
Mae’r polisi hwn yn ymwneud â’n cyfrifoldebau statudol i reoli, datblygu, 

integreiddio a hyrwyddo’r rhwydwaith hawliau tramwy a thir arall y mae gan y 

cyhoedd fynediad ato o fewn y Parc Cenedlaethol.

 
Ein rhwydwaith o hawliau tramwy yw’r pibellau gwythiennol o lwybrau troed, 

llwybrau ceffylau a chilffyrdd sy’n cris-croesi ardal y Parc. Mae’r rhain, ynghyd â thir 

mynediad agored, yn caniatáu i bobl ymgolli eu hunain yn ein nodweddion arbennig 

ar droed, beic, ceffyl, sgwter symudedd a char a cheffyl i gael hamdden awyr agored 

â lliaws o fuddion iechyd a llesiant.

 

 

Byddwn yn sicrhau bod y rhwydwaith 
hawliau tramwy a thir mynediad yn 
fwy hygyrch i fwy o ddefnyddwyr, yn 
gysylltiedig ac yn ddigon cadarn i 
wynebu’r holl alwadau a fydd yn cael 
eu gosod arno. 



HAWLIAU TRAMWY

Pam mae hyn yn bwysig?

Mae pob darpar ddefnyddiwr o’r rhwydwaith hawliau 

tramwy a thir mynediad yn cael ei alluogi i 

werthfawrogi a mwynhau nodweddion arbennig y Parc 

Cenedlaethol mewn modd cynaliadwy, sydd felly o 

fudd i’w iechyd a llesiant. 

 

Mae aneddiadau allweddol wedi eu cysylltu â hawliau 

tramwy mwy hygyrch a allai gefnogi defnyddwyr 

lluosog. 

 

  

Sut bydd y Polisi yn cael ei roi 

ar waith ?

Mae gan yr Awdurdod hanes hir o weithio mewn 

partneriaeth i fynd i’r afael â phroblemau mynediad 

a hawliau tramwy. Bydd hyn yn parhau dros gyfnod 

y cynllun hwn, a thrwy weithio gyda’r Fforwm 

Mynediad Lleol, byddwn yn canolbwyntio ar y 

canlynol: 

 

Lleihau rhwystrau i fynediad ar hyd ein rhwydwaith 

hawliau tramwy drwy gael gwared â rhwystrau fel 

camfeydd. 

 

 

 

 

 

 

Beth fydd yn arwydd o 

lwyddiant? 

Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yn hanfodol i’n 

gwaith o gyflwyno cyfleoedd i fwynhau’r Parc 

Cenedlaethol. Cynnal rhwydwaith cysylltiedig a 

hygyrch yw un o’r ysgogiadau sydd gennym i agor y 

Parc i bob darpar ddefnyddiwr a chwalu’r 

rhwystrau i gymryd rhan. 

 

Gall y profiadau sydd ar gael o fewn y Parc 

Cenedlaethol leihau effeithiau negyddol tlodi, 

gwella cyfleoedd am gynhwysiant cymdeithasol a 

gwella iechyd a llesiant y boblogaeth. Mae gwella 

ansawdd y rhwydwaith hawliau tramwy a’r ffordd 

yr ydym yn rhannu gwybodaeth amdano, yn 

hanfodol i alluogi pob darpar ddefnyddiwr i 

fanteisio ar y buddion hyn. 

 

Mae rhwydwaith hygyrch o lwybrau troed, 

llwybrau ceffylau a chilffyrdd sy’n cael eu cynnal a 

chadw’n dda yn creu mwy o gyfleoedd i 

ddefnyddwyr gerdded neu ddefnyddio beic, ceffyl, 

sgwter symudedd a char a cheffyl fel dulliau teithio 

yn lle defnyddio cerbydau modur preifat. 

 

Sut byddwn yn mesur 

cynnydd ?

Byddwn yn monitro’r rhwydwaith hawliau tramwy 

gyda’r nod o gynyddu ei hygyrchedd o un flwyddyn i’r 

llall. 

 

Byddwn yn monitro cyfanswm hyd yr hawliau tramwy 

sydd wedi eu gwella gyda’r nod o gynyddu’r ffigur o un 

flwyddyn i’r llall. 

 

Byddwn yn monitro’r cynnydd ar ddatblygu hawliau 

tramwy mwy hygyrch i gysylltu aneddiadau (gweler 

hefyd y Polisi Teithio Llesol). 

 

 

Mynd i’r afael â’r erydu sy’n gysylltiedig â mynediad 

dynol drwy waith gwella hawliau tramwy. 

 

Creu llwybrau diogel oddi ar y ffordd sy’n gallu cael 

eu defnyddio gan ddefnyddwyr lluosog pan fydd hyn 

yn gyson â nodweddion arbennig y Parc 

Cenedlaethol (gweler hefyd y Polisi Teithio Llesol). 
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