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1.0 Cyflwyniad

Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn rhan unigryw o’n diwylliant.Yn draddodiadol, fe ddefnyddiwyd llawer o’r
llwybrau hyn gan ffermwyr, chwarelwyr, a glowyr, tra y teithiai ceffylau pwn neu borthmyn ar rai eraill. Mae
llwybrau a thraciau syml yn parhau i fod o bwys i ni hyd heddiw, er bod hyn yn aml am resymau gwahanol.

Mae’r rhwydwaith fodern o hawliau tramwy cyhoeddus yn darparu un o’r prif ffyrdd y gall pobl fwynhau cefn
gwlad. Fe amlygwyd pwysigrwydd hawliau tramwy i’r economi a’r sector dwristiaeth yng Ngwynedd yn enwedig,
yn ystod yr achos o Glwyf yTraed a’r Genau yn 2001, pan fu’n rhaid cau’r mwyafrif helaeth o rwydwaith hawliau
tramwy’r Sir. Gwna ymwelwyr â chefn gwlad, llawer ohonynt a wnânt ddefnydd o’r hawliau tramwy yn ystod
rhan neu’r oll o’u hymweliad, gyfraniad pwysig i’r economi leol trwy’r arian a gwariant mewn siopau a busnesau
lleol.Maent yn rhan annatod o’r isadeiledd trafnidiaeth leol, gan ddarparu ffyrdd mwy cynaliadwy o deithio i’r ysgol,
i’r gwaith, i’r siopau ac at wasanaethau lleol. Mae defnyddio hawliau tramwy hefyd yn darparu cyfleoedd gwych
i bobl fod yn fwy actif. Fe allai hynny fod o fudd i iechyd pobl, ynghyd â chyfrannu at deimlad o les a hapusrwydd.

Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn gosod sialens a chyfle i’r Cyngor addasu ac adolygu’r rhwydwaith ar
gyfer defnydd heddiw ac i gyfrannu at gyflwyno’r buddion ehangach hyn ar gyfer trigolion Gwynedd a’i hymwelwyr.

1.1 Cefndir Deddfwriaethol

Mae’r Ddeddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000 yn gosod dyletswydd ar bob awdurdod priffyrdd lleol, megis
Cyngor Gwynedd, i gyhoeddi Cynllun Gwella HawliauTramwy (CGHT) ar gyfer eu hardal. Bydd y Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy yn gosod y fframwaith ar gyfer adnabod, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer gwelliannau i’r
rhwydwaith hawliau tramwy a mynediad i gefn gwlad dros y deng mlynedd nesaf.

Wrth lunio eu Cynlluniau, fe ofynnir i’r awdurdodau asesu:-

• y graddau ble bo hawliau tramwy cyhoeddus yn cwrdd â gofynion presennol y cyhoedd, ynghyd â’u
gofynion posib ar gyfer y dyfodol.

• y cyfleodd a ddarperir i bawb gan hawliau tramwy cyhoeddus ar gyfer dibenion hamddena a mwynhau’r
ardal.

• hygyrchedd yr hawliau tramwy cyhoeddus i’r deillion neu i bobl rhannol ddall ac eraill sydd â phroblemau
symudedd.

Dylai’r cynllun hefyd gynnwys datganiad am y gweithrediadau arfaethedig a fo’r awdurdodau priffyrdd yn bwriadu
eu gwneud er mwyn diogelu a rheoli rhwydwaith hawliau tramwy wedi ei gwella. Mae’r Ddeddf Cefn Gwlad a
HawliauTramwy yn caniatáu pum mlynedd o’r 1af o Dachwedd, 2002, i awdurdodau lleol gyhoeddi eu Cynllun
Gwella HawliauTramwy.

1.2 Sut y mae’r Cynllun Gwella HawliauTramwy wedi ei ddatblygu hyd heddiw

Mae’r Cynllun Gwella HawliauTramwy yn cynnwys sir Gwynedd yn ei chyfanrwydd.Manylir ar y broses a ddilynir
gan Wynedd yn y canllawiau deddfwriaethol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru. Gweler y prif
gamau yn y siart isod:-
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Ffigwr 1.2 : Crynodeb o’r broses CGHT

Paratoi amlinelliad ac amserlen ar gyfer cynhyrchu Cynllun Gwella HawliauTramwy’r Cyngor
Ebrill 2004

�

Cwblhau Asesiadau
Gorffennaf 2004 – Mawrth 2006

�

Cyhoeddi ac ymgynghori ar ganfyddiadau’r asesiadau
Mehefin- Gorffennaf 2006

�

Cyhoeddi’r Cynllun Gwella HawliauTramwy Drafft
Mai 2007

�

Asesiad o’r cynrychioliadau a dderbyniwyd ac adolygiad o’r Cynllun Gwella HawliauTramwy
Mai - Awst 2007

�

Cyhoeddi’r Cynllun Gwella HawliauTramwy terfynol (y ddogfen hon)
Hydref 2007

Ar wahân i’r canllawiau statudol, mae’r broses y mae Cyngor Gwynedd wedi ei dilyn wrth lunio’r Cynllun
Gwella HawliauTramwy wedi cynnwys nifer o ffactorau eraill. Mae y rhain yn cynnwys dyletswyddau a phwerau
statudol y gwasanaeth, cyngor gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, Canllaw Ymarfer Da Hawliau Tramwy, ac
ymgynghoriadau eang â grwpiau defnydd, Cynghorau Cymuned, y tri Fforwm Mynediad Lleol, Panel
Dinasyddion Gwynedd ac amrywiol sefydliadau eraill.

Yn ogystal â datblygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn unol â’r amserlen ddeddfwriaethol, yn 2004, fe
weithiodd Cyngor Gwynedd mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru fel un o’r awdurdodau
priffyrdd a oedd i gymryd rhan mewn prosiectau peilot Cynllun Gwella HawliauTramwy.Anelwyd y prosiect
at gynorthwyo i roi gwybodaeth a datblygu ymarfer da ag awdurdodau priffyrdd eraill wrth baratoi eu
Cynlluniau Gwella HawliauTramwy, ynghyd â galluogi Gwynedd ei hun i wneud cryn gynnydd ar weithio tuag
at gynhyrchu ei Gynllun.

1.3Y Cyfnod Asesu

Wrth ddatblygu’r Cynllun Gwella HawliauTramwy,mae Cyngor Gwynedd wedi ymgymryd â nifer o asesiadau.
Archwiliwyd anghenion a gofynion defnyddwyr a darpar ddefnyddwyr ynghyd â syniadau ar gyfer darpariaethau
newydd, a hynny mewn ymgynghoriad â grwpiau defnyddwyr, Fforymau Mynediad Lleol a’r Panel
Dinasyddion.Yn ogystal, fe gynhwysai’r cyfnod hwn archwiliad o bolisïau presennol ac ymchwil, ynghyd â’u 3



perthnasedd i’r broses Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Aseswyd cywirdeb y cofnod cyfreithiol o lwybrau
cyhoeddus a’i wasanaeth potensial fel dull o hyrwyddo’r rhwydwaith llwybrau.Yn ogystal, mae’r cyfnod asesu
wedi’n harwain at gymryd cofnod o gyflwr y rhwydwaith llwybrau ynghyd ag adolygiad o ymarferiadau gwaith
cyfredol o ran eu rheolaeth.

Dyma rai o’r materion allweddol a adwaenid yn ystod yr asesiad:-

• Mae angen rhwydwaith llwybrau diogel, hygyrch a hawdd i’w ddefnyddio.

• Mae angen Map Swyddogol cywir a chyfredol a fo’n sicrhau’r cyhoedd o’u hawliau ar unrhyw lwybr a
gofnodir.

• Hyrwyddo’r rhwydwaith llwybrau yn well ar gyfer pawb.

• Mae’r cyfleoedd mynediad a fo ar gael i bobl sydd yn marchogaeth ac i feicwyr yn brin.

• Mae cryn sgôp ar gyfer integreiddio materion hawliau tramwy cyhoeddus â meysydd gwaith eraill trwy
weithio â phartneriaid.

Rhwng Mehefin a Gorffennaf 2006, fe geisiodd y Cyngor farn pobl ar ganfyddiadau’r asesiadau er mwyn adnabod
unrhyw fylchau yn yr ymchwil ac er mwyn ein cynorthwyo i sefydlu pa agweddau penodol a fyddai angen
gweithredu arnynt yn y Cynllun Gwella HawliauTramwy Drafft.

1.4Ymgynghoriad

Cyhoeddwyd Drafft Ymgynghorol y CGHT ar y 17eg o Fai, 2007 a chaniatawyd 12 wythnos ar gyfer derbyn
sylwadau. Anfonwyd y ddogfen i tua 250 o unigolion a sefydliadau gan gynnwys Cynghorau Cymuned aThref,
Aelodau Cyngor Gwynedd, grwpiau defnydd hawliau tramwy, aelodau’r dair Fforwm Mynediad Lleol yng
Ngwynedd, awdurdodau priffyrdd cyfagos, Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn ogystal â sefydliadau sy’n
gysylltiedig ag amaethyddiaeth, coedwigaeth a chadwraeth. Dadansoddwyd ac ystyriwyd yr ymatebion a
dderbyniwyd wrth baratoi’r ddogfen hon.

1.5 Gweithrediad

Dan Ddeddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000, mae’n ddyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i baratoi a
chyhoeddi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ond i’w weithredu, nid yw’n ddyletswydd statudol. Bydd gofyn am
gyllid cyfalaf a refeniw er mwyn gweithredu’r gwelliannau ac i sicrhau cynhaliaeth hir dymor. Fodd bynnag, ni
ddyrannwyd unrhyw gyllid ychwanegol ar gyfer gweithredu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ac mae’r Cyngor
yn wynebu pwysau difrifol ar ei gyllideb bresennol ac angen lleihau ei wariant o thua £4 miliwn yn 2007/8 gyda
thoriadau tebyg yn, o leiaf, y ddwy flynedd ddilynol.Yn y cyd-destun hwn, mae’r canllawiau statudol yn datgan y
dylai awdurdodau priffyrdd ystyried ceisio arian o ffynonellau mewnol ac allanol er mwyn cefnogi’r gwelliannau.
Byddai arian o’r fath yn ychwanegol i gyllideb hawliau tramwy presennol y Cyngor a ddefnyddir i gwblhau’r
cyfrifoldebau statudol. Un ffynhonnell arian o’r fath yw rhaglen bresennol y Cynulliad ar gyfer gwella mynediad
i’r arfordir.

Mae’r Cynllun hwn, tra’n amlinellu y diffyg yn y dyraniad adnoddau presennol a’r buddsoddiad sydd ei angen, hefyd
yn nodi y gweithrediadau y gellid eu disgwyl neu eu gwneud o dan y lefelau arian presennol.
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2.0 Cefndir

2.1 Y rhwydwaith hawliau tramwy yng Ngwynedd

Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn briffyrdd a fo gan y cyhoedd hawl i deithio yn ôl ac ymlaen arnynt. Golyga
hyn y gall unrhyw un eu defnyddio, ar gyfer y pwrpas hynny, yn rhad ac am ddim, ac ar unrhyw bryd. Mae
rhwydwaith hawliau tramwy Gwynedd oddeutu 3800km o hyd. Gellir torri hyd y rhwydwaith i lawr i nifer o
gategorïau gwahanol yn ddibynnol ar natur yr hawl. Ceir crynodeb o hyn yn y tabl isod:-

Ffigwr 2.1 : Defnyddwyr cyfreithiol o hawliau tramwy cyhoeddus

Statws Defnyddwyr cyfreithiol Hyd (km)

Llwybr troed 3328

Llwybr ceffyl 301

Cilffordd Gyfyngedig 79

Cilffordd sy’n agored i
bob traffig 39

2.2 Proffil o Wynedd

Diffiniwyd ffiniau Cyngor Gwynedd gan Ddeddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994, a ddaeth i rym ar y 1af o Ebrill,
1996. Lleolir Gwynedd yn y rhan mwyaf gorllewinol o Ogledd Cymru ac mae’n ffinio â phumAwdurdod Unedol
arall sef Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Powys a Cheredigion.Yn sgil ei leoliad daearyddol, nid yn unig y mae
Gwynedd yn ymylol yn nhermau ei gysylltiadau ag Ewrop ond hefyd â gweddill y Deyrnas Unedig. Gydag ardal
o 2548km², mae gan y sir boblogaeth o oddeutu 116,843 (Cyfrifiad 2001) gyda 69% yn siarad Cymraeg. Mae
Gwynedd yn gorchuddio 12.26% o dir sail Cymru.Mae’r boblogaeth wedi ei dosbarthu ar wasgar rhwng 9 o brif
drefi Gwynedd a’i chymunedau gwledig. Mae bron i 45% o’r boblogaeth yn wasgaredig, naill ai mewn cefn gwlad
agored neu mewn pentrefi sydd â chlystyrau poblogaeth o lai na 1,250.Y patrwm cyffredinol yng Ngwynedd yw
cyfartaledd o 46 person i bob milltir sgwâr, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o 141.

Ceir yn y sir rai o’r tirluniau mwyaf godidog a welir hyd a lled y Deyrnas Unedig. Mae’n amgylchedd unigryw ac
fe amrywia’n sylweddol trwy gydol yr ardal – o arfordir dramatig Penrhyn Llŷn i ucheldir agored a chymoedd
rhewlifol Eryri.

Fe adlewyrchir ansawdd y tirlun unigryw a gwerthfawr hwn yn nifer y dynodiadau tirwedd a fo’n berthnasol i’r
ardal. Mae’r rhain yn cynnwys nifer o Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Ardaloedd Cadwraeth
Arbennig, Gwarchodfeydd Natur Genedlaethol, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Llŷn, ynghyd â Pharc
Cenedlaethol Eryri, sydd yn gorchuddio ardal o 2170km², ac mae 80% ohono wedi ei leoli o fewn ffiniau
Gwynedd.

Mae traddodiad cryf o dwristiaeth a hamdden yng Ngwynedd a fo yn ei dro’n gwneud cyfraniad sylweddol i’r
economi trwy eneradu incwm a gwaith ar hyd a lled y sir gyfan.

Fodd bynnag, ceir llecynnau tlawd a difreintiedig. DrosWynedd, ceir saith ardal Cymunedau’n Gyntaf ac fe
geir hefyd gymunedau sydd ag ychydig iawn o gyfleoedd hamdden ac adloniant.Mae’r ardaloedd traddodiadol6



ble gwelwyd chwarela, ynghyd â’u cymdogaethau dibynnol wedi dioddef o ddirwasgiad economaidd a
chymdeithasol am flynyddoedd lawer, ac yn ddiweddar mae dirwasgiad tebyg wedi ei weld mewn ardaloedd
ehangach o gefn gwlad yn sgil dirywiad yn y diwydiant amaeth. Mae diweithdra, allfudo ymysg yr ifanc, cyflogau
isel, diffyg sgiliau, argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus neu breifat a thai gwael neu anaddas, i gyd yn faterion cyfredol.
Yn gyffredinol,mae Gwynedd yn wael o ran amrediad o fesurau o gymharu â siroedd ‘gwledig’ eraill yng Nghymru
ac fe welir bod amrywiadau neu anghydraddoldebau mewn statws iechyd rhwng grwpiau cymdeithasol a
chymdeithasau gwahanol, hyd a lled y sir.

2.3 Cyd-destun Strategol

Dylai’r Cynllun Gwella HawliauTramwy sicrhau ei fod yn gyson â themâu allweddol eraill a’i fod yn ategu nod ac
amcanion cynlluniau a strategaethau amrywiol a fônt yn berthnasol i’r ardal.

Trwy adnabod ac adlewyrchu polisïau perthnasol mewn sectorau allweddol, fe roddir y cyfle gorau i gyflwyno’r
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ac fe fydd yn fanteisiol o ran bidiau ariannu gan yr awdurdod priffyrdd a
phartneriaid sydd â nod ac amcanion ategol. Yn ogystal, mae’n rhoi cyfleoedd potensial ar gyfer datblygu
partneriaethau, cronni adnoddau a sicrhau synergedd ac effeithlonrwydd mewn dull weithredu.

Wrth sefydlu cyd-destun strategol y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, mae amrediad eang o strategaethau,
cynlluniau a pholisïau ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol wedi’u harchwilio gan gynnwys adrannau perthnasol:

2.3.1 Trafnidiaeth

• FframwaithTrafnidiaeth Cymru
• Strategaeth Cerdded a Seiclo i Gymru
• Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd i Gymru
• CynlluniauTrafnidiaeth Rhanbarthol

2.3.2 Amgylcheddol a Defnydd Tir

• Cynllun Gofodol Cymru
• Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd
• Cynllun Lleol Eryri
• Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Penrhyn Llŷn

2.3.3 Twristiaeth

• “Cyflawni ein Potensial” – StrategaethTwristiaeth i Gymru
• StrategaethTwristiaeth Cyngor Gwynedd

2.3.4 Iechyd

• “Choosing Health” (Papur Gwyn Iechyd Cyhoeddus)
• “Gwell Iechyd – Gwell Gwynedd” – Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Gwynedd

7



2.3.5 Strategaethau a chynlluniau eraill

• “Gwynedd ar y Cyd” – Strategaeth Gymunedol Gwynedd
• Cynllun Cydraddoldeb Anabledd
• “Rhannu Dyfodol Gwell” – Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri
• Cynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol
• Strategaeth Amgylcheddol Cyngor Gwynedd
• Strategaeth Goriad Gwyrdd Eryri
• Cymru: Economi yn Ffynnu

Rhoddir manylion am elfennau perthnasol pob strategaeth/cynllun yn Atodiad A.

2.4 Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae’r Awdurdod wedi ystyried y cynllun hwn o dan ofynion Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau
a Rhaglenni (Cymru) 2004 ac nid yw’n credu ei fod yn syrthio o fewn diffiniad cynlluniau sydd angen datganiad
amgylcheddol.

Mae hyn oherwydd, er fod y weithred baratoawl ffurfiol gyntaf wedi digwydd ar ôl 21 Gorffennaf 2004, nid yw’r
cynllun (o dan 5(2)b neu 5(4)b) yn un sy’n gosod fframwaith ar gyfer caniatad datblygu yn y dyfodol. Nid yw
ychwaith yn un (o dan 5(3)), yn sgil yr effaith debygol ar safleoedd, y penderfynwyd ei bod angen asesiad yn unol
ag Erthygl 6 neu 7 o’r Gyfarwyddeb Cynefinoedd.O gofio nad yw’r cynllun yn syrthio o fewn rhan 5(4)b, nid oes
felly angen am benderfyniad o dan 9(1) os yw’n debygol o gael effeithiau amgylcheddol arwyddocaol.

Fodd bynnag, lle bo’n briodol, asesir prosiectau unigol a fydd yn deillio o’r CGHT yn y dyfodol yn ôl eu cyfraniad
neu effaith yn gyffredinol ar fioamrywiaeth ac yn benodol ar rywogaethau a chynefinoedd dan warchodaeth.
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Datganiad Gweithredu
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3.0 Datganiad Gweithredu

3.1 Sut y strwythurir y Datganiad Gweithredu

Mae’r Datganiad Gweithredu yn seiliedig ar chweThemaWeithredu gydberthnasol, ac fe ymdrinnir â hwy’n unigol
yn eu penodau eu hunain (4-9 cynwysedig). Mae’r chwe thema yn tarddu’n uniongyrchol o’r asesiadau:-

Thema weithredu 1 – Cyflwr y Rhwydwaith HawliauTramwy
Thema weithredu 2 –Y Map a’r Datganiad Swyddogol
Thema weithredu 3 – Rheoli’r Rhwydwaith
Thema weithredu 4 – Deall Anghenion Defnyddwyr
Thema weithredu 5 - Darpariaeth Mynediad Presennol
Thema weithredu 6 – Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd

Manylir ar bob thema yn ei bennod unigol sy’n cloi gyda Datganiad Gweithredu.Mae pob Datganiad Gweithredu
yn gwneud cynigion er mwyn diogelu rhwydwaith well ac fe ddengys yr adnoddau sydd eu hangen ar gyfer
gwireddu’r cynigion hyn, y partneriaid allweddol a fo ynghlwm â’u cyflwyniad ynghyd â’r graddfeydd amser ar gyfer
gweithredu.

3.2 Allwedd i’r Datganiadau Gweithredu

Mae’r allwedd hwn yn rhoddi esboniad o rai o elfennau pob tabl Datganiad Gweithredu.

ThemaWeithredu
(Rhif a Theitl)

Gweithred a gynigir Buddion Cost ac adnoddau angenrheidiol Cyrff arweiniol a phartneriaid potensial

Buddion – mae’r golofn hon yn dangos y buddion ehangach ychwanegol o ymgymryd â’r weithred ac maent
wedi eu dynodi fel â ganlyn:-

A: Hybu ffordd o fyw iach
B: Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad
C: Cynnig cyfleoedd ar gyfer mynediad cynaliadwy i gefn gwlad
D: Gwella cyflwr mynediad presennol
E: Cyfrannu at dwristiaeth a ffyniant economaidd gwledig
F: Cyflwyno cyfleoedd ar gyfer cynnwys y gymuned
G: Cyflwyno rhwydwaith briffordd fwy diogel
H: Darparu i’r cyhoedd wybodaeth sicr a chyfoes
I: Gwella rheolaeth tir
J: Annog dull cydweithrediadol o gyflwyno gwelliannau

Cost ac adnoddau angenrheidiol – dengys y costau tebygol ar gyfer cyflwyno pob gweithred yn ôl y drefn ganlynol:

� Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol
� angen staff ychwanegol
£xxk angen cyllid ychwanegol (dengys y gost fel cost lawn ar gyfer y cyfnod a ddynodir h.y. nid pob flwyddyn)

Cyrff arweiniol a phartneriaid potensial – mae’r golofn hon yn dynodi pa bartneriaid sydd yn y sefyllfa orau
i gynorthwyo gyda chyflwyno pob pwynt gweithred.
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ThemaWeithredu 1 - Cyflwr y Rhwydwaith HawliauTramwy
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4.0Thema Weithredu 1 – Cyflwr y Rhwydwaith HawliauTramwy

Erys y prif gyfrifoldeb tros hawliau tramwy cyhoeddus yng Ngwynedd â Chyngor Gwynedd fel yr awdurdod
priffyrdd. Mae ganddo amrediad eang o gyfrifoldebau statudol, hynny yw, gweithredu a fo’n rhaid iddo’i wneud
er mwyn amddiffyn a chynnal hawliau tramwy cyhoeddus, ynghyd â hawliau gorddewisol, hynny yw, gweithredu
y gall ei wneud os yw’n dewis.

4.1Y System Gategoreiddio

Mae’r defnydd a wneir o hawliau tramwy’n amrywio’n eang rhwng llwybrau a ddefnyddir yn aml gan lawer o
bobl, i’r rhai na ddefnyddir yn aml, os o gwbl. Felly, byddai defnyddio’r un lefel o adnoddau ar gyfer pob llwybr
yn amhriodol. Er mwyn gwella’r ffordd y mae’r Cyngor yn gweithredu ei ddyletswyddau mewn perthynas â
materion cynnal a chadw, yn ddiweddar fe gyflwynwyd system gategoreiddio yn seiliedig ar lefelau o’r defnydd
ymddangosiadol a wneir o’r hawliau tramwy a’u buddioldeb presennol neu botensial.O ganlyniad i’r cyfyngiadau
a fo ar adnoddau, mae’n rhesymegol fod datrys problemau ar y rhwydwaith yn flaenoriaeth fel y gellir ymdrin
yn gyntaf â’r llwybrau a ddefnyddir fwyaf neu’r rhai a hyrwyddir. Dengys y tabl a ganlyn y system gategorïau:-

Categori 1 - Llwybrau sydd yn hwyluso symudiadau pobl. Bydd i’r rhain ddefnydd sylweddol neu byddant yn
ffurfio cysylltiadau â threfi, pentrefi neu rhwng cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus, meysydd
parcio ac atyniadau.

Categori 2 - Llwybrau poblogaidd a ddefnyddir yn bennaf er pleser gan gynnwys llwybrau o amgylch
cymunedau, llwybrau cerdded cylchol neu fynediad i draethau.

Categori 3 - Llwybrau, er na chant eu defnyddio mor aml, sydd yn ffurfio cysylltiadau arwyddocaol rhwng y
llwybrau yng nghategorïau 1 a 2 neu rhwng cymunedau.

Categori 4 - Llwybrau â dim ond defnydd achlysurol, ond a fônt yn parhau i ffurfio rhan o’r rhwydwaith lawn,
effeithiol. Gall y rhain gynnwys cysylltiadau posib rhwng cymunedau ble nad oes llawer i annog
cerdded.

Categori 5 - Llwybrau heb unrhyw fudd na photensial amlwg, ble bo llwybr amgen rhesymol a chyfleus yn
bodoli ar lwybr mewn categori uwch.

Mae tua 15% o’r holl rwydwaith yn syrthio i gategori 1, 29% i gategori 2, 28% i gategori 3, 18% i gategori 4 a
10% i gategori 5.O gofio fod angen ystyried anghenion presennol a dyfodol fel rhan o’r CGHT, fe all y categoriau
a ddynodir i hawliau tramwy newid dros amser yn unol â newid mewn galw.

4.2 Cyflwr y Rhwydwaith - Arolwg Cyflwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru 2002

Cwblhawyd arolygiadau cenedlaethol o gyflwr hawliau tramwy cyhoeddus yn 1988 a rhwng 1992 a 1997, ond
fe ymgymerwyd ag arolwg mwy diweddar a chynhwysfawr yn 2002 pan gomisiynodd Cyngor Cefn Gwlad
Cymru (CCGC) Arolwg Cyflwr HawliauTramwy Cymru. Bwriad yr arolwg oedd:-

• Sefydlu beth oedd cyflwr y rhwydwaith llwybrau,
• Gweld os oedd y cyflwr wedi newid ers arolygiadau blaenorol,
• Darparu data dechreuol i’w ddefnyddio gan awdurdodau lleol,
• Darparu amcangyfrif o’r adnoddau angenrheidiol i gynnal hawliau tramwy yng Nghymru fel ag

y bo’n briodol.

Fe asesodd yr arolwg gyflwr dros 3200km o hawliau tramwy o fewn 225 o sgwariau arolwg 3km wrth 3km
a ddewiswyd ar hap o fewn y 25 o awdurdodau (Priffyrdd a Pharciau Cenedlaethol) yng Nghymru.Yn sgil

12



y strategaeth samplo, fe wahaniaethwyd rhwng ardaloedd Cyngor Gwynedd sydd y tu allan i Barc Cenedlaethol
Eryri â holl ardal Awdurdod y Parc (mae’r olaf hefyd yn cynnwys rhan o sir gyfagos Conwy). Dyrannwyd pob
sgwâr i’r awdurdod ble yr oedd y rhan helaethaf o’r sgwâr wedi’i leoli. Dyrannwyd pump o’r sgwariau sampl i
Wynedd ac 19 i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Adroddodd yr arolwg fod 76% o’r llwybrau o fewn ardal arolwg Gwynedd a 73% o lwybrau o fewn ardal arolwg
y Parc mewn cyflwr boddhaol, o’i gymharu â chyfartaledd Cymru gyfan o 51%.Amlygodd yr adroddiad yn ogystal
fod 58% o lwybrau o fewn Gwynedd a 52% o lwybrau o fewn y Parc yn hawdd i’w defnyddio gan aelodau o’r
cyhoedd, a oedd unwaith eto’n gosod canlyniadau y ddwy ardal arolwg ymysg y gorau yng Nghymru.

Yn sgil sampl cymharol fychan (dim ond 4.7% o rwydwaith Gwynedd a arolygwyd), efallai nad yw’r ffigyrau hyn
yn gynrychiolaeth o’r wir sefyllfa yng Ngwynedd.Yn wir, mae arolygiadau eraill a wnaethpwyd gan y Cyngor yn
ystod blynyddoedd diweddar,wedi dangos y gallai cyflwr rhwydwaith hawliau tramwy Gwynedd fod llawer gwaeth
na’r hyn a adroddir amdano yn Adroddiad Arolwg Cyflwr Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

4.3 Cyflwr y Rhwydwaith – Dangosydd Perfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru

Ers 1999, mae awdurdodau priffyrdd yng Nghymru wedi bod yn ymgymryd ag arolygiadau cyflwr er mwyn
generadu dangosydd perfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru (NAWPI) neu ddangosydd cyfatebol. Mae’n
fesuriad o hyd cyfan yr hawliau tramwy sydd yn hawdd i’w defnyddio, fel canran o’r holl hawliau tramwy mewn
unrhyw ardal awdurdod lleol. Pob blwyddyn, mae’r Cyngor yn cwblhau sampl ar hap o leiafswm o 5% o hyd y
rhwydwaith hawliau tramwy.Yn ôl y safonau, golyga “hawdd i’w ddefnyddio” eu bod:-

1. Wedi’u harwyddo ble’u bod yn gadael ffyrdd metlin yn unol â dyletswydd yrAwdurdod danAdran 27
o Ddeddf Cefn Gwlad 1968, ac i’r graddau angenrheidiol i ganiatáu defnyddwyr i ddilyn y llwybr.

2. Yn rhydd o rwystrau anghyfreithlon ac unrhyw ymyrraeth (gan gynnwys gordo o lystyfiant) i’r llwybr
cyhoeddus;

3. Rhwystrau ar yr arwyneb a rhai cyfreithlon (e.e. camfeydd a giatiau) mewn cyflwr da ac i safon
angenrheidiol er mwyn galluogi’r cyhoedd i ddefnyddio’r ffordd heb anghyfleustra gormodol.

Mae’r fethodoleg yn gofyn i’r syrfëwr asesu llu o faterion a fônt yn effeithio ar allu’r cyhoedd i ddefnyddio’r
llwybrau’n rhwydd gan gynnwys arwyddion, cyferbwyntiau, cyflwr yr arwyneb, cyflwr y camfeydd/giatiau, cyflwr
pontydd, rhwystrau ac âr. Byddai methiant ar unrhyw un o’r elfennau hyn yn arwain at fethiant y llwybr cyfan ac
ni fyddai’n cael ei gofnodi fel bod yn “hawdd i’w ddefnyddio”. Dengys y tabl isod gyflwr rhwydwaith Gwynedd,
fel y dangosir gan y canlyniadau, ynghyd â safle’r Cyngor mewn perthynas â’r 22 awdurdod unedol yng Nghymru.

Tabl 4.3 : Canlyniadau Dangosydd Perfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru

Canrannau’r HawliauTramwy sy’n
Hawdd i’w Defnyddio

Blwyddyn Cyngor Gwynedd Cyfartaledd Cymru Safle % o’r rhwydwaith
(allan o’r 22 awdurdod) a arolygwyd

2001/02 32.7 42.3 14 n/a

2002/03 44.1 43.7 14 5.1

2003/04 46.1 47.2 13 7.0

2004/05 30.3 40.6 20 6.9

2005/06 39.0 41.0 18 8.2

Ffynhonnell: Uned Ddata Llywodraeth Leol – Cymru 13



4.4 Cyflwr y Rhwydwaith – ”Countryside Access Management System”

Ffynhonnell arall o ddata sydd yn adlewyrchu cyflwr y rhwydwaith yng Ngwynedd yw’r wybodaeth a gedwir yn
y Countryside Access Management System (CAMS), sydd yn fas data wedi’i gysylltu i system fapio ddigidol.Mae’r
bas data CAMS yn cynnwys gwybodaeth a gasglwyd trwy arolygiadau ar lwybrau a ymgymerwyd ers Medi 2004,
er defnydd yn y broses Cynllun Gwella HawliauTramwy.

4.4.1 Methodoleg

Seiliwyd dewis y llwybrau ar gyfer eu cynnwys yn yr arolwg hwn ar y system gategoreiddio.Dechreuodd y gwaith
paratoi cychwynnol yng Ngorffennaf 2004 pan wahoddodd Cyngor Gwynedd bob Cyngor Tref a Chymuned i
gynorthwyo â’r broses trwy awgrymu’r categori mwyaf priodol ar gyfer pob llwybr o fewn eu hardal.

Yn ddelfrydol, byddai cyflwr pob llwybr yn cael ei asesu’n unigol, ond gan nad oedd adnoddau’n caniatáu penodi
ond un swyddog llawn amser i gwblhau’r gwaith, roedd y gwaith arolygu wedi’i gyfyngu yn bennaf i lwybrau yng
nghategorïau 1,2 a 3.

Mae’r Cyngor yn parhau i ehangu’r arolwg dros holl ardal yr awdurdod.Hyd Fawrth 1af, 2007,mae’r Cyngor wedi
arolygu 1317km o lwybrau, sydd yn cynrychioli 59.4% o hyd y llwybrau oddi mewn i’r 39 cymuned a arolygwyd
neu thua 35% o gyfanswm hyd rhwydwaith Gwynedd. Mae’r ardal wedi ei lliwio ar y map isod yn dangos y
cymunedau lle cwblhawyd arolygon cyn paratoi’r ddogfen hon.

Ffigwr 4.4.1 :Arolwg cyflwr hawliau tramwy - y cymunedau a arolygwyd

Dengys y canfyddiadau fod 73% o’r llwybrau a arolygwyd yn agored ac ar gael. Fe amrywiai’r gyfran o 44% yng
nghymuned Llanuwchllyn i 92% yng nghymuned Ffestiniog (gweler Atodiad B).
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4.4.2 Problemau a gafwyd ar arolygon hawliau tramwy

Yn y cyd-destun hwn, mae’r term “problem” yn cwmpasu eitemau yn nodrefn llwybr a rhwystrau a ystyrid eu
bod yn annerbyniol. Rhennir y problemau hyn yn ddau fath, yn ddibynnol ar eu difrifoldeb.Yn gyntaf, ceir y pethau
hynny sydd yn datgan fod y llwybr yn anghyfleus i’w ddefnyddio megis ychydig o ordyfiant, diffyg arwyddion neu
giatiau wedi’u gosod yn wael.Yn ail, ceir y problemau sydd yn datgan fod y llwybr yn annefnyddadwy megis giatiau
wedi’u cloi, rhwystrau, waliau a ffensi ar draws hawliau tramwy.

Fe ddarganfu arolwg cyflwr y llwybrau 4159 o broblemau, ac yr oedd 896 o’r problemau’n datgan y llwybr yn
annefnyddadwy. Os yw’r sefyllfa yn gynrychiadol ar gyfer yr holl rwydwaith yna, ar gyfartaledd, gallai defnyddiwr
ddisgwyl profi anhawster (o unrhyw fath) bob 317m ac fe all ddisgwyl profi anhawster sydd yn datgan y llwybr
yn annefnyddadwy bob 1470m.

4.4.3 Rhwystrau

Mae’n ddyletswydd statudol ar awdurdodau priffyrdd i amddiffyn a haeru hawliau tramwy cyhoeddus ac i atal
unrhyw rwystr ar lwybrau.Y mae’r term“rhwystr”wedi’i ddehongli gan y Llysoedd i olygu unrhyw beth a allai beri
anghyfleustra neu beryglu’r gallu o droedio’n ddi-rwystr a diogel ar hyd y llwybrau ac a allai arwain at bobl yn
peidio’u defnyddio.Y rhwystrau nodweddiadol a gofnodir yw ffensi, waliau, cloddiau, llystyfiant, rhannau corslyd
neu wedi’u gorlifo neu fygythiadau. Graddfa neu effaith rhwystrau o’r fath sydd yn pennu os yw llwybr yn agored
ac ar gael i’r cyhoedd ai peidio. Unwaith eto, gall effaith unrhyw rwystr ar y defnyddiwr amrywio o fod yn
anghyfleus (os y gellir osgoi’r rhwystr yn hawdd) i ddatgan fod y llwybr yn annefnyddadwy.

Cofnodwyd tros 3346 o rwystrau, gan gyfrif am 80.5% o’r cyfanswm o broblemau a brofwyd ar y llwybrau a
arolygwyd.

Ffigwr 4.4.3 : Mathau o rwystrau a gofnodwyd

Y diffyg mwyaf cyffredin a brofwyd ar y llwybrau oedd rhannau mwdlyd ac wedi gorlifo â dŵr ac fe gyfra hyn am
29% o broblemau “rhwystrau” a brofwyd ar y rhwydwaith a arolygwyd.

Mae llystyfiant yn rhwystr cyffredin arall ar hawliau tramwy cyhoeddus. Cyfra’r rhwystr hwn am 16% o’r holl
rwystrau a ganfyddid. Fodd bynnag, mae’r rhwystr hwn wedi ei rannu i ddau fath gwahanol - llystyfiant ar yr
wyneb (11%) a llystyfiant sydd yn hongian ar ochrau’r llwybrau (5%). Mae’r gwahaniaeth hwn yn arwyddocaol
gan mai’n gyffredinol, cyfrifoldeb yr awdurdod priffyrdd yw trin llystyfiant ar yr wyneb, tra mai cyfrifoldeb y
perchennog tir yw llystyfiant sydd yn tyfu ar ochrau neu uwchben llwybr. 15



4.4.4 Arwyddo a Chyfeirbwyntio

Mae adnabod pwynt cychwyn llwybrau cyhoeddus yn dibynnu’n sylweddol ar bresenoldeb arwyddbyst ar ymyl
y ffordd. Gall arwyddion eglur a digonol hyrwyddo’r defnydd o hawliau tramwy, gynyddu hyder y defnyddwyr a
lleihau gwrthdaro neu dresbasu anfwriadol. Mae Deddf Cefn Gwlad 1968 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau
priffyrdd i arwyddo pob llwybr troed, llwybr ceffyl, a chilffyrdd pan fônt yn gadael ffordd fetlin. Dylai’r arwydd
ddangos statws cywir y llwybr, fod yn pwyntio i’r cyfeiriad cywir, yn weladwy ac yn daclus.

Ar gyfartaledd, yr oedd 60% o’r llwybrau a arolygwyd wedi’u harwyddo’n briodol ar ymyl y ffordd. Roedd hyn
yn amrywio’n sylweddol hyd a lled y sir. Er enghraifft, dim ond 26% o’r llwybrau a arolygwyd yng nghymuned
Beddgelert oedd wedi’u harwyddo’n foddhaol, o gymharu â 95% yng nghymuned Ffestiniog (gweler Atodiad C).
Fe gofnododd yr arolwg 1372 o arwyddbyst ar ymyl y ffordd ac yr oedd 89.9% ohonynt mewn cyflwr derbyniol.
Yr oedd arwyddion ymyl ffordd ddiffygiol neu wedi mynd ar goll yn cyfrif am 18% o’r holl broblemau a brofwyd.

Cyfeirbwyntio yw’r arwydd ar y ddaear o gyfeiriad llwybr, lle gall ei drywydd fel arall fod yn aneglur i ddefnyddiwr
sy’n anghyfarwydd gyda’r llwybr. Er nad yw’r term “cyfeirbwyntio” yn ymddangos yn y ddeddfwriaeth, fe gyfeirir
at “signposts” ac “other signs and notices serving the same purpose” a gellir ei ddehongli fel ei fod yn cynnwys
cyfeirbwyntiau.

4.4.5 Dodrefn/isadeiledd y Llwybrau

Mae’r rhwyddineb ble y gellir defnyddio llwybr yn dibynnu llawer ar gyflwr unrhyw ddodrefn megis camfeydd,
giatiau, stepiau a phontydd. Mae’n ddyletswydd ar ddeiliaid tir dan y Ddeddf Priffyrdd, 1980, i gynnal a chadw
giatiau a chamfeydd ar draws llwybr troed neu lwybr ceffyl,mewn cyflwr da.Mae’r ddyletswydd hon yn berthnasol
ac eithrio pan fo gytundeb penodol i’r gwrthwyneb yn bodoli. Ble bo hynny’n briodol, gall Cyngor Gwynedd
gynnig cymorth trwy ddarparu citiau camfeydd a giatiau ar gyfer perchnogion tir fel y gallant eu gosod eu hunain.
Cyfrifoldeb yr awdurdod priffyrdd yn gyffredinol yw cynnal a chadw wyneb yr hawliau tramwy yn ogystal â’r
mwyafrif o bontydd a phontydd croesi ffosydd.

Fe gofnododd yr arolwg 11620 eitemau o ddodrefn, ac yr oedd 93.0% ohonynt mewn cyflwr derbyniol. Roedd
arwyddion ar ymyl y ffordd yn dangos cyfradd is o 89.9% (gweler tabl 4.4.5).Yn y rhan fwyaf o achosion, roedd
y postyn yn bresennol ar ymyl y ffordd ond roedd yr arwydd wedi ei ddifrodi, yn aneglur neu wedi ei dynnu i
ffwrdd.

Tabl 4.4.5 : Cyflwr y prif fathau o ddodrefn llwybr

Isadeiledd Cyfanswm Nifer o eitemau diffygiol % yn ddiffygiol % yn foddhaol

Camfeydd 1980 179 9.0 91.0

Giatiau 4109 346 8.4 91.6

Arwyddbost ar ymyl
y ffordd 1372 138 10.1 89.9

Arwyddion (heb fod
ar ymyl y ffordd) 867 62 7.2 92.8

Pontydd 1289 57 4.4 95.6

Stepiau 788 11 1.4 98.6

Arall 1215 20 1.6 98.4

Cyfanswm 11620 813 7.0 93.0
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Cofnododd yr arolwg bron i 2000 o wahanol fathau o gamfeydd gan gynnwys ysgol, un gris, dau ris a chamfa
gerrig. Er bod 91.0% mewn cyflwr boddhaol, o ran hygyrchedd, camfeydd yn gyffredinol yw’r mathau mwyaf
caeth o’r holl offer a ddefnyddir yng nghefn gwlad gan eu bod yn cyfyngu mynediad ar gyfer pobl anabl ac yn
peri anhawster neu anghyfleustra i lawer mwy. Mae’r egwyddor o’r “mynediad lleiaf rhwystrol” yn gofyn i bob
sefydliad a fo’n gyfrifol am ddarparu mynediad i’r awyr agored, i geisio mwyhau mynediad ar gyfer cyn gymaint
o bobl ag y bo modd.

4.4.6 “Hawdd i’w Ddefnyddio”

Fel a nodwyd uchod, er mwyn i lwybr fod yn un “hawdd i’w ddefnyddio”, fe olyga ei fod wedi ei arwyddo ble
y bo’n gadael ffordd fetlin, yn rhydd o rwystrau ac ymyrraeth a bod wyneb a dodrefn y llwybr (e.e. giatiau,
camfeydd, pontydd ayb.) mewn cyflwr da. Dengys y canfyddiadau fod 51% o’r llwybrau a arolygwyd wedi’u
dosbarthu fel bod yn hawdd i’w defnyddio. Mae’r gyfradd hon fymryn yn uwch na chanlyniadau NAWPI,
mae’n debyg oherwydd bod yr arolwg CAMS wedi targedu yn benodol lwybrau yng nghategorïau 1, 2 a 3,
gan adael allan y llwybrau yng nghategorïau is y raddfa, sef y rhai y byddai rhywun yn disgwyl i fod yn fwy
problemus. Mae’r tabl yn Atodiad D yn darparu croestoriad o lwybrau “hawdd i’w defnyddio” fesul cymuned
ac yn dangos fod yr amrediad yn amrywio rhwng 23% a 90%.

4.4.7 Cost o ddod â’r rhwydwaith i fyny i safon foddhaol

Mae’n bosib defnyddio data yr arolwg i gynhyrchu amcan o’r gost o ddod â holl lwybrau yng nghategorïau 1,
2 a 3 (tua 72% o’r holl rwydwaith) i fyny i safon foddhaol. Fodd bynnag, gan nad oes gan y Cyngor ddata ar
gyflwr y mwyafrif llethol o lwybrau yng nghategoriau 4 a 5, hwyrach na ellir amcangyfrif gyda sicrwydd y gost
o ddod â’r holl rwydwaith i fyny i safon foddhaol. Mae’n debyg fod natur a nifer y diffygion ar y llwybrau hyn
llawer mwy na’r rhai a gofnodwyd ar y llwybrau a arolygwyd o gategorïau 1, 2 a 3. O ganlyniad, mae’r gost o
uwchraddio’r holl rwydwaith yn debyg o fod yn amcan rhy isel.

Mae’r amcangyfrif o’r gost i gywiro pob eitem ddiffygiol yn cynnwys llafur yn y maes a deunydd ac yn seiliedig
ar ffigyrau a roddwyd gan Swyddog Cynnal a Chadw Llwybrau Cyngor Gwynedd.Yn ystod yr ymarfer hwn,
gwnaethpwyd nifer o ragdybiaethau. Er enghraifft, fe ddatrysir arwyddbost sydd ar goll neu wedi ei ddifrodi
bob amser drwy osod arwyddbost newydd. Fe ddatrysir rhwystr a achosir gan ffens neu wal ar draws lwybr
troed drwy osod clwyd fechan.Yn yr un modd, fe ddatrysir ffens neu wal ar draws lwybr ceffyl drwy osod giât
farchogol safonol ddwy ffordd gyda handlen atal stoc.Yn ogystal, fe seilir amcangyfrif y gost o drwsio neu
ailosod arwyddion, camfeydd, giatiau, pontydd a phontydd sy’n croesi ffosydd ar y rhagdybiaeth y bydd Cyngor
Gwynedd yn cwrdd â’r gost lawn o ddarparu a gosod neu drwsio pob eitem ddiffygiol. Mae pump o’r
amcanbrisiau (4 math wahanol o lystyfiant ar yr wyneb a rhannau mwdlyd/wedi’i gorlifo â dŵr) yn seiliedig ar
y gost angenrheidiol o wella hyd cyfartalog o 5 medr. Dengys y tabl isod y gost o ddatrys pob diffyg:-

Tabl 4.4.7 : Cost o ddatrys y diffygion a nodwyd

Diffyg a nodwyd Nifer sydd eu hangen Cost pob eitem (£) Cyfanswm (£)

Arwyddbost ar goll/wedi’i ddifrodi 590 115 67850

Arwydd ar goll 187 20 3740

Cyfeirbwynt + postyn 100 35 3500

Camfa ystôl 78 330 25740

Camfa – un gris neu dau ris 48 150 7200

Camfa gerrig 33 660 21780
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Diffyg a nodwyd Nifer sydd eu hangen Cost pob eitem (£) Cyfanswm (£)

Clwyd fechan 472 325 153400

Giât mochyn 73 485 35405

Giât farchogol 18 600 10800

Grisiau 14 150 2100

Pont rhychwant < 2m 430 490 210700

Pont rhychwant 2-5m 10 3500 35000

Pont rhychwant >5m 5 6500 32500

Coeden wedi disgyn 59 50 2950

Llystyfiant ar yr wyneb – rhedyn/glaswellt 39 20 780

Llystyfiant ar yr wyneb – mieri ysgafn 247 35 8645

Llystyfiant ar yr wyneb – mieri trwchus 6 55 330

Llystyfiant ar yr wyneb – eithin 92 115 10580

Llystyfiant sy’n tyfu o’r ochrau neu uwchben 177 25 4425

Tir mwdlyd neu wedi’i gorlifo â dŵr 961 190 182590

Niwsans e.e. weiren bigog / ffensys trydan /
bariau / giatiau wedi eu cloi 203 25 5075

Cyfanswm 825090

Mae’r ffigwr uchod yn cyfeirio yn unig â’r gyfran o’r llwybrau a arolygwyd, sydd a’u hyd yn 1317km. Rhagamcanir
y bydd y dasg o ddod â holl lwybrau yng nghategoriau 1, 2 a 3 (2723km) i fyny i gyflwr boddhaol yn:-

£825,090 x 2723/1317 = £1,705,938 neu £626.49 y cilomedr

Os cymhwysir yr un gyfradd dros yr holl rwydwaith (er byddai rhywun yn disgwyl i’r nifer a natur y problemau i
fod yn fwy ar gategoriau 4 a 5) yna byddai’r gost isafswm o ddod â’r holl rwydwaith (3800km) i gyflwr boddhaol
yn £2,380,670.

Mae’r ffigyrau hyn yn cynnwys y gost ffisegol yn unig ac nid yw’n cynnwys y gost i staff amlinellu, trefnu a
goruchwylio’r gwaith a fyddai’n ychwanegu tua 10% arall.

4.4.8 Cost o gynnal a chadw y rhwydwaith

Mae’r rhan yma yn rhoi amcan o’r gost flynyddol y byddai’n angenrheidiol ar gyfer cynnal a chadw llwybrau.Mae’r
gost flynyddol a ddengys yn nhabl 4.4.8 yn seiliedig ar gost ailosod eitem o ddodrefn a'i ddisgwyliad oes. Er y
byddai nifer o eitemau o ddodrefn a fyddai’n bodoli ar y rhwydwaith yn uwch wedi i’r gwaith o uwchraddio
gymryd lle, rhagdybiwyd na fyddant angen sylw yn ystod cylch oes deng mlynedd gyntaf y CGHT.
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Tabl 4.4.8 : Cost cynnal a chadw blynyddol ar gyfer y prif fathau o ddodrefn llwybr

Eitem Cyfanswm nifer Cyfanswm (£) Disgwyliad Cost cynnal a
o eitemau oes (Bl.) chadw blynyddol (£)

Arwyddbost - metel 1350 155250 30 5175

Arwyddbost - pren 334 51770 15 3451

Postyn cyfeirbwyntio 555 19425 10 1943

Camfa gerrig 374 246840 100 2468

Camfa ysgol 778 194538.9 10 19454

Camfa un gris/dau ris 828 91908 10 9191

Giât mochyn 1221 462185.1 30 15406

Clwyd fechan 658 161499.5 30 5383

Giât farchogol 159 70285.95 10 7029

Pont rhychwant <2m 988 484120 15 32275

Pont rhychwant 2-5m 145 507500 30 16917

Pont rhychwant >5m 156 1014000 40 25350

Grisiau 788 118200 10 11820

Cost cynnal a chadw blynyddol £155,862

Amcangyfrifir y bydd y gost o gynnal a chadw dodrefn ar yr holl lwybrau yn nghategoriau 1, 2 a 3 (2723km) yn
£155,862 x 2723/1317 = £322,257. Unwaith yn rhagor, os rhagdybiwn fod y dodrefn yn bodoli i’r un raddfa dros
yr holl rwydwaith yna bydd angen £427,026 i gynnal dodrefn ar y rhwydwaith gyfan.

Nid yw’r swm uchod yn cymryd i ystyriaeth y gost flynyddol sy’n gysylltiedig â thorri llystyfiant tymhorol.Yn
gyffredinol, trefnir y gwaith hwn gan Gynghorau Cymuned lle maent yn ystyried fod hynny’n angenrheidiol. Ad-
delir pob Cyngor Cymuned drwy gynllun lle bo hawl ganddynt i swm o £16.25 y cilomedr (£26 y filltir) o hawl
tramwy yn ogystal â chyfandaliad o £220 i gynorthwyo gyda gweinyddu.

Os byddai pob Cyngor Cymuned (hynny yw, 64) yn cymryd fyny’r cynnig, byddai’r taliad ar gyfer trin llystyfiant ar
lwybrau yng nghategoriau 1, 2 a 3 yn dod i (64 x 220) + (2723 x 16.25) = £58,329 (neu £75,830 ar gyfer yr
holl rwydwaith).

Ar y cyfan, er mwyn cynnal a chadw dodrefn a chlirio llystyfiant ar lwybrau yn nghategoriau 1, 2 a 3, mae angen
cyllideb o £380,586 o leiaf o’i gymharu â £351,390 ar hyn o bryd (2007/08). Byddai cynnal a chadw’r holl
rwydwaith angen tua £500,000.

Nid yw’r gost sy’n gysylltiedig â’r gwaith o gynnal a chadw wyneb y llwybrau sydd wedi eu hwynebu (tarmac a.y.b.
wedi eu cynnwys, er bod trafodaethau ar y gweill i rai mewn amgylchedd trefol i gael eu trosglwyddo i gyfrifoldeb
y Gwasanaeth Priffyrdd. Mae’r gost flynyddol o ddelio gyda gorfodaeth sy’n berthnasol i rwystrau hefyd wedi ei
adael allan o’r cyfrif uchod oherwydd ei fod yn anodd iawn i’w amcangyfrif ac mae’n debyg bydd costau’r gwaith
yn adenilladwy gan bwy bynnag sy’n gyfrifol am y rhwystr.
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ThemaWeithredu 1 – Cyflwr y Rhwydwaith HawliauTramwy

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Cyrff arweiniol a
Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn phartneriaid potensial

1-2 3-5 6-9

1/1a Sicrhau fod llwybrau yng B,D,I £62 £93k - CG,APCE,
nghategoriau 1, 2 a 3 wedi eu Gwirfoddolwyr
harwyddo a’u cyfeirbwyntio’n iawn.

1/1b Sicrhau fod yr holl rwydwaith B,D,I £87k £130k - CG,APCE,
(hynny yw, categoriau 1-5) wedi ei Gwirfoddolwyr
arwyddo a’i cyfeirbwyntio’n iawn.

1/2a Ymgymryd â gwaith adferol ar B,D £84k £126k £168k CG,APCE
lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi
gorlifo â dŵr yng nghategoriau
1, 2 a 3.

1/2b Ymgymryd â gwaith adferol ar holl B,D £117k £175k £233k CG,APCE
lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi
gorlifo â dŵr (h.y. categoriau 1-5).

1/3a Datrys yr holl ddiffygion eraill B,D £260k £390k £520k CG,APCE
(megis dodrefn diffygiol a
rhwystrau) ar lwybrau yng
nghategoriau 1, 2 a 3.

1/3b Datrys yr holl ddiffygion eraill B,D £363k £545k £728k CG,APCE
(megis dodrefn diffygiol a
rhwystrau) ar lwybrau yng
nghategoriau 1-5.

1/4a Cynnal a chadw llwybrau yng B,D £760k £1140k £1520k CG,APCE,
nghategoriau 1, 2 a 3 yn eu stad Gwirfoddolwyr
presennol.

1/4b Cynnal a chadw yr holl rwydwaith B,D £1000k £1500k £2000k CG,APCE,
(hynny yw, categoriau 1-5) Gwirfoddolwyr

1/4c Cynnal a chadw gyda dirywiad B,D £700k £1050k £1400k CG,APCE,
mewn cyflwr Gwirfoddolwyr

Allwedd i’r TablWeithredu:
B: Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad
D: Gwella cyflwr mynediad presennol
I: Gwella rheolaeth tir
CG Cyngor Gwynedd
ACPE Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
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ThemaWeithredu 2 –Y Map a’r Datganiad Swyddogol
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5.0 Thema Weithredu 2 –Y Map a’r Datganiad Swyddogol

5.1 Beth yw’r Map a’r Datganiad Swyddogol?

Mae’r Map a Datganiadau Swyddogol yn gofnod pwysig dros ben o hawliau tramwy cyhoeddus. Cedwir y
cofnodion hyn gan Adain HawliauTramwy Cyngor Gwynedd. Gall y datganiad, sy’n cyd-fynd â’r Map Swyddogol,
gynnwys disgrifiad o leoliad a lled llwybr neu unrhyw gyfyngiad neu amod sy’n effeithio ar yr hawl tramwy. Gyda’i
gilydd,maent yn dystiolaeth bendant o fodolaeth a statws yr hawl tramwy cyhoeddus a ddangosir arnynt. Ni ellir
newid unrhyw lwybr ar y Map a’r Datganiad mewn unrhyw ffordd oni bai fod gorchymyn cyfreithiol wedi ei
gadarnhau.

Ar hyn o bryd, mae Map Swyddogol Cyngor Gwynedd yn seiliedig ar ddau fap, a gynhyrchwyd gan Gyngor Sir
Caernarfon a Chyngor Sir Feirionnydd rhwng 1950 ac 1974. Yn 1974, yn sgil Deddf Llywodraeth Leol 1972,
unwyd y ddwy sir i bob pwrpas (gydagYnys Môn) i ffurfio Cyngor Sir Gwynedd.Ar 1 Ebrill 1996, cafwyd ad-drefnu
pellach a rhannwyd ardal Cyngor Sir Gwynedd yn dair ardal gyda’r Cyngor Gwynedd presennol yn etifeddu rhan
o Fapiau gwreiddiol Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd.

5.1.1Y broses o baratoi Map Swyddogol

Paratowyd y Mapiau a’r Datganiadau Swyddogol gwreiddiol ar gyfer yr ardal yn sgil cyflwyno Deddf Parciau
Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.O dan y Ddeddf hon, rhoddwyd dyletswydd ar bob cyngor sir yng
Nghymru a Lloegr i gynnal arolwg a mapio’r holl hawliau tramwy cyhoeddus trwy eu dosbarthu fel llwybrau
troed, llwybrau ceffyl neu ffyrdd a ddefnyddir fel llwybrau cyhoeddus. Dengys y llif ddiagram isod y broses o
gynhyrchu Map Swyddogol (ceir adroddiad manylach o’r broses yn Atodiad E).

Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn
Gwlad 1949 - gosod dyletswydd ar bob
Cyngor Sir i gynhyrchu Map Swyddogol

�

Paratoi Map Drafft

�

Cyfle i unrhyw berson neu fudiad gyflwyno
sylwadau a gwrthwynebiadau – rhain yn cael eu

penderfynu mewn gwrandawiadau lleol.

�

Paratoi Map Darpariaethol

�

Cyfle arall i dirfeddianwyr (yn unig) i gyflwyno
sylwadau a gwrthwynebiadau – rhain yn cael
eu penderfynu mewn Llysoedd Chwarter.
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Paratoi’r Map Swyddogol

�

Adolygu’r Map Swyddogol

�

Y dyfodol - cyfuno Mapiau Swyddogol Sir
Gaernarfon a Sir Feirionnydd er mwyn cael un
Map Swyddogol cyfredol ar gyferWynedd.

5.2 Gorchmynion Diwygio Map Swyddogol (GDMS)

Os oes tystiolaeth yn dod i’r amlwg y dylid diwygio y Map a’r Datganiad Swyddogol,mae’n ofynnol i ni wneud
hynny o dan Ddeddf 1981. Gwneir hyn trwy gyfrwng proses gyfreithiol a adwaenir fel Gorchymyn Diwygio
Map Swyddogol.

Gall unrhyw dirfeddiannwr, deiliad neu ddefnyddiwr wneud cais i’r awdurdod priffyrdd i ddiwygio’r Map a’r
Datganiad Swyddogol. Efallai y bydd gan dirfeddianwyr a deiliaid, er enghraifft, dystiolaeth nad yw llwybr a
gofnodwyd ar y Map Swyddogol yn un cyhoeddus, neu fod hawl tramwy cyhoeddus wedi ei ddangos ar y llinell
anghywir neu fod ei statws yn anghywir.Yn yr un modd, ceir achosion yn aml lle nad yw llwybrau wedi’u
cofnodi ar y Map Swyddogol ond sy’n bodoli ar y ddaear, a hwyrach eu bod wedi cael eu defnyddio a’u
mwynhau gan y cyhoedd ers amser maith. Mewn achosion o’r fath gall fod sail i’r llwybr hwnnw gael ei
ychwanegu at y cofnod cyfreithiol, os yw hawliau cyhoeddus wedi sefydlu.

Mae Gorchmynion Diwygio’n delio â thystiolaeth ffeithiol ac os yw hawliau cyhoeddus yn bodoli neu beidio.
Ceir dau brif fath o dystiolaeth y dylai ymgeiswyr geisio eu cael pan fyddant yn gwneud cais – tystiolaeth o
ddefnydd neu dystiolaeth ddogfennol megis mapiau hanesyddol a chofnodion. Bydd rhaid cael sail i’r dystiolaeth
a dylai hefyd fod yn argyhoeddedig – nid yw honni bod hawl tramwy’n bodoli heb dystiolaeth ategol yn
debygol o arwain at wneud gorchymyn. Mae’r holl ymarferiad yn ymdrech i ddatrys unrhyw ansicrwydd
ynghylch pa hawliau sy’n bodoli mewn gwirionedd nid pa hawliau sy’n ddymunol o’r naill safbwynt neu’r llall.

Ers cyflwyno adran 53b i’r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 gan y Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau
Tramwy 2000, mae’n ofynnol yn awr i awdurdodau lleol gadw cofrestr o geisiadau am Orchmynion Diwygio
Map Swyddogol (GDMS) sydd ar gael i’r cyhoedd i’w harchwilio’n ddi-dâl yn ystod oriau rhesymol.Ar hyn o
bryd mae ganWynedd 45 cais am Orchmynion Diwygio sy’n aros am benderfyniad, ac mae rhai ohonynt yn
ymestyn yn ôl dros gyfnod sylweddol.

Ar gyfartaledd, mae pob cais sydd angen Gorchymyn yn cymryd tua 230 o oriau swyddog i’w datrys. Gyda’r
flwyddyn waith tua 1600 awr, fe gymer 6.5 mlynedd i un swyddog penodedig ddatrys y cyfan sydd i law ar
hyn o bryd. Dylid nodi mai dim ond blwyddyn yw’r cyfnod statudol ar gyfer gwneud penderfyniad i wneud
Gorchymyn ai peidio.Yn ddiweddar, bu apêl i’r Cynulliad ar sail diffyg gwneud penderfyniad o fewn y cyfnod
gofynnol.

5.3 Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus (GLlC)

Os oes newid i’r Map Swyddogol yn cael ei ystyried fel bod yn ddymunol, mae gwahanol weithdrefnau ar
gael. Hyd yn ddiweddar yr oedd pwerau i ddefnyddio’r gweithdrefnau yn ddewisol ond yn awr mae 23
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dyletswydd ar yr Awdurdod i brosesu rhai mathau o geisiadau. Gwneir Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus i
greu, gwyro neu gael gwared ar lwybrau a gall y rhain fod mewn ymateb i geisiadau gan unigolion neu fel cynlluniau
sy’n cael eu llunio gan y Cyngor.Os penderfynir gwyro neu gael gwared ar lwybr er budd yr ymgeisydd, disgwylir
iddynt dalu peth o’r costau. Mae 76 o geisiadau am Orchmynion o’r fath yn aros i gael eu prosesu fel y mae’r
crynodeb isod yn ei ddangos.

Tabl 5.3 : Mathau o GLlC sy’n aros i gael eu prosesu

Math o Orchymyn Nifer y ceisiadau

Gwyro 52

Diddymu 14

Creu drwy Gytundeb/Gorchymyn Creu 10

Cyfanswm 76

Mae pob achos Gorchymyn Llwybrau Cyhoeddus (GLlC) yn cymryd cyfartaledd o 150 o oriau swyddog i’w
cwblhau. Mae hyn yn golygu y cymer 7.1 blynedd i un swyddog ddatrys yr holl achosion sy’n disgwyl ar hyn o
bryd. Fodd bynnag, derbyniwyd 15 cais newydd yn 2005 a 2006, sy’n golygu na fu llawer o ostyngiad yn nifer yr
achosion.

Gall cyfyngiad arall godi yn sgil cyflwyno Atodlen 6 Deddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000 sy’n rhoi hawl i
berchnogion, lesddeiliaid a deiliaid tir amaethyddol i wneud cais i wyro neu gael gwared ar lwybr, hawl i ofyn am
benderfyniad os, 4 mis ar ôl i’r Cyngor dderbyn y cais, ei fod heb ei benderfynu, a hawl i apelio os yw’r cais yn
cael ei wrthod.Ar sail lefel bresennol y ceisiadau sy’n aros, byddai Gwynedd yn annhebygol o gwrdd â’r amserlen
hyn o wneud penderfyniadau. Hefyd, mae yn awr dyletswydd statudol newydd ar awdurdodau lleol i gynhyrchu
a chadw cofrestr o bob cais i wyro neu gael gwared ar hawliau tramwy cyhoeddus.

5.4 Gorchmynion Cam Cyfreithiol (GCC)

Pwrpas Gorchymyn Cam Cyfreithiol (GCC) yw cofnodi ar y Map Swyddogol canlyniadau digwyddiadau cyfreithiol
megis Gorchmynion Llwybrau Cyhoeddus neu ddigwyddiadau eraill sydd wedi newid y rhwydwaith yn gyfreithiol.
Ni lwyddodd yr awdurdod a ragflaenodd Gwynedd i ddeall, yn y dechrau, yr angen yn Neddf 1981 i wneud
Gorchymyn Cam Cyfreithiol (adran 53) ychwanegol sy’n dod â newidiadau i’r Map Swyddogol i fodolaeth o
ganlyniad i Orchmynion Llwybr ac o ganlyniad mae 28 o Orchmynion heb Orchymyn Cam Cyfreithiol sy’n
caniatáu i’r newidiadau sydd wedi digwydd mewn cyfraith i gael eu dangos ar y Map Swyddogol (er bod y map,
at ei gilydd, wedi cael ei newid i gynnwys newidiadau o’r fath). Bydd angen Gorchymyn Cam Cyfreithiol pellach
i gywiro’r sefyllfa.

5.5 Problemau Cartograffeg ac Anghysonderau

Gyda Map Swyddogol Sir Gaernarfon ar sylfaen newydd roedd gan y map a gyhoeddwyd ffiniau taflen wahanol
o’i gymharu â’r fersiynau Drafft neu Darpariaethol. Gwnaethpwyd ambell wall drafftio yn y Map Swyddogol y gellir
eu holrhain yn ôl i doriadau yn y ffiniau yn y taflenni blaenorol. Hefyd roedd y newid o raddfa 6 modfedd
(1:10560) i 1:10,000 ar adeg Gorchymyn Diwygio 1988 yn golygu bod y map cyfan wedi cael ei ail-ddrafftio ac
yn anffodus arweiniodd y gwaith hynny at gynnwys gwallau yn y gwaith.

Mae’r term “anghysonder” yn cael ei ddefnyddio yma i ddisgrifio mân anghysondebau yn y cofnod cyfreithiol,
er enghraifft, gwahaniaethau rhwng yr hyn a ddangosir ar y Map Swyddogol a’r hyn sydd wedi’i ysgrifennu ar y

datganiad cysylltiedig. Enghraifft o hyn fyddai llwybr yn cael ei ddangos ar y map gyda symbol ar gyfer llwybr
ceffyl ond sy’n cael ei ddisgrifio fel llwybr troed yn y datganiad.
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Defnyddir y term hefyd i ddisgrifio mân amrywiadau rhwng y cofnod cyfreithiol a’r sefyllfa ar y ddaear, yn enwedig
os yw’r cofnod cyfreithiol yn fwy tebygol na pheidio o fod yn anghywir. (Enghraifft o hyn fyddai llwybr sy’n cael
ei ddangos ar draws adeilad a oedd yna eisoes.) Hefyd wedi ei nodi fel anghysonder byddai llwybr Swyddogol
nad oedd yn ôl pob golwg wedi ei chysylltu â’r rhwydwaith priffyrdd neu lwybr arall.

Mae effaith yr ansicrwydd a achoswyd gan y problemau hyn wedi golygu bod Cyngor Gwynedd wedi gorfod
cynnal adolygiad trylwyr o’r Map Swyddogol er mwyn llunio rhestr o’r gwahaniaethau sydd angen eu datrys.
Canfuwyd drwy hyn 427 o anghysonderau.Mae rhai ohonynt yn fân broblemau gyda’r ffordd y mae’r datganiadau
wedi eu geirio, gydag angen GCC yn achos rhai, a bydd angen Gorchmynion Diwygio i gywiro eraill.

Mae’r 427 o anghysonderau a ganfuwyd wedi eu dosrannu yn y lle cyntaf yn ôl y modd tebygol o’u datrys ac ar
y sail hon mae yna tua 200 sydd angen Gorchmynion Diwygio a’r amcangyfrif yw y byddai’n cymryd dau swyddog
dros 14 blynedd i’w datrys, yn seiliedig ar gyfartaledd o 230 o oriau yr un. Fodd bynnag,mae’n bosib y bydd angen
llai o ymchwil manwl i asesu pob achos ond hyd yn oed wrth gymryd yr amser mwyaf ”optimistig” i brosesu
gorchymyn byddai’n dal i fod yn agos i 13 flwyddyn waith.

5.6 Ffyrdd Coll

Mae Deddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000 yn pennu dyddiad cwblhau o 1 Ionawr 2026 ac ar ôl y dyddiad
hwn ni fydd modd gwneud cais i lwybrau troed a llwybrau ceffyl, neu hawliau uwch, i gael eu cynnwys ar y Map
Swyddogol sy’n seiliedig yn unig ar dystiolaeth ddogfennol hanesyddol (mae hanesyddol yn cael ei gyfrif fel bod
cyn 1949).Ar ôl y dyddiad hwn felly, bydd ond yn bosib mynnu hawliau sy’n deillio o’r cyfnod defnydd gofynnol.
Y nod wrth gyflwyno’r dyddiad hwn yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr cefn gwlad a thirfeddianwyr a rheolwyr
ynglŷn â pha hawliau sy’n bodoli mewn gwirionedd.

Dangosodd ymchwil i Ffyrdd Coll yng Nghymru y gallai fod cymaint â 2,200 o hawliau tramwy coll (heb eu
recordio) yng Nghymru, sy’n cyfateb i gyfanswm o tua 1600 km.Arweiniodd yr ymchwil at gynhyrchu sawl dull
o amcangyfrif; rhoddodd un ohonynt amcangyfrif cyfartalog o 0.18 km o Ffyrdd Coll yng Nghymru ar gyfer pob
km².Ar sail hyn byddai 458 km o ffyrdd o’r fath yng Ngwynedd. Gan ddefnyddio dull arall cafwyd amcangyfrif o
130 o achosion a fyddai’n ychwanegu 5.8% at y rhwydwaith, a byddai hyn yn golygu tua 216 km yng Ngwynedd.
Gan fod pob llwybr yn rhwym o amrywio o ran ei hyd, nid yw’n bosib cyfrifo faint o amser a gymer i ddelio â
Ffyrdd Coll ar sail amcangyfrif o’u hyd. Gan fwrw bod swyddog, ar gyfartaledd, yn gallu datrys 7 achos GDMS
mewn blwyddyn, byddai’n cymryd dros 18 o flynyddoedd i un swyddog penodedig ddatrys 130 o achosion (fel
yr amcangyfrif yn yr ail ddull).

5.7 Cyfuniad
Pan fydd Gwynedd wedi cwblhau ei ddadansoddiad, wedi asesu’r hyn sydd angen ei wneud i gywiro’r materion
cyfreithiol uchod ac wedi prosesu unrhyw Orchmynion sy’n deillio o hynny, bydd cyfle i gynhyrchu Gorchymyn
Cyfuno gweinyddol. Bydd hyn yn cyfuno mapiau Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd a phob Gorchymyn wedi hynny
mewn Map Swyddogol newydd, cyfoes (gyda dyddiad newydd perthnasol) ar gyfer Gwynedd. Gall cyfuno Map
Swyddogol olygu gwelliant sylweddol yn effeithlonrwydd unrhyw Gyngor, nid yn unig i’r sawl sydd â chysylltiad
uniongyrchol ag adolygu’r Map Swyddogol, ond hefyd i’r adrannau eraill megis y rhai sy’n gyfrifol am gynllunio,
chwiliadau tir a hamdden. Byddai hefyd yn arwain at sefyllfa gliriach i dirfeddianwyr, defnyddwyr a phartïon eraill
sydd â diddordeb.

Mae’r gwaith sydd ei angen i gwblhau’r broses yn waith gweinyddol yn bennaf a gall staff presennol ei gyflawni.
Fodd bynnag, yn ddelfrydol bydd angen edrych ar bob anghysonder a diffyg sy’n wybyddus, a’u cywiro a’u dileu
cyn cyfuno yn hytrach na chynhyrchu Map sy’n cynnwys yr holl ddiffygion hysbys.

5.8Y dyfodol – Mapiau Swyddogol Ar-lein
Mae technoleg newydd a datblygiadau technolegol yn ein galluogi i ddefnyddio Systemau Gwybodaeth
Ddaearyddol (GIS) i gynhyrchu cenhedlaeth newydd o Fapiau Swyddogol mewn cyfrwng digidol.Mae cynhyrchu
mapiau’n ddigidol yn golygu manteision mawr oherwydd bod modd eu dangos gyda gwahanol lefelau (neu
“haenau”) o wybodaeth ar unrhyw adeg, gellir dadansoddi, archwilio a diweddaru’r data’n barhaus a sicrhau
ei fod ar gael i fwy o bobl, yn enwedig ar y rhyngrwyd. 25



Aeth Cyngor Gwynedd ati i ddigido ei rwydwaith hawliau tramwy yn 1995, yn bennaf i alluogi gwybodaeth i gael
ei rhannu a’i hintegreiddio i waith adrannau eraill, gyda golwg ar godi ymwybyddiaeth a thynnu sylw at hawliau
tramwy. Fodd bynnag,mae cywirdeb y data a gipiwyd yn gyfyngedig ac mae mapiau’r Arolwg Ordnans a ddefnyddir
yn gynrychioliadol i ryw raddau ac nid yw’n 100% yn gyson o safbwynt gofodol ar wahanol raddfeydd. Felly gall
defnyddio Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol fodern i ddarlunio llinell swyddogol llwybr achosi problemau
wrth alw graddfa wahanol gan fod gwahanol sylfaeni fapio yn dangos y llinell mewn lleoliad gwahanol. Gall y
broblem ymddangosiadol hon fod yn anodd i’r defnyddiwr os nad yw’n deall pam fod y llinell yn ymddangos fel
pe bai’n mynd trwy adeilad sydd ar raddfa fwy. Hefyd, yn ddiweddar mae Arolwg Ordnans wedi gwella cywirdeb
ei sylfaen mapio sydd wedi golygu bod y llinell a oedd wedi’i digido wedi symud mewn perthynas i’r map
blaenorol.

ThemaWeithredu 2 –Y Map a’r Datganiad Swyddogol

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Cyrff arweiniol a
Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn phartneriaid potensial

1-2 3-5 6-9

2/1 Gweithredu rhaglen ddatrys H � � � CG, Cynghorau
anghysonderau – angen aelod o [£64k] [£96k] [£128k] Cymuned
staff ychwanegol i ddatrys 200 o
anomaleddau’r Map sydd angen
Gorchmynion Diwygio Map
Swyddogol.

2/2 Ffyrdd Coll – angen aelod o staff H � � � CG,
ychwanegol i brosesu’r gorchmynion [£64k] [£96k] [£128k]
canlyniadol.

2/3 Cynhyrchu Map wedi’i gyfuno - H - - � CG
cyfuno newidiadau o’r Map
Swyddogol presennol ar fap
newydd sydd â dyddiad newydd
perthnasol arno.

2/4 Gweithio tuag at gynhyrchu fersiwn B,H � � � GC
electronig gyfredol o’r Map
Swyddogol gweithredol.

2/5 Clirio’r ôl-groniad o geisiadau am H � � � GC
Orchmynion Diwygio Map
Swyddogol – 45 o achosion ar ffeil
ar hyn o bryd.

Allwedd i’r TablWeithredu:

B: Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad
H: Darparu i’r cyhoedd wybodaeth sicr a chyfoes
� Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol

� Angen staff ychwanegol
CG Cyngor Gwynedd
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6.0Thema Weithredu 3 – Rheoli’r Rhwydwaith

6.1 Uned Cefn Gwlad a Mynediad

Yn 2004, cafodd swyddogaethau’r Cyngor eu hailstrwythuro ac arweiniodd hyn at sefydlu’r Uned Cefn Gwlad a
Mynediad, a oedd yn dwyn ynghyd elfennau o’r gwasanaeth hawliau tramwy a arferai gael eu rheoli ar wahân
(cynnal llwybrau, gorfodi a chynnal mapiau). Hefyd, daeth y staff sy’n gyfrifol am fynediad llinol caniataol megis
Lonydd Glas a hyrwyddo llwybrau megis Llwybr Arfordirol Llŷn yn rhan o’r uned, gan ganiatáu mwy o synergedd,
mwy o gydweithredu ac osgoi ailadrodd gwaith.

6.1.1Yr Adain HawliauTramwy

Mae’r Adain HawliauTramwy o fewn Uned Cefn Gwlad a Mynediad y Gwasanaeth Cynllunio aThrafnidiaeth yn
gyfrifol am gynnal a chadw a gorfodaeth o fewn y rhwydwaith, ynghyd â chynnal a diweddaru’r Map Swyddogol.
Mae’r Adain HawliauTramwy’n cynnwys y staff canlynol:-

Ffigwr 6.1.1 : Staff yr Adain HawliauTramwy
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Rheolwr Cefn Gwlad a Mynediad (50%
amser HawliauTramwy Cyhoeddus)

Peiriannydd Grwp (60% amser
gwaith hawliau tramwy)

Uwch Swyddog HawliauTramwy
(Cynnal a Gorfodi)

2 Swyddog HawliauTramwy
(ceisiadau GDMS)

1 Swyddog Mapiau (50% - wedi’i
rhannu â chofnodion Priffyrdd)
1 CynorthwyyddTechnegol -

ceisiadau GLlC

1 Swyddog Gorfodi
1 Swyddog Cynnal a Chadw (Arfon)
1 Swyddog Cynnal a Chadw (Dwyfor)

2 Swyddog Cynnal a Chadw
(Meirionnydd)

1 Cynorthwyydd HawliauTramwy



6.1.2 Prif gyfrifoldebau

Mae prif gyfrifoldebau’r Adain HawliauTramwy’n cynnwys y canlynol:

• Darparu cyngor arbenigol ar bob agwedd o Hawliau Tramwy Cyhoeddus i’r Cyngor, cyrff eraill a’r
cyhoedd.

• Cynnal HawliauTramwy Cyhoeddus yng Ngwynedd

• Arolygu HawliauTramwy Cyhoeddus a’u hasedau.

• Cynnal y Map Swyddogol o HawliauTramwy Cyhoeddus.

• Prosesu ceisiadau i ddiwygio’r Map Swyddogol, trwy ymchwiliadau cyhoeddus neu bellach os bydd
angen, er mwyn cadw’r Map yn Gyfoes a pherthnasol.

• Prosesu ceisiadau gan dirfeddianwyr ac eraill i greu, gwyro neu gael gwared ar Hawliau Tramwy
Cyhoeddus i ddiwallu eu hanghenion, a hynny trwy gyfrwng ymchwiliadau cyhoeddus neu bellach os
bydd angen.

• Darparu cyngor i’r broses gynllunio ar effaith datblygiadau arfaethedig ar HawliauTramwy Cyhoeddus
a chynorthwyo i brosesu ceisiadau i greu, gwyro neu gael gwared ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus i
ddiwallu anghenion datblygwyr, a hynny trwy gyfrwng ymchwiliadau cyhoeddus neu bellach os bydd
angen.

• Prosesu ceisiadau i awdurdodi codi giatiau neu gamfeydd ar HawliauTramwy Cyhoeddus.

• Codi arwyddion i ddangos HawliauTramwy Cyhoeddus pan fyddant yn gadael ffordd fetlin, oni bai bod
cytundeb gyda’r Cyngor Cymuned berthnasol i beidio gwneud hynny.

• Cyfeirbwyntio Hawliau Tramwy Cyhoeddus i gynorthwyo tirfeddianwyr a defnyddwyr fel ei gilydd i
ddilyn y llwybr cywir er mwyn osgoi tresmasu a difrodi eiddo trydydd parti.

• Ymchwilio i broblemau a chwynion sy’n effeithio ar fwynhad y cyhoedd o HawliauTramwy Cyhoeddus
a threfnu i gymryd camau priodol.

• Gwasanaethu a gorfodi hysbysiadau yn ymwneud â rhwystrau, arwyddion camarweiniol ayb.

• Darparu gwybodaeth i ddarparu ffigurau dangosydd perfformiad statudol ar ran yr awdurdod.

• Cysylltu â Chynghorau Cymuned ac ad-dalu gwariant o ran y cyfrifoldebau cynnal a chadw y cytunwyd
arnynt gan y Cynghorau perthnasol.

• Darparu ysgrifenyddiaeth i Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor ac arsyllwyr i’r Fforymau Mynediad
Lleol eraill a sefydlwyd gan y Cyngor ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

• Cysylltu gyda swyddogionTir Gofal aThir Cynnal ynglŷn ag argaeledd hawliau tramwy ar y ffermydd yn
y cynlluniau hyn.

Mae llawer o’r swyddogaethau uchod yn dilyn proses statudol neu maent yn arferion cydnabyddedig ac o
ganlyniad ni cheir polisïau ffurfiol. Mae gwaith cychwynnol wedi’i wneud i ffurfioli polisïau o ran cynnal a
chadw ond nid yw’r rhain wedi eu cyflwyno i’r Cyngor eto i dderbyn ei gymeradwyaeth. 29



Er mwyn amddiffyn a gorfodi, byddai canllawiau eglur yn fuddiol i’r Swyddog Gorfodi a chydweithwyr yn y
Gwasanaeth Cynllunio. Er enghraifft, mae Cyngor Sir Gaer wedi cyhoeddi cyfres o ganllawiau eglur a nodiadau
esboniadol (o’r enw“Public Rights ofWay :A Guide for Planning Officers, Developers and Conveyancers”). Bydd
Gwynedd yn edrych yn ofalus ar y daflen hon fel enghraifft o ymarfer da gyda golwg ar gynhyrchu canllaw tebyg.

6.2Y gyfundrefn archwilio llwybrau

Ar hyn o bryd, mae gwaith cynnal a chadw a gorfodi’n cael ei wneud mewn ffordd ymatebol, gan ymateb i
broblemau sy’n cael eu hysbysu gan y cyhoedd a staff y cyngor. Fodd bynnag, yn aml ni fydd gan lawer o bobl sy’n
dod ar draws problem ar y rhwydwaith llwybrau yr amser na’r awydd i gysylltu â’r cyngor ac yn aml byddant yn
penderfynu peidio defnyddio’r llwybr hwnnw eto.Hefyd,mae ymwelwyr ag ardal yn debygol o gael eu dylanwadu
gan un digwyddiad anffodus y maent wedi’i brofi neu wedi clywed amdano gan eraill.

Mae’n cael ei gydnabod bellach bod gan rwydwaith hawl tramwy o lwybrau cyhoeddus sydd wedi ei reoli’n dda
rôl allweddol i’w chwarae o ran yr economi wledig, twristiaeth, trafnidiaeth gynaliadwy ac iechyd. Bu cynnydd hefyd
yn rhwymedigaeth y Cyngor i ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau sy’n agored i bob aelod o’r gymuned i’w
mwynhau. Os yw nodau cyffredinol y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy i gael eu cyflawni, mae’n hanfodol bod
hawliau tramwy’n cael eu harchwilio’n rheolaidd i ddarganfod unrhyw broblemau posibl.

Gwelwyd gwelliannau sylweddol yn y ffordd y mae’r rhwydwaith wedi ei gynnal a’i gadw ers ailstrwythuro 2004,
ond mae digon o le i wella eto ac ni ellir gwneud hyn heb adnoddau digonol. Mae’r pedwar swyddog cynnal a
chadw presennol yn treulio y rhan fwyaf o’u hamser yn adnabod, amlinellu a threfnu gwaith o fewn y gyllideb
cynnal a chadw cyfredol gan gynnwys cysylltu â thirfeddianwyr a effeithir. Nid oes ganddynt yr amser i ymgymryd
â chyfundrefn archwilio reolaidd.

MaeTabl 6.2 isod yn dangos yr adnoddau sydd eu hangen i sefydlu cyfundrefn archwilio reolaidd sy’n seiliedig ar
system o gategoreiddio llwybrau. Mae’r profiad a enillwyd o yn ystod yr arolygon ar gyfer y broses CGHT wedi
ei defnyddio i baratoi y gyfraddau gwaith. Mae’r golofn “% yn ôl hyd” yn dangos y gyfran a ragwelir fesul hyd ym
mhob band o’r categori. Bydd safle’r llwybr o fewn yr hierarchaeth yn penderfynu pa mor aml y bydd yr hawl
tramwy hwnnw’n cael ei archwilio. Felly, argymhellir bod llwybrau yng nghategorïau 1, 2 a 3 yn cael eu harchwilio
unwaith y flwyddyn, tra bod llwybrau yng nghategori 4 a 5 yn cael eu harchwilio bob tair blynedd. Mae’r ffactor
lluosi priodol wedi ei ddynodi i bob band o dan y golofn “amledd”. Mae’r golofn “hyd yr archwilir y dydd” yn
dangos hyd cyfartalog llwybr y dylai fod modd ei archwilio mewn diwrnod. Mae cyfraddau is ar gyfer categoriau
4 a 5 gan y rhagwelir y bydd mwy o broblemau arnynt oherwydd y flaenoriaeth gynnal is a chyfnod hirach rhwng
archwiliadau.

Tabl 6.2 : Cyfundrefn archwilio reolaidd yn seiliedig ar y system gategoreiddio

Categori(au) % yn ôl hyd Hyd Amledd Hyd yr archwilir Dyddiau gwaith
gwirioneddol (km) y dydd y flwyddyn

1 15 568 1 8 71

2 29 1104 1 6 184

3 28 1051 1 6 175

4 18 688 0.3333 4.5 51

5 10 389 0.3333 4.5 29

Cyfanswm 100 3800 510

30



Mae’r tabl yn dangos y cymer tua 510 o ddyddiau i archwilio’r rhwydwaith cyfan mewn dull rhagweithiol o dan
y gyfundrefn arfaethedig. O gofio bod y flwyddyn waith yn cynnwys tua 216 o ddyddiau gwaith ar gyfartaledd,
byddai’r gwaith o archwilio hawliau tramwy’n rheolaidd yn gofyn am 2 swyddog llawn amser gyda’r 78 dydd
gwaith y flwyddyn sydd weddill yn cael ei rannu rhwng y swyddogion cynnal a chadw presennol. Mae swydd ar
strwythur y staff, sydd wedi ei ddefnyddio i ymgymryd â’r rhan helaeth o arolygon y broses CGHT, y gellid parhau
ei ddefnyddio i gynnal archwiliadau o lwybrau’n rheolaidd. Petai hyn yn digwydd, i ganiatáu’r Cyngor i archwilio a
rheoli ei rwydwaith llwybrau mewn ffordd ragweithiol, byddai angen i’r adain HawliauTramwy gyflogi un arolygydd
llawn amser yn ychwanegol.

Fodd bynnag, gyda’r un swyddog presennol yn unig, yna byddai archwiliad o gategoriau 1, 2 a 3 yn unig yn golygu
amledd archwilio o thua 24 mis, ond trwy archwilio categori 1 yn flynyddol byddai hyn yn gadael 2 flynedd i’r ddau
gategori arall, gyda’r 35 diwrnod gwaith y flwyddyn sy’n weddill yn cael ei rannu rhwng y swyddogion presennol.

6.3 Amddiffyn a gorfodi
Rhoddwyd gorfodi ac amddiffyn y rhwydwaith hawliau tramwy ar delerau newydd yn 2002 yn dilyn penodi
arolygydd i ddelio’n benodol â materion o’r fath. Mae’r gwaith hwn yn cael ei lesteirio i raddau gan y problemau
a’r ansicrwydd ynghylch elfennau o statws y Map ond llwyddir i ddelio’n llwyddiannus â’r rhan fwyaf o broblemau
erbyn hyn. Er hynny, ceir sawl enghraifft lle mae diffyg ymwybyddiaeth o bwysigrwydd hawliau tramwy yn y
gorffennol, yn enwedig pan oedd cynllunio’n un o swyddogaethau Cyngor Dosbarth a’r awdurdod priffyrdd yn
Awdurdod Sirol, wedi arwain at beidio amddiffyn llwybrau a’u bod wedi cael eu rhwystro gan adeiladau neu eu
rhannu gan ffyrdd newydd. Bydd y rhain yn anodd i’w ddatrys ac maent ar hyn o bryd yn dod o fewn y rhestr o
anghysonderau.

Mae’r Adain Hawliau Tramwy ar hyn o bryd yn dod o fewn y Gwasanaeth Cynllunio a Thrafnidiaeth ac mae’r
cysylltiad rhwng y swyddogaeth “gynllunio” a hawliau tramwy’n arwain at ddisgwyliad y bydd llwybrau’n cael eu
hamddiffyn yn well ac y bydd yn gyfle i sicrhau bod hawliau tramwy’n derbyn sylw dyledus a phriodol mewn
penderfyniadau cynllunio.Yng nghyswllt hyn, mae sesiwn hyfforddi gyntaf i holl staff perthnasol cynllunio eisoes
wedi ei gynnal.

O ran gorfodi, mae angen edrych ar agweddau “trawsgydymffurfio”Tir Gofal (gweler 8.6.2 am eglurhad) ac,
mewn egwyddor, dylai arwain at ostyngiad sylweddol yn nifer y rhwystrau bwriadol y mae’n rhaid dwyn mesurau
gorfodi yn eu herbyn. Ers Arolwg Cyflwr 2002 dylid nodi bod Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Llywodraeth Cynulliad
Cymru wedi rhoi pwyslais o’r newydd ar sicrhau yr ymdrinnir yn briodol â hawliau tramwy o fewnTir Gofal. Byddai
cyfraniad mwy rhagweithiol i hyn yn lleihau y nifer o broblemau i’w datrys. Dylai cysylltiadau ac ymwybyddiaeth
well ymhlith cyrff eraill sy’n delio â mynediad (megis Parc Cenedlaethol Eryri, yrYmddiriedolaeth Genedlaethol
a Chynghorau Cymuned) sicrhau nad yw rhwystrau’n codi’n ddiofyn oherwydd eu gwaith nhw (e.e. mathau
anghywir o ddodrefn ar gyfer statws y llwybr neu ddodrefn heb eu lleoli ar y llinell “gyfreithiol” gywir). Dylai fod
yn gyfle hefyd i bwysleisio’r angen i ystyried atebion mynediad lleiaf rhwystrol er budd cymuned o ddefnyddwyr
mor eang â phosibl.

6.4 Cyllideb
Mae’r gyllideb flynyddol ar gyfer gwaith cynnal a chadw am 2007/8 (heb gynnwys amser staff a gorbenion) yn
£351,390 ac mae wedi’i rhannu fel a ganlyn:-

Tabl 6.4 : Cyllideb ar gyfer cynnal a chadw llwybrau (2007/8)

Canolog £20470
Arfon £59760
Dwyfor £118690
Meirionnydd £152470
Cyfanswm £351390 31



Daw cyfran fwyaf yr arian (65%) yn uniongyrchol trwy adrannau gwasanaethau’r Adran Priffyrdd a Bwrdeistrefol
gyda’r rhan fwyaf o’r gweddill yn dod oddi wrth Gynghorau Cymuned sy’n gwneud gwaith clirio llwybrau (gweler
6.6.2 isod).Mae mewnbwn staff ar ben hyn eto, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Uwch Swyddog HawliauTramwy,
4 Swyddog Cynnal a Chadw, y Swyddog Gorfodaeth a’r gorbenion perthnasol yn ychwanegol i hyn i gyd.

6.5 Gwasanaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Arweiniodd yr ailstrwythuro yn 2004 at wahanu oddi wrth yr Adran Priffyrdd, sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r
gwaith cynnal a chadw ar hawliau tramwy.Mae cyfrifoldeb am y strwythurau mawr ar hawliau tramwy yn syrthio
ar yr Adain Adeiladwaith.Y Gwasanaeth Priffyrdd sydd â chyfrifoldeb am y rhan fwyaf o’r rhwydwaith priffyrdd
gyda hawliau uwch ar gyfer traffig cerbydau (gan gynnwys lonydd gwyrdd a ffyrdd bach di-ddosbarth). Mae staff
yr Adran Priffyrdd hefyd yn gyfrifol am ymateb i unrhyw broblemau sy’n codi y tu allan i oriau swyddfa. Mae
gweithdrefnau a phrotocolau yn cael eu hadolygu ar hyn o bryd er mwyn sicrhau nad yw’r gwahanu hwn yn
arwain at unrhyw ddirywiad yn y gwasanaeth neu ddryswch o ran cyfrifoldebau. Mae adolygiad o waith cynnal
Priffyrdd Gwynedd hefyd yn ail-asesu y modd mwyaf effeithiol o ddosrannu cyfrifoldebau am lonydd gwyrdd a
llwybrau trefol.

6.6 Partïon Eraill

6.6.1 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn chwarae rôl flaenllaw o ran mynediad ac er nad oedd
cytundeb dirprwyo ffurfiol mae’n draddodiadol wedi gwneud llawer o waith ar hawliau tramwy yn y Parc. Mae
Partneriaeth Llwybrau’r Ucheldir (partneriaeth rhwng APCE, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r Ymddiriedolaeth
Genedlaethol) wedi bod yn gweithio ar wella llwybrau sy’n dioddef o erydiad ar y Carneddau, yr Wyddfa a
Chader Idris. Maent hefyd wedi trin llwybrau ar diroedd is ac y ddau lwybr mwyaf amlwg y bu’n gweithio arnynt
yn ystod 2005/6 oedd Llwybr y Pysgotwyr ger Beddgelert a llwybr pob gallu yn Nôl Idris o dan Gader Idris. Hefyd,
cafodd 50 km o lwybrau troed mewn pum cymuned (tair ohonynt yng Ngwynedd – Trawsfynydd, Brithdir a
Llanfachreth) eu gwella o dan Gynllun Rhwydwaith Hamdden y Parc.

O fewn rhaglen waith 06/07, mae’r APCE yn bwriadu ail-adeiladu 8.82 km pellach o lwybrau wedi’u herydu ar
yr ucheldir, datblygu pedwar cyfle mynediad newydd i’r llai abl a datblygu pum llwybr mynediad cymunedol
newydd fel rhan o’r Rhwydwaith Hamdden.

Er bod cyfarfodydd rheolaidd wedi eu cynnal rhwng y ddau gorff ar lefel uwch reolwyr a lefel swyddogion lleol
ers ad-drefnu llywodraeth leol yn 1996, mae yna bob amser le i wella.Ystyrir bod cyfarfodydd y ddau gorff i
gefnogi’r Fforymau Mynediad Lleol a’r gwaith a wnaethpwyd i baratoi Mynediad Agored wedi cynorthwyo’r
broses. Mae trafodaethau’n parhau hefyd i ganfod nifer o lwybrau mynediad lefel isel y mae’r Parc yn eu gweld
fel bod yn arbennig o bwysig i hwyluso mynediad i ardaloedd poblogaidd yr ucheldir.Y gobaith yw y bydd yr
arolwg rheolaidd a fydd angen ar y llwybrau sydd o dan ofal yr APCE yn cael ei ddarparu gan wardeiniaid y Parc.
Fe fydd y cyfleoedd mynediad arfordirol newydd hefyd angen cysylltiad clos a chyfuniad o ymdrechion i wneud
un bid o dan arweiniad Gwynedd.

6.6.2 Cynghorau Cymuned

Ers cyn ad-drefnu llywodraeth leol yn 1974, mae Cyngor Gwynedd a’r awdurdodau a’i rhagflaenodd wedi bod
yn darparu arian i Gynghorau Plwyf a Chymuned fel y’u gelwir bellach i ad-dalu rhan o’u costau am gynnal a chadw
hawliau tramwy cyhoeddus o fewn eu hardaloedd.Y prif waith a gefnogir yn ariannol yw torri glaswellt a thyfiant
arall sy’n effeithio’n dymhorol ar lwybrau o’r fath. Mae Gwynedd ar hyn o bryd yn cyfrannu £26 y filltir o hawliau

tramwy cyhoeddus a chyfandaliad o £220 i gynorthwyo gyda gwaith gweinyddol.Ychwanegwyd y taliad olaf
hwn i gymell Cynghorau Cymuned gyda nifer fach o lwybrau i ymuno â’r cynllun.
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Mae’r trefniant hwn yn un anffurfiol ar hyn o bryd ac mae wedi bod yn effeithiol ar y cyfan yn yr ystyr ei fod yn
golygu nad oes angen i Gyngor Gwynedd ddefnyddio contractwyr ar waith o’r fath na gwneud y gwaith
gweinyddol sydd ynghlwm wrth y contractau ac nad yw ychwaith yn gorfod ymchwilio a delio gyda chwynion
sy’n deillio o lystyfiant. Mae Cynghorau Cymuned hefyd yn fwy tebygol o fod yn fwy gwybodus ac ymatebol i
anghenion lleol ac maent at ei gilydd yn cyflogi contractwyr lleol.

Mae gwaith yn cael ei wneud yn awr i adolygu y trefniadau, a gofynnir bellach i bob Cyngor Cymuned ddod i
gytundeb â Chyngor Gwynedd. Bydd y trefniadau newydd yn amlinellu’r gwaith a ganiateir ei wneud ac mae’n
gofyn i’r Cyngor Cymuned baratoi rhestr o’r holl lwybrau sy’n cael eu trin.Oherwydd nad oes adnoddau digonol
ar gael i ymgymryd â’r dasg o gynnal yr holl rwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus, argymhellir hefyd y dylai
gwaith cynnal a chadw tymhorol y cynllun ganolbwyntio ar lwybrau yng nghategorïau 1, 2 a 3.Adolygir y lefelau
ad-dalu yng ngoleuni costau cyfredol gwaith o’r fath yng Ngwynedd.

6.6.3 Gwirfoddolwyr
Mae’r papur ymchwil “Resource for Public Rights ofWay”, a baratowyd gan y County Surveyors’ Society (CSS)
ar ran yr Asiantaeth Cefn Gwlad, yn datgan bod gwirfoddolwyr wedi cyfrannu tua 12,039 o ddyddiau gwaith tuag
at reoli hawliau tramwy cyhoeddus yn Lloegr yn 2003/04.

Lansiwyd y cysyniad Parish Path Partnership (PPP) yn ôl yn 1992 yn Lloegr fel ffordd o gynnwys cymunedau neu
grwpiau lleol yn y gwaith o reoli’r rhwydwaith llwybrau lleol. Ar y dechrau roedd y cynllun yn derbyn cymorth
grant ond er nad yw’r arian hwnnw ar gael bellach, mae llawer o awdurdodau’n parhau i redeg y cynllun gan eu
bod yn cydnabod ei fod yn ddull llwyddiannus ac effeithiol o annog cymunedau lleol i wella a chynnal eu
rhwydwaith o hawliau tramwy cyhoeddus.

Mae defnyddio grwpiau o wirfoddolwyr yn rhywbeth sydd wedi ei hen sefydlu yn AdranWardeniaid yr Uned
Cefn Gwlad a Mynediad ac mae nifer o gynlluniau’n weithredol ar hyn o bryd. Mae Cynllun Wardeniaid
Gwirfoddol Ysgol Coed Menai’n cynorthwyo’r Cyngor trwy wneud mân waith cynnal a chadw megis ffensio a
chlirio gordyfiant a ffensio ar safleoedd cadwraeth a Lonydd Glas.Yn yr un modd, mae Grŵp Amgylcheddol
Maesgeirchen, grŵp gwirfoddol a sefydlwyd yn benodol i godi ymwybyddiaeth o fywyd gwyllt a’r amgylchedd,wedi
gweithio i wella llwybrau ar goetir y Cyngor ar hyd yr Afon Cegin, ym Mangor. MaeVolunteer Rangers Sustrans
yn archwilio’r Lonydd Glas ac yn adrodd yn ôl i Wardeniaid Cefn Gwlad y Cyngor os ydynt yn dod ar draws
unrhyw ddiffygion.

Mae’r Adain HawliauTramwy hefyd yn mwynhau cydweithrediad Cymdeithas y Cerddwyr a Chymdeithas Edward
Llwyd sy’n archwilio hapsampl flynyddol o lwybrau i greu Dangosydd Perfformiad statudol.Awgrymwyd y dylai’r
Adain HawliauTramwy ehangu’r defnydd a wna o wirfoddolwyr i gynnwys mân dasgau cynnal a chadw a gwella.
Gallai sefydlu cynllun tebyg i’r PPP yng Ngwynedd wneud cyfraniad enfawr at waith y Cyngor yn ogystal â
chynyddu cysylltiad â chyfraniad pobl leol. Mae sawl peth sy’n rhaid eu hystyried megis datblygu a chydlynu
prosiectau gwaith, trefnu’r gwirfoddolwyr yn grwpiau, darparu offer a defnyddiau, ac yswiriant. Ran amlaf,mae gan
gynlluniau llwyddiannus mewn llefydd eraill cyd-gysylltwr yn ei le ac felly fe fyddai angen aelod o staff penodol i
oruchwylio’r gwirfoddolwyr a sicrhau bod anghenion y Cyngor, y Gymuned a’r grwpiau gwirfoddol yn cael eu
diwallu. Gellir cael cyllid am y gwaith o’r gyllideb cynnal a chadw presennol.

6.6.4 Fforymau Mynediad Lleol (FfMLl)
Mae’r Ddeddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy’n gosod dyletswydd statudol ar awdurdodau lleol i sefydlu Fforymau
Mynediad Lleol. Ceir tri Fforwm Mynediad Lleol yng Ngwynedd - y rhain yw Fforwm Mynediad Lleol Gogledd
Eryri, Fforwm Mynediad Lleol De Eryri a Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor. Daw aelodau’r fforymau o
amrywiaeth o ddefnyddwyr y rhwydwaith, gan gynnwys grwpiau pob anabl, ffermwyr a chynrychiolwyr mudiadau
eraill perthnasol. Gan ddefnyddio eu diddordebau amrywiol a’u profiad o faterion yn ymwneud â mynediad,
mae’r FfMLlau’n cynghori’r Cyngor ar sut i wella mynediad i gefn gwlad i bawb. Mae’r FfMLl yn llais newydd
a dylanwadol ac maent wedi bod yn gysylltiedig â phob cam o’r broses CGHT. Awgrymir y dylent ffurfio 33



sylfaen ar gyfer gweithio mewn partneriaeth wrth ddatblygu’r rhaglen gwella mynediad i’r arfordir.

6.6.5 Cyfarfodydd â grwpiau defnyddwyr

Mae Gwynedd yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd gyda Chymdeithas y Cerddwyr, Cymdeithas Geffylau Prydain a
Chymdeithas Yrru Prydain i drafod pob agwedd ar bolisi a rheoli llwybrau mewn ymdrech i sicrhau gwell
dealltwriaeth o anghenion a dyheadau’r grwpiau defnyddwyr hyn.

ThemaWeithredu 3 – Rheoli’r Rhwydwaith

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Cyrff arweiniol a
Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn phartneriaid potensial
1-2 3-5 6-9

3/2 Datblygu polisi cadarn ar gyfer D � - - CG, FfMLl
camau gorfodi/erlyniadau.

3/2 Cynhyrchu ystod o bolisïau eglur D � - - CG, FfMLl
ar reoli hawliau tramwy.

3/3 Cyflwyno trefn reolaidd o archwilio D,G � � � GC
llwybrau’n seiliedig ar y system [£56k] [£84k] [£112k]
gategoreiddio – angen swyddog
newydd.

3/4 Penodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr D,F,J � � � CG, Gwirfoddolwyr
i ddatblygu cynlluniau yng [£52k] [£78k] [£104k]
Ngwynedd i wella’r rhwydwaith
hawliau tramwy – angen swyddog
newydd.

3/5 Cynhyrchu canllaw i ddibenion D � - - GC
diogelu a gorfodaeth gan
ddefnyddio enghraifft Cyngor
Sir Gaer fel model ymarfer da.

3/6 Negodi Cytundeb Ffurfiol gyda’r J � - - CG,APCE
APCE er mwyn sefydlu dull o
weithio mwy integredig.

3/7 Annog gweithio mewn partneriaeth F,J � � � CG, Cynghorau
gydag adrannau eraill o’r Cyngor, Cymuned,
cynghorau cymuned ac asiantaethau asiantaethau eraill
eraill.

Allwedd i’r TablWeithredu:
D: Gwella cyflwr mynediad presennol
F: Cyflwyno cyfleoedd ar gyfer cynnwys y gymuned
G: Cyflwyno rhwydwaith briffordd fwy diogel
J: Annog dull cydweithrediadol o gyflwyno gwelliannau
� Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol
� angen staff ychwanegol
CG Cyngor Gwynedd
APCE Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
FfMLl Fforymau Mynediad Lleol34
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7.0Thema Weithredu 4 – Deall Anghenion Defnyddwyr

Mae Cyngor Gwynedd wedi cynnal gwaith ymchwil ac ymgynghori i ganfod anghenion gwahanol fathau o
ddefnyddwyr, i ddeall y rhwystrau y mae defnyddwyr yn eu hwynebu rhag cael mynediad i gefn gwlad a chanfod
gwelliannau y gellid eu gwneud i gwrdd ag anghenion defnyddwyr.

7.1 Cerdded

Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yng Ngwynedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cerdded yn bennaf ac mae
70.3% o’r Panel Dinasyddion a holwyd ym Mai 2004 yn cerdded yng nghefn gwlad o leiaf unwaith yr wythnos.
Dangosodd astudiaeth gan yr Asiantaeth Cefn Gwlad yn Lloegr y byddai 47% o aelwydydd yn cerdded mwy pe
bai’r ddarpariaeth yn cael ei gwella.

Er bod gan gerddwyr hawl i gerdded ar bob math o hawliau tramwy lleol mae’n amlwg bod lle i wella’r
ddarpariaeth ar eu cyfer. Mae pob cerddwr angen rhwydwaith hawdd ei ddefnyddio gyda darpariaeth ddigonol
o arwyddion eglur. Hefyd, dywedir bod dŵr a mwd yn golygu ei bod yn amhosibl defnyddio rhai llwybrau a bod
eu cyflwr yn amharu ar fwynhad y defnyddwyr o gefn gwlad. Mae angen mesurau i drin llwybrau mwdlyd iawn,
yn arbennig y llwybrau a ddefnyddir gan geffylau, ond gan wneud hynny heb gael effaith andwyol ar ymddangosiad
naturiol y llwybrau.

Roedd cerddwyr yn teimlo y dylid mynd i’r afael â’r rhwystrau a achosir gan ordyfiant. Dangosodd arolwg y Panel
fod y broblem yn amrywio’n sylweddol, o laswellt a rhedyn i eithin trwchus neu ddrain sy’n ei gwneud yn anodd
cerdded ar y llwybrau. Cafwyd cydnabyddiaeth o’r gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud ond roedd problemau’n
parhau mewn rhai mannau ac roedd angen tocio’r tyfiant yn fwy rheolaidd.

Teimlai cerddwyr hefyd bod cyflwr gwael dodrefn ar y rhwydwaith yn broblem sylweddol. Nodir hefyd nad oedd
camfeydd yn addas i’r henoed neu rai llai abl ac roedd yn well gan lawer ddefnyddio giatiau mochyn oherwydd
eu bod yn haws i’w defnyddio.

Yr oedd ansawdd yr amgylchedd yn fater pwysig i’r cerddwyr. Cafwyd nifer o sylwadau yngl n â baw cŵn a diffyg
biniau baw ci ar y llwybrau.Teimlad y rhai a ymatebodd oedd y dylid atgoffa perchnogion cŵn i godi’r baw tra
bod eraill o’r farn bod angen cymryd camau pellach i orfodi’r ddeddfwriaeth i gosbi perchnogion c n sy’n baeddu.

7.2 Marchogion a gyrwyr car a cheffyl

Mae Cymdeithas Geffylau Prydain yn amcangyfrif bod oddeutu 4.5% o boblogaeth Prydain yn marchogaeth
ceffylau’n rheolaidd. Nid oes amcangyfrif ar gael ar hyn o bryd o’r nifer sy’n gyrru car a cheffyl. Er bod marchogion
yn dibynnu arnynt, mae llwybrau ceffyl a llwybrau gyda hawliau uwch yn dueddol o fod yn ddarniog ac mae’r
marchogion yn aml yn gorfod defnyddio ffyrdd tarmac. Mewn rhai ardaloedd ceir lonydd bach tawel yn aml sy’n
addas i farchogion ond yn amlach na pheidio maent yn gorfod defnyddio ffyrdd prysur sy’n anaddas i geffylau. Er
bod rhwydwaith o ffyrdd heb lawer o draffig mewn rhai ardaloedd yng Ngwynedd, mae’n anodd i farchogion i
ddod o hyd i rwydwaith o lwybrau braf, cyfleus a diogel.

Mae ymchwil leol wedi dangos mai llai na 4% o’r 1,200 o giatiau a arolygwyd y gellir eu hagor heb i’r marchog
orfod dod oddi ar ei geffyl a bod 30% o giatiau ger gridiau gwartheg hefyd yn anodd neu amhosibl i’w hagor
(“Llwybrau Ceffyl yn Eryri”, Cymdeithas Gymdeithas Prydain, 2002) sy’n ffactorau a all ddigalonni’r defnyddiwr.
Mae marchogion ceffylau’n teimlo bod dewis o wyneb priodol hefyd yn ffactor bwysig. Mae ffyrdd tarmac gyda
rhigolau dwfn a llwybrau mwdlyd a chorsiog yn broblemau sylweddol i geffylau. Materion eraill sy’n achosi

problemau yw brigau coed rhy isel a thyfiant sy’n codi o wyneb y llwybrau.
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Nid yw gyrru car a cheffyl mor boblogaidd â marchogaeth ceffylau ac nid oes cymaint o ymchwil wedi’i wneud
i’r maes. Maent, fodd bynnag, yn gr p defnyddwyr pwysig gan fod ganddynt hawl i ddefnyddio Cilffyrdd Cyfyngedig
yn ogystal â chilffyrdd â llwybrau eraill y mae i gerbydau hawl yrru arnynt. Mae ymchwil a wnaethpwyd gan
Brifysgol Sheffield Hallam ar ran Cyngor Hampshire wedi dangos mai prif flaenoriaeth aelodau Cymdeithas Yrru
Prydain yw gwella’r rhwydwaith presennol trwy greu cysylltiadau megis llwybrau cylchol a gwella mannau lle
mae’n rhaid croesi ffyrdd. Dangosodd yr astudiaeth hefyd bod 70% o yrwyr yn defnyddio llwybrau caniataol,
mae 52% ohonynt wedi gwneud trefniadau preifat gyda thirfeddianwyr ac mae 30% yn talu i gael mynediad. O
ran y pellter a deithir, dywedodd yr ymatebwyr eu bod yn gwneud mwy o ddefnydd o adnoddau nad oedd yn
hawliau tramwy cyhoeddus megis llwybrau caniataol ac isffyrdd nag o’r rhwydwaith hawliau tramwy sydd wedi’i
ddiffinio yn y gyfraith. Mae cyfanswm hyd y cilffyrdd cyfyngedig a’r cilffyrdd yng Ngwynedd yn 118 km sy’n cyfrif
am ddim ond 3.1% o gyfanswm hyd y rhwydwaith hawliau tramwy.

7.3 Beicwyr

Mae beicio wedi bod yn ddull poblogaidd a rhad o deithio ac amcangyfrifir bod 38% o aelwydydd Cymru bellach
yn berchen ar feic (Ystadegau Trafnidiaeth Cymru 2002, Cynulliad Cenedlaethol Cymru). Mae astudiaeth yr
Asiantaeth Cefn Gwlad “Use and Demand for Rights of Way” (2001) wedi dangos y byddai 32% o aelwydydd
yn beicio mwy pe bai rhagor o ddarpariaeth ar gael iddynt.

Mae gan feicwyr hawl i ddefnyddio’r un hawliau tramwy â marchogion ceffylau. Mae Deddf Cefn Gwlad 1968
wedi ymestyn yr hawliau ar lwybrau ceffyl i gynnwys beicwyr ac felly mae’r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus
sydd ar gael yn ymestyn dros 400km. Fodd bynnag, pan ddynodwyd y rhwydwaith llwybrau ceffyl nid oedd
darpariaeth na chaniatâd i feicwyr ei ddefnyddio ac, o ganlyniad i hyn, mae’n parhau i fod yn anodd i feicwyr
ddefnyddio’r rhan fwyaf o lwybrau ceffyl oherwydd wyneb gwael a llystyfiant.

Mae beicwyr, fel marchogion ceffylau a gyrwyr car a cheffyl, yn ei chael yn anodd dod o hyd i lwybrau diogel, braf
a digon hir oddi ar ffyrdd prysur, er bod galw cynyddol am ddarpariaeth o’r fath. Yr oedd beicwyr am i’r
rhwydwaith hawliau tramwy presennol gael ei integreiddio’n well gyda llwybrau beicio a’r rhai hynny sydd i’w cael
ar y rhwydwaith priffyrdd, yn ogystal â chysylltu trefi a phentrefi gyda chefn gwlad. Roedd beicwyr yn bryderus
hefyd oherwydd croesfannau peryglus, gordyfiant oherwydd diffyg gwaith cynnal a chadw a giatiau anodd eu
hagor.

7.4 Defnyddwyr cerbydau modur

Mae Arolwg Ymweliadau Undydd y Deyrnas Unedig, 1998, sydd wedi ei selio ar arolwg eang, yn rhestru’r
gweithgareddau y mae ymwelwyr yn eu dilyn yng nghefn gwlad. Gan nad yw gyrru oddi ar ffordd wedi ei ddangos
fel categori gwahanol, gellir casglu mai ond canran isel sy’n ei ddilyn o’i gymharu â gweithgareddau eraill. Mae
Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, yn ei bapur ymgynghori ar gerbydau mecanyddol ar hawliau
tramwy, yn dyfynnu ffigur gan gr p defnydd cynrychiadol o thua 15,000 o yrwyr cerbydau oddi ar ffordd yn Lloegr
a Chymru.

Mae defnydd anghyfreithlon yn gyffredin yng Ngwynedd, yn enwedig gan feiciau modur sydd gan amlaf yn
beiriannau heb drwydded sy’n cael eu gyrru gan bobl ifanc. Maent yn dueddol o gael eu defnyddio mewn
llecynnau penodedig gyda hen domennydd a chwareli yn arbennig o boblogaidd gyda’r gyrwyr hyn oherwydd
natur arw’r tir. Mae’n anodd iawn rheoli gweithgareddau anghyfreithlon o’r fath.

Fel rhan o brosiectau enghreifftiol CGHT yn Lloegr, roedd gwaith ymchwil i anghenion gyrwyr cyfreithlon, a
wnaethpwyd gan Fauber Maunsell ar ran Cyngor Sir Nottingham, yn dangos bod y rhan fwyaf o yrwyr o’r fath
yn fodlon rhannu llwybrau gyda defnyddwyr eraill.Y prif anghenion yw cael rhwydwaith wedi’i gysylltu sy’n
cynnal yr ymdeimlad o her wrth ddefnyddio’r llwybrau hyn. 37



Yng Ngwynedd, y prif adnodd sydd ar gael i yrwyr hamdden oddi ar y ffordd yw ffyrdd cyhoeddus heb wyneb
tarmac a chilffyrdd. Mae’r rhwydwaith hwn yn fach iawn ac, o ganlyniad nid oes rhwydwaith ystyrlon o lwybrau
ar gael i fodurwyr hamdden gyfreithlon.

7.5 Mynediad teg i bawb

Mae’r Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy’n amlinellu’r angen i asesu mynediad i hawliau tramwy i bobl ddall
neu rannol ddall ac eraill â phroblemau symudedd. Hefyd, mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 yn
ei gwneud yn anghyfreithlon i wahaniaethu yn erbyn unrhyw un ar sail anabledd wrth ddarparu gwasanaethau.
Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995 yn effeithio ar bawb sy’n gyfrifol am ddarparu mynediad i gefn
gwlad fel darparwyr gwasanaethau.

Mae Deddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 2005 yn diwygio Deddf 1995 ac yn ei gwneud yn ofynnol i
awdurdodau cyhoeddus fynd gam ymhellach a mynd ati mewn ffordd gadarnhaol i hybu cydraddoldeb i bobl anabl
(gweler Cynllun Cydraddoldeb Anabledd, Atodiad A). Mae Deddf 2005 hefyd yn ehangu ar Ddeddf 1995 i
gwmpasu rhan helaeth o swyddogaethau awdurdodau cyhoeddus.

Er nad oes gwybodaeth fanwl ar gael ar fynediad i’r rhwydwaith i bobl anabl, mae cyfran sylweddol o rwydwaith
hawliau tramwy Gwynedd yn debygol o achosi anawsterau sylweddol i ddefnyddwyr anabl.Yn fwyaf arbennig,
mae tirwedd fryniog a’r ffaith bod rhai llwybrau’n ddiarffordd yn golygu rhwystr i rai o ddefnyddwyr hawliau
tramwy. Mae llwybrau sy’n croesi tir amaethyddol yn cyfrif am gyfran helaeth o’r rhwydwaith yng Ngwynedd ac
yn y mannau hynny ni fyddai’n ymarferol i roi wyneb ar y llwybrau.

Mae defnyddwyr gyda namau llai cyfyngus sy’n medru dringo graddiant cymedrol a llwybrau heb wyneb, yn cael
eu cyfyngu’n aml gan strwythurau mynediad amhriodol. Roedd camfeydd ar hawliau tramwy’n broblem fawr i bobl
anabl.Y tirfeddiannwr sy’n gyfrifol am nodweddion fel camfeydd a giatiau ac o’r herwydd mae’n rhaid i unrhyw
welliant, megis gosod giât neu ddarparu bwlch i gymryd lle camfa, gael ei wneud gyda chaniatâd y tirfeddiannwr.
Mae Cyngor Gwynedd yn cynorthwyo tirfeddianwyr trwy roi giatiau mewn mannau priodol, ond mae prinder
adnoddau’n arafu’r gwaith y gellir ei wneud i wella’r sefyllfa.

Mae adran 69 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau priffyrdd lleol
i roi sylw i anghenion pobl â phroblemau symudedd wrth roi caniatâd i godi rhwystrau ar lwybrau troed a
llwybrau ceffyl.

Mater arall sy’n achos pryder i bobl anabl sy’n defnyddio rhwydwaith hawliau tramwy Gwynedd yw problemau
cynnal a chadw cyffredinol (problemau gydag wyneb y llwybrau a gordyfiant) a materion diogelwch fel llwybrau
sy’n croesi ffyrdd prysur. Gall cynyddu mynediad yn aml fod yn fater o wella ymwybyddiaeth a gwybodaeth. Mae
diffyg gwybodaeth ar gael ar gyflwr ffisegol y mae’r defnyddiwr yn debygol o’i brofi yn gallu atal pobl rhag gwneud
penderfyniadau ynghylch pa ardaloedd sy’n addas ar eu cyfer. Mae’n bwysig i unrhyw gyhoeddiad hyrwyddol
gynnwys gwybodaeth i alluogi’r unigolyn wneud penderfyniad yngl n â’i addasrwydd ar gyfer ei amgylchiadau
personol. Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn y broses o gyhoeddi ”Eryri i Bawb” a fydd yn galluogi i bobl
anabl wneud dewisiadau gwybodus wrth deithio a threfnu ymweliadau o fewn y Parc.

Mae gan bobl anabl yr hawl i gael eu cynnwys – maent am gael mynediad at yr un gwasanaethau a’r un cyfle i
fwynhau’r un profiadau o gefn gwlad â gweddill y gymuned. Wrth ddatblygu’r Cynllun, mae Gwynedd yn ceisio
sicrhau bod gan bobl anabl ddewisiadau o ran lle a sut maent yn gallu mwynhau cefn gwlad.
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7.6Tirfeddianwyr

Wrth ddatblygu’r CGHT, yr oeddem o’r farn y dylid bwrw golwg gytbwys sy’n ystyried barn tirfeddianwyr a
rheolwyr tir. Bydd angen cefnogaeth a dealltwriaeth y tirfeddianwyr lleol cyn gwneud unrhyw welliannau yn y
dyfodol ac er bod cyfleoedd rheolaidd i drafod materion mynediad gyda thirfeddianwyr, yn sgil eu cynrychiolaeth
ar y tri Fforwm Mynediad Lleol, mae angen efallai trefnu cyfarfodydd pellach.

Pryderon pennaf y tirfeddianwyr, fel y mynegwyd yn ymgynghoriad y Fforymau, oedd integreiddio gweithgareddau
amaethyddol gyda mynediad y cyhoedd ar eu tir. Roedd c n heb fod o dan reolaeth hefyd yn achos pryder mawr,
yn ogystal â giatiau a oedd yn cael eu gadael ar agor gan ddefnyddwyr, ynghyd â thresmasu, sbwriel a phobl sy’n
amharchu eu hawl i fod ar y tir. Mae’r rhan fwyaf o’r problemau yn ymddangos o ganlyniad i ddiffyg ymwybyddiaeth
yn hytrach nag unrhyw falais bwriadol.

Yr oedd y tirfeddianwyr hefyd o’r farn y dylid gwyro llwybrau oddi wrth fuarthau ac adeiladau fferm i ddatrys
rhai o’r problemau uchod. Cafwyd awgrymiadau hefyd i resymoli’r rhwydwaith llwybrau, yn enwedig lle mae
llwybrau’n agos iawn at ei gilydd ac i ddatrys hen broblemau ar y Map Swyddogol.

7.7 Galw yn y dyfodol

Mae llawer o’r pwyslais yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar ddefnyddwyr presennol y rhwydwaith. Fodd
bynnag, mae’r Canllawiau Statudol i Awdurdodau Priffyrdd Lleol yng Nghymru ar gynhyrchu CGHTau yn datgan
bod rhaid i’r Cynllun ystyried defnydd yn y dyfodol yn ogystal â’r presennol. Mae’n bwysig felly edrych ar rai nad
ydynt yn defnyddio’r rhwydwaith ar hyn o bryd gan eu bod yn ddefnyddwyr posibl ar gyfer y dyfodol.

Comisiynodd yr Asiantaeth Cefn Gwlad arolwg o dan y teitl “Use and Demand for Rights of Way” (2001) a
ddangosodd y byddai 70% o’r ymatebwyr yn gwneud mwy o ddefnydd o gefn gwlad pe bai mwy o lwybrau a
theithiau ar gael iddynt. Rhoddodd yr arolwg hefyd amrywiaeth o resymau pam nad oedd y rhai a oedd wedi
cymryd rhan mewn gweithgareddau cefn gwlad wedi gwneud hynny; roedd y prif resymau’n cynnwys prinder
amser, problemau iechyd a henaint. O blith y rhai oedd yn cael eu cyfyngu gan salwch neu anabledd, roedd 55%
yn teimlo nad oedd digon o lwybrau ar gael iddynt a’r rhesymau mwyaf cyffredin eraill a nodwyd am y diffyg hwn
oedd tirwedd anaddas a chyflwr gwael wyneb y llwybrau – 63% a 61% yn y drefn honno.

Ar lefel leol, dangosodd Panel Dinasyddion Gwynedd nad oedd 25.6% o’r ymatebwyr yn defnyddio hawl tramwy
cyhoeddus.Y prif reswm a roddwyd oedd “dim angen/dim diddordeb” (40.9%), ffactor sy’n anodd i’r awdurdod
ddylanwadu arno. Dywedodd 37.8% o’r rhai nad ydynt yn defnyddio’r rhwydwaith, fodd bynnag, nad oeddent yn
defnyddio hawliau tramwy oherwydd nad oeddent yn ymwybodol ohonynt, tra bod 17.3% wedi dweud mai
rhwystrau ar y llwybrau oedd y rheswm, sy’n cyfrif am 14.1% o’r holl sampl ar ôl eu cyfuno. Mae’n rhesymol
tybio felly bod hyrwyddo’r rhwydwaith mewn ffordd briodol a sicrhau bod llwybrau’n agored trwy gael gwared
ar rwystrau yn debygol o annog defnyddwyr posibl.
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ThemaWeithredu 4 – Deall Anghenion Defnyddwyr

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Opsiynau Cyrff arweiniol a
Bl. Bl. Bl. phartneriaid
1-2 3-5 6-9 potensial

4/1 Uwchraddio’n briodol yn B,C,D,G,I Cynlluniau i’w costio’n CG, Grwpiau
seiliedig ar anghenion unigol Defnydd, Grwpiau
defnyddwyr Anabl,Tirfeddianwyr,

FfMLl, APCE

4/2 Adolygu pwyntiau croesi D,G Cynlluniau i’w costio’n CG, Gwasanaethau
drwy’r rhwydwaith - nodi unigol Priffyrdd
cyfloedd i wneud gwelliannau
a darparu croesffyrdd mwy
diogel.

4/3 Trafod gyda thirfeddianwyr I - � - CG, FfMLl
+ rheolwyr i leihau
gwrthdaro – trefnu a chynnal
gweithdai gyda thirfeddianwyr
i drafod materion sy’n
effeithio ar dirfeddianwyr.

4/4a Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol B,D 100 p.a. £118k £177k £236k CG,Tirfeddianwyr,
– gosod gatiau yn lle Grwpiau Anabl, APCE
camfeydd presennol lle
bynnag y bo’n briodol.

4/4b Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol B,D 50 p.a. £59k £88.5k £118k CG,Tirfeddianwyr,
– gosod gatiau yn lle camfeydd Grwpiau Anabl, APCE
presennol lle bynnag y bo’n
briodol.

4/4c Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol B,D 20 p.a. £23.6k £35.4k £47.2k CG,Tirfeddianwyr,
– gosod gatiau yn lle camfeydd Grwpiau Anabl, APCE
presennol lle bynnag y bo’n
briodol.

4/5a Gwelliannau i arwyneb B,D 10km p.a. £500k £750k £1000k CG, Grwpiau Anabl,
llwybrau penodol – nodi Grwpiau Defnydd,
llwybrau y gellid eu gwneud APCE
yn addas ar gyfer pobl â
phob mathau o anableddau,
gwneud gwelliannau i’r
arwyneb a hyrwyddo.
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Cyf Gweithred a gynigir Buddion Opsiynau Cyrff arweiniol a
Bl. Bl. Bl. phartneriaid
1-2 3-5 6-9 potensial

4/5b Gwelliannau i arwyneb B,D 5km p.a. £250k £375k £500k CG, Grwpiau Anabl,
llwybrau penodol – nodi Grwpiau Defnydd,
llwybrau y gellid eu gwneud APCE
yn addas ar gyfer pobl â phob
mathau o anableddau, gwneud
gwelliannau i’r arwyneb a
hyrwyddo.

4/5c Gwelliannau i arwyneb llwybrau 1km p.a. £50k £75k £100k
penodol – nodi llwybrau y
gellid eu gwneud yn addas ar
gyfer pobl â phob mathau o
anableddau, gwneud
gwelliannau i’r arwyneb a
hyrwyddo.

4/6 Hyfforddiant anabledd i B,D � - - CG
swyddogion Hawliau Tramwy
– sicrhau bod hyfforddiant
staff yn gyfredol o ran
cydraddoldeb anabledd.

4/7 Cysylltu â gwahanol grwpiau J - � - CG, Grwpiau
defnyddwyr a grwpiau Defnydd, Grwpiau
anabledd – ymgynghori â Anabl
chynrychiolwyr i helpu i
ganfod llwybrau addas posibl.

Allwedd i’r TablWeithredu:

B: Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad

C: Cynnig cyfleoedd ar gyfer mynediad cynaliadwy i gefn gwlad

D: Gwella cyflwr mynediad presennol

G: Cyflwyno rhwydwaith briffordd fwy diogel

I: Gwella rheolaeth tir

J: Annog dull cydweithrediadol o gyflwyno gwelliannau

� Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol
p.a. y flwyddyn

CG Cyngor Gwynedd

FfMLl Fforymau Mynediad Lleol

APCE Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
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ThemaWeithredu 5 - Darpariaeth Mynediad Presennol
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8.0 Thema Weithredu 5 - Darpariaeth Mynediad Presennol

Mae llawer o hawliau tramwy yn cysylltu cymunedau a'i gilydd ac yn darparu mynediad uniongyrchol rhwng
cyfleusterau megis siopau, ysgolion, tafarnau yn ogystal â chysylltu mannau o ddiddordeb a chyfleoedd mynediad
eraill. Mae hyn yn ystyriaeth bwysig wrth gategoreiddio’r rhwydwaith.Yn ogystal, elfen arall allweddol i’r Cynllun
yw edrych ar gyfleoedd mynediad yn eu cyfanrwydd er mwyn asesu beth sydd ar gael i’r cyhoedd ar hyn o bryd
ac i adnabod pa ardaloedd sy’n ddiffygiol o safbwynt eu darpariaeth ar gyfer un neu fwy o gategorïau o
ddefnyddwyr.Yna fe all fod yn briodol i ystyried cynlluniau i wella darpariaeth yn yr ardaloedd hynny.

8.1Y Rhwydwaith HawliauTramwy

Llwybrau troed yw mwyafrif y rhwydwaith hawliau tramwy (89%) ac maent yn caniatáu mynediad rhesymol i
gerddwyr i gefn gwlad. Ceir nifer llai o lwybrau ceffyl a llwybrau statws uwch sydd ar gael i farchogion ceffylau,
gyrwyr car a cheffyl a beicwyr.Mae diffyg nifer o lwybrau statws uwch hefyd mewn gwirionedd yn golygu fod gan
Wynedd rwydwaith darniog (yng ngolwg rhai grwpiau o ddefnyddwyr) gyda rhwydwaith anghyflawn o lwybrau
ar gael. Fe all fod llwybrau wedi cael eu rhannu gan ddatblygiadau neu nid ydynt ar gael oherwydd anghysonderau
mewn statws e.e. lle mae llwybrau ceffyl yn newid statws i fod yn llwybrau troed ar ffiniau cymunedau.O ganlyniad,
gall digonoldeb y rhwydwaith amrywio o le i le ac yn ôl y math o ddefnyddiwr. Mae, felly, angen ystyried y
rhwydwaith ar gyfer amrywiaeth ehangach o ddefnyddwyr, gan gynnwys marchogion ceffylau, gyrwyr car a cheffyl
a beicwyr.

Mae yna hefyd yr angen i ystyried mentrau sy’n cynorthwyo i gyflwyno nodau polisi ehangach fel ”Llwybrau
Diogel i Ysgolion” a mentrau iechyd fel ”Cerdded Llwybr Iechyd”.

8.2Y Rhwydwaith Priffyrdd

Mae Cyngor Gwynedd yn gyfrifol am bob priffordd sy’n cael eu cynnal gan arian cyhoeddus yn yr ardal.Yn ogystal
â hawliau tramwy, mae hyn yn cynnwys pob ffordd, troedffyrdd cyfochrog â phriffyrdd a llwybrau cyswllt a
ddangosir ar y Rhestr o Strydoedd sy’n cael eu cynnal ar gost y cyhoedd. Mae’r Rhestr o Strydoedd yn cofnodi
priffyrdd sydd i’w cynnal ar gost y cyhoedd, fodd bynnag, gan mai rhestr ydyw o atebolrwydd yr awdurdod
priffyrdd o ran cynnal, ni chofnodir yn benodol statws unrhyw briffordd a gofnodir ynddi.Y mae troedffyrdd (a
elwir yn aml yn balmentydd gan y cyhoedd) a llwybrau cyswllt hefyd yn rhan o’r cofnod priffyrdd cyhoeddus, ond
y maent yn wahanol i lwybrau cyhoeddus er eu bod yn cynnwys hawl tramwy cyhoeddus ar droed yn unig. Fodd
bynnag, gallai’r ddeddfwriaeth ar gyfer cau’r Map Swyddogol effeithio ar hawliau ar rai o’r llwybrau hyn oni
chofnodir hwy ar y Map Swyddogol erbyn hynny.

Priffyrdd a fabwysiadwyd yw’r prif gysylltiadau o fewn a rhwng cymunedau yn ogystal â thrwy gefn gwlad. I’r rhan
fwyaf o bobl, bydd priffordd a fabwysiadwyd yn ffurfio rhan o unrhyw daith i’r wlad neu i gyrraedd unrhyw fan
lle ceir mynediad i gefn gwlad. Fodd bynnag, nid yw rhai o’r ffyrdd hyn wedi datblygu ar gyfer traffig modern ac
maent yn parhau i fod yn “lonydd gwyrdd”, gyda’u defnydd posibl yn fwy cysylltiedig â hawliau a gofnodwyd ar y
Map Swyddogol. Fel y nodir yn Thema Weithredu 3, y mae Gwynedd yn ystyried beth yw’r trefniadau rheoli
priodol ar gyfer llwybrau trefol a “lonydd gwyrdd”. Nid oes unrhyw arwyddocâd cyfreithiol i’r term “lôn werdd”,
disgrifiadol yn unig ydyw. Gellir disgrifio llawer o ffyrdd di-ddosbarth a heb wyneb arnynt fel lonydd gwyrdd yn
yr ystyr nad oes ganddynt arwyneb o darmac neu garreg, neu fod unrhyw arwyneb wedi’i orchuddio â phridd a
llystyfiant.

8.3 Llwybrau beic

Yng Ngwynedd mae nifer o ffyrdd a llwybrau tawel yng nghefn gwlad sydd wedi eu hadeiladu ochr yn ochr
â rhai o ffyrdd prysurach y sir ac sydd wedi eu nodi fel llwybrau beic. Mae Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio43



Cenedlaethol (Gaergybi i Gas-gwent) yn ffurfio cyfres o lwybrau trwyWynedd tra mae Llwybr 5 yn llwybr sy’n
dilyn y ffordd a throedffyrdd yn bennaf ac sy’n ymestyn o Fangor (lle ymuna â Llwybr 8) i Gaer.

Mae dau Hwb Beicio wedi’u sefydlu yng Ngwynedd, sy’n cael eu hyrwyddo gan Fwrdd Croeso Cymru fel teithiau
sy’n dilyn ffyrdd gwledig yn bennaf gydag arwyddion arnynt i gyfeirio’r defnyddiwr – mae pedair taith ar gael yn
Llŷn a phump yn ardal Dolgellau.

Mae Lonydd Glas Gwynedd yn cynnig 50 km o lwybrau yn bennaf oddi ar ffordd yng Ngwynedd, sydd wedi’u
cynllunio’n benodol ar gyfer cerdded a beicio, er fod gan farchogwyr yr hawl i ddefnyddio rhai rhannau. Mae’r
rhwydwaith, sy’n dilyn hen reilffyrdd, yn seiliedig ar lwybrau sy’n cael eu defnyddio gyda chaniatâd ac maent yn
cael eu cynnal gan Gyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

8.4Tir Mynediad –Tir Agored aThir Comin Cofrestredig

Rhoddodd Deddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000 hawl mynediad statudol i rannau penodol o gefn gwlad.
Mae’r ardaloedd hyn yn cynnwys tir comin cofrestredig, rhai mathau o dir agored (tir sydd, neu sydd yn bennaf,
yn fynydd-dir, gweundir, rhostir neu dwyndir) a thiroedd lle mae perchnogion neu reolwyr y tir wedi caniatáu
hawliau mynediad i’r cyhoedd.Mae’r Ddeddf yn rhoi hawl i bawb gerdded ar diroedd mynediad i bwrpas adloniant
(nid yw hyn yn atal defnydd o gadair olwyn neu goets fach) ond mae’n rhaid i unrhyw un sy’n defnyddio’r tir
ymddwyn yn gyfrifol a pheidio ymyrryd â gwaith rheoli tir.

Gan fod diffinio tir agored yn rhywbeth sydd fwy neu lai yn ddibynnol ar natur y dirwedd, (gan fod hynny’n ffactor
dyngedfennol wrth benderfynu a oes hawliau o’r fath wedi’u cofnodi), mae’n amlwg bod mwyafrif helaeth y tir
mynediad o fewn ffiniau’r Parc Cenedlaethol, gyda chyfleoedd cyfyngedig iawn yn unig yng ngweddill y Sir.

Mae Cyngor Gwynedd yn ogystal ag Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymgymryd â gwaith i wella
mynediad i dir mynediad dan gynllun grant fesul cam a weinyddir gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.Yr oedd y
gwaith hwn yn cynnwys gosod ac uwchraddio dodrefn mynediad, darparu arwyddbyst i nodi bodolaeth cefn
gwlad agored wrth bwyntiau i mewn ac allan ar hawliau tramwy, gan ddarparu mannau croesi dyfrffosydd, ffensio
a thorri llystyfiant. Fodd bynnag, y mae llawer o waith i’w wneud o hyd er mwyn galluogi’r cyhoedd i fanteisio i’r
eithaf ac i leihau gymaint â phosibl yr effaith ar dirfeddianwyr a rheolwyr.

Gall tir mynediad gael ei gau am gyfnodau gan y tirfeddiannwr i ddibenion rheoli tir neu i osgoi peryglon i'r
cyhoedd. Lle bo tir yn cael ei gau dros dro drwy drefniant gyda’r Awdurdod Mynediad, gellir gweld pa fannau sydd
wedi’u cau ar wefan a gynhelir gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

8.5Tir Comin y Goron

Mae nifer fawr o diroedd comin Gwynedd yn dir comin y Goron (h.y. yn eiddo i’r Goron,Asiantaethau’r Goron
neu adrannau’r llywodraeth) a chaniatawyd mynediad iddynt yn sgil gweithredoedd datganiad o dan Ddeddf
Cyfraith Eiddo 1925. Maent yn caniatáu hawl ar droed, ac ar gefn ceffyl, ond nid ar gefn beic.

8.6Tir/llwybrau gyda mynediad trwy ganiatâd

8.6.1 Coetiroedd

Mae nifer o goetiroedd a choedwigoedd y Comisiwn Coedwigaeth wedi eu hagor i’r cyhoedd, yn aml gyda
meysydd parcio ac adnoddau eraill gyda llwybrau o safon dda wedi eu harwyddo’n eglur. Mae Comisiwn
Coedwigaeth Cymru wedi caniatáu neu mae yn y broses o ganiatáu mynediad cyhoeddus i lawer o’r
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coedwigoedd a’r coetiroedd mae’n eu rheoli, o dan Ddeddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy 2000.Yn y mannau
hyn gall y cyhoedd fwynhau’r un hawliau ag ar diroedd eraill sy’n dod o dan ddarpariaethau’r Ddeddf.

Yn ogystal â rhoi hawl i bobl gerdded yn ei goedwigoedd, mae’r Comisiwn Coedwigaeth wedi caniatáu i lawer
o’i lwybrau mewn coetiroedd gael eu defnyddio gan farchogion ceffylau. Mae’r Comisiwn Coedwigaeth hefyd
yn adeiladu llwybr beiciau mynydd yng Nghoedwig Coed y Brenin yn ogystal ag adeiladu dau lwybr at
ddefnyddwyr o bob gallu.

Mae peth coetir preifat hefyd yn agored i’r cyhoedd gyda chaniatâd y tirfeddiannwr, gan gynnwys y rhan fwyaf o’r
rhai sy’n eiddo i Goed Cadw.

8.6.2 Tir Gofal

MaeTir Gofal yn gynllun amaeth-amgylcheddol sy’n annog ffermwyr i fabwysiadu arferion rheoli sy’n amddiffyn
neu’n gwella’r amgylchedd naturiol. Mae’r cynllun yn galluogi ffermwyr i ganiatáu mynediad trwy ganiatad i rai
llwybrau (gan ganiatáu iddynt gael eu defnyddio fel llwybrau troed neu geffyl) neu i ddarnau penodol o dir.
Caniateir mynediad newydd o’r fath ond yn ystod oes y cynllun a gall ddod i ben pan ddaw’r cytundeb rheoli tir
i ben.

8.6.3YrYmddiriedolaeth Genedlaethol

Mae’rYmddiriedolaeth Genedlaethol wedi prynu neu dderbyn trwy gyfamod filltiroedd lawer o arfordir er mwyn
eu hamddiffyn oherwydd eu golygfeydd.Mae llawer o’r mannau hyn yn agored i’r cyhoedd, ond ar brydiau maent
yn amodol ar gyfyngiadau.

8.7 Gwarchodfeydd Natur

8.7.1 Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Gall gwarchodfeydd sydd o bwys cenedlaethol gael eu dynodi fel Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol a cheir
wyth ohonynt yng Ngwynedd - Coedydd Aber, Cwm Idwal, yrWyddfa, Coed Llyn Mair, Morfa Harlech,Ynys Enlli,
Morfa Dyffryn a Chadair Idris.Mae’r safleoedd hyn o dan reolaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru er mwyn gwarchod
natur ac i gynnig cyfleoedd i astudio eu nodweddion cadwraeth arbennig. Mae llwybrau mynediad ychwanegol
wedi eu darparu yn rhai o’r gwarchodfeydd hyn a gellir croesi rhai eraill ar hawliau tramwy cyhoeddus.

8.7.2 Gwarchodfeydd Natur Leol

Yng Ngwynedd mae dros 1700 hectar o dir wedi’i ddynodi fel Gwarchodfeydd Natur Leol, sy’n cael eu rheoli
gan y Cyngor mewn partneriaeth ag eraill megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru,Asiantaeth yr Amgylchedd a nifer
o gynghorau tref neu gymuned. Cafodd y safleoedd hyn eu dynodi oherwydd eu gwerth cadwraethol uchel ac
i ddiogelu mynediad y cyhoedd i’r mannau hyn.Mae saith safle o’r fath yn y Sir - Parc Dudley, y Foryd,Traeth Lafan,
Pen y Banc, Parc y Borth, Lon Cob Bach a Choed Dinorwig.Yn ogystal, ceir safleoedd eraill heb ddynodiad ffurfiol
ar gyfer natur ond sy’n cael eu rheoli ganWynedd gyda mynediad i’r cyhoedd mewn golwg e.e. Parc Padarn, Coed
Doctor, Coed Nyrs ac eraill sy’n cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda’r gymuned.

8.8 “Adolygiad Fesul Ardal” o gyfleoedd mynediad

Gellir disgrifio’r dull a ddefnyddir gan Gyngor Gwynedd i ddiweddaru ei Fap Swyddogol fel proses “ymatebol”,
gan ei bod yn ymateb i gynigion a dderbynnir neu broblemau a nodir.Mae’r Adolygiad Fesul Ardal wedi ei gynllunio
i gyd-fynd â’r broses statudol o ddiweddaru’r Map yn barhaus drwy fabwysiadu ymagwedd ragweithiol i’w adolygu
fesul ardal mewn ymgynghoriad â Fforymau Mynediad Lleol a Chynghorau Cymuned. Mae’r broses adolygu’n

ystyried y rhwydwaith hawliau tramwy ar y cyd â chyfleoedd mynediad ehangach megis mynediad agored
a thiroedd comin, llwybrau drwy goetiroedd a choedwigoedd a llwybrau beicio. Bydd cynigion hefyd yn cael45



eu gwahodd i wyro llwybrau a fyddai’n hybu neu’n gwella’r rhwydwaith i’r cyhoedd, a hefyd gynigion i resymoli
llwybrau gyda’r nod cyffredinol o foderneiddio’r rhwydwaith hawliau tramwy i gwrdd ag anghenion presennol.
Mae’r broses hefyd yn darparu cyfle i ystyried pa mor ddigonol yw’r rhwydwaith hawliau uwch (llwybrau ceffyl,
cilffyrdd cyfyngedig a chilffyrdd) ac i archwilio’r cyfle i ddatblygu cysylltiadau a llwybrau posibl. Lle ceir ymchwil
sy’n bodoli eisoes, megis dogfen Cymdeithas Geffylau Prydain “Llwybrau Ceffyl yn Eryri” (2002), gellir ystyried
hyn hefyd wrth ganfod bylchau. Mae’r Map Mynediad Integredig (MMI), a ddatblygwyd fel rhan o gynllun peilot
a ariannwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, yn gofnod digidol o bob math o fynediad llinellol a chyhoeddus y
gwyddys amdanynt yng Ngwynedd. Fe all gynorthwyo wrth arfarnu’r ddarpariaeth bresennol yng Ngwynedd o
ran mynediad ac wrth ganfod diffygion neu gyfleoedd ar gyfer datblygu'r rhwydwaith.

Dechreuodd yr Adolygiad Fesul Ardal ym mis Gorffennaf 2006, drwy sefydlu tri phrosiect peilot (un yn ardal pob
Fforwm Mynediad Lleol).Y nod oedd profi meini prawf posibl ar gyfer diffinio cwmpas a threfn adolygiadau ac
ymarferoldeb y dull gweithredu. Lle bynnag y bo’n bosibl, mae ffiniau’r ardaloedd prosiect wedi’u diffinio gan
ffyrdd sirol, yn hytrach na ffiniau cymunedau, gan fod hyn yn osgoi creu anghysonderau o ran statws trawsffiniol.
Y mae’n golygu y gall cymuned unigol ddod o fewn mwy nag un ardal adolygu. Lle nad oes unrhyw ffordd addas
yn bodoli, diffinnir terfynau’r ardal brosiect gan ffiniau gweinyddol (un ai Cymuned neu Sirol) neu’r arfordir. Mae’r
tabl isod yn dangos y cymunedau ym mhob prosiect peilot ynghyd â chyfanswm hyd y rhwydwaith presennol ac
arwynebedd y tir dan sylw.

Tabl 8.8a :Adolygiad Fesul Ardal –Y Prosiectau Peilot

Ardal y prosiect Cymunedau Cyfanswm hyd y rhwydwaith Arwynebedd (km²)

Fforwm Mynediad Clynnog (rhan) 214.036 137
Lleol Arfon-Dwyfor Llanllyfni (rhan)

Dolbenmaen (rhan)
Llanaelhaearn
Llanystumdwy (rhan)
Llannor (rhan)
Pistyll (rhan)

Fforwm Mynediad Dolbenmaen (rhan) 161.208 80
Lleol Gogledd Eryri Porthmadog (rhan)

Clynnog (rhan)

Fforwm Mynediad Llandderfel 476.040 326
Lleol De Eryri Llanycil

Y Bala
Llangywer
Llanuwchllyn (rhan)

Pennwyd ardaloedd o faint gwahanol er mwyn profi’r dull gweithredu mwyaf addas. Cwblhawyd y dasg gyntaf,
sef asesu’r cyfleoedd a’r diffygion ym mhob ardal beilot erbyn mis Rhagfyr 2006, a chyfrifwyd faint o amser sydd
ei angen i ddatrys y gwahanol dasgau cyfreithiol yn codi o ardal Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor ac ardal
Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri (gweler tabl 8.8b isod). Fodd bynnag, hyd yma, nid yw asesiad o’r adnoddau
angenrheidiol i ymdrin â'r gwaith cyfreithiol posibl yn ardal Fforwm Mynediad Lleol De Eryri wedi’i gwblhau.
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Tabl 8.8b –Tasgau cyfreithiol yn codi o ardal Arfon-Dwyfor ac ardal Gogledd Eryri

Tasg gyfreithiol Ardal Ff.M.Ll.Arfon-Dwyfor Ardal Ff.M.Ll. Gogledd Eryri

Nifer Cyfradd Amser Nifer Cyfradd Amser
gorch- y dasg (oriau) gorch- y dasg (oriau)
mynion (oriau) mynion (oriau)

GDMS (hawliadau) 1 230 230 1 230 230

GDMS (anghysonderau) 21 102¹ 2142 1 102¹ 102

GLlC (diddymu) 18 150 2700 21 150 3150

GLlC (gwyro) - - - 1 150 150

Creu cysylltiadau coll drwy gytundebau)* 4 150 600 - - -

Cyfanswm 5672 3632

¹ cyfradd “optimistig” fel y dyfynnwyd ynThemaWeithredu 2, Problemau Cartograffeg ac Anghysonderau.

* Nodwyd pum cyswllt ychwanegol o fudd posibl (un yn ardal Arfon-Dwyfor a phedwar yn ardal Gogledd
Eryri), pob un yn effeithio ar dir mewn perchnogaeth luosog, ac oherwydd maint y gwaith, efallai mai'r ffordd orau
o ymdrin â hwy fyddai drwy ddatblygu prosiectau unigol ar gyfer pob achos. Ni chynhwyswyd y pum achos hyn
yn y tabl uchod, gan ei bod yn anodd iawn pennu’r adnoddau angenrheidiol i ymdrin â hwy.

8.8.1 Goblygiadau o ran Adnoddau

Ni theimlir bod yr adnoddau sydd eu hangen i gynnal yr adolygiadau yn arwyddocaol yng nghyd-destun maint y
gwaith sy’n deillio o’r broses. Mae'r adnoddau angenrheidiol i ddatrys yr ôl-groniad o hawliadau ac i ddatrys
anghysonderau y gwyddys amdanynt eisoes wedi’u hamcangyfrif danThemaWeithredu 2 – y Map a’r Datganiad
Swyddogol.Wedi tynnu’r elfennau hyn o’r cyfansymiau uchod, byddai cyfanswm yr amser yr amcangyfrifir y gallai
ei gymryd i ddatrys y tasgau cyfreithiol ychwanegol yn codi o adolygiadau peilot Arfon-Dwyfor a Gogledd Eryri
yn 6600 o oriau gweithwyr, neu 4.1 blwyddyn waith. O hyn, defnyddiwyd dau ddull gweithredu gwahanol i
amcangyfrif cyfanswm yr amser y byddai’n ei gymryd i ddatrys y tasgau cyfreithiol ar gyfer yr holl sir.

Cyfanswm arwynebedd tir y ddwy ardal brosiect yw 217km², sy’n cynrychioli 8.5% o gyfanswm arwynebedd
Gwynedd (2548km²).Ar y sail hon, i ddatrys y tasgau cyfreithiol yn codi o adolygiadau ar draws yr holl sir, byddai’n
cymryd:-

100/8.5 x 4.1 blynedd = 48 o flynyddoedd (blynyddoedd gweithiwr)

Cyfanswm hyd y rhwydwaith yn y ddwy ardal brosiect yw 375.244km, sy’n cynrychioli 9.9% o gyfanswm hyd y
rhwydwaith (3800km). Ar y sail hon, i ddatrys y tasgau cyfreithiol yn codi o adolygiadau ar draws yr holl sir,
byddai’n cymryd:-

100/9.9 x 4.1 blynedd = 41 o flynyddoedd gweithiwr

Fodd bynnag, gallai’r goblygiadau o ran adnoddau fod lawer yn fwy gan nad oes yr un o’r amcangyfrifon
uchod yn ystyried yr amser a gymerai i ymdrin â’r prosiectau unigol mwy yn deillio o’r adolygiad, ac y nodwyd47



pump ohonynt yn y ddau gynllun peilot.Ar yr un gyfradd, gallai oddeutu 45-50 prosiect cyswllt posibl ddeillio o’r
broses.

Er bod y dull gweithredu adolygu fesul ardal, o ran arfarnu’r rhwydwaith yn y cyd-destun ehangach a chyrraedd
consensws ar y ffordd ymlaen, yn unol ag ysbryd y broses CGHT, mae’r adnoddau angenrheidiol ymhell o fod
yn isel.Os byddai proses adolygu i gael unrhyw siawns o gael ei chwblhau cyn y dyddiad terfynol yn 2026 ar gyfer
y Map Swyddogol, yna ymddengys y byddai angen o leiaf dri aelod ychwanegol o staff i allu cwblhau’r gwaith ar
orchmynion o ganlyniad, yn ogystal â cheisio hyrwyddo rhai o'r cynlluniau cyswllt penodol yn deillio ohoni. Mae’r
aelodau hyn o staff yn ychwanegol i’r rhai a nodwyd yn ThemaWeithredu 2 ac y mae’r gallu i wneud cynnydd
gyda’r dull adolygiad yn dibynnu ar y ddwy set o adnoddau ychwanegol yn cael eu darparu.
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ThemaWeithredu 5 - Darpariaeth Mynediad Presennol

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Cyrff arweiniol a
Blwyddyn Blwyddyn Blwyddyn phartneriaid potensial

1-2 3-5 6-9

5/1 Ehangu’r “Adolygiad Fesul Ardal” B,E,J �� �� �� CG, FfMLl, Cynghorau
i gwmpasu’r holl sir + gwneud y [£128k] [£192k] [£256k] Cymuned,APCE
gwaith gorchmynion o ganlyniad.

5/2 Ymgymryd â phrosiectau darparu B,E,J � � �� CG, FfMLl, Cynghorau
cyswllt mynediad yn codi o’r [£64k] [£96k] [£128k] Cymuned,APCE
Adolygiad Fesul Ardal.

5/3 Parhau i ddarparu/gwella mynediad D,I Yn dibynnu ar argaeledd CG,APCE,
i Dir Mynediad. Ceisio gwella rhaglen grant Cyngor Cefn Tirfeddianwyr,
hygyrchedd hawliau tramwy Gwlad Cymru Darparwyr Mynediad
presennol i Dir Mynediad.

5/4 Integreiddio â llwybrau diogel i’r A,C,D,G - � - CG
ysgol/gwaith – penderfynu pa
lwybrau penodol a ddefnyddir
i gymudo i’r ysgol ac i’r gwaith,
a nodi gwelliannau posibl.

Allwedd i’r TablWeithredu:

A: - Hybu ffordd o fyw iach;

B: - Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad;

C: - Cynnig cyfleoedd ar gyfer mynediad cynaliadwy i gefn gwlad;

D: - Gwella cyflwr mynediad presennol;

E: - Cyfrannu at dwristiaeth a ffyniant economaidd gwledig;

G: - Cyflwyno rhwydwaith briffordd fwy diogel;

I: - Gwella rheolaeth tir ;

J: - Annog dull cydweithrediadol o gyflwyno gwelliannau

� - Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol;

� - angen staff ychwanegol;
CG - Cyngor Gwynedd;

FfMLl - Fforymau Mynediad Lleol;

APCE - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cost ac adnoddau angenrheidiol
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ThemaWeithredu 6 - Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd
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9.0Thema Weithredu 6 – Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd

Yn hanesyddol, yr oedd dyletswyddau HawliauTramwy’n canolbwyntio ar sicrhau bod llwybrau a gofnodwyd ar
gael ac yn addas i’r pwrpas. Nid oedd gwella ansawdd profiad y defnyddiwr, gan gynnwys hyrwyddo a rhoi
cyhoeddusrwydd i lwybrau, yn weithgaredd craidd. Erbyn hyn, cydnabyddir yn eang fanteision hawliau tramwy i
iechyd y cyhoedd, hamdden, cludiant cynaliadwy a’r economi wledig. Fodd bynnag,mae llawer o bobl yn amharod
i ddefnyddio’r rhwydwaith hawliau tramwy oherwydd bod cyn lleied o wybodaeth amdanynt ar gael. Gall
gwybodaeth gynorthwyo i godi hyder y defnyddiwr, gwella mwynhad llwybrau ac annog ymwelwyr i ymweld ag
ardal drwy hyrwyddo’r cyfleoedd ar gael. Gall gwybodaeth hefyd wella dealltwriaeth defnyddwyr o gefn gwlad a
gofal hirdymor amdani, gan arwain at barchu’r ased. Mae’rThema hon yn ystyried peth o’r gwaith a wneir ar hyn
o bryd i hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i fynediad at gefn gwlad yng Ngwynedd a’r cyfleoedd ar gyfer gwella
darpariaeth o’r fath.

9.1 Hyrwyddo a gwybodaeth bresennol oddi ar y safle

Mae nifer o lwybrau a nodwyd yng Ngwynedd, y rhan fwyaf ohonynt yn dilyn y rhwydwaith llwybrau a ffyrdd
bach cefn gwlad, a hyrwyddwyd mewn llyfrynnau, pamffledi neu ar wefan y Cyngor. Mae’r mwyaf poblogaidd o’r
llwybrau hyn fel a ganlyn.

9.1.1 Llwybrau’r Dyffrynnoedd Llechi

Datblygwyd Llwybrau’r Dyffrynnoedd Llechi gan y Cyngor mewn partneriaeth ac fel rhan o Fenter Ardal y
Llechen. Maent yn cynnwys 24 o lwybrau cylchol, a anelir yn bennaf at gerddwyr, yn ardaloedd chwarelyddol
Ogwen, Peris, Nantlle, Blaenau Ffestiniog a Chorris, yn cwmpasu pellter o bron i 140km. Mae gwybodaeth am y
llwybrau ar gael drwy lyfryn lliw (ar gael o Ganolfannau Croeso a Swyddfeydd Cyngor) ac mae modd cael mapiau
ar gyfer llwybrau unigol ar wefan Cyngor Gwynedd ar Fformat Dogfen Gludadwy (PDF).

9.1.2 Llwybr y Pedwar Dyffryn

Wedi’i lansio yn 1998,mae Llwybr y Pedwar Dyffryn yn llwybr llinellol 29km yn anelu at gerddwyr, ac sy’n cysylltu
dyffrynnoedd Nantlle, Gwyrfai, Padarn ac Ogwen.Mae hefyd yn cynnwys chwe thaith gerdded gylchol o gwmpas
pentrefi Penygroes a Bethesda. Mae’r wybodaeth ar gael drwy fapiau lliw llawn (sydd ar hyn o bryd allan o brint)
ac ar wefan y Cyngor). Mae llwybrau unigol wedi’u lliw-godio ar y mapiau yn unol â’u hyd a pha mor anodd y
tybir y maent.

9.1.3 Llwybr Arfordir Llŷn

Datblygwyd Llwybr Arfordir Llŷn yn ddiweddar gan y Cyngor mewn partneriaeth â Chyngor Cefn Gwlad Cymru.
Mae’r llwybr y gellir ei rannu’n deithiau llai, yn cychwyn yng Nghaernarfon ac yn rhedeg am 90 milltir o amgylch
arfordir gogledd Llŷn i Uwchmynydd ac yna ar hyd yr arfordir deheuol i Borthmadog.Mae’n manteisio ar hawliau
tramwy cyhoeddus, ffyrdd tawel, llwybrau a ddefnyddir trwy ganiatâd, traethau a rhywfaint o Dir Mynediad. Er bod
y rhan fwyaf o'r llwybr yn un arfordirol, mewn mannau fe'i lleolir ar dir mewnol, uwch, gan ddarparu golygfeydd
godidog dros y Penrhyn cyfan.

Mae’r wybodaeth am y llwybr ar gael drwy lyfryn lliw llawn gyda mapiau manwl o’r rhannau unigol, a gellir ei gael
ar wefan y Cyngor ar ffurf PDF. Gwnaed llawer o waith i wella arwyddion a chyfeirbwyntio a darparwyd paneli
dehongli amgylcheddol mewn mannau penodol ar hyd y llwybr.
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9.1.4 Lonydd Glas

Mae Lonydd Glas yng Ngwynedd yn bennaf yn llwybrau hamdden oddi ar y ffordd sy’n darparu ar gyfer cerddwyr
a beicwyr, er fod gan farchogwyr yr hawl i ddefnyddio rhai rhannau. Mae’r rhwydwaith, sy’n dilyn hen reilffyrdd,
yn seiliedig ar lwybrau sy’n cael eu defnyddio gyda chaniatâd ac yn cael eu cynnal gan Gyngor Gwynedd ac
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Gyda graddiant hawdd ac arwyneb arnynt, mae llawer o’r llwybrau’n addas ar gyfer yr henoed, pobl gyda
phroblemau symudedd a phramiau. Mae’r llwybrau’n llinellol ac yn cynnwys dros 50km, mewn chwe adran
wahanol: Lon Las Ogwen, Menai, Peris, Eifion, LlwybrTrawsfynydd a Llwybr Mawddach.

Bu’r daflen lliw llawn sy’n dangos y llwybrau yn boblogaidd iawn ac y mae ar gael yn eang o Swyddfeydd y Cyngor,
llyfrgelloedd, mannau o ddiddordeb a chanolfannau croeso.Gellir cael gwybodaeth am yr adrannau unigol hefyd
drwy wefan Cyngor Gwynedd sydd hefyd yn darparu dolen at wefan Sustrans lle mae mapiau manwl ar gael.

9.1.5 Lon Ardudwy

Gan ddechrau ar y Cob ym Mhorthmadog,mae LônArdudwy yn 35km o hyd, llwybr beicio ar y ffordd yn bennaf,
sy’n dilyn arfordir Ardudwy, yn cysylltu â phentrefi allweddol gan orffen ar y promenâd yn y Bermo. Lluniwyd y
llwybr fel bod modd beicio ar hyd-ddo i gyd, neu ddewis ddarnau llai, haws ymdopi â hwy.

Mae gwybodaeth am y llwybr ar gael drwy lyfryn lliw llawn sy’n disgrifio pob un o’r chwe rhan yn fanwl, a gellir
ei lwytho oddi ar wefan Cyngor Gwynedd. Lleolwyd paneli dehongli ar hyd y llwybr.

9.1.6 Teithiau Cerdded yng Ngwynedd

Datblygwyd y llwybrau hyn gan adran Dwristiaeth y Cyngor ac maent yn seiliedig ar chwe llwybr cylchol yng
Nghorris, Llithfaen, Tregarth, Nebo, Borth y Gest a Llan Ffestiniog. Mae’r llwybrau’n manteisio’n bennaf ar y
rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a lonydd bach, ac yn amrywio o ran hyd rhwng 3 ac 8 milltir. Mae’r
daflen yn cynnwys disgrifiadau o’r llwybrau a mapiau, manylion am y cyfleusterau ar gael mewn trefi a phentrefi
cyfagos, mannau parcio a gwybodaeth gyffredinol am gyflwr y tir a’r graddiant. Er nad yw’r daflen mewn print
bellach, gellir dod o hyd iddi ar wefan Cyngor Gwynedd ar ffurf PDF.

9.1.7 Teithiau a hyrwyddir gan sefydliadau eraill

9.1.7a Urbanwalks™

Mae’r cynllun Urbanwalks™ yn un o nodweddion Strategaeth Dringo’n Uwch Llywodraeth Cynulliad Cymru ar
gyfer cynyddu cyfranogaeth mewn gweithgaredd corfforol sy’n gwella iechyd, thema a nodwyd yn flaenoriaeth
hefyd yn Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Cyngor Gwynedd. Bydd Urbanwalks™ yng Ngwynedd
yn targedu pob oed ond gyda phwyslais arbennig ar rai sydd heb fod yn gorfforol weithgar.

Mae’r llwybrau, sy’n bennaf yn dilyn llwybrau troed a strydoedd yn nhrefi Caernarfon, Blaenau Ffestiniog, Pwllheli
a Thywyn, yn cynnig teithiau cerdded sy’n amrywio o ran hyd. Mae taflen ar wahân, sy’n disgrifio chwe llwybr
gwahanol yn fanwl ar gael ar gyfer pob tref unigol, ac mae i'w chael yn eang. Gellir gweld y taflenni hefyd ar
wefan Cyngor Gwynedd ar ffurf PDF.
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9.1.7bTeithiau Cerdded Iechyd

Mae Cynghrair Iechyd Gwynedd hefyd wedi datblygu a gosod cyfeirbwyntiau ar gyfres o deithiau cerdded a
luniwyd i hyrwyddo gwella iechyd drwy gerdded. Ar hyn o bryd ceir teithiau cerdded yn Nolgellau, y Bermo,
Penygroes, Nefyn a Bethesda.

9.1.7c Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

MaeAwdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) wedi cynhyrchu cyfres o bamffledi yn disgrifio’r chwe prif lwybr
cerdded sy’n arwain i gopa’rWyddfa (Llwybr Llanberis, Llwybr Cwellyn, Llwybr Rhyd Ddu, LlwybrWatkin, Llwybr
y Mwynwyr a Llwybr Pen y Gwryd) yn ogystal â thair llwybr i gopa Pen y Gader (LlwybrTŷ Nant, Llwybr Minffordd
a Llwybr Llanfihangel y Pennant). Gellir hefyd gael gwybodaeth am y teithiau ar wefan yr Awdurdod.

Mae Llwybr Mawddach yn lwybr hamdden di-draffig sy’n darparu ar gyfer cerddwyr a beicwyr. Mae’r llwybr, a
sefydlwyd ar hyd hen lein reilffordd, yn dilyn aber Mawddach am 9½ milltir (15km) o Abermaw i Ddolgellau ac
mae’n rhan o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Rhif 8. Mae gwybodaeth am y llwybr ar gael drwy bamffled lliw.

9.1.8 Problemau a chyfleoedd

Yn gyffredinol, canfu asesiadau Cyngor Gwynedd y ceir diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol ynghylch y rhwydwaith
hawliau tramwy ac y byddai mwy o wybodaeth yn annog y cyhoedd i ddefnyddio mwy ar gefn gwlad. Canfu
arolwg y Panel Dinasyddion nad oedd bron i 10% o ymatebwyr yn defnyddio hawliau tramwy am na wyddent
am unrhyw un. Mae’n rhesymol tybio felly y byddai hyrwyddo’r rhwydwaith mewn ffordd briodol yn debygol o
annog defnyddwyr posibl.

Mae llawer o wasanaethau o fewn y Cyngor yn hyrwyddo defnyddio hawliau tramwy a mynediad yng Ngwynedd,
yn ogystal ag eraill sy’n aml yn gweithio drwy bartneriaeth. Fodd bynnag, yn aml nid yw’r broses o baratoi a
chyhoeddi deunydd hyrwyddo’n cael ei gydlynu gystal ag y gellid. Un broblem yw bod y llwybrau’n aml yn cael
eu datblygu gan ddefnyddio grant unwaith ac am byth, a ddefnyddiwyd i wneud mân waith megis gosod
arwyddion a cyfeirbwyntiau ac i gynhyrchu deunydd hyrwyddo.Yn aml, mae argaeledd llenyddiaeth sy’n cyd-fynd
â’r llwybr braidd yn gyfyngedig gan nad oes unrhyw adnodd parhaus i gynnal y cynnyrch.

Er gwaethaf llwyddiant taflenni megis rhai’r Lonydd Glas a Llwybr Arfordir Llŷn, ychydig o wybodaeth sydd ar gael
ar gyfer pobl â phroblemau symudedd. Nodwyd hyn drwy’r broses asesu ar gyfer CGHT, fel un o’r prif bethau
sy’n rhwystro pobl anabl rhag cyfranogi mewn mynediad i gefn gwlad.Mae’r canllaw“Ym Mhob Modd Rhesymol”,
a luniwyd i gynorthwyo awdurdodau lleol, rheolwyr tir a thirfeddianwyr i wella mynediad, yn nodi ei fod hefyd
yn un o’r pethau rhwyddaf i’w ddatrys. Dylai unrhyw wybodaeth a ddarperir bob amser fod yn wrthrychol gan
ganiatáu i bobl wneud eu penderfyniadau eu hunain a barnu eu hymweliadau yn ôl eu gallu eu hunain. Byddai
gwybodaeth o’r fath yn cynnwys pa gyfleusterau sydd ar gael, rhwystrau corfforol, pwyntiau mynediad a’r mathau
o arwyneb y gallai’r defnyddiwr eu disgwyl. Mae’r arweiniad yn cyfeirio at enghreifftiau o arfer da ar gael y gellir
eu defnyddio er cyfeirio wrth ddatblygu deunyddiau newydd neu ddiwygio gwybodaeth sydd ar gael.

Mae deunydd hyrwyddo sydd ar gael ar hyn o bryd yn canolbwyntio’n bennaf ar gerddwyr ac i raddau llai beicwyr.
Mae yna ddiffyg deunydd ar gyfer marchogwyr, gyrrwyr car a cheffyl a phobl anabl a all fod o ganlyniad i’r diffyg
darpariaeth sydd ar eu cyfer. Fodd bynnag, gellir archwilio’r cyfleoedd i ddatblygu ac ehangu’r rhwydwaith ar gyfer
y defnyddwyr hyn fel rhan o’r Adolygiad Fesul Ardal o Gyfleoedd Mynediad.

Fel rhan o waith peilot CGHT Gwynedd, datblygwyd Map Mynediad Integredig (MMI). Mae’r Map Mynediad
Integredig (MMI) yn gofnod digidol ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol (GIS) o bob math o fynediad
llinellol a chyhoeddus y gwyddys amdanynt yng Ngwynedd, a luniwyd i gynorthwyo wrth arfarnu’r53



ddarpariaeth bresennol yng Ngwynedd, i ganfod diffygion a chyfleoedd ar gyfer datblygu'r rhwydwaith. Edrychwyd
ar y ffynhonnell hon fel ffynhonnell data posibl fel rhan o e-lywodraeth. Fodd bynnag, teimlai rhai y byddai o fudd
cynnwys cymaint o wybodaeth â phosibl os yw am fod ar gael ar y we yn y dyfodol. Gallai hyn gynnwys gweld
categori'r llwybr, lleoliad y mathau o ddodrefn a gwybodaeth ynghylch beth sydd ar gael yn ffisegol i’r defnyddiwr
yn hytrach na set o lwybrau a allai fod yn amhosibl iddynt eu tramwyo. Bu Cyngor Cefn Gwlad Cymru’n datblygu
ffynhonnell ganolog debyg ar gyfer gwybodaeth ar fynediad, ac y mae Gwynedd wedi cyfrannu’r llwybrau a
hyrwyddir ganddo, i’r ffynhonnell hon.

9.2 Gwybodaeth ar y safle

9.2.1 Arwyddion a chyfeirbwyntiau

Yr oedd darparu arwyddion a chyfeirbwyntiau yn flaenoriaeth uchel i lawer o bobl a ymatebodd i ymgynghoriad
yr Adroddiad Cymal Asesu. Canfu arolwg Panel Dinasyddion Gwynedd bod llawer o bobl yn gorfod dibynnu ar
fapiau’r Arolwg Ordnans er mwyn manteisio ar rwydwaith presennol Gwynedd. Yr oedd llawer yn brin o hyder
ac yn ofni mynd ar goll neu dresmasu, a dywedodd eraill y gallai arwyddion digonol annog defnydd priodol o gefn
gwlad a lleihau’r gwrthdaro rhwng defnyddwyr a’r rhai sy’n ymwneud â rheoli tir. Nododd rhai ymatebwyr hefyd
fod angen mwy o wybodaeth ar arwyddion, megis y pellter i wahanol leoliadau a rhifau llwybrau.

9.2.2 Byrddau Gwybodaeth

Ceir rhai byrddau gwybodaeth ar lwybrau poblogaidd, megis Llwybr Arfordir Llŷn, Llwybrau Hamdden Lonydd
Glas a Llwybrau Ardal y Llechen.Os caiff ei wneud yn ofalus ac yn chwaethus, gall dehongli wella’r profiad ar lwybr
ond mae galw am fwy o adnoddau ar gyfer cynnal a chadw yn ogystal ag ar gyfer diweddaru’r wybodaeth.

9.3 Addysg a hyrwyddo ymddygiad cyfrifol

Mae llawer o dirfeddianwyr a rheolwyr tir yn bryderus ynghylch ymddygiad anghyfrifol neu anystyriol gan leiafrif
o ddefnyddwyr llwybrau.Yn 2004, lansiodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru'r Cod Cefn Gwlad newydd ar gyfer
Cymru, yn barod ar gyfer yr hawliau mynediad newydd a ddaeth i rym ym mis Mai 2005. Addaswyd y Cod
newydd ar gyfer anghenion ymwelwyr modern â chefn gwlad. Datblygwyd y cod mewn ymgynghoriad ag ystod
o wahanol bartneriaid, gan gynnwys rhai sy’n cynrychioli ymwelwyr a’r rhai sy’n gwneud bywoliaeth yng nghefn
gwlad.

Ceir pum prif neges fel a ganlyn:

• Byddwch yn ddiogel – cynlluniwch o flaen llaw a dilynwch unrhyw arwyddion.

• Gadewch glwydi ac eiddo fel rydych chi’n eu cael nhw.

• Ewch a’ch sbwriel gartref, a gofalwch warchod bywyd gwyllt.

• Cadwch eich ci dan reolaeth dynn.

• Byddwch yn ystyriol o bobl eraill.

Mae’n amlwg y dylai unrhyw waith hyrwyddo a wneir gan y Cyngor fod yn gytbwys i sicrhau cyfleu negeseuon
ynghylch defnyddio cefn gwlad yn ystyriol.
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ThemaWeithredu 6 – Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd

Cyf Gweithred a gynigir Buddion Opsiynau Cyrff arweiniol a
Bl. Bl. Bl. phartneriaid
1-2 3-5 6-9 potensial

6/1a Cynnwys mwy o wybodaeth B,D,I 20 y £8k £12k £16k CG, FfMLl
(e.e. pellter, cyrchfan) ar byst flwyddyn
ac arwyddion lle bo’n briodol. am £200

y postyn

6/1b Cynnwys mwy o wybodaeth B,D,I 10 y £4k £6k £8k CG, FfMLl
(e.e. pellter, cyrchfan) ar byst flwyddyn
ac arwyddion lle bo’n briodol. am £200

y postyn

6/1c Cynnwys mwy o wybodaeth B,D,I 5 y £2k £3k £4k CG, FfMLl
(e.e. pellter, cyrchfan) ar byst flwyddyn
ac arwyddion lle bo’n briodol. am £200

y postyn

6/2 Archwilio llwybrau presennol B,E - � - CG
a hyrwyddir – cynnal arolwg
o lwybrau a hyrwyddir ac
edrych ar gysylltiadau ac
estyniadau posibl.

6/3 Nodi mwy o deithiau cerdded. A,D,J - � - CG, Cynghrair Iechyd
iach – archwilio llwybrau Lleol
newydd/gwahanol i sicrhau
bod hawliau tramwy
cyhoeddus a mynediad yn
cynorthwyo i ddarparu
manteision iechyd.

6/4 Creu ystod newydd o lwybrau B,E Prosiectau i’w costio’n unigol CG,APCE
cylchol byr a hyrwyddir –
defnyddio’r rhwydwaith
presennol lle bo’n bosibl
ond hefyd darparu cysylltiadau
newydd lle bo angen.

6/5 Datblygu gwefan ryngweithiol B,H - � - CG
o ansawdd– adolygu/diwygio,
trefnu a chynnal y wefan
bresennol i hyrwyddo
mynediad a gwaith yr Uned
Cefn Gwlad a Mynediad.
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Allwedd i’r TablWeithredu:

B Codi ymwybyddiaeth a/neu fwynhad o gefn gwlad

D Gwella cyflwr mynediad presennol

E Cyfrannu at dwristiaeth a ffyniant economaidd gwledig

H Darparu i’r cyhoedd wybodaeth sicr a chyfoes

I Gwella rheolaeth tir

� Gweithrediadau a ellir ymgymryd â hwy gyda staff a chyllid presennol

CG Cyngor Gwynedd

FfMLl Fforymau Mynediad Lleol

APCE Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
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Crynodeb
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CRYNODEB

Y gweithrediadau canlynol, sydd wedi eu tynnu allan o’r tablau gweithrediadau ar gyfer pob thema, yw’r rhai a
ellir ymgymryd â hwy gydag adnoddau presennol:-

Cyfeir-nod Gweithred Amserlen ar gyfer
cychwyn y gwaith
Tymor byr - Blwyddyn 1-2
Tymor canolig – Blwyddyn
3-5
Tymor hir – Blwyddyn 6-9

2/3 Cynhyrchu Map wedi’i gyfuno - cyfuno newidiadau o’r Map Swyddogol
presennol ar fap newydd sydd â dyddiad newydd perthnasol arno. Tymor hir

2/4 Gweithio tuag at gynhyrchu fersiwn electronig gyfredol o’r Map
Swyddogol gweithredol.* Tymor byr

2/5 Clirio’r ôl-groniad o geisiadau am Orchmynion Diwygio Map Swyddogol.* Tymor byr

3/1 Datblygu polisi cadarn ar gyfer camau gorfodi/erlyniadau. Tymor byr

3/2 Cynhyrchu ystod o bolisïau eglur ar reoli hawliau tramwy. Tymor byr

3/5 Cynhyrchu canllaw i ddibenion diogelu a gorfodaeth gan ddefnyddio
enghraifft Cyngor Sir Gaer fel model ymarfer da. Tymor byr

3/6 Negodi Cytundeb Ffurfiol gyda’r APCE er mwyn sefydlu dull o
weithio mwy integredig. Tymor byr

3/7 Annog gweithio mewn partneriaeth gydag adrannau eraill o’r
Cyngor, cynghorau cymuned ac asiantaethau eraill. Tymor byr

4/3 Trafod gyda thirfeddianwyr + rheolwyr i leihau gwrthdaro – trefnu
a chynnal gweithdai gyda thirfeddianwyr i drafod materion sy’n
effeithio ar dirfeddianwyr. Tymor canolig

4/6 Hyfforddiant anabledd i swyddogion Hawliau Tramwy – sicrhau bod
hyfforddiant staff yn gyfredol o ran cydraddoldeb anabledd. Tymor byr

4/7 Cysylltu â gwahanol grwpiau defnyddwyr a grwpiau anabledd –
ymgynghori â chynrychiolwyr i helpu i ganfod llwybrau addas posibl. Tymor canolig

5/4 Integreiddio â llwybrau diogel i’r ysgol/gwaith – penderfynu pa
lwybrau penodol a ddefnyddir i gymudo i’r ysgol ac i’r gwaith, a
nodi gwelliannau posibl. Tymor canolig

6/2 Archwilio llwybrau presennol a hyrwyddir ac edrych ar
gysylltiadau ac estyniadau posibl. Tymor canolig

6/3 Nodi mwy o deithiau cerdded iach – archwilio llwybrau
newydd/gwahanol i sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus a
mynediad yn cynorthwyo i ddarparu manteision iechyd. Tymor canolig

6/5 Datblygu gwefan ryngweithiol o ansawdd– adolygu/diwygio, trefnu
a chynnal y wefan bresennol i hyrwyddo mynediad a gwaith yr Uned
Cefn Gwlad a Mynediad. Tymor canolig

* - gwaith eisioes wedi’i gychwyn
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Ymateb i’rYmgynghoriad

Cyhoeddwyd Drafft Ymgynghorol y CGHT ar y 17eg o Fai, 2007 a chaniatawyd 12 wythnos ar gyfer derbyn
sylwadau. Anfonwyd y ddogfen i’r holl ymgynghorwyr a restrir yn Atodiad F ynghyd â holiadur er mwyn cael eu
barn ar y ffordd orau `mlaen.

Cyflwynwyd y gweithrediadau sydd angen adnoddau ychwanegol yn yr holiadur hwn a gofynnwyd i’r
ymgynghorwyr nodi’r lefel flaenoriaeth ar gyfer pob un o’r rhain (gyda’r dewis yn unai “Uchel”,“Canolig” neu “Isel”).
Dadansoddwyd yr ymatebion a threfnwyd y gweithrediadau’n ôl faint o gefnogaeth yr oedd pob un wedi’i
dderbyn. Bu i swyddogion yr Uned asesu’r drefn flaenoriaeth a oedd yn deillio o’r ymgynghoriad hwn er mwyn
ceisio taro cydbwysedd rhwng barn y cyhoedd a barn y Cyngor. Dengys y tabl isod y drefn ddiwygiedig gyda’r
weithred sy’n derbyn y gefnogaeth fwyaf ar dop y rhestr. O safbwynt gweithredu’r Cynllun, mae’r gweithrediadau
wedi’i blaenoriaethu fel â ganlyn:-

UCHEL CANOLIG ISEL

Cyfeir-nod Gweithred

1/4a Cynnal a chadw llwybrau yng nghategoriau 1, 2 a 3 yn eu stad presennol.

1/1a Sicrhau fod llwybrau yng nghategoriau 1, 2 a 3 wedi eu harwyddo a’u cyfeirbwyntio’n iawn.

4/1 Uwchraddio’n briodol yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr.

1/2a Ymgymryd â gwaith adferol ar lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi gorlifo â d r yng nghategoriau 1, 2 a 3.

2/1 Gweithredu rhaglen i ddatrys anghysonderau – angen aelod o staff ychwanegol i ddatrys 200 o
anomaleddau’r Map sydd angen Gorchmynion Diwygio Map Swyddogol.

3/3 Cyflwyno trefn reolaidd o archwilio llwybrau’n seiliedig ar y system gategoreiddio – angen swyddog newydd.

1/3a Datrys yr holl ddiffygion eraill (megis dodrefn diffygiol a rhwystrau) ar lwybrau yng nghategoriau 1, 2 a 3.

4/5 Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol – nodi llwybrau y gellid eu gwneud yn addas ar gyfer pobl â
phob mathau o anableddau, gwneud gwelliannau i’r arwyneb a hyrwyddo.

3/4 Penodi Cydlynydd Gwirfoddwyr i ddatblygu cynlluniau yng Ngwynedd i wella’r rhwydwaith hawliau
tramwy – angen swyddog newydd.

5/1 Ehangu’r “Adolygiad Fesul Ardal” i gwmpasu’r holl sir + gwneud y gwaith gorchmynion o ganlyniad.

6/4 Creu ystod newydd o lwybrau cylchol byr a hyrwyddir – defnyddio’r rhwydwaith presennol lle bo’n
bosibl ond hefyd darparu cysylltiadau newydd lle bo angen.

5/2 Ymgymryd â phrosiectau darparu cyswllt mynediad yn codi o’r Adolygiad Fesul Ardal.

5/3 Parhau i ddarparu/gwella mynediad i Dir Mynediad. Ceisio gwella hygyrchedd hawliau tramwy presennol
i Dir Mynediad.

4/2 Adolygu pwyntiau croesi drwy’r rhwydwaith - nodi cyfleoedd i wneud gwelliannau a darparu croesffyrdd
mwy diogel.

4/4 Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod gatiau yn lle camfeydd presennol lle bynnag y bo’n briodol.

2/2 Ffyrdd Coll – angen aelod o staff ychwanegol i brosesu’r gorchmynion canlyniadol.

6/1 Cynnwys mwy o wybodaeth (e.e. pellter, cyrchfan) ar byst ac arwyddion lle bo’n briodol.
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AtodiadA – Cyd-destun Strategol

Wrth sefydlu cyd-destun strategol y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, mae amrediad eang o strategaethau,
cynlluniau a pholisïau ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol wedi’u harchwilio gan gynnwys adrannau perthnasol:

Trafnidiaeth

Strategaeth neu Gynllun - FframwaithTrafnidiaeth Cymru
Cysylltedd Allweddol

Mae’r ddogfen drosfwaol hon, a ddatblygwyd mewn ymgynghoriad ag awdurdodau a darparwyr trafnidiaeth, yn
amlinellu strategaeth drafnidiaeth gyffredinol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae amcanion y ddogfen yn cynnwys
hwyluso cerdded a beicio trwy wella cyfleusterau a llwybrau oddi ar y ffordd, ynghyd â darparu mwy o wybodaeth
ar gyfer pob math o ddefnyddwyr.Yn ogystal, cyfeirir yn benodol at “Lwybrau Diogel i’r Ysgol”, mannau croesi
rhwng y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol a chefnffyrdd, llwybrau beicio ychwanegol a chynlluniau teithio.

Strategaeth neu Gynllun - Strategaeth Cerdded a Seiclo i Gymru 2003-2010
Cysylltedd Allweddol

Bwriad y ddogfen atodol hon yw uchafu’r cyfleoedd ar gyfer ein hiechyd, yr amgylchedd a’r economi trwy gerdded
a beicio. Mae’n cysylltu’n agos â’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy gan ei fod yn cydnabod y cyfraniad a wna’r
rhwydwaith hawliau tramwy o ran darparu cyfleoedd ar gyfer dibenion hamddena a siwrnai ddefnyddiol, ynghyd
â chynnig buddion economaidd i ardaloedd gwledig. Fe bwysleisia’r angen i gynnal y rhwydwaith i safon uchel ac
mae’n cydnabod pwysigrwydd datblygu ymdriniaeth gynhwysol wrth agor cyfleusterau cerdded a beicio ar gyfer
pawb, gan gynnwys pobl anabl.

Strategaeth neu Gynllun - Strategaeth Diogelwch ar y Ffyrdd i Gymru
Cysylltedd Allweddol

Gall teimlo’u bod yn agored i niwed atal pobl rhag gwneud defnydd cynyddol o gerdded, marchogaeth a beicio.
Mae Strategaeth Diogelwch Ffyrdd Cymru yn ceisio lleihau peryglon real ac ymddangosiadol ar gyfer pob
defnyddwyr ffyrdd a llwybrau troed yng Nghymru er mwyn hyrwyddo mynediad diogel a chynaliadwy.

Mae’r ddogfen yn asesu anghenion cerddwyr, beicwyr a’r rhai sydd yn marchogaeth, yn nhermau gwella diogelwch
a chynyddu hyder y defnyddwyr. Cynigia’r strategaeth roi ystyriaeth i gyflwyno cyfyngiadau cyflymder is, yn enwedig
ar ffyrdd a groesir gan hawliau tramwy cyhoeddus.

Yn ychwanegol, edrycha’r ddogfen tua’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy “i ddarparu rhwydwaith cynhwysfawr
o lwybrau ceffyl a fydd yn diwallu anghenion pobl sy’n marchogaeth, yn enwedig teithiau crwn sy’n caniatáu i bobl
sy’n marchogaeth ddechrau a gorffen yn yr un man.”

Strategaeth neu Gynllun - CynlluniauTrafnidiaeth Ranbarthol
Cysylltedd Allweddol

Mae’r canllawiau statudol yma a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru yn pwysleisio pwysigrwydd y
cysylltiadau agos â’r broses Cynllun Trafnidiaeth Leol. Mae’r canllawiau’n datgan; “cyn belled ag y bo modd, dylai’r
awdurdodau lleol integreiddio’u Cynllun Gwella HawliauTramwy gyda’r cynllun trafnidiaeth leol ar gyfer eu hardal”.

Atodiad A
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Mae Cynllun Trafnidiaeth Gwynedd yn amlinellu sut y bydd yr awdurdod yn ymdrin â datblygiad y materion
trafnidiaeth dros gyfnod o bum mlynedd. Fodd bynnag, mae’r CynlluniauTrafnidiaeth Leol (LTP) i’w disodli’n fuan
â’r Cynlluniau Trafnidiaeth Ranbarthol (RTP). Erbyn hyn, mae pob un o’r 22 awdurdod lleol yng Nghymru wedi
trefnu eu hunain i bedwar consortia trafnidiaeth ranbarthol, ac mae’r cyfrifoldeb o ddatblygu CynllunTrafnidiaeth
Ranbarthol eu hunain wedi ei osod ar bob un. Mae Gwynedd yn aelod o ddau gonsortia:-

• Taith (ardal Gogledd Cymru) sydd yn cynnwys Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, a Wrecsam a
phob rhan o Wynedd ac eithrio ardal Meirionnydd.

• Tracc (ardal Canolbarth Cymru), sydd yn cynnwys ardal Meirionnydd o Wynedd, Powys a Cheredigion.

Mae’n ofynnol i’r Consortia Trafnidiaeth Ranbarthol gyflwyno’u cynlluniau i Lywodraeth Cynulliad Cymru erbyn
y 31ain o Fawrth, 2008. Noda deddfwriaeth gyfredol y dylai’r hen GynlluniauTrafnidiaeth Leol gael eu hamnewid
erbyn y 30ain o Fehefin 2008.

Amgylcheddol a defnydd tir

Strategaeth neu Gynllun - Pobl, Lleoedd a Dyfodol : Cynllun Gofodol Cymru
Cysylltedd Allweddol

Pobl, Lleoedd a Dyfodol : Cynllun Gofodol Cymru yw’r cynllun cyntaf o’i fath yng Nghymru. Mae’n gynllun strategol
lefel uchel i Gymru sy’n edrych ar sut mae polisïau gwahanol ac ymarferiad yn rhyngweithio ar draws rhanbarthau
gwahanol yng Nghymru (ac yn wir gyda rhanbarthau o Loegr a’r Iwerddon). Gosoda’r Cynllun fframwaith i arwain
datblygiad dyfodol a pholisi, ceisio cyd-gysylltu buddsoddiad a gwasanaethau, gyda datblygiad cynaliadwy yn sail
i’r broses. Mae’r Cynllun wedi ei selio ar y themâu canlynol :Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy, Hyrwyddo Economi
Gynaliadwy, Gwerthfawrogi ar ein Hamgylchedd, Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy a Pharchu Natur Unigryw
Cymru. Bydd pob un o’r chwe rhanbarth sydd wedi eu dynodi yng Nghymru angen ymatebiad neilltuol ar gyfer
cyflwyno’r weledigaeth genedlaethol. Mae Gwynedd yn rhan o ardal Gogledd Orllewin Cymru ac ar yr un pryd
yn hanfodol i ardal Canolbarth Cymru. Dyhead sy’n gyffredin i’r naill ardal yw “adeiladu twristiaeth gynaliadwy a
gwerth uwch iddi” ac mae gwella mynediad yn allweddol i hyn.

Strategaeth neu Gynllun - Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd (2001-2016)
Cysylltedd Allweddol

Mae Cynllun Datblygu Unedol Gwynedd yn darparu fframwaith ar ddefnydd tir a materion datblygu ar gyfer
Gwynedd, ac eithrio’r ardal dan gyfrifoldeb Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, a hynny am gyfnod o 15 mlynedd
hyd 2016. Mae’r cynllun yn cynnwys polisïau strategol a pholisïau a chynigion manwl a fo’n benodol berthnasol
i faterion defnydd tir. Mae gan Gynllun Datblygu Unedol Gwynedd gysylltiadau uniongyrchol â’r Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy ac mae’n cynnwys y polisïau perthnasol a ganlyn:-

POLISI CH20 – Rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy
Gwarchodir a hyrwyddir y rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy yr ardal (gan gynnwys llwybrau troed,
llwybrau cyhoeddus, llwybrau marchogaeth, a chilffyrdd) trwy:

1) wrthod cynigion fyddai’n arwain at golli rhan o lwybr beicio, llwybr neu hawl tramwy os na ddarperir
llwybr arall sydd yn cynnal neu wella y rhwydwaith lleol mewn modd diogel a deniadol;

2) wrthod cynigion fydd yn debygol o wahardd cynlluniau i ymestyn y rhwydwaith beicio, llwybrau a
hawliau tramwy presennol oni bai gellir darparu llwybr arall fyddai’n llawn mor ddiogel, deniadol a
hygyrch. 61



POLISI CH21 – Gwarchod llwybr hen reilffyrdd

Gwarchodir llwybrau hen reilffyrdd rhag datblygiadau fyddai’n atal:

1) eu defnyddio yn y dyfodol fel llwybrau beicio/ cerdded (Lonydd Glas);
2) eu hail agor fel rheilffyrdd ysgafn neu drwm;
3) fydd yn cael ardrawiad andwyol annerbyniol ar swyddogaeth yr hen reilffordd fel coridor bywyd gwyllt.

Rhoddir blaenoriaeth i ddefnyddio’r hen reilffyrdd sy’n cael eu nodi yn y Strategaeth Feicio Gwynedd ar gyfer eu
defnyddio fel Lonydd Glas. Dangosir lleoliad y rhain ar y Map Cynigion.

POLISI CH27 – Gwarchod a gwella cysylltiadau i gerddwyr

Gwrthodir cynigion oddi mewn i ganolfannau a phentrefi na fydd yn darparu llwybrau cerdded diogel, deniadol
ac uniongyrchol ar draws ac allan o’r safle lle bo cyfle clir i wneud darpariaeth o’r fath. Rhoddir pwyslais arbennig
i ddarparu llwybrau cerdded o safle datblygu:

1) i arhosfan bws, neu orsaf neu gyfleusterau cyfnewid bysus neu drên;
2) i wasanaethau neu gyfleusterau cymunedol cyfagos, e.e. ysgol, siop bentref, lecyn chwarae plant;
3) i’r rhwydwaith beicio, llwybrau a hawliau tramwy presennol.

Pan ganiateir datblygiad defnyddir amodau cynllunio neu ymrwymiadau cynllunio er mwyn sicrhau bod unrhyw
lwybr troed sy’n gyson gyda’r manylion gyflwynwyd gyda’r cais cynllunio yn cael ei ddarparu.

POLISI CH32 – Lonydd Bach Cefn Gwlad

Gwrthodir cynigion datblygu fydd yn creu cynnydd annerbyniol mewn cerbydau ar hyd Lonydd Bach Cefn Gwlad
lle disgwylir y defnydd mwyaf gan gerddwyr, beicwyr neu farchogwyr.

Strategaeth neu Gynllun - Cynllun Lleol Eryri
Cysylltedd Allweddol

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn awdurdod cynllunio ar wahân ac annibynnol ac mae’n gyfrifol am yr
holl ardal a fo o fewn ei ffiniau.Ym mis Ionawr 2005, fe ymrwymodd Awdurdod y Parciau Cenedlaethol i ohirio
gwaith ar Gynllun Datblygu Unedol Eryri ac fe baratowyd Cynllun Datblygu Lleol, ac mae hwn yn y broses o gael
ei baratoi ar hyn o bryd. Hyd nes y bydd Cynllun Datblygu Lleol Eryri wedi’i gwblhau, Cynllun Lleol Eryri sydd
yn parhau i ddarparu cyd-destun y polisïau ar gyfer asesu cynigion datblygu o fewn y Parc Cenedlaethol. Mae’r
Cynllun Lleol yn cynnwys y polisïau perthnasol:-

POLISI TR9 – Palmentydd a Goleuadau Stryd

Lle bo angen palmentydd, bydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn annog yr awdurdod Priffyrdd i’w gwahanu
o’r ffordd fawr gan wal neu wrych. Lle bo modd, dylid eu gwneud o ddeunyddiau lleol naturiol.
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POLISI TR15 –Y Rhwydwaith LlwybrauTroed a HawliauTramwy Cyhoeddus

Bydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn rhoi ystyriaeth ofalus i’r effaith fyddai datblygiad yn ei gael ar hawl
tramwy cyhoeddus neu lwybr mynediad cyfreithlon arall. Lle byddai’n amharu’n ormodol ar y rhwydwaith, bydd
yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn gofyn i ddatblygwr wneud iawn am hyn trwy wyro neu greu llwybrau
cyhoeddus newydd.

Ni fydd yr Awdurdod Parc Cenedlaethol yn caniatáu datblygiad a fyddai’n lladd cyfle yn y dyfodol i ymestyn
llwybrau troed, beicio neu ferlota cyhoeddus yn y Parc Cenedlaethol.

Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Penrhyn Llŷn (AHNE) (2005-2009)

Dynodwyd AHNEau yn wreiddiol dan y Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949 mewn
cydnabyddiaeth o’u tirluniau a’u golygfeydd eithriadol, ynghyd â’r prif bwrpas o ddiogelu a mwyhau prydferthwch
naturiol yr ardal hon. Amcan y Cynllun hwn yw cydnabod rhinweddau arbennig yr ardal ynghyd â rheoli
datblygiadau a newidiadau ar gyfer y dyfodol.

Mae gweledigaeth y cynllun ar gyfer mynediad, hamdden a mwynhad o fewn yr AHNE yn datgan: “Hawliau
tramwy heb rwystrau a thir mynediad ar gael i’w ddefnyddio yn ddirwystr a chyfleon mynediad ar gyfer yr anabl.
Cyfathrebu da a hyrwyddo positif yn arwain at berthynas gytûn rhwng tirfeddianwyr a defnyddwyr hawliau tramwy a
goddefgarwch rhwng gwahanol grwpiau o bobl.”

Er mwyn gwireddu’r weledigaeth hon, fe gynhwysa nifer o amcanion perthnasol, gan gynnwys:-

AM2 : Datblygu rhaglen ar gyfer cynnal, gwella cyflwr ac arwyddo holl hawliau tramwy cyhoeddus.

AM 3: Sefydlu pa gysylltiadau ychwanegol fyddai yn gwella y rwydwaith o lwybrau lleol trwy drafod gyda chyrff a
swyddogion perthnasol.

AM 4: Cydweithio i wella cyfleon mynediad i’r anabl ar y rhwydwaith hawliau tramwy ar safleoedd penodol yn yr
AHNE yn ystod cyfnod y Cynllun.

Twristiaeth

Strategaeth neu Gynllun - “Cyflawni ein Potensial” – Strategaeth Twristiaeth i Gymru (2000-2013) – Bwrdd
Croeso Cymru

Cysylltedd Allweddol

“Cyflawni ein Potensial” yw’r strategaeth genedlaethol ar gyfer y diwydiant twristiaeth yng Nghymru. Bwriad
cyffredinol y strategaeth yw cyflawni diwydiant twristiaeth fwy llewyrchus a fo’n cynnal mwy a gwell swyddi, ac
yn generadu cyfraniad uwch at Gynnyrch Domestig Gros Cymru. Fe lansiwyd y ddogfen yn 2000, ac erbyn hyn,
y mae wedi ei chryfhau gan adolygiad hanner tymor ac fe adlewyrchir y strategaeth mewn cyfres o epil
ddogfennau, a anelwyd at ddatblygu a marchnata twristiaeth gweithgareddau yng Nghymru. Yr astudiaethau
mwyaf perthnasol i’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw’r rhai a ganlyn:-

“Camu `Mlaen” – StrategaethTwristiaeth Cerdded i Gymru (2002-2010) – mae’r ddogfen hon yn rhoi delwedd
o Gymru fel “lleoliad twristiaeth cerdded gorau’r DU”. Fe ddatgan : “Bydd angen ymateb i’r blaenoriaethau
gweithredu hyn trwy driniaeth leol integredig sy’n uno’r holl bleidiau cyfrannog i gynllunio strategaethau lleol ar y cyd
a fydd yn datblygu’r cynnyrch twristiaeth cerdded yn eu hardal, dref neu bentref, ynghyd â (neu fel rhan o)
ddatblygiad cynlluniau i wella hawliau tramwy.” 63



“Neidio i’r Cyfrwy” – Strategaeth Twristiaeth Marchogaeth i Gymru (2002-2010) – bwriad y ddogfen yw
hyrwyddo Cymru’n eang fel lleoliad twristiaeth marchogaeth a datblygu rhwydwaith o lwybrau a’u cynhelir yn
well.

“Newid Ger” : StrategaethTwristiaeth Beicio i Gymru 2002-7 – mae’r strategaeth hon yn darparu fframwaith
ar gyfer datblygu a marchnata twristiaeth beicio yng Nghymru, gan gynnwys agweddau megis datblygiad llwybrau
newydd, gwella llwybrau presennol a’r angen am hyrwyddo effeithiol. Ers ei lansiad yn 2002, mae Bwrdd Croeso
Cymru, mewn cydweithrediad â Chyngor Gwynedd, wedi datblygu hybiau beicio yn ardaloedd Dolgellau a
Phwllheli.

Strategaeth neu Gynllun - StrategaethTwristiaeth Cyngor Gwynedd 2003-8
Cysylltedd Allweddol

Mae’r ddogfen hon yn pwysleisio pwysigrwydd “twristiaeth gweithgareddau” fel marchnad niche ble bo gan
Wynedd “fantais glir dros ardaloedd eraill”. Fe noda yn ogystal fod “Ymwelwyr sy’n cerdded neu’n beicio sy’n
cynnig y budd economaidd gorau o bosibl i’r rhan fwyaf o gymunedau gwledig Gwynedd.” Yn ogystal, mae’r
strategaeth yn cydnabod potensial y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus trwy ddenu twristiaid i’r sir.

Iechyd

Strategaeth neu Gynllun - “Choosing Health” (Papur Gwyn Iechyd Cyhoeddus) 2004
Cysylltedd Allweddol

Mae’r ddogfen Adran Iechyd hon yn amlinellu’r egwyddorion allweddol ar gyfer cefnogi’r cyhoedd i wneud
dewisiadau iachach a mwy deallus o ran eu hiechyd. Mae’n amlygu’n glir beth yw gwerth ymarfer corff nid yn unig
ar gyfer lleihau gordewdra, ond yn ogystal ar gyfer torri’r risg ar gyfer afiechyd cronig mawr a marwolaeth
gynamserol. Buddiannau iechyd sylweddol a ddaw yn sgil ymarfer corff yw, risg is o afiechyd y galon, rheoli pwysau,
risg is o osteoporosis, risg is o glefyd siwgr, risg is o bwysedd gwaed uchel, a risg is o gancr y colon. Dywed yr
Adran Iechyd nad yw chwech allan o bob deg o ddynion a saith allan o bob deg dynes yn ddigon actif i fod o
fudd i’w hiechyd.Yn ogystal, mae’r pellter a fo pobl yn ei gerdded neu’i feicio wedi syrthio o chwarter yn ystod
y 25 mlynedd diwethaf.

Fe noda (cyfieithiad o’r ddogfen Saesneg): “ar gyfer llawer o oedolion- gan gynnwys pobl h n- efallai nad yw ffordd
o fyw actif yn cynnwys chwaraeon ffurfiol...Mae cerdded a beicio’n cynnig dulliau amgen ymarferol o weithgareddau
a allai fod yn rhan o batrwm dyddiol y mwyafrif o bobl.”

Strategaeth neu Gynllun - “Gwell Iechyd – Gwell Gwynedd” – Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles
Gwynedd 2005-2008

Cysylltedd Allweddol

Mae gan y strategaeth hon weledigaeth, sef:

“I anelu bod iechyd a lles pobl Gwynedd yn cymharu â’r gorau yn Ewrop”

Rhennir y Cynllun Gweithredu Strategol i dair rhan:-

• Mynd i’r afael â phenderfynyddion sylfaenol iechyd ac anghydraddoldeb mewn iechyd, trwy nodi, rheoli
ac atal risgiau yn y presennol a’r dyfodol.
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• Datblygu rhaglenni ataliol wedi eu cydlynu i fynd i’r afael â materion iechyd a gofal cymdeithasol sy’n
flaenoriaeth.

• Ailgyfeirio darpariaeth gwasanaeth, creu a datblygu atebion a ffyrdd newydd o weithio

Mae’r adroddiad yn amlinellu rôl gweithgaredd corfforol wrth wella iechyd a lles. Yn wir, amcan ei Gynllun
Gweithredu Strategol yw “cynyddu nifer y siwrneiau ar droed ac ar gefn beic o gymharu â dulliau teithio eraill a
lleihau’r defnydd o geir preifat.”

Gellid defnyddio’r rhwydwaith hawliau tramwy er mwyn lleihau anactifedd corfforol a chymhwyso’r argymhellion
a gynigir yn y ddogfen hon.

Cynlluniau a Strategaethau Perthnasol Eraill

“Gwynedd ar y Cyd” – Strategaeth Gymunedol Gwynedd

Mae gan Gyngor Gwynedd gyfrifoldeb, yn yr un modd ag awdurdodau lleol eraill, i baratoi Strategaeth Gymunedol
ar gyfer y Sir gyfan. Bwriad Gwynedd ar y Cyd, a gyhoeddwyd yn 2004, yw sicrhau gwell safon bywyd ar gyfer
pobl Gwynedd, heddiw ac yn y dyfodol. Datblygwyd y strategaeth ynghyd â chyrff, asiantaethau, sefydliadau, a
phartneriaethau eraill ynghyd â phobl Gwynedd, a hynny er mwyn datblygu cynllun effeithiol a fo’n cwrdd ag
anghenion y bobl a’u cymunedau. Gweledigaeth y strategaeth yw:

“Cydweithio i wella ansawdd bywydau trigolion Gwynedd - i gynnal a hyrwyddo cymunedau cynaliadwy, llewyrchus a
bywiog”.

Fe fabwysiadwyd pum prif egwyddor fel sail i’r Strategaeth, sef: datblygu cynaliadwy, cyfleoedd cyfartal, cynhwysiad
cymdeithasol, yr Iaith Gymraeg a gwrando a chlywed.Yn ogystal, mae’r Strategaeth Gymunedol yn cynnwys 6
thema gydberthnasol:

1. Hybu addysg gydol oes;

2. Gwella iechyd, gofal a lles;

3. Hybu economi ffyniannus;

4. Hybu a gwarchod yr amgylchedd;

5. Annog cymunedau byw a diogel;

6. Cefnogi cymunedau cynhwysol, dwyieithog a gweithgar.

Mae’r strategaeth yn cydnabod gwerth mynediad i gefn gwlad wrth fynd ati i gyflawni rhai o’i amcanion. O dan
thema 2, yr enghraifft o flaenoriaeth amgylcheddol a adwaenid yw “datblygu a defnyddio mwy o lwybrau beicio
a cherdded”. O dan thema 3, gwelir y cyfraniad amgylcheddol fel “hyrwyddo amgylchedd arbennig Gwynedd ar
gyfer gweithgareddau hamdden o safon drwy’r flwyddyn” tra bo thema 4 wedi ei gysylltu’n ôl â’r thema iechyd
(2) trwy “hyrwyddo mynediad i gefn gwlad ac annog pobl i gadw’n heini drwy gerdded ac ati”.

Cynllun Cydraddoldeb Anabledd

Paratowyd Cynllun Cydraddoldeb Anabledd Cyngor Gwynedd yn unol â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar
Sail Anabledd 2005. Mae Dyletswydd Cyffredinol y Ddeddf yn gofyn i awdurdodau cyhoeddus, wrth gyflawni eu
swyddogaethau, roi sylw dyledus i:-

65



• Hybu cyfle cyfartal rhwng pobl anabl a phobl eraill

• Dileu gwahaniaethau sy’n anghyfreithiol o dan y Ddeddf

• Dileu aflonyddu pobl anabl ar sail eu hanableddau

• Hybu agweddau cadarnhaol tuag at bobl anabl

• Annog pobl anabl i gymryd rhan mewn bywyd cyhoeddus

• Cymryd camau i ystyried anableddau pobl anabl, hyd yn oed lle mae hynny’n golygu trin pobl anabl
yn fwy ffafriol na phobl eraill

O dan Ddylestwyddau Penodol y Ddeddf, mae’n ofynnol cynhyrchu Cynllun Cydraddoldeb Anabledd. Amcan y
Cynllun yw sichrau fod egwyddorion a gofynion y Dyletswyddau Cyffredinol yn cael eu prif-ffrydio drwy holl waith
y Cyngor.

Rhannu Dyfodol Gwell – Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri

Wedi’i sefydlu yn 1951 o dan ddarpariaethau’r Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949,
mae’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) yn benodol gyfrifol am “hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd ddeall
a mwynhau nodweddion arbennig y Parc”.

Felly, mae hawliau tramwy cyhoeddus yn adnodd gwerthfawr sy’n galluogi ymwelwyr a thrigolion lleol i gael
mynediad ac i fwynhau thirwedd a chynefinoedd cyfoethog ac amrywiol y Parc.

O ystyried fod 60% o rwydwaith hawliau tramwy Gwynedd ynghyd â chyfran sylweddol o’i dir mynediad yn y
Parc Cenedlaethol, mae gan yr APCE rôl bwysig o ran hyrwyddo mynediad. Cyfeiria’i Gynllun Rheolaeth at “cynnig
profiadau o ansawdd uchel ym maes hamdden” ac mae’n cynnwys bwriad i “ddatblygu rhwydwaith da o ffyrdd a
llwybrau, gan leihau’r pwysau ar ardaloedd prysur iawn yn y Parc”,“lleihau effeithiau gorddefnyddio adnoddau naturiol
ar gyfer hamdden” ac “annog gweithgareddau hamdden anymwthiol a chwaraeon lleiafrifol cydnaws sy’n parchu’r
amgylchedd ac yn hyrwyddo gwerthfawrogiad tawel o’r ardal.”

Mae gan Wasanaeth Hamdden y Parc dri amcan penodol perthnasol:

• Darparu, gwella a rheoli cyfleoedd mynediad ledled y Parc Cenedlaethol er mwyn i bobl allu mwynhau
a dysgu am gefn gwlad a helpu i ddiogelu nodweddion naturiol, diwylliannol a chymdeithasol.

• Rhoi arweiniad i ymwelwyr a gwella’r arweiniad hwnnw i fod yn ddolen gyswllt rhyngddynt a’r
cymunedau lleol i ddatrys problemau a gwella’r cyfleoedd er mwynhad.

• Cyflawni dyletswyddau statudol yr Awdurdod yn ymwneud â Deddf Cefn Gwlad a HawliauTramwy.

Yn ogystal â’r uchod, ceir nifer o gynlluniau a strategaethau eraill a fônt yn dylanwadu ar y Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy ac sydd yn berthnasol i’w hystyried yng nghyd-destun y polisi.

Mae gan Wynedd a’r Parc Cenedlaethol, fel ei gilydd, Gynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Leol ynghyd â
rhwydwaith o warchodfeydd natur leol a lleoliadau eraill wedi’u rheoli a allai effeithio ar gyfleoedd mynediad
unigol, ond a allai hefyd ganiatáu hyrwyddo mynediad a mwynhau natur mewn modd cyfrifol.

Mae StrategaethAmgylcheddol Cyngor Gwynedd yn edrych ar bob agwedd o effaith y Cyngor ar yr amgylchedd
lleol. Dan adran am Drafnidiaeth a Thraffig, ceir y dyhead:-
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“dylid hyrwyddo dulliau teithio sy’n llai niweidiol i'r amgylchedd megis cerdded, beicio, rhannu cerbydau a defnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer teithiau sy’n angenrheidiol.”

Fe noda fod y Cyngor “yn cydweithio gydag asiantaethau a chwmnïau allanol a chymunedau i ddatblygu
rhwydweithiau integredig ar gyfer teithio a chludiant sy’n cwrdd ag anghenion trigolion, busnesau ac ymwelwyr
mewn dull cynaliadwy. Mae hyn yn cynnwys datblygu priffyrdd diogel, rhwydwaith llwybrau cyhoeddus a
chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol. Mae amcanion amgylcheddol y Cyngor ar gyfer trafnidiaeth yn
cynnwys “darparu gwell mynediad ar gyfer cerddwyr, beicwyr ac unigolion anabl”.

Mae Strategaeth Goriad Gwyrdd Eryri wedi’i anelu at ddatblygiad rhwydwaith amgen i deithio mewn car o
amgylch masiff Eryri, sydd yn effeithlon, ystwyth ac integredig. Mae’r ddarpariaeth gwasanaeth bws parcio a theithio
ar y cyd â chysylltiadau y tu allan i’r ardal graidd, yn arwain at gyfleoedd cerdded estynedig trwy ganiatáu llwybrau
llinellol gyda gwasanaeth bws ar gyfer un ffordd o’r siwrne.

Mae Cymru : Economi yn Ffynnu yn pwysleisio ar bwysigrwydd pob ffurf o drafnidiaeth wrth gefnogi’r economi.
Ystyrir trafnidiaeth yn ganolog i bob agwedd o ddatblygiad cynaliadwy. Bydd Cynlluniau Trafnidiaeth Ranbarthol
a’r broses Cynllun Gofodol yn darparu’r fframwaith strategol ac yn cefnogi cerdded a seiclo.
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Atodiad B – Canran o lwybrau a arolygwyd sy’n agored ac ar gael

Cymuned Nifer o lwybrau a Nifer o lwybrau % o lwybrau
arolygwyd sy’n agored yn agored

Aberdaron 61 34 56
Botwnnog 36 22 61
Tudweiliog 36 24 67
Llanbedrog 23 18 78
Pwllheli 23 20 87
Llanengan 56 41 73
Pistyll 22 15 68
Nefyn 61 46 75
Buan 14 9 64
Llannor 16 8 50
Llanystumdwy 38 21 55
Criccieth 18 16 89
Llanaelhaearn 24 21 88
Clynnog 37 27 73
Dolbenmaen 102 58 57
Beddgelert 44 24 55
Llanllechid 44 32 73
Llanfrothen 33 29 88
Ffestiniog 50 46 92
Trawsfynydd 39 25 64
Bontnewydd 20 17 85
Felinheli 20 17 85
Llandegai 38 26 68
Porthmadog 44 34 77
Ganllwyd 41 34 83
Llanuwchllyn 36 16 44
Aberdyfi 33 21 64
Bryncrug 19 16 84
Llanegryn 29 19 66
Waunfawr 32 24 75
Pentir 10 8 80
Llanelltyd 35 28 80
Llanddeiniolen 91 71 78
Llanberis 37 28 76
Bangor 29 26 90
Bethesda 38 33 87
Llanbedr 38 34 89
Llandwrog 61 47 77
Llanwnda 26 21 81
Holl gymunedau 1454 1056 73
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Atodiad C – Canran o lwybrau a arolygwyd sydd wedi’u harwyddo’n foddhaol

Cymuned Nifer o lwybrau Nifer o lwybrau Nifer o lwybrau Nifer o lwybrau % o
a arolygwyd a adawyd allan sydd wedi’u sydd wedi’u lwybrau

o’r mesuriad cynnwys yn y sydd wedi’u wedi’u
mesuriad harwyddo’n harwyddo’n

foddhaol foddhao
Aberdaron 61 5 56 28 50
Botwnnog 36 6 30 16 53
Tudweiliog 36 1 35 21 60
Llanbedrog 23 4 19 12 63
Pwllheli 23 5 18 14 78
Llanengan 56 4 52 22 42
Pistyll 22 3 19 10 53
Nefyn 61 14 47 19 40
Buan 14 0 14 8 57
Llannor 16 1 15 7 47
Llanystumdwy 38 1 37 14 38
Criccieth 18 3 15 10 67
Llanaelhaearn 24 2 22 8 36
Clynnog 37 3 34 15 44
Dolbenmaen 102 15 87 35 40
Beddgelert 44 10 34 9 26
Llanllechid 44 10 34 19 56
Llanfrothen 33 10 23 18 78
Ffestiniog 50 10 40 38 95
Trawsfynydd 39 10 29 27 93
Bontnewydd 20 3 17 12 71
Felinheli 20 2 18 13 72
Llandegai 34 3 31 26 84
Porthmadog 44 7 37 24 65
Ganllwyd 41 8 33 21 64
Llanuwchllyn 36 8 28 16 57
Aberdyfi 33 5 28 22 79
Bryncrug 19 3 16 15 94
Llanegryn 29 3 26 20 77
Waunfawr 32 2 30 19 63
Pentir 10 0 10 7 70
Llanelltyd 35 7 28 24 86
Llanddeiniolen 91 11 80 61 76
Llanberis 37 11 26 17 65
Bangor 29 8 21 7 33
Bethesda 38 6 32 11 34
Llanbedr 38 6 32 29 91
Llandwrog 61 3 58 32 55
Llanwnda 26 2 24 18 75
Holl gymunedau 1235 744 60
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Atodiad D – Canran o lwybrau a arolygwyd sy’n “hawdd i’w defnyddio”

Cymuned Nifer o lwybrau Nifer o lwybrau sy’n % o lwybrau sy’n
a arolygwyd hawdd i’w defnyddio hawdd i’w defnyddio

Aberdaron 61 25 41
Botwnnog 36 14 39
Tudweiliog 36 14 39
Llanbedrog 23 14 61
Pwllheli 23 18 78
Llanengan 56 21 38
Pistyll 22 7 32
Nefyn 61 26 43
Buan 14 4 29
Llannor 16 5 31
Llanystumdwy 38 10 26
Criccieth 18 14 78
Llanaelhaearn 24 9 38
Clynnog 37 15 41
Dolbenmaen 102 32 31
Beddgelert 44 10 23
Llanllechid 44 18 41
Llanfrothen 33 25 76
Ffestiniog 50 45 90
Trawsfynydd 39 25 64
Bontnewydd 20 14 70
Felinheli 20 13 65
Llandegai 38 21 55
Porthmadog 44 23 52
Ganllwyd 41 24 59
Llanuwchllyn 36 12 33
Aberdyfi 33 19 58
Bryncrug 19 15 79
Llanegryn 29 14 48
Waunfawr 32 18 56
Pentir 10 6 60
Llanelltyd 35 26 74
Llanddeiniolen 91 58 64
Llanberis 37 22 59
Bangor 29 14 48
Bethesda 38 14 37
Llanbedr 38 31 82
Llandwrog 61 29 48
Llanwnda 26 17 65
Holl gymunedau 1454 741 51
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Atodiad E -Y broses o gynhyrchu Map a Datganiad Swyddogol

O dan y Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, rhoddwyd dyletswydd ar bob cyngor sir
yng Nghymru a Lloegr i gynnal arolwg a mapio’r holl hawliau tramwy cyhoeddus trwy eu dosbarthu fel llwybrau
troed, llwybrau ceffyl neu ffyrdd a ddefnyddir fel llwybrau cyhoeddus. Roedd y broses yn cynnwys tri cham: drafft,
darpariaethol a swyddogol.

Map Drafft

Paratowyd y drafft cyntaf mewn ymgynghoriad â’r cynghorau plwyf lleol pan aethpwyd ati i arolygu ac wedyn i
fapio’r holl hawliau tramwy y tybid eu bod yn rhai cyhoeddus.Yna rhoddwyd y Map Drafft ar adnau a chaniatawyd
amser i glywed gwrthwynebiadau a sylwadau ac a ystyriwyd yn ddiweddarach mewn cyfres o wrandawiadau lleol.

Cyhoeddwyd Map Drafft Cyngor Sir Feirionnydd ar 18 Rhagfyr 1952 ac un Sir Gaernarfon ar 2 Gorffennaf 1954
(ond roedd tair cymuned heb eu cynnwys - Aberdaron, Dolbenmaen a Llanystumdwy – oherwydd nad oedd y
gwaith ar y cymunedau hyn wedi’i orffen). Cyhoeddwyd y tair cymuned hyn yn fuan wedyn (1955) a bu cyfres
o wrandawiadau’n delio â gwrthwynebiadau a sylwadau a wnaethpwyd ar gyfer yr ardal gyfan.

Map Darpariaethol

Yn achos Sir Gaernarfon, ymgorfforwyd canlyniadau’r gwrandawiadau mewn map yn dangos y “penderfyniadau
i addasu”, ac a gyhoeddwyd yn 1956. Dilynwyd penderfyniadau Sir Gaernarfon gyda Map Darpariaethol yn 1958,
a dim ond tirfeddianwyr a allai wrthwynebu i gynnwys hwn. Clywyd gwrthwynebiadau ar y pryd trwy’r Llys
Chwarter. Cyhoeddodd Sir Feirionnydd ei benderfyniadau i addasu ar 16 Hydref 1959 a dilynwyd hyn gan sesiwn
o’r Llys Chwarter i ystyried unrhyw wrthwynebiadau.

Y Map Swyddogol

Ar ôl ystyried yr holl achosion yn y llys chwarter a oedd yn ymwneud â’r ardal, cyhoeddodd Cyngor Sir
Feirionnydd ei Fap Swyddogol ym mis Awst 1964. Seliwyd Map Swyddogol Sir Feirionydd yn ffurfiol gan yr
Awdurdod hwnnw.

Ni chyhoeddwyd Map Swyddogol Sir Gaernarfon am nifer o flynyddoedd oherwydd nad oedd proses
gwrandawiadau’r llys chwarter wedi’i chwblhau. Fodd bynnag, cyn i ran Sir Gaernarfon gael ei chyhoeddi
cyhoeddwyd (yn 1963) map â sylfaen newydd gan yr Arolwg Ordnans a throsglwyddwyd y cofnodion ar y map
sylfaen mwy diweddar hwn cyn i’r map gael ei gyhoeddi ym mis Ionawr 1975. Ni seliodd y Sir gopi o’r Map
Swyddogol ond roedd yn fodlon cyhoeddi’r gwaith gorffenedig, gan nad oedd gofyniad yn y ddeddfwriaeth i fap
gael ei “selio”.

O dan y darpariaethau Trosglwyddo Eiddo yn dilyn Deddf Llywodraeth Leol 1972, cafodd y mapiau hyn, gan
eithrio rhai ardaloedd nad oedd wedi’u cynnwys o ganlyniad i newid ffiniau, eu trosglwyddo i Gyngor Sir Gwynedd
a daethant, i bob pwrpas, yn rhan o Fap Swyddogol Cyngor Sir Gwynedd.

Adolygu’r Map Swyddogol

Roedd Deddf 1949 yn ei gwneud yn ofynnol hefyd i Gynghorau Sir adolygu eu Mapiau Swyddogol bob pum
mlynedd o leiaf, proses a wnaethpwyd mewn tri cham - drafft, darpariaethol a swyddogol. Pwrpas yr adolygiad
oedd galluogi awdurdodau i gynhyrchu map diwygiedig trwy ychwanegu unrhyw hawliau tramwy a oedd wedi
eu hepgor o’r mapiau gwreiddiol a thrwy ddangos unrhyw lwybrau a grëwyd, a ddargyfeiriwyd neu a ddilëwyd
ar ôl dilyn y drefn gyfreithiol. Oherwydd bod hwn yn waith a oedd yn cymryd cymaint o amser ac am nad
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oedd adnoddau digonol yn cael eu neilltuo ar ei gyfer, nid oedd y rhan fwyaf o awdurdodau mewn sefyllfa i
gydymffurfio â’r gofyniad i gynnal adolygiadau o dan Ddeddf 1949. Er ei bod yn dal i fynnu bod adolygiadau’n cael
eu cynnal o bryd i’w gilydd, ceisiodd Deddf Cefn Gwlad 1968 gyflymu’r broses trwy ddatgan nad oedd bellach
yn ofynnol i ddilyn tri cham y map, sef y fersiynau Drafft, Darpariaethol a Swyddogol.

Fodd bynnag, erbyn yr 1980au cynnar, roedd miloedd o wrthwynebiadau a ddeilliodd o’r broses adolygu ledled
Cymru a Lloegr yn aros heb eu datrys. Ceisiodd Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 goethi’r broses
ymhellach trwy ddiddymu’r adolygiad cyfnodol a chyflwyno gofyniad newydd ar awdurdodau priffyrdd i gadw’r
Map a’r Datganiad Swyddogol o dan adolygiad parhaus a chaniatáu i newidiadau gael eu cyflwyno fesul llwybr.
Cyflwynwyd darpariaethau trosiannol i ddelio ag adolygiadau heb eu cwblhau a oedd ar waith o dan Ddeddfau
1949 ac 1968.

Pan ddaeth Deddf 1981 i rym, roedd Cyngor Sir Gwynedd wedi cychwyn, ac wedi hysbysebu, ond heb gwblhau
adolygiad o’r Map Swyddogol. Cawsant felly eu cyfarwyddo gan y Swyddfa Gymreig (yn 1986) i weithredu
Gorchymyn Diwygio o dan Adran 55(5), i gadarnhau’r diwygiadau i’r Map a oedd wedi’u hysbysebu ond nad oedd
gwrthwynebiad iddynt, fel bod y diwygiadau hynny’n dod yn rhan o’r Map. O ganlyniad i’r cyfarwyddyd hwn,
paratowyd Gorchymyn Diwygio ac fe’i cwblhawyd ar 10 Awst 1988. Roedd hwn yn Orchymyn Diwygio sylweddol
a oedd yn cynnwys newidiadau i fwy na 1000 o lwybrau. Fodd bynnag, roedd y map hwn ar raddfa fetrig newydd
o 1:10000 yn hytrach na graddfa 1:10560 y mapiau gwreiddiol.

Mae problemau wedi dod i’r amlwg yn awr oherwydd ymddengys bod camgymeriadau drafftio a newidiadau eraill
o Fapiau Sir Gaernarfon a Sir Feirionnydd gwreiddiol nad oedd wedi’u rhestru yn yr atodlen ac nad oedd wedi
codi o Orchmynion llwybrau unigol eraill.

Dylid sylweddoli pan gynhaliwyd adolygiad 1981 nad oedd gofyniad i gadw golwg ar bob mân newid neu gywiriad
gan fod y Map ei hun i gael ei dderbyn yn ei gyfanrwydd trwy’r broses adolygu. Efallai ei bod yn ddealladwy felly
nad oedd pob newid a wnaethpwyd wedi ei gofnodi mewn atodlen a baratowyd tua saith mlynedd yn
ddiweddarach.
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Atodiad F – DrafftYmgynghorol Cynllun Gwella HawliauTramwy Cyngor Gwynedd : Rhestr
Ymgynghori

Cyhoeddwyd Drafft Ymgynghorol y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar y 17eg o Fai, 2007 a chaniatawyd 12
wythnos ar gyfer derbyn sylwadau. Fe’i rhoddwyd ar adnau ym Mhencadlys Cyngor Gwynedd yng Nghaernarfon,
y dair swyddfa ardal (sef Penrallt, Pwllheli a Meirionnydd), 17 o lyfrgelloedd y Sir ac ar wefan y Cyngor.Yn ogystal,
anfonwyd y ddogfen i’r unigolion neu sefydliadau a restrir isod:-

75 oAelodau Cyngor Gwynedd
64 o GynghorauThref a Chymuned

HywelWilliams AS, Elfyn Llwyd AS, BettyWilliams AS
Lord Dafydd-Elis Thomas AC,Alun Ffred Jones AC

Cyngor SirYnys Môn,
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Sir Powys

Cyngor Sir Ceredigion
Aelodau Fforwm Mynediad Lleol Arfon a Dwyfor
Aelodau Fforwm Mynediad Lleol Gogledd Eryri
Aelodau Fforwm Mynediad Lleol De Eryri

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Ramblers Association
Open Spaces Society
British Horse Society

Byways and BridlewaysTrust
WelshTrail Riders Association

Auto Cycle Union
Cyclists Touring Club
British Driving Society

MidWales Trail Riders Fellowship
Sustrans

Cymdeithas Edward Llwyd
Clwb Mynydda Cymru

Cymdeithas y Deillion Gogledd Cymru
Treborth Riding for the Disabled

Gwasanaeth Iechyd Cyhoeddus Cenedlaethol
Ymgyrch Diogelu CymruWledig

Cymdeithas Eryri
Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr

Undeb Amaethwyr Cymru
Coed Cadw

Comisiwn Coedwigaeth
Ymddiriedolaeth Genedlaethol
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