadau o ansawdd uchel gan ymwelwyr 

 Wedi'i gefnogi gan yr amcanion canlynol: 
 Atgyfnerthu statws Sir Fynwy fel Pencadlys Bwyd Cymru.  
 Atgyfnerthu'r Cynllun Datblygu Cynnyrch Cerdded a gwneud cynnydd pellach yn gysylltiedig â hynny  
 Sicrhau'r budd mwyaf posib o ran twristiaeth o'r hyn a gynigir o ran diwylliant yn ogystal â chefn gwlad a threftadaeth 
 Sefydlu enw da'r Sir ar gyfer beicio, ar sylfaen gynaliadwy o ddigwyddiadau, llwybrau, cyfleusterau a chymunedau a llety sydd yn gyfeillgar â beicwyr.  
 Annog buddsoddiad yn ys sector llety gyda gwasanaeth (yn enwedig ar ôl datblygu'r Ganolfan Gonfensiwn Ryngwladol)  
 Datblygu rhaglen dymhorol o ddigwyddiadau sy'n cefnogi prif gynnyrch y Sir - Bwyd, Treftadaeth, y Celfyddydau a Diwylliant, Cerdded a Beicio  
 Parhau i gefnogi gwaith i grau trefi a phentrefi bywiog, deniadol, croesawgar ac unigryw 
 Sefydlu safle Sir Fynwy fel ein sir 'gyntaf' drwy ymyrraeth eiconig wrth y fynedfa i Gymru.  
 Ailsefydlu trefniadau partneriaeth â 'chymdogion' a rhwng rhanddeiliaid o fewn y sir  
 Sicrhau bod gwybodaeth am Sir Fynwy ar y we, ac oddi ar y we, yn cael ei dosbarthu drwy'r holl sianelau a'r ymgyrchoedd perthnasol  
 Defnyddio pob gweithgaredd i wella enw da'r Sir - 'Sir Fynwy' = ansawdd uchel Rhaglen Bennawd Y Cynnig o ran Gweithgareddau Datblygu'r hyn a gynigir i feicwyr yn Sir Fynwy, drwy ddefnyddio'r un fethodoleg resymegol â ddefnyddiwyd ar gyfer Cerdded, gan ganolbwyntio ar nifer ymarferol o lwybrau posib, ee, y gamlas, y Lefelau Byw. Cydgrynhoi a pharhau i ddatblygu'r Cynnig Cerdded  Tymor Sir Fynwy  Annog digwyddiadau sy'n creu gwerth drwy'r flwyddyn gron, cefnogi cynnyrch sydd ar ddod a dathlu cryfderau'r Sir: Cerdded, Beicio, Bwyd a Diod, Diwylliant a Threftadaeth yn enwedig rhai sydd â statws 
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cenedlaethol. Defnyddio digwyddiadau mewn modd creadigol er mwyn ymateb i fenter 'Blwyddyn.....' Cymru, ee, ymestyn Gŵyl Afon Wysg ar gyfer Blwyddyn y Môr 
Cyngor Sir Gaerfyrddin Gweledigaeth Datblygu economi ymwelwyr ffyniannus yn Sir Gaerfyrddin, yn seiliedig ar ei chryfderau a'i chymeriad unigryw, sy'n cynhyrchu gwariant ac incwm lleol uwch, yn ychwanegu at ddelwedd ac enw da'r Sir ac yn gwella ansawdd bywyd i gymunedau lleol. Blaenoriaethau  Cynhyrchion a gwasanaethau arloesol. 

 Cynigion o ansawdd uchel i ymwelwyr 
 Nodweddion unigryw lleol a phrofiadau gwirioneddol 
 Partneriaeth a chydweithio. 
 Marchnata a chyfathrebu. 
 Datblygu busnes a sgiliau. 
 Mynd i'r afael ag agweddau tymhorol. 
 Cynaliadwyedd Sensitifrwydd Amgylcheddol. 
 Data cyfredol a manwl gywir ar Dwristiaeth. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf 
Gweledigaeth Bydd Rhondda Cynon Taf yn gyrchfan lwyddiannus i ymwelwyr yn rhanbarth y cymoedd yng Nghymru erbyn 2020. Nodau  Datblygu gwaith partneriaeth effeithiol o fewn y diwydiant twristiaeth.  Datblygu Rhondda Cynon Taf ar ffurf cydweithrediad o brofiadau o ansawdd i ymwelwyr.  Codi proffil a hygrededd Rhondda Cynon Taf ar fap twristiaeth y DU. 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Thema  Datblygu Llwybrau: Mae nifer helaeth iawn o lwybrau’n rhedeg i bob ran o’r Sir gan gysylltu ei phentrefi a llefydd o ddiddordeb.  Bydd y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan yn cydymffurfio ag argymhellion Deddf Teithio Llesol Cymru 2013, ac yn trafod gwella’r rhwydwaith lwybrau gyfredol ac adnabod llwybrau newydd ar gyfer y dyfodol. Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn parhau i weithio gyda’r rhanddeiliaid i ddatblygu ymhellach cynllun cynnal a chadw presennol prif lwybrau’r Sir, i gynnal archwiliadau blynyddol er mwyn adnabod problemau a chyfleoedd i’w gwella, a chanolbwyntio ar gysylltu prif atyniadau’r Sir â’i gilydd. Bydd y Bartneriaeth yn rhoi sylw hefyd i’r bwriad i droi’r A465 yn ffordd ddeuol, a’r gwelliannau ddylai ddod i ganlyn hynny i Lwybr 46 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae’r llwybrau eu hunain yn dod yn adnodd mwy a mwy gwerthfawr o ran cynnal digwyddiadau graddfa fawr, a thros y tair blynedd nesaf bydd y Bartneriaeth yn ceisio ychwanegu Hanner Marathon Merthyr Tudful a Ras Ffordd 20 milltir San Domenico i’w phortffolio o ddigwyddiadau. Yn ogystal â hynny, bydd y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan yn parhau i reoli'r llwybrau, gan ymateb mewn modd rhagweithiol i achosion o dipio anghyfreithlon a cheudyllau. Gweithredu 2.5 Sicrhau bod Hawliau Tramwy, y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol, y traciau a'r llwybrau yn cael eu rheoli'n effeithiol 
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Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Gweledigaeth Bydd ymwelwyr yn cael eu denu i gyrchfan lle mae busnesau hyfyw yn cydweithio i roi croeso cynnes i bawb, gan archwilio'r dreftadaeth gyfoethog, y tirlun dramatig, y trefi hudolus a'r amrywiaeth eang o ddigwyddiadau a gweithgareddau a gynigir ym Mlaenau Gwent. Trafnidiaeth a Datblygu Llwybrau Llwybrau: Mae'r llwybrau a gynigir ar hyn o bryd yn parhau i gael derbyniad da, ond mae'n hanfodol ein bod yn ystyried cyfleoedd newydd i wella'r hyn a gynigir i farchnadoedd niche, ac i gynyddu hygyrchedd, drwy ddatblygu llwybrau newydd a hwy.                                    
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Atodiad 4 
 Rhestr o swyddogaethau dirprwyedig  Deddf Rhan Pwrpas 

Adeiladu, cynnal a chadw, trwsio, gosod arwyddbyst ac arolygu Deddf Priffyrdd 1980 36 Priffyrdd i'w cynnal ar draul y cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 41 Dyletswydd i gynnal priffyrdd a gynhelir ar draul y cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 62 Pŵer gwella cyffredinol Deddf Priffyrdd 1980 66(3) Llwybrau troed a rheilenni gwarchod ar gyfer priffyrdd sydd i'w 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 a gynhelir ar draul y cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 92 Ailadeiladu pont sydd i'w chynnal ar draul y cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 100 Draenio priffyrdd Deddf Priffyrdd 1980 101 Pŵer i lenwi ffosydd ar ochr y ffordd Deddf Priffyrdd 1980 102 Cyflawni gwaith i warchod 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'n gysylltiedig a gwelliannau er budd pobl â phroblemau symudedd Deddf Priffyrdd 1980 150 Dyletswydd i gael gwared ag eira, pridd ac ati o'r briffordd Deddf Cefn Gwlad 1968 27 Dyletswydd i osod arwyddbyst oddi ar ffordd fetlin a chyfeirbwyntiau ar lwybrau Gorfodi'r ddyletswydd hollbwysig i ddiogelu hawliau'r cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 130 Diogelu hawliau'r cyhoedd Deddf Priffyrdd 1980 130A Hysbysiadau i orfodi dyletswydd yn gysylltiedig â llwybrau cyhoeddus Deddf Priffyrdd 1980 130B Gorchmynion yn dilyn hysbysiad o dan Adran 130A Deddf Priffyrdd 1980 56 Trafodion ar gyfer gorchymyn i drwsio priffordd  Deddf Priffyrdd 1980 57 Pwerau diofyn yn gysylltiedig â pheidio trwsio priffyrdd sydd i'w cynnal yn breifat Deddf Priffyrdd 1980 59 Adennill treuliau yn sgil traffig eithriadol Deddf Priffyrdd 1980 131(1)(b) Cosb am ddifrodi priffordd - gwaredu  Deddf Priffyrdd 1980 131(1)(c) Cosb am ddifrodi priffordd - gadael eitemau Deddf Priffyrdd 1980 131(2) Cosb am ddifrodi priffordd - tynnu arwyddion i lawr Deddf Priffyrdd 1980 131A Tarfu ar wyneb rhai priffyrdd Deddf Priffyrdd 1980 132 Marciau anawdurdodedig ar y briffordd 
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Deddf Priffyrdd 1980 134 Aredig llwybr troed neu lwybr ceffyl Deddf Priffyrdd 1980 135 Awdurdodi gwaith arall sydd yn tarfu 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 greu rhwystr bwriadol Deddf Priffyrdd 1980 137A Pŵer i orchymyn troseddwr i gael gwared ar rwystr Deddf Priffyrdd 1980 142 Trwydded i blannu coed, llwyni mewn priffordd Deddf Priffyrdd 1980 143 Pŵer i gael gwared â strwythurau oddi ar briffyrdd Deddf Priffyrdd 1980 145 Pwerau yn gysylltiedig â gatiau dros briffyrdd Deddf Priffyrdd 1980 146 Dyletswydd i gynnal camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl Deddf Priffyrdd 1980 148 Cosb am adael pethau neu am osod bythod ar briffyrdd Deddf Priffyrdd 1980 149 Gwaredu pethau a adawyd ar briffyrdd gan achosi niwsans Deddf Priffyrdd 1980 154 Torri coeden neu dorri coeden i lawr os yw'n tyfu dros ffordd neu lwybr troed, neu sy'n achosi perygl  Deddf Priffyrdd 1980 311 Troseddau parhaus Deddf Priffyrdd 1980 322 Cyflwyno hysbysiadau Deddf Priffyrdd 1980 323 Cyfrifo cyfnodau Deddf Cymalau Heddlu Tref 1847 28 Mân droseddau amrywiol ar y strydoedd 
Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 

57 Cosb am osod hysbysiadau ar lwybrau troed er mwyn atal y cyhoedd rhag eu defnyddio 
Deddf Arfau Tân 1968 19 Arf tân mewn man cyhoeddus Deddf Traffig Ffyrdd 1988 34 Gwahardd gyrru cerbydau a yrrir yn fecanyddol mewn mannau eraill ar wahân i'w gyrru ar ffyrdd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 59 Gwahardd cadw teirw ar dir y mae hawl tramwy cyhoeddus yn mynd ar ei draws Swyddogaethau yn gysylltiedig â'r Map Diffiniol Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 53 Dyletswydd i adolygu'r map diffiniol a'r datganiad 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 unigolyn arall Deddf Priffyrdd 1980 122 Pŵer i wyro dros dro os yw'r briffordd ar fin cael ei thrwsio neu ei lledu 
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Atodiad 5  
Gwerthusiad o'r graddau y cafodd y CGHT blaenorol ei gyflawni  

SOA1 Monitro ac Asesu'r CGHT 
Cyf Gweithred 
1.1 Sefydlu gweithdrefn i adrodd ar weithrediad y CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni'n uniongyrchol. Serch hynny, mae adroddiadau chwarterol a blynyddol ar brosiectau a ariennir drwy grant CGHT Llywodraeth Cymru wedi disodli hyn i raddau.  
1.2 Llunio adroddiad ar weithrediad y CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni'n uniongyrchol. Serch hynny, mae adroddiadau chwarterol a blynyddol ar brosiectau a ariennir drwy grant CGHT Llywodraeth Cymru wedi disodli hyn i raddau.  
1.3 Sefydlu gweithdrefn i adolygu'r CGHT bob 5 mlynedd  
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni. Nid yw hwn yn ofyniad statudol, ac yn y pen draw fe'i tybiwyd yn rhy feichus ac yn ddiangen.  
1.4 Cynnal adolygiad 5 mlynedd o'r CGHT 
 Cynnydd:  Heb ei gyflawni Nid yw hwn yn ofyniad statudol, ac yn y pen draw fe'i tybiwyd yn rhy feichus ac yn ddiangen.  
 
SOA2 Gwelliannau i'r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus 
Cyf Gweithred 
2.1 Sefydlu hierarchaeth o lwybrau o fewn y rhwydwaith HTC   
 Cynnydd:  Sefydlwyd hierarchaeth, ac mae'r hierarchaeth honno bellach yn sail i'r rhaglen waith y mae'r gwasanaeth Wardeiniaid yn gweithio'n unol â hi. Mae manylion yr hierarchaeth wedi'u cynnwys yn y CGHT, ac fe gafodd cwestiwn ei gynnwys yn holiadur y CGHT ynghylch a ddylid ei newid.   
2.2 Cynyddu % y rhwydwaith HTC sydd yn hawdd ei defnyddio i 65% erbyn 2013 
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Cynnydd:  57.62% oedd y ffigur ar gyfer 2013/14, ond y ffigur ar gyfer 2016/17 oedd 56.74%. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i gynnal arolwg 5% blynyddol yn seiliedig ar fethodoleg Cymdeithas y Syrfëwyr Sirol. Ystyrir hyn ymhellach yn y CGHT. Cynhelir gwerthusiad o gyflwr presennol y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn y CGHT.  
2.3 Nodi a gweithredu llwybrau cylchol a llwybrau cyswllt o fewn y rhwydwaith 
 Cynnydd:  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi nifer o deithiau cerdded cylchol sy'n amrywiol o ran hyd ac o ran lefel anhawster, a hynny ar-lein ac ar ffurf taflenni printiedig (naill ai'n rhad ac am ddim neu'n rhad). Yn ogystal â hynny, ceir llwybrau sain, teithiau cerdded ar fws, a geolwybrau. Gellir gweld pob un yn http://www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/where_to_walk?lan=cy Caiff nifer o lwybrau marchogaeth a llwybrau beicio hefyd eu hyrwyddo, y gellir eu gweld yn http://www.breconbeacons.org/horse-riding-routes?lan=cy ac yn http://www.breconbeacons.org/cycling-mountain-biking?lan=cy ac mae nifer o daflenni printiedig hefyd ar gael (naill ai'n rhad ac am ddim neu'n rhad). Ceir manylion yn https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/ Y prif gyhoeddiad ar gyfer beicio mynydd yw "Beicio mynydd ym Mannau Brycheiniog" sy'n cynnwys 12 o lwybrau ar gyfer beicwyr amrywiol o ran gallu. Mae'r cyhoeddiad ar werth ar hyn o bryd drwy'r siop ar-lein am £8.50. Mae manylion yr holl lwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi'u cynnwys yn y CGHT.   
2.4 Nodi a gweithredu llwybrau a safleoedd lle gellir tynnu rhwystrau i bobl anabl, lle bo'n rhesymol ymarferol.  
 Cynnydd:  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyhoeddi manylion 27 o deithiau cerdded sy'n cynnig mynediad hwylus a manylion 6 ardal goedwig sy'n cynnwys llwybrau mynediad hwylus, neu a chanddynt lwybrau felly gerllaw. Gellir gweld y rhain yn http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks?lan=cy Mae rhai o'r rhain hefyd yn llwybrau sain. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi cyhoeddi llyfryn sy'n dwyn y teitl "Cyrchfannau sy'n cynnig Mynediad Hwylus" sy'n rhestru 55 o lwybrau a safleoedd y ceir mynediad hwylus iddynt. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys manylion am wynebau, llethrau a chyfleusterau cyfagos, ee, mannau parcio, toiledau a siopau. Mae angen diweddaru'r wybodaeth ar y wefan ac yn y llyfryn bellach. Mae rhestr o atyniadau sy'n cynnig mynediad hwylus hefyd ar gael yma http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_attractions?lan=cy  
2.5 Ailosod celfi yn ôl yr angen gan ddefnyddio'r egwyddor o ddewis yr opsiwn lleiaf cyfyngedig lle bo'n rhesymol ymarferol  
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Cynnydd:  Gwyddys o adroddiadau cynnydd Rhaglen Ariannu'r CGHT fod 41 o gamfeydd wedi cael eu tynnu, 47 o gatiau wedi cael eu gosod a 27 o gamfeydd newydd wedi cael eu hamnewid yn rhan o'r prosiectau a ariennir drwy'r Rhaglen Ariannu. Fodd bynnag, mae staff Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi canfod bod llawer o dirfeddianwyr/tenantiaid a chanddynt dda byw yn amharod i weld gatiau'n cael eu gosod yn lle camfeydd, rhag ofn i'r anifeiliaid ddianc wedi i'r gatiau gael eu gadael ar agor. Yn ogystal â phryderon eraill, amlygwyd atebolrwydd, yn enwedig mewn perthynas ag achos Mirvahedy v Henley [2003]. Cyfeirir yn aml at hyn fel rheswm dros beidio â gosod gatiau, oherwydd yr atebolrwydd llym am unrhyw ddifrod y gallai stoc ei achosi ar ôl dianc.     
2.6 Adnewyddu neu ailosod cyfeirbwyntiau a chyfeirbyst fel bo'r angen, gan wella'r wybodaeth a ddangosir ar gyfeirbyst, lle bynnag y bo hynny'n bosibl ac yn briodol 
 Cynnydd:  Yn rhan o Raglen Ariannu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi adnewyddu, gosod neu ailosod 41 o byst cyfeirio, 294 o gyfeirbyst a 2555 o gyfeirbwyntiau ers 2008.  
2.7 Llunio rhestr o lwybrau lle dylid clirio llystyfiant yn gyfnodol 
 Cynnydd:  Cwblhawyd hyn a defnyddir y rhestr yn sail ar gyfer y gwaith clirio llystyfiant blynyddol. Gwelir y manylion yn y CGHT.  
2.8 Cymryd camau cadarnhaol i weithredu strategaeth erydiad yr ucheldir PCBB 
 Cynnydd:  Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol wedi cyflawni gwaith ar oddeutu 30km o lwybrau'r ucheldir ers cyhoeddi'r CGHT. Ariannwyd llawer o'r gwaith hwn gan Raglen Ariannu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Bydd Strategaeth Erydiad yr Ucheldir yn cael ei hadolygu yn rhan o adolygiad y CGHT.  
2.9 Ailosod pontydd yn ôl yr angen yn unol â'r hierarchaeth 
 Cynnydd:  Mae cronfa ddata Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynnwys 330 o bontydd, sy'n cynnwys popeth o groesfannau bychain dros ffosydd hyd at groesfannau dros brif afonydd. Nid yw pob un ohonynt ar y rhwydwaith hawliau tramwy ond maent oll yn hygyrch i'r cyhoedd. Yn rhan o Raglen Ariannu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy mae 35 o bontydd wedi cael eu hamnewid ers 2008.  
2.10 Mewnbynnu'r holl wybodaeth o arolwg y rhwydwaith hawliau tramwy i gronfa ddata HTC yr Awdurdod.  
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 Cynnydd:  Cwblhawyd yr ymarfer hwn sawl blwyddyn yn ôl. Caiff materion a adroddir yn sgil hap-arolygon 5% blynyddol Awdurdod y Parc Cenedlaethol o'r rhwydwaith hawliau tramwy a'i arolwg pontydd blynyddol eu mewnbynnu i'r gronfa ddata ar gylch blynyddol parhaus. Caiff y rhain wedyn eu cynnwys yn rhaglenni gwaith Wardeiniaid unigol.  
 
SOA3 Gwella Darpariaeth Gwybodaeth 
Cyf Gweithredu 
3.1 Darparu mwy o wybodaeth mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch 
 Cynnydd:  Mae amrywiaeth o ddeunydd hyrwyddo wedi cael ei datblygu ers mabwysiadu'r CGHT, ynghyd â gwefan ar wahân ar gyfer cyrchfannau a luniwyd drwy bartneriaeth rhwng Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Thwristiaeth Bannau Brycheiniog (www.bannaubrycheiniog.org). Mae'r wefan yn hyrwyddo amrywiaeth o lyfrau, taflenni, geolwybrau, llwybrau sain a phodlediadau - mae'n rhaid talu am gyfran o'r rhain, ond mae'r gweddill yn rhad ac am ddim. Mae siop gwefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol (https://www.beacons-npa.gov.uk/shop/) yn cynnwys ystod o gyhoeddiadau ar gyfer gwahanol alluoedd. Mae'n rhaid talu am bob un o'r rhain. Mae taflenni ar gael am ddim mewn Canolfannau Ymwelwyr ac yn swyddfa Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol hefyd wedi adolygu llwybr Ffordd y Bannau y mae modd ei lawrlwytho bellach ar ffurf ffeil gpx yn weddol rad.   
3.2 Sefydlu adran Mynediad a Hawliau Tramwy ar wefan APCBB. 
 Cynnydd:  Mae'r wefan wedi cynnwys adran Mynediad a Hawliau Tramwy ers amryw o flynyddoedd, ac mae'n trafod testunau fel Mynediad Agored, Digwyddiadau Hamdden (ychwanegiad diweddar), Erydiad ar Lwybrau'r Ucheldir, y CGHT a'r Fforwm Mynediad Lleol. Gellir cysylltu â'r Timau Mynediad a Hawliau Tramwy o'r fan honno.   
3.3 Sefydlu dull electronig o adrodd am broblemau ar HTC  
 Cynnydd:  Nid yw hyn ond ar gael ar ffurf syml drwy wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Cyflwynir adroddiadau drwy ffurflen ar y we (http://www.bannaubrycheiniog.org/cysylltwch-a-ni/) neu drwy e-bost (http://www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/manylion-cyswllt/). Gellir adrodd am broblemau'n gysylltiedig â thir mynediad ar we-ffurflen ar wahân (http://www.bannaubrycheiniog.org/amgylchedd/mynediad-a-hawliau-tramwy/tir-mynediad-gwneud-cais-am-welliannau-neu-adrodd-am-broblemau/) er bod y ffurflen hon yn cael ei defnyddio'n aml i adrodd am broblemau ar hawliau tramwy.  
3.4 Darparu gwybodaeth am lwybrau i gerbydau oddi ar y ffordd ar wefan APCBB 
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 Cynnydd:  Oherwydd effaith gyfunol Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 a Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, ychydig iawn o lwybrau sydd ar gael i gerbydau a yrrir yn fecanyddol, hy, cilffyrdd sy’n agored i bob traffig, ac maent yn cynrychioli cyfran fechan iawn o'r rhwydwaith hawliau tramwy cyfan. Ar sail hynny, ni chafwyd unrhyw weithredu ynghylch hyn. Ceir llwybrau eraill a allai fod yn hygyrch i gerbydau a yrrir yn fecanyddol, a dangosir y rhain ar y Rhestr Strydoedd a ddelir gan bob awdurdod unedol unigol. Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cynghori aelodau o'r cyhoedd i wirio'r Rhestrau hynny a gofyn am gyngor gan yr awdurdod unedol priodol ynghylch hygyrchedd y llwybrau arnynt.     
3.5 Darparu gwybodaeth am leoliad a maint ardaloedd parcio a chyfleusterau cysylltiedig 
 Cynnydd:  Ar y cyfan, mae'r wybodaeth am ddarpariaeth ardaloedd parcio wedi'i chyfyngu fel arfer i ddeunydd darllen hyrwyddo ac, ynghyd â gwybodaeth am doiledau, mae'r wybodaeth honno fel arfer yn gysylltiedig â thaith gerdded/marchogaeth/beicio neu safle penodol. Er enghraifft, yn adran Llwybrau Mynediad Hwylus ar y wefan cyrchfannau (http://www.breconbeacons.org/explore/easier_access/easier_access_walks?lan=cy) nodir gwybodaeth am ddarpariaeth parcio a thoiledau ar gyfer pob taith gerdded, lle bo'r ddarpariaeth honno ar gael. Ar hyn o bryd, ni ellir canfod yr holl gyfleusterau parcio a thoiledau cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol mewn un man.   
3.6 Nodi gwybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus â llwybrau a hyrwyddir gan APCBB a'u cynnwys yng nghyhoeddiadau'r Awdurdod. 
 Cynnydd:  Ar hyn o bryd, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddau lyfryn o deithiau cerdded sydd yn gysylltiedig â gwasanaethau bws, sef Teithiau Cerdded Mynyddig ar Fws a Theithiau Cerdded i Deuluoedd ar Fws. Teithiau cerdded llinol yw'r rhan fwyaf o'r rhain, sydd yn amrywio o ran eu hyd a'u lefel anhawster, o un safle bws i safle bws arall. Efallai y bydd gwasanaeth bws wedi'i nodi ar gyhoeddiadau eraill, ond ni fydd hynny'n digwydd bob tro gan fod oes y cyhoeddiad yn aml yn hwy nag oes y gwasanaeth bws.     
 
SOA4 Gwelliannau i'r Map Diffiniol a'r Datganiad 
Cyf Gweithredu 
4.1 Mewn cydweithrediad â'r AUau, datblygu'r Map Diffiniol a'r Datganiad fel eu bod yn gyfredol  
 Cynnydd:  Cwblhawyd 63 o orchmynion yn y cyfnod rhwng Ebrill 2007 a Mawrth 2016.  
4.2 Nodi ac unioni'r holl anghysondebau ar y Map Diffiniol 
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 Cynnydd:  Nodwyd dros 700 o anghysondebau yn rhan o'r arolwg o 100% o'r rhwydwaith a gynhaliwyd wrth baratoi'r CGHT, ac ar ôl paratoi'r cynllun. Mae 15 o orchmynion wedi cael eu gwneud ers mabwysiadu'r CGHT, yn benodol er mwyn ymdrin ag anghysondebau yn unig. Fodd bynnag, mae llunio gorchmynion yn broses gostus oherwydd y gofynion i hysbysu'r cyhoedd. Oherwydd hynny, a phrinder y gyllideb, mae'r cynnydd yn araf iawn.  
4.3 Clirio'r ôl-groniad o Orchmynion Addasu'r Map Diffiniol 
 Cynnydd:  Mae'r ôl-groniad o Orchmynion Addasu'r Map Diffiniol wedi gostwng o 21 (yn 2007) i 18  
4.4 Clirio'r ôl-groniad o Orchmynion Llwybr Cyhoeddus 
 Cynnydd:  Mae'r ôl-groniad o Orchmynion Llwybr Cyhoeddus wedi gostwng o 96 (yn 2007) i 46  
4.5 Ymdrin ag eithriadau i Ddeddf NERC wrth iddynt godi 
 Cynnydd:  Nid oes yr un wedi codi ers gweithredu Deddf NERC 2006, ac nid oes unrhyw Orchmynion wedi cael eu cyflwyno i Addasu'r Map Diffiniol.  
4.6 Cywain a chyhoeddi cofrestr statudol o Orchmynion Addasu'r Map Diffiniol 
 Cynnydd:  Dim ond Cyngor Sir Powys a ddirprwyodd y swyddogaeth hon i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae rhestr o geisiadau wedi'u cywain, ond nid ydynt wedi cael eu cyhoeddi ar wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethol eto.   
4.7 Cywain a chyhoeddi cofrestr statudol o Orchmynion Llwybr Cyhoeddus 
 Cynnydd:  Nid yw'r swyddogaeth hon wedi'i dirprwyo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol.  
4.8 Cywain a chyhoeddi cofrestr statudol o ddatganiadau a adneuwyd a datganiadau a gyflwynwyd 
 Cynnydd:  
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Nid yw'r swyddogaeth hon wedi'i dirprwyo i Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cadw cofnod o'r holl ddatganiadau a adneuir a'r holl ddatganiadau a gyflwynir gyda'r awdurdodau unedol.   
 
SOA5 Gwella Mynediad i'r Cyhoedd drwy Gynlluniau Amaeth-Amgylchedd 
Cyf Gweithredu 
5.1 Trafod ychwanegiadau i'r rhwydwaith mynediad drwy gynllun Tir Gofal 
 Cynnydd:  Mae cynllun Tir Gofal wedi dod i ben, ac mae'r holl fynediad caniataol a gododd yn dros oes y cynllun hwnnw wedi dod i ben, er bod rhai ffermydd wedi cadw llwybrau y tu allan i gytundebau ffurfiol.  Pan oedd y cynllun yn ei anterth, roedd yn cynnwys 61 o lwybrau caniataol (cyfanswm o 42.72km o hyd), 4 llwybr ceffyl caniataol (cyfanswm o 2.24km o hyd) a 29 ardal mynediad caniataol (sef cyfanswm o 163.81ha o arwynebedd). Mae'r nifer sy'n cynnig defnydd caniataol drwy gynllun Glastir yn llawer llai, ac ychydig iawn o fynediad caniataol a geir drwy'r cynllun hwn o fewn y Parc Cenedlaethol ar hyn o bryd.  
5.2 Annog partneriaid i roi digon o gyhoeddusrwydd i'r ychwanegiadau hyn 
 Cynnydd:  Darparwyd gwybodaeth am argaeledd mynediad caniataol yn ystod cynllun Tir Gofal ar wefan Cyngor Cefn Gwlad Cymru, ac yn ddiweddarach ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru. Daeth yr wybodaeth honno'n fwyfwy prin erbyn tua diwedd y cynllun. Llywodraeth Cymru sydd bellach yn rheoli argaeledd mynediad caniataol drwy gynllun Glastir. Nid yw'n hawdd canfod ardaloedd lle ceir mynediad caniataol ar hyn o bryd.   
 
SOA6 Parcio i Bobl Anabl ac Integreiddio Trafnidiaeth Gyhoeddus a Mynediad i'r Cyhoedd 
Cyf Gweithredu 
6.1 Nodi ardaloedd addas i leoli mwy o fannau parcio wedi'u neilltuo i bobl anabl 
 Cynnydd:  I raddau helaeth, dim ond ar ei eiddo ei hun y gall Awdurdod y Parc Cenedlaethol weithredu yng nghyswllt datblygu hyn, ac fe gafwyd cynnydd yn y ddarpariaeth ar amrywiaeth o safleoedd, ee, Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, Parc Gwledig Craig-y-nos.  
6.2 Gweithredu gwelliannau a nodwyd yn 6.1 lle bynnag y bo hynny'n rhesymol ymarferol 
 Cynnydd:  Gweler 6.1 uchod  
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6.3 Cysylltu â chwmnïau bysiau i ddarparu dolenni cyswllt i lwybrau a hawliau tramwy a hyrwyddir 
 Cynnydd:  Mae hyn yn gysylltiedig â 3.6 uchod. Ar hyn o bryd, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddau lyfryn o deithiau cerdded sydd yn gysylltiedig â gwasanaethau bws, sef Teithiau Cerdded Mynyddig ar Fws a Theithiau Cerdded i Deuluoedd ar Fws. Mae cyhoeddiadau o'r fath yn ddibynnol ar sefydlogrwydd hirdymor llwybrau bws er mwyn sicrhau bod y cyhoeddiadau hynny'n parhau i fod yn gyfredol am gyfnod hir. Yn anffodus, ni ellir gwarantu sefydlogrwydd hirdymor, a bydd hyn yn cyfyngu ar ddatblygu cyhoeddiadau pellach o'r math hwn.     
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Atodiad 6 
 Polisi ac Arfer ar gyfer Strwythurau Presennol  1 Fel yr awdurdod priodol, mae gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol ddyletswydd gyfreithiol39 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.40  

 
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 Datganiad41  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.   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 
                                                
39O dan bwerau a ddirprwyir gan yr Awdurdodau Unedol 
40 Deddf Priffyrdd 1980 a146 (4). 
41Mae Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rheoli saith Map Diffiniol, gyda dyddiad perthnasol gwahanol ar bob un. 
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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 1, 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 1, dylid awdurdodi'r strwythur hwnnw'n unol ag Adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 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 1, 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 1, 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 
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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 1:   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.  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 42 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 gorchymyn 43  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. 
 
 
 
 
                                                
42 Canllawiau Statudol Llywodraeth Cynulliad Cymru Mawrth 2007 
43Nid 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 1  Meini prawf i'w hystyried wrth awdurdodi strwythurau newydd  Adran 147 (Deddf 147, 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 7 
 Llwybrau a Hyrwyddir  Dangosyn PR1 - Yr holl lwybrau a hyrwyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Dangosyn PR2 - Llwybrau cerdded a hyrwyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322      
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 Dangosyn PR3 - Llwybrau marchogaeth a hyrwyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Dangosyn PR4 - Llwybrau beicio a hyrwyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322       
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Dangosyn PR5 - Llwybrau beicio mynydd a hyrwyddir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322                              
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Atodiad 8 
 Prif lwybrau ac ardaloedd a hyrwyddir  Geobarc Y Fforest Fawr  Mae Geobarc Byd-eang UNESCO y Fforest Fawr ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'n ffurfio rhan orllewinol y Parc Cenedlaethol, gan ymestyn o Lanymddyfri yn y gogledd hyd at Ferthyr Tudful yn y de, o Landeilo yn y gorllewin at Aberhonddu yn y dwyrain (Dangosyn PR6).  Dangosyn PR6 - Map o Geobarc y Fforest Fawr  

 © Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata 2018 Arolwg Ordnans 100019322  Mae Geobarc 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 diddordebau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol.   Cafodd y Geobarc ei dderbyn i Rwydwaith Geobarciau Ewrop yn mis Hydref 2005 ac wedyn daeth yn aelod o Rwydwaith Byd-eang y Geobarciau sy'n derbyn cymorth gan UNESCO ym mis Hydref 2006.  Nod Geobarc UNESCO Byd-eang y Fforest Fawr yw hyrwyddo dealltwriaeth ehangach ynghylch treftadaeth yr ardal - nid yn unig ei threftadaeth ddaearegol, ond hefyd agweddau eraill ar ei hanes naturiol a'r dreftadaeth ddiwylliannol ehangach - ac annog datblygiad twristiaeth gynaliadwy sy'n seiliedig ar y dreftadaeth honno sydd o fudd i drigolion ac ymwelwyr â'r ardal.  
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 Ucheldir helaeth yw Fforest Fawr, a gafodd ei gynnwys yn y Parc Cenedlaethol wrth ei ddynodi yn 1957. Mae'r ucheldir hwn yng nghanol y Geobarc, ond mae'r Geobarc yn ymestyn y tu hwnt iddo i gynnwys rhan helaeth o'r cefn gwlad o'i amgylch. Mae'r 763km2 (300 milltir sgwâr) yn cynnwys mynydd a rhostir, dolydd a choedwigoedd, trefi a phentrefi, llynnoedd ac afonydd.   Mae gan y Geobarc ei wefan ei hun http://www.geobarcyfforestfawr.org.uk/ a reolir gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am y gweithgareddau y gellir cymryd rhan ynddynt yn y Geobarc, yn ogystal â mannau i ymweld â hwy. Mae'n cynnwys Geolwybrau amrywiol (y ceir taflenni ar eu cyfer ar www.beacons-nap.gov.uk o dalu ffi) a llwybrau sain a phodlediadau y gellir eu lawrlwytho. Ceir cysylltiadau agos rhwng y wefan a www.bannaubrycheiniog.org, ac mae'r naill wefan a'r llall yn rhannu nifer o dudalennau.  Gwlad y Sgydau  Ym mhen Cwm Nedd, a rhwng y triongl a ffurfir gan aneddiadau Hirwaun, Pontneddfechan ac Ystradfellte, ceir yma amgylchedd hynod unigryw yn llawn ceunentydd coediog, ogofâu, llyncdyllau a sgydiau.  Mae'r ardal yn cynnwys dau safle o ddiddordeb gwyddonol arbennig ac ardal cadwraeth arbennig, sy'n cynnwys coed derw ac ynn, yn ogystal â thros 200 o rywogaethau o fwsoglau, llysiau'r afu a rhedyn. Y mae hefyd yn cynnwys sawl heneb restredig.  Ceir sawl sgwd ar afon Nedd a'i his-afonydd. Y fwyaf enwog yw Sgwd-yr-Eira ar afon Hepste, lle mae 
llwybr naturiol yn eich tywys y tu ôl i len o ddŵr.  Mae'r ardal yn denu tua 160,000 o ymwelwyr y flwyddyn sy'n cymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau awyr agored. Hyrwyddir yr ardal yn:  http://www.breconbeacons.org/waterfall-country?lan=cy  Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon  Mae Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon hefyd yn croesi ar draws ffin y Parc Cenedlaethol. Enillodd ei statws yn 2000 i gydnabod ei gyfraniad at y chwyldro diwydiannol - hanes a adroddir drwy asedau treftadol yr ardal.   Mae gwefan ar gael ar gyfer y safle, sef http://www.visitblaenavon.co.uk/cy/Homepage.aspx, sydd yn cynnwys manylion amryw o deithiau cerdded graddedig y gellir eu lawrlwytho. Mae rhai o'r llwybrau i gerddwyr 'egnïol' wedi'u lleoli o fewn y Parc Cenedlaethol ac yn ddibynnol ar y rhwydwaith hawliau tramwy lleol.     Taith Taf  Lansiwyd Taith Taf ym 1988, ac mae'n un o'r llwybrau hynaf i gael ei hyrwyddo gan y Parc Cenedlaethol. Llwybr cerdded a beicio ydyw, a gychwynnwyd ac a gydgysylltwyd gan ymddiriedolaeth Groundwork Merthyr a Cynon, gyda chydweithrediad y cynghorau yr oedd y llwybr yn mynd drwy eu hardaloedd.   Oddi mewn i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae'n mynd ar hyd cymysgedd o ffyrdd 
cyhoeddus, hawliau tramwy cyhoeddus, ystad Dŵr Cymru a llwybr tynnu ar gamlas. Mae prif lwybr 
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beicio a cherdded yn ymestyn o Ferthyr Tudful i Aberhonddu heibio Pontsticill, Talybont ar Wysg, Pencelli a Llanfrynach. Mae'r is-lwybr cerdded yn ymestyn i'r gogledd o Ferthyr Tudful i Aberhonddu yn gyfochr â'r A470.  Caiff ei hyrwyddo gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol a hefyd gan eraill drwy wefannau amrywiol. Dyma'r prif ffynonellau gwybodaeth:  http://www.breconbeacons.org/long-distance-cycle-routes?lan=cy 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 rhai rhannau o Daith Taf ers diddymu Groundwork, yn bennaf gan mai hawliau tramwy cyhoeddus yw'r rhannau hynny, ni cheir cyfrifoldeb na strwythur cyffredinol ar gyfer rheoli Taith Taf ar ei hyd o fewn y Parc Cenedlaethol.   Llwybr Clawdd Offa  Gan ddilyn ffin Cymru/Lloegr, mae rhan o'r llwybr yn dilyn ffin ddwyreiniol y Parc Cenedlaethol lle mae'n croesi'r Mynyddoedd Du rhwng y Gelli Gandryll ym Mhowys a Phandy yn Sir Fynwy. Mae'r rhan o'r llwybr sydd o fewn y Parc Cenedlaethol yn dilyn hawliau tramwy cyhoeddus.     Mae'r prif ffynonellau o wybodaeth am y llwybr i'w cael yn:  https://www.nationaltrail.co.uk/offas-dyke-path http://offasdyke.org.uk/  Fe'i hyrwyddir hefyd gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn:  http://www.breconbeacons.org/explore/things_to_do/walking/irresistible_offa?lan=cy  Yn dilyn prosiect dwy flynedd, gwerth £1 miliwn ‘Cerdded gydag Offa,’ lle bu Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn cydweithio â nifer o bartneriaid twristiaeth yng Nghymru a Lloegr i hyrwyddo cyfleoedd i gerddwyr ar hyd y Llwybr Cenedlaethol, sefydlwyd y canlynol.   https://www.facebook.com/WalkingWithOffa  Ffordd y Bannau  Mae'r daith gerdded hon sy'n 152km (95 milltir) o hyd yn cynnwys rhai o olygfeydd gorau'r Parc Cenedlaethol. Sefydlwyd y llwybr yn wreiddiol yn 2005, ac mae'n cymryd 8 diwrnod i gerdded ar ei hyd. Diwygiwyd y llwybr yn 2016.   Mae'r llwybr ar gael ar ffurf llyfryn a ffeil gpx. Mae'r prif ffynonellau o wybodaeth ar-lein i'w cael yn:   http://www.breconbeaconsparksociety.org/national-park/the-beacons-way/ http://www.breconbeacons.org/beacons-way  Y Tro Tair Afon     
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 Mae'r Tro Tair Afon yn rhan o'r Rhwydwaith Cenedlaethol o Lwybrau Ceffyl, cyfres o droeon traws gwlad y mae Cymdeithas Merlota Prydain wedi ymchwilio iddynt a'u datblygu. Mae'r llwybr yn dechrau wrth Tidbach yn Swydd Gaerwrangon, yn mynd i mewn i Swydd Henffordd wrth Wolferlow ac yn croesi afonydd Llugwy ac Wysg gan gyrraedd Cymru tua 100km (60 milltir) yn diweddarach ym Mhenybegwn ar ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.   O fewn y Parc Cenedlaethol, mae'r Tro Tair Afon yn croesi llwybrau ceffyl yr iseldir a'r ucheldir ac yn mynd ar hyd ochr orllewinol y Mynyddoedd Du cyn mynd heibio ymyl llyn Llangors a chroesi Afon Wysg i orffen wrth Ganolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol, yn Libanus, ger Aberhonddu. Mae'r llwybr yn y Parc Cenedlaethol yn 56km (35 milltir) o hyd.  Mae'r rhan sydd yn mynd drwy'r Parc Cenedlaethol ar gael ar ffurf llyfryn a pdf yn:  http://www.breconbeacons.org/all_downloads/three-rivers-ride-leaflet.pdf  Mae'r llwybr cyfan ar gael yn:  http://www.bhsaccess.org.uk/ridemaps/Ridingmap.php?file=westmidlands/Public/Threeriversride                                
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Atodiad 9 
 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  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 anghysondebau ar y map diffiniol; 



Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Drafft Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 2018 

 172 

 (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 weud 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 10 
 

Polisïau ac arferion a gynigir 
 

Mae'r polisïau a'r arferion a gynigir yn Adrannau 2 a 3 wedi'u cynnwys isod. 
 
Rhan 2 

 
i) os nad oes angen strwythur mwyach, er mwyn rheoli stoc neu fel mesur diogelwch bydd 

Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn negodi i'w symud o'r safle 
 

ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cydweithio â ffermwyr a rheolwyr tir i hyrwyddo a 
gweithredu'r opsiwn lleiaf rhwystrol, a bydd yn ceisio sicrhau cyn lleied o strwythurau ag sy'n 
bosibl 

 
iii) oni cheir amgylchiadau eithriadol, rhagdybir mai ond gatiau fydd yn cael eu hawdurdodi o dan 

adran 147 o Ddeddf Priffyrdd 1980 
 

iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhoi'r gorau i'r arfer o osod camfeydd newydd yn lle 
camfeydd diffygiol neu is-safonol ar lwybrau cyhoeddus, ond yn lle hynny bydd yn darparu ac 
yn gosod gatiau i gerddwyr yn rhad ac am ddim. Os bydd angen camfa ar dirfeddiannwr, bydd 
Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn ei darparu'n rhad ac am ddim yn lle ei gyfrifoldeb o dan 
adran 146 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ond ni fydd yn cyflawni'r gwaith gosod       

 
v) os nad yw gosod gât yn ddichonadwy (yn lle camfa) dylid gosod camfa i gŵn (wrth ochr y 

gamfa) os oes prawf o'r galw am hynny, ac os yw'r tirfeddiannwr wedi rhoi caniatâd ar gyfer 
hynny 

 
vi) bydd cyfeirbwyntiau'n cael eu gosod ar bob eitem newydd sy'n cael ei gosod ar y rhwydwaith 

hawliau tramwy, ar wahân i arwyddion (ar ochr ffyrdd), pontydd a llwybrau pren 
 
vii) os yw hawl tramwy yn ffordd bengaead, ac nad yw'n cynnig unrhyw fynediad defnyddiol, 

mynediad i dir mynediad nac yn lle neu'n nodwedd ddiddorol, ee gwylfan neu heneb neu ryw  
gyfleoedd pellach eraill i'r cyhoedd, ni fydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gosod 
arwyddbyst na chyfeirbwyntiau ar yr hawl tramwy hwnnw 

 
Rhan 3 
 
i) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog ceisiadau am 

orchmynion llwybr cyhoeddus sy'n cysylltu ffyrdd pengaead a geir ar y rhwydwaith hawliau 
tramwy, neu sy'n eu hunioni mewn rhyw ffordd arall. 
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ii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog ceisiadau am 
orchmynion llwybr cyhoeddus fydd yn gwella cysylltedd o fewn y rhwydwaith hawliau tramwy 

 
iii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog ceisiadau am 

orchmynion llwybr cyhoeddus sydd yn unioni anghysondebau sy'n bodoli yn y rhwydwaith 
hawliau tramwy 

 
iv) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn annog ceisiadau sy'n 

unioni newidiadau statws sy'n bodoli yn y rhwydwaith hawliau tramwy  
 
v) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i arfer polisi anffurfiol o beidio gosod 

arwyddbyst neu gyfeirbwyntiau ar fryniau oni cheir amgylchiadau eithriadol  
 
vi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion addasu'r map 

diffiniol yn eu trefn gronolegol, ond rhoddir blaenoriaeth i'r canlynol: 
 
 a. ceisiadau lle byddai ychwanegu neu uwchraddio hawl tramwy yn ychwanegu i raddau 

sylweddol at y rhwydwaith 
 
 b. ceisiadau lle ceir tystiolaeth gefnogol gref 
 

c. lle bydd gwall posibl yn golygu na all y cyhoedd ddefnyddio'r hawl tramwy  
 

vii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn prosesu ceisiadau am orchmynion llwybr cyhoeddus 
yn eu trefn gronolegol, ond rhoddir blaenoriaeth i'r canlynol: 

 
    a. gwyriadau sy'n amddiffyn ffawna a fflora 
 
    b. gwyriadau oddi ar iard fferm 
 
    c. gwyriadau o erddi preifat 
 

viii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn diwygio ei bolisi ynghylch adennill costau am 
orchmynion llwybr cyhoeddus a gorchmynion croesfannau rheilffordd, fel a ganlyn: 

 
a. dileu “1.0 a)" a nodi "bydd yn rhaid codi tâl safonol o £1200 (heb gynnwys TAW) am bob 

gorchymyn diwrthwynebiad" yn lle hynny 
 

b. ychwanegu "2.0 (i) lle bo'r gorchymyn yn cysylltu hawl tramwy pengaead, neu'n unioni 
hawl tramwy pengaead mewn rhyw ffordd arall" 

 
c. ychwanegu "2.0 (j) lle bo'r gorchymyn yn gwella cysylltedd o fewn y rhwydwaith hawliau 

tramwy" 
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d. ychwanegu "2.0 (k) lle bo'r gorchymyn yn unioni newidiadau statws ar y rhwydwaith 

hawliau tramwy" 
 

ix) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn canolbwyntio ar hyrwyddo teithiau cylchol lleol sy'n 
addas i gynulleidfaoedd targed, ee cerddwyr cŵn, teuluoedd â phlant, pobl â phroblemau 
symudedd 

 
x) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn parhau i ddefnyddio ei system flaenoriaethu i reoli'r 

rhwydwaith hawliau tramwy 
 
xi) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn rhoi'r gorau i osod camfeydd yn gyfagos â gatiau cae 

oni ellir dangos mai'r gamfa yw'r cyfyngiad cyfreithiol ar yr hawl tramwy. 
 
xii) a. pan fydd camfa wrth ymyl gât wedi dod i ddiwedd ei hoes ddefnyddiol, bydd Awdurdod y 

Parc Cenedlaethol yn ei datgomisiynu. Os gellir dangos mai'r gamfa yw'r cyfyngiad cyfreithiol 
ar yr hawl tramwy, bydd yn ddarostyngedig i'r polisi a nodir yn 2.144 (iv) 

 
 b. bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn gosod gatiau i gerddwyr neu farchogion wrth ymyl 

gatiau cae os bydd hynny'n hwylus, ar sail rheoli tir neu ddiogelwch.   
 

xiii) bydd Awdurdod y Parc Cenedlaethol yn mabwysiadu egwyddorion arweiniol Grŵp Sgiliau'r 
Diwydiant Llwybrau  
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Atodiad 11 
 "Egwyddorion Arweiniol” ar gyfer rheoli llwybrau'r ucheldir     • Bydd gwaith ar lwybrau'n cael ei gyflawni'n unol â fframwaith rheoli cydlynol, gan gynnwys ymrwymiad i gynnal a chadw yn y tymor hir. Bydd yn cael ei integreiddio ag amcanion rheoli eraill   • Mae angen i asiantaethau rheoli ac ariannu ddeall athroniaeth ac arferion sylfaenol gwella llwybrau  • Bydd gwaith ar lwybrau yn cael ei gynhyrchu yn sgil arolwg o'r ardal ac ymarfer blaenoriaethu  • Rhoddir y flaenoriaeth i leihau difrod amgylcheddol, a gwaith adfer yn dilyn hynny, gan wella profiadau ymwelwyr ar yr un pryd  • Rhoddir sylw agos i agweddau amgylcheddol sensitif, yn enwedig ar safleoedd tirweddol eithriadol ac/neu ardaloedd sy'n cynnig treftadaeth naturiol o ansawdd  • Bydd ymgynghoriad addas yn cael ei gynnal â phartïon â buddiant yn sail ar gyfer rheoli'r llwybr  • Bydd pwrpas y llwybr a'r defnydd disgwyliedig ohono yn cael eu diffinio, a'r llwybr yn cael ei adeiladu i fodloni'r pwrpas hwnnw  • Bydd gwaith ar lwybrau o'r safon uchaf o ran dyluniad a gweithrediad, gan ffafrio deunyddiau o ffynonellau lleol i gydweddu â'r safle  • Bydd arferion amgylcheddol da yn hollbwysig Ni chaiff unrhyw ddeunydd sy'n cronni o'r gwaith yn cael ei wastraffu. Bydd y technegau a ddefnyddir yn gwarchod llystyfiant presennol ac adfeilion diwylliannol, a bydd y safle yn cael ei adael mewn cyflwr mor naturiol ag sy'n bosibl, oddi mewn i derfynau'r hyn sy'n ymarferol  • Dylid bod modd dangos bod y rhai sy'n ymwneud â dylunio, gweithredu a goruchwylio'r gwaith ar y llwybr yn gymwys o safbwynt proffesiynol a thechnegol  • Cyflawnir yr holl waith yn unol â rhwymedigaethau a gofynion cyfreithiol deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch gyfredol.    


