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Rhagair

Rwy'n falch o gyflwyno Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd y Cyngor, a luniwyd yn
dilyn proses ymgynghori ac asesu helaeth.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn sir atyniadol ac amrywiol, gyda chymunedau unigol yn
y dyffrynnoedd sy'n elwa ar ucheldir dramatig, a rhwydwaith o lwybrau trwy rostiroedd a
choedwigoedd, yn cysylltu â'n cymunedau arfordirol, gydag ystod o lwybrau cerdded trwy
barciau, a choetiroedd tir isel ac ar hyd yr arfordir. Mae'r tirlun yn darparu digonedd o
gyfleoedd hamdden a thwristiaeth, gan arwain at fanteision o ran iechyd a llesiant, yr
economi leol ac ymdeimlad cryf o falchder bro.

Rydym yn deall pwysigrwydd Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) a mynediad ehangach
i gefn gwlad ar gyfer ein trigolion a'n hymwelwyr. Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
yn darparu fframwaith strategol ar gyfer rheoli ein hawliau tramwy cyhoeddus, gan arwain
at gyflawniadau a gwelliannau nodedig.

Mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy newydd ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn
amlinellu gweledigaeth y Cyngor a'i ymrwymiad i amddiffyn, cynnal a chadw a gwella'r
adnoddau hyn yn y dyfodol. Tra bydd ansawdd a hygyrchedd yr adnoddau ffisegol yn dal
i fod wrth wraidd y Cynllun diwygiedig, credwn yn angerddol hefyd y dylai ein cefn gwlad
wasanaethu anghenion pob unigolyn o ran adloniant, iechyd a llesiant, ac felly bydd ein
hymdrechion yn canolbwyntio hefyd ar gynyddu i’r eithaf nifer ac ystod y bobl sy'n gallu
mwynhau manteision ein hamgylchedd naturiol.

Y Cynghorydd Annette Wingrave
Yr Aelod Cabinet ar gyfer Adfywio a Datblygu Cynaliadwy
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1 Cyflwyniad

1.0.1 O dan Adran 60 o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000, mae
dyletswydd statudol ar y Cyngor i baratoi 'Cynllun Gwella Hawliau Tramwy' (ROWIP).
Cafodd Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Castell-nedd Port Talbot (ROWIP) ei baratoi a'i
gyhoeddi gyntaf ar gyfer y cyfnod 2008-2018.

1.0.2 O dan Adrannau 60(3) a (4), mae gofyn bod y Cyngor yn cynnal asesiad newydd,
yn adolygu'r Cynllun hwn ac yn asesu a oes gofyn newid y Cynllun cyntaf. Yn benodol,
mae gofyn bod yr asesiad yn cynnwys y canlynol:

Asesiad o'r ddarpariaeth mynediad gyfredol, h.y. y ddarpariaeth mynediad a'r cyfleoedd
cyfredol a geir trwy Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) a darpariaeth mynediad arall;
Asesiad o’r defnydd ohoni, h.y. sut caiff anghenion eu hateb, y rhwystrau sy'n atal
defnydd o'r ddarpariaeth a'r cymhelliad i'w defnyddio;
Gwerthuso'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus (ROWIP) a'r blaenoriaethau
ar gyfer cynllun newydd.

1.0.3 Yn 2017, ac yn unol â deddfwriaeth, cynhaliodd y Cyngor asesiad o'r ddarpariaeth
gyfredol, gan gynnwys y cyfleoedd mae Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) a darpariaeth
mynediad arall yn eu cynnig. Yn ogystal, cynhaliwyd ymarferiad ymgynghori i gasglu barn
y cyhoedd a rhanddeiliaid ar ansawdd a chyflwr y rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus
a chefn gwlad yn fwy cyffredinol, eu defnydd o'r llwybrau hyn a'r camau y gellid eu rhoi ar
waith i annog mwy o ddefnydd o gefn gwlad.

1.0.4 Yn dilyn yr asesiad a'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn, penderfynodd y Cyngor
baratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (ROWIP) newydd ar gyfer Castell-nedd Port
Talbot. Mae'r Cynllun newydd hwn, sy'n cwmpasu'r cyfnod o 2020-2030, yn cyflwyno sut
mae'r Cyngor yn bwriadu gwella a hybu mynediad i gefn gwlad ar draws y Fwrdeistref
Sirol yn ystod y degawd nesaf.

1.0.5 Gweledigaeth y Cyngor i’w gwireddu trwy’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy: “Bod
darparu mynediad i gefn gwlad yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhoi'r cyfle gorau posibl
i drigolion ac ymwelwyr fwynhau'r manteision y mae'n eu darparu.”

1.0.6 Wrth gymryd camau tuag at y weledigaeth hon, bydd y Cyngor yn mabwysiadu
egwyddorion ‘Rheoli Adnoddau Naturiol mewnmodd Cynaliadwy’ (1) a hefyd yn manteisio
ar bob cyfle i gyfrannu at y nodau a’r amcanion llesiant a bennwyd ar gyfer Castell-nedd
Port Talbot.

1.1 Strwythur a Chynnwys

1.1.1 Mae fframwaith y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cynnwys y tair rhan ganlynol:

RHAN 1: Cyflwyniad a Chefndir - sy'n darparu crynodeb o'r prif sbardunau yn y
cyd-destun cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, ynghyd â disgrifiad o'r Fwrdeistref Sirol
a'r cyfleoedd i'r cyhoedd gael mynediad i gefn gwlad

1 https://cdn.naturalresources.wales/media/678318/introducing-smnr-booklet-welsh.pdf
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RHAN 2: Asesu’r Ddarpariaeth Mynediad a’r Defnydd Ohoni - sy'n disgrifio
canlyniad yr asesiad o’r ddarpariaeth mynediad a'r defnydd o'r adnodd hwn ar draws
Castell-nedd Port Talbot ac yn nodi'r materion allweddol mae angen rhoi sylw iddynt
wrth gamu ymlaen.
RHAN 3: Datganiad Gweithredu - sy'n disgrifio gweledigaeth, amcanion a pholisïau'r
Cynllun Gwella, ynghyd â sut caiff y Cynllun ei gyflawni a'i fonitro
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2 Y Cyd-destun Polisi

2.0.1 Mae’r gwaith o baratoi’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn dod o fewn cwmpas
Erthygl 2(a) o’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol. Dywed y Gyfarwyddeb mai
ei hamcan yw “darparu ar gyfer lefel uchel o amddiffyniad i’r amgylchedd a chyfrannu at
integreiddio ystyriaethau amgylcheddol wrth baratoi a mabwysiadu cynlluniau a rhaglenni
gyda'r bwriad o hyrwyddo datblygu cynaliadwy”. Fodd bynnag, mae’r Gyfarwyddeb yn
cydnabod nad oes angen cynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol ond os yw cynllun yn
debygol o arwain at effeithiau amgylcheddol sylweddol. Ar ôl sgrinio’r Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd wedi’i chynnwys yn y “Canllaw Ymarferol
i’r Gyfarwyddeb Asesu Amgylcheddol Strategol”, mae’r Cyngor o’r farn nad yw’r camau
gweithredu a’r polisïau a geir yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn debygol o arwain
at effeithiau amgylcheddol sylweddol ac nad oes angen asesiad amgylcheddol strategol.

2.0.2 Mae nifer o gynlluniau/strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sy'n cydnabod
pwysigrwydd mynediad i gefn gwlad, a'r manteision y gall eu cynnig ar gyfer iechyd a
llesiant y cyhoedd.

2.0.3 Mae'n rhaid i'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy roi sylw i'r polisïau a'r
blaengareddau cenedlaethol a lleol hyn, ac o’i weithredu bydd y cynllun yn cyfrannu at
gyflawni amcanion polisi Llywodraeth Cymru. Disgrifir y cynlluniau a'r strategaethau mwyaf
perthnasol isod.

Cynllun Llesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Castell-nedd Port
Talbot (2018-2023)

2.0.4 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ceisio gwella llesiant
cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae'r Ddeddf yn darparu
saith nod llesiant y mae'n rhaid i gyrff cyhoeddus weithio tuag at eu cyflawni, a phum
egwyddor datblygu cynaliadwy i'w mabwysiadu.

2.0.5 Mae'r Cynllun Llesiant yn disgrifio gweledigaeth y Bwrdd Gwasanaethau
Cyhoeddus ar gyfer Castell-nedd Port Talbot yn y tymor hir, yn unol â gofynion Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015. Disgrifir 4 amcan allweddol yn y Cynllun er mwyn
gwella lles pobl yng Nghastell-nedd Port Talbot a nodir y blaenoriaethau gweithredu sef:

Cefnogi plant yn eu blynyddoedd cynnar, yn enwedig plant sydd mewn perygl o
wynebu profiadau niweidiol yn ystod plentyndod;
Creu cymunedau diogel, hyderus a chadarn, gan ganolbwyntio ar bobl ddiamddiffyn;
Rhoi mwy o fywyd yn ein blynyddoedd hŷn - heneiddio'n dda;
Hyrwyddo llesiant trwy waith ac yn y gweithle.

2.0.6 Ar ben hynny, nodwyd bod yr amcanion canlynol yn torri ar draws y pedwar amcan
cyntaf:

Gwerthfawrogi ein seilwaith werdd a'i chyfraniad i'n llesiant;
Mynd i'r afael ag eithrio digidol.
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Cynllun Corfforaethol Castell-nedd Port Talbot (2019-2022)

2.0.7 Mae'r Cynllun Corfforaethol yn disgrifio gweledigaeth y Cyngor:

Rydym am i'n bwrdeistref sirol fod yn fan lle gall pawb gael cyfle cyfartal i ddatblygu
mewn bywyd – man lle mae pobl am fyw, dysgu, gweithio a magu teulu.

Rydym am i'n hamgylchedd prydferth, naturiol, a'n treftadaeth ddiwylliannol a
diwydiannol gyfoethog gael eu gwerthfawrogi a'u diogelu er mwyn i genedlaethau'r
dyfodol eu mwynhau.Rydym hefyd am olrhain cyfleoedd newydd a phresennol ar
gyfer twf economaidd fel y gallwn gynnal ein cymunedau amrywiol am flynyddoedd
lawer.

2.0.8 Trwy'r amcanion llesiant canlynol, bydd y Cyngor yn cyfrannu hyd yr eithaf at y
nodau llesiant:

Gwella llesiant plant a phobl ifanc;
Gwella llesiant yr holl oedolion sy'n byw yn y Fwrdeistref Sirol;
Datblygu'r economi a'r amgylchedd lleol fel y gellir gwella llesiant pobl.

2.0.9 Mae’r Cynllun Llesiant a'r Cynllun Corfforaethol fel ei gilydd yn rhoi sylw pendant
i wella llesiant, ochr yn ochr â gwerthfawrogi ac amddiffyn ein hamgylchedd lleol. Bydd
darparu a hyrwyddo rhwydwaith o lwybrau hygyrch ar gyfer ystod o ddefnyddwyr yn rhan
annatod o gyflawni blaenoriaethau a nodau llesiant y Cyngor a'r Bwrdd Gwasanaethau
Lleol.

Datganiad Ardal De-orllewin Cymru

2.0.10 Mae Polisi Adnoddau Naturiol Llywodraeth Cymru’n disgrifio'r heriau a'r cyfleoedd
allweddol sy'n wynebu’r amgylchedd naturiol yng Nghymru. Mae gofyn bod Cyfoeth Naturiol
Cymru (CNC) yn llunio datganiadau ardal a fydd yn pennu'r blaenoriaethau, y risgiau a'r
cyfleoedd i roi blaenoriaethau'r Polisi Adnoddau Naturiol ar waith. Rhannwyd Cymru yn
saith ardal ac mae Castell-nedd Port Talbot yn perthyn i ardal de-orllewin Cymru gyda Sir
Benfro, Sir Gaerfyrddin ac Abertawe.

2.0.11 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wrthi'n datblygu Datganiad Ardal ar gyfer de-orllewin
Cymru ar hyn o bryd, a nodwyd themâu sy'n dod i'r amlwg ac sy'n debygol o fod yn sail
i'r Datganiad Ardal:

Cefnogi canlyniadau iechyd;
Rheoli tir gwledig anghynaliadwy; Gwyrdroi bioamrywiaeth sy'n dirywio; Gwrthsefyll
hinsawdd sy'n newid.

2.0.12 Wrth roi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar waith bydd angen cofio'r Datganiad
Ardal sy'n dod i'r amlwg, gan nodi cyfleoedd i gyflawni gwelliannau o ran iechyd a'r newid
yn yr hinsawdd (trwy deithio llai), a sicrhau, ar yr un pryd, na fydd arferion gwaith yn cael
effaith negyddol ar fioamrywiaeth na gofynion rheoli tir cynaliadwy.
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Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru (2015-2020)

2.0.13 Mae'r Cydgynllun Trafnidiaeth ar gyfer De-orllewin Cymru yn ffrwyth cydweithio
rhwng y pedwar Cyngor yn ne-orllewin Cymru, sef Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port
Talbot, Abertawe a Sir Benfro. Mae'n disodli'r cynlluniau trafnidiaeth lleol unigol a
fabwysiadwyd yn flaenorol gan y pedwar cyngor. Yn ogystal â bod yn ddogfen geisiadau
ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth pwysig, bydd y ddogfen hefyd yn llywio polisïau trafnidiaeth
yn y rhanbarth yn y cyfnod 2015-2020 a'r tu hwnt i hynny.

2.0.14 Mae strategaeth a pholisïau hirdymor y cynllun yn cynnwys canolbwyntio ar wella
cysylltiadau cerdded a beicio mewn aneddiadau allweddol a rhwng aneddiadau allweddol.

Teithio Llesol

2.0.15 Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gofyn bod y Cyngor yn mapio llwybrau
teithio llesol addas ac yn cynllunio ar eu cyfer mewn aneddiadau a bennwyd gan
Lywodraeth Cymru. Mae gofyn bod y Cyngor yn paratoi, yn cyhoeddi ac yn parhau i
adolygu'r ddau fap canlynol:

YMap o’r Llwybrau Presennol (ERM) - sydd â'r bwriad pennaf o roi gwybod i'r cyhoedd
am y llwybrau presennol yn y Fwrdeistref Sirol mae’r Cyngor yn barnu eu bod yn
addas ar gyfer teithio llesol ac yn bodloni'r safonau a bennwyd yng Nghanllawiau
Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.
Y Map o’r Rhwydwaith Integredig (INM) - sy'n pennu dyheadau'r Cyngor ar gyfer y
15 mlynedd nesaf, gan nodi gwelliannau y gellid eu gwneud i lwybrau presennol neu
fannau lle gellid datblygu llwybrau newydd a'u hychwanegu at y rhwydwaith teithio
llesol.

2.0.16 Nid yw ateb gofynion y Ddeddf Teithio Llesol yn rhan o gylch gorchwyl y Cynllun
hwn ond bydd cyfleoedd amlwg i gyflawni dyheadau’r map o’r rhwydwaith integredig ochr
yn ochr â'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Byddwn yn cydweithio i gyflawni gwelliannau
sy'n darparu'r manteision mwyaf posibl o ran hamdden, iechyd a lles, a theithio llesol.
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Llun 2.1 Camlas Pontardawe

Cynllun Rheoli Cyrchfan (2015-2020)

2.0.17 Mae’r Cynllun Rheoli Cyrchfan (DMP) yn gyd-ddatganiad o fwriad i reoli cyrchfan,
gan amlinellu rolau'r gwahanol randdeiliaid a nodi'r camau y byddant yn eu cymryd. Mae'r
Cynllun Rheoli Cyrchfan yn cydnabod y rôl bwysig y gall hawliau tramwy cyhoeddus ei
chwarae o ran galluogi ymweliadau â'r ardal leol, trwy fynediad corfforol ond hefyd trwy
ganiatáu i ni roi sylw i harddwch a chefn gwlad Castell-nedd Port Talbot, sy’n wahanol
iawn i ardaloedd diwydiannol a threfol y Fwrdeistref Sirol.

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot (2011-2026)

2.0.18 MaeCynllun Datblygu Lleol (CDLl) Castell-nedd Port Talbot yn llywio datblygiadau
yn yr ardal i’r dyfodol, gan ddarparu gweledigaeth glir ar gyfer y Fwrdeistref Sirol; pennu
faint o ddatblygu newydd all ddigwydd yn ystod oes y cynllun (2011-2026); a phryd ac
ymhle y caiff ddigwydd. Y nod yw rhoi sicrwydd i ddatblygwyr a'r cyhoedd ynghylch y
fframwaith cynllunio ar gyfer Castell-nedd Port Talbot.
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2.0.19 Byddai cyflawni’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn cefnogi nifer o amcanion
a pholisïau sy'n hwyluso ac yn hyrwyddomynediad i gefn gwlad, ar gyfer iechyd, hamdden
a theithio i'r gwaith. Disgrifir y rhai mwyaf perthnasol o'r rhain isod.

Amcanion

OB 4: Mwyafu hygyrchedd ystod o gyfleusterau hamdden, adloniant, iechyd,
cymdeithasol a chymunedol, yn unol â rôl a swyddogaeth aneddiadau.OB 21:
Cynyddu hygyrchedd, hybu teithio llesol ac annog newid i ddulliau trafnidiaeth mwy
cynaliadwy yn achos pobl a nwyddau.

Polisïau

Polisi SP2 Iechyd: Anogir ffyrdd iachach, mwy egnïol a mwy diogel o fyw trwy gadw
ystod o gyfleusterau hamdden, adloniant, iechyd, manwerthu, cymdeithasol,
diwylliannol a chymunedol hygyrch ar draws y Fwrdeistref Sirol;
Polisi SP4 Seilwaith: Gwella mynediad i gyfleusterau a gwasanaethau, gan gynnwys
darparu llwybrau cerdded a beicio.
Polisi SP20 Rhwydwaith Trafnidiaeth: Cefnogi gwelliannau i’r rhwydwaith cerdded a
beicio.

2 . Y Cyd-destun Polisi

C
yn
llu
n
G
w
el
la
H
aw

lia
u
Tr
am

w
y
(2
02

0-
20

30
)-

M
aw

rth
20

20

11



2 . Y Cyd-destun Polisi

C
ynllun

G
w
ella

H
aw

liau
Tram

w
y
(2020-2030)-M

aw
rth

2020

12



3 Mynediad i Gefn Gwlad

3.1 Disgrifiad o Gastell-nedd Port Talbot

3.1.1 Mae Castell-nedd Port Talbot yn cynnwys amgylchedd naturiol amrywiol sy'n
cefnogi llesiant pobl leol yn ogystal â denu llawer o ymwelwyr i'r ardal. Gan godi o'r môr
yn y gorllewin hyd at 600 metr yng Nghraig y Llyn uwchben Glyn-nedd, mae Castell-nedd
Port Talbot yn ardal ucheldir yn bennaf wedi’i rhannu gan ddyffrynnoedd afonydd Afan,
Nedd, Dulais a Thawe sydd i gyd yn llifo i'r môr ym Mae Abertawe.

3.1.2 Gwahenir y dyffrynnoedd hyn gan gribau â fforestydd neu rostir uchel ac mae llain
arfordirol gul yn ymestyn o amgylch Bae Abertawe lle ceir y prif ganolfannau poblogaeth.
Mae'r cymoedd cyfagos yn wledig eu natur gyda chymunedau gwasgaredig sy’n cynnwys
niferoedd arwyddocaol o siaradwyr Cymraeg o hyd.

3.1.3 Mae amrywiaeth o ddarpariaeth mynediad yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan
gynnig digon o gyfleoedd i'r rhai sydd am ymweld â chefn gwlad. Mae Parc Gwledig Ystâd
y Gnoll a Pharc Gwledig Margam, ynghyd â Glan Môr Aberafan, yn cynnig amrywiaeth o
gyfleusterau hamdden sy'n apelio at deuluoedd a cherddwyr o bob oed. Mae
Gwarchodfeydd Natur Lleol yn cynnig cyfle i agosáu at natur ac mae'r rhwydwaith Hawliau
Tramwy Cyhoeddus yn cynnig cyfleoedd mynediad i ardaloedd fel 'Gwlad y Sgydau' wrth
droed Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Llun 3.1 'Edrych dros Lyncorrwg' - Pencraig Isaf
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3.2 Dulliau o gael Mynediad i Gefn Gwlad

3.2.1 Ar draws y Fwrdeistref Sirol gyfan, mae cyfleoedd helaeth i'r cyhoedd gael mynediad
i gefn gwlad trwy lwybrau sydd wedi'u diffinio'n gyfreithiol neu drwy lwybrau llai ffurfiol(2).

Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC)

3.2.2 Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn briffyrdd cyhoeddus sy'n darparu un o'r dulliau
mynediad pwysicaf i gefn gwlad. Maent yn gyfleoedd i gymunedau gael mynediad i gefn
gwlad ar gyfer hamdden ac yn ddewis trafnidiaeth cynaliadwy hefyd.

3.2.3 Cyflwynwyd y ddyletswydd i gofnodi hawliau tramwy cyhoeddus am y tro cyntaf
gan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. Arweiniodd y Ddeddf
hon at greu 'Mapiau Diffiniol' gan bob awdurdod priffyrdd, ar sail asesiad o'u statws a'r
defnydd hanesyddol ohonynt. Bu hon yn broses hir a llafurus, a oedd yn cydredeg â chraffu
cyhoeddus ar y mapiau a'r datganiadau cysylltiedig, ac yn dilyn hynny cyhoeddwyd Map
Diffiniol Castell-nedd Port Talbot(3).

3.2.4 Mae hawliau tramwy cyhoeddus yn elwa o fframwaith deddfwriaethol cadarn sy'n
rhoi hawl glir a phendant i ddefnyddiwr eu defnyddio ac yn gosod dyletswydd ar y Cyngor
i sicrhau bod yr hawl dramwy'n cael ei chynnal a’i chadw, yn agored ac ar gael bob amser.
Mae proses gyfreithiol ar gyfer diddymu, gwyro neu greu Hawliau Tramwy Cyhoeddus,
neu ar gyfer cywiro anghysonderau’r Map Diffiniol(4) .

3.2.5 Bydd gan hawliau tramwy cyhoeddus ystod o hawliau mynediad, a gofnodir ar y
Map Diffiniol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Llwybrau Troed - priffordd gyhoeddus sy'n darparu hawl dramwy i'r cyhoedd ar droed
yn unig.
Llwybrau Ceffylau - priffordd y caiff y cyhoedd farchogaeth neu arwain ceffyl, cerdded
neu feicio arni.
Cilffyrdd Cyfyngedig - mae'r holl hawliau sy'n berthnasol i lwybrau ceffylau yn
berthnasol i'r rhain hefyd ond mae hawl ychwanegol i'r cyhoedd yrru cerbydau â
cheffylau arnynt. Nid oes cilffyrdd cyfyngedig yn y Fwrdeistref Sirol ar hyn o bryd.
Cilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig (BOAT) - mae'r rhain yn briffyrdd lle caiff y
cyhoedd arfer yr holl hawliau y cyfeiriwyd atynt uchod, ond gyda'r hawl hefyd i
ddefnyddio cerbydau a yrrir yn fecanyddol arnynt. Fodd bynnag, nid oes dyletswydd
ar y Cyngor i ddarparu wyneb y gall pob math o gerbydau modur ei ddefnyddio.

Llwybrau Beicio

3.2.6 Mae llwybrau beicio yn llwybrau lle bydd gan y cyhoedd yr hawl i ddefnyddio beic
pedalau, gyda'r hawl i gerdded neu farchogaeth ceffyl neu heb yr hawl honno.

2 Trafodir y gwahanol fathau o fynediad cyhoeddus i gefn gwlad yng Nghastell-nedd Port Talbot ym Mhennod 4.
3 Mae'r Map Diffiniol yn cynnwys map ar sail Arolwg Ordnans sy'n dangos lleoliad y llwybrau a'u statws, ynghyd â

datganiad ysgrifenedig sy'n darparu tystiolaeth am eu lled, ac ati.
4 Disgrifir manylion y prosesau hyn yn Atodiad A.
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3.2.7 DarparoddDeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 fframwaith cyfreithiol ar gyfer darparu
llwybrau teithio llesol. Gyda phwyslais ar deithiau i'r gwaith a gwneud siwrneiau pwrpasol,
nodir y llwybrau sy’n bodoli ar hyn o bryd ar Fap y Cyngor o’r Llwybrau Presennol (ERM)
a nodir llwybrau arfaethedig i ymgyrraedd atynt ar y Map o’r Rhwydwaith Integredig.

3.2.8 Y rhwydwaith llwybrau beicio gwledig sy'n darparu mynediad i gefn gwlad gaiff ei
ystyried yn bennaf yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn. Mae rhai o'r llwybrau beicio
gwledig yn cydredeg â hawliau tramwy cyhoeddus, ond mae llawer ohonynt yn rhan o'r
rhwydwaith o lwybrau trwy ganiatâd a ddisgrifir isod.

Llwybrau Trwy Ganiatâd

3.2.9 Mae'r rhain yn llwybraumae perchennog y tir wedi caniatáumynediad ar hyd-ddynt.
Gall yr hawliau gwmpasu cerdded, marchogaeth ceffylau neu feiciau pedalau, ond anaml
y byddant yn cynnwys yr hawl i yrru cerbydau modur. Caiff perchennog y tir dynnu'r hawl
hon yn ôl ar unrhyw adeg yn y dyfodol.

Tir Comin

3.2.10 O dan Ddeddf Tir Comin 2006, mae dyletswydd ar y Cyngor i gadw cofrestr o
dir comin. Mae pob tir comin cofrestredig yn cynnig mynediad agored cyhoeddus i gerddwyr
ar gyfer awyr iach ac ymarfer corff. Ar ben hynny, mae gan y cyhoedd hawl i farchogaeth
ceffylau ar dir comin trefol ac ar dir comin gwledig lle caniatawyd gweithred rhoi mynediad
o dan Adran 193 o Ddeddf Cyfraith Eiddo 1925.

Tir Mynediad Agored

3.2.11 Darparodd Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (CROW) 2000 hawl mynediad
cyhoeddus ar droed i rannau o fynyddoedd, rhosydd, gweundiroedd, twyndiroedd, a thir
comin. Yn ogystal, mae'r Ddeddf yn rhoi cyfle i berchnogion tir gyflwyno mynediad
cyhoeddus i'w tir, fel y mae Ystâd Goed Llywodraeth Cymru wedi'i wneud â'i holl ystâd
rydd-ddaliol. Darperir rhagor o wybodaeth am sut gall pobl ddefnyddio tir a reolir gan
Gyfoeth Naturiol Cymru yn y Datganiadau Sefyllfa ar wefan y corff hwnnw, a gellir cael
hyd i fapiau ar wefannau fel porth Lle a gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meysydd Mynediad trwy Ganiatâd

3.2.12 Mae'r rhain yn ddarnau o dir megis parciau gwledig neu barciau trefol,
gwarchodfeydd natur a rhannau o'r arfordir y mae perchennog y tir wedi darparu mynediad
cyhoeddus iddynt.

Mannau Agored

3.2.13 Mae mannau agored(5)yn cyfeirio at ofod hamdden sy'n hygyrch i'r cyhoedd, ac
mae'n cynnwys meysydd chwarae, caeau chwaraeon a chyrtiau, ardaloedd chwarae i
blant, cyfleusterau i blant hŷn, mannau agored anffurfiol, mannau glas, parciau a
rhandiroedd. Bydd llawer o'r rhain yn cyfeirio at gyfleoedd mynediad a nodwyd uchod, ar
sail barhaol neu trwy ganiatâd.

5 Fel y'i diffiniwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol y Cyngor (2011-2026)
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4 Asesu'r Ddarpariaeth Mynediad yng Nghastell-nedd Port
Talbot

4.0.1 Cadarnhaodd yr asesiad o'r ddarpariaeth mynediad bresennol ar draws y
Fwrdeistref Sirol fod ystod eang o gyfleoedd i hwyluso mynediad i'r cyhoedd i gefn gwlad.
Disgrifir canfyddiadau'r asesiad yn fanylach isod, ond mae Ffigur 4.1 drosodd yn darlunio'r
meysydd hyn yn fras.

4.1 Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC)

4.1.1 Mae cyfanswm hyd yr hawliau tramwy cyhoeddus cyfreithiol a gofnodwyd ar draws
y Fwrdeistref Sirol yn dod i 777.3 cilometr (km). Dyma’r hawliau tramwy cyhoeddus sy'n
bodoli’n gyfreithiol ac nid yw’r ffigur o reidrwydd yn arwydd o hyd y llwybrau sydd ar agor/yn
ffisegol hygyrch.

4.1.2 Mae'r tabl isod yn cyflwyno dadansoddiad o hawliau tramwy cyhoeddus yn ôl
'Categorïau'r Map Diffiniol', ac mae’r data'n dangos bod y gyfran helaethaf o'r rhwydwaith
yn llwybrau troed.

Tabl 4.1.1 Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghastell-nedd Port Talbot

% o'r Rhwydwaith (yn fras)Hyd (km)At ddefnyddCategorïau'r Map Diffiniol

76.1%591.52CerddwyrLlwybr troed

18.9%147.12Cerddwyr / Marchogion Ceffylau
/ Beicwyr

Llwybr ceffylau

5%38.66Cerddwyr / Marchogion Ceffylau
/ Beicwyr / Cerbydau â
Cheffylau a Cherbydau Modur

Cilffordd sydd ar agor i unrhyw
draffig

100%777.3TOTAL

4.1.3 Er nad yw'r Cyngor yn cadw data am lwybrau unigol, cyflawnwyd gwaith arolygu
yn y gorffennol ar lwybrau a ddewiswyd ar hap, gan roi canran o'r llwybrau sydd 'ar agor
ac yn hawdd eu defnyddio'. Mae hwn yn arwydd felly o gyflwr y rhwydwaith. Er nad yw’r
arolygon hyn yn cael eu cynnal bellach oherwydd nad ydynt yn statudol ofynnol, mae'r
ffigurau a gyflwynir yn y tabl isod yn dangos patrwm cymharol sefydlog.

Tabl 4.1.2 Llwybrau Castell-nedd Port Talbot sydd 'Ar Agor ac yn Hawdd eu
Defnyddio'

Llwybrau sydd ar Agor ac yn Hawdd eu DefnyddioBlwyddyn

68.9%2014/15

67.3%2013/14

68.2%2012/13

59.9%2011/12

59.9%2010/11
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Llwybrau sydd ar Agor ac yn Hawdd eu DefnyddioBlwyddyn

64.8%2009/10

68.6%2008/09
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Ffigur 4.1 Darpariaeth Mynediad yng Nghastell-nedd Port Talbot
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4.1.4 Gan fod modd creu, dargyfeirio neu ddiddymu llwybrau, nid yw hyd y rhwydwaith
hawliau tramwy yn sefydlog. Mae diddymu llwybrau'n ddigwyddiad prin fodd bynnag ac
mae mwy o duedd i'w dargyfeirio ar hyd ffyrdd mwy priodol. Gan hynny, mae'r rhwydwaith
llwybrau'n tyfu'n raddol bob blwyddyn, yn dilyn ceisiadau llwyddiannus gan aelodau o'r
cyhoedd am hawliau tramwy cyhoeddus newydd. Ers cyhoeddi'r Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy cyntaf, mae rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus y Cyngor wedi cynyddu o
697km i 777km.

4.1.5 Gellir gweld y Map Diffiniol a'r Datganiad trwy drefniant yn Swyddfeydd y Cyngor,
Y Ceiau, Parc Ynni Baglan. Adnodd da arall i'r rhai sydd â diddordeb mewn defnyddio'r
rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yw mapiau 'Explorer' yr Arolwg Ordnans sydd nid
yn unig yn dangos y rhwydwaith llwybrau wedi'i ddiweddaru ond hefyd yn dangos y tir
mynediad agored sy'n cynnwys cefn gwlad agored, tir comin a thir neilltuedig.

4.1.6 Gan fod y rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus yn un hanesyddol yn ei hanfod,
nid yw'n ateb anghenion cyfredol bob amser. Bydd effaith unrhyw ddiffygion o’r fath yn llai
pan ystyrir mathau eraill o fynediad i gefn gwlad, ond mae chwilio dyfal am gyfleoedd i
wella’r ddarpariaeth mynediad a byddant yn parhau i fod yn rhan hanfodol o’r ddarpariaeth
yn y dyfodol.

4.1.7 Maemecanweithiau deddfwriaethol i gofrestru hawliau tramwy cyhoeddus newydd
ar sail 20 mlynedd o ddefnydd, a darpariaethau cyfreithiol i newid y rhwydwaith presennol
a chreu llwybrau a ganiateir drwy gytundeb. Gallai hynny newid y rhwydwaith er mwyn
adlewyrchu’r defnydd cyfredol ohono yn well.

4.2 Llwybrau Beicio a Phriffyrdd a Fabwysiadwyd

4.2.1 Yn yr amgylchedd trefol a lled-wledig, mae hawliau tramwy cyhoeddus yn aml yn
cydblethu â'r rhwydwaith priffyrdd a fabwysiadwyd a llwybrau beicio, gan ddarparu dewis
teithio addas ac amgen ar gyfer cymudwyr, ar ben eu rôl fel adnodd hamdden.

4.2.2 Crëwyd Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN) 887 yn 2013 fel rhan o gynllun
Connect 2 a ariannwyd gan y Loteri, gan greu llwybr beicio rhwng Glan Môr Aberafan,
Port Talbot, Cwmafan, Pontrhydyfen a Pharc Fforest Afan, y rhan fwyaf ohono oddi ar y
ffordd. Ar ben hynny, mae rhannau o lwybr halio Camlas Nedd wedi cael eu gwella'n
ddiweddar ac ar agor i feicwyr trwy ganiatâd cwmni Neath Canal Navigation. Mae Camlas
Tawe (ac eithrio Gwarchodfa Natur Leol Camlas Tawe) hefyd ar gael ar gyfer beicio trwy
ganiatâd Glandŵr Cymru, ac mae’r ddwy gamlas yn cynnig cyfleoedd mynediad hwylus i
ddefnyddwyr llai abl.

4.2.3 Mae ffyrdd beicio gwledig yn elfen bwysig o'r ystod o gyfleoedd mynediad i gefn
gwlad yng Nghastell-nedd Port Talbot. Lle datblygwyd y rhain ar leiniau rheilffordd segur
mae eu rhediad yn aml yn addas ar gyfer defnyddwyr sydd â gwahanol broblemau symud.
Mae 'Llwybr Beicio Dyffryn Aman' yn llwybr beicio arfaethedig o'r Garnant i Gwm-twrch,
sy’n defnyddio trac rheilffordd segur gan fwyaf, i groesi Castell-nedd Port Talbot a Sir
Gaerfyrddin. Yn 2019, mae'r llwybr beicio wedi'i gwblhau i raddau helaeth rhwng y Garnant
a Chwmllynfell, gyda bwlch bach ger safle Golchfa'r Efail ym Mrynaman Isaf.
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4.2.4 Mae Castell-nedd Port Talbot hefyd wedi datblygu enw da yn rhyngwladol am
ansawdd ei llwybrau beicio mynydd yng Nghwm Afan. Mae'r llwybrau hyn yn adnoddau
twristiaeth gwerthfawr ac wedi helpu i godi proffil Castell-nedd Port Talbot fel cyrchfan ar
gyfer ymweliadau awyr agored. Er bod rheoli anghydfod rhwng cerddwyr a beicwyr
mynyddyn heriol, mae momentwm y diwydiant beicio mynydd wedi arwain at welliannau
ehangach o ran mynediad, fel llwybrau addas i deuluoedd, ac mae'n darparu cyfleoedd i
annog y genhedlaeth iau i wneud mwy o ymarfer corff.

4.3 Y Rhwydwaith Camlesi

4.3.1 Mae gweddillion y rhwydwaith camlesi yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cynnig
dull mynediad gwerthfawr i gefn gwlad sydd ag arwyddocâd lleol. Mae'r llwybrau halio ar
hyd Camlesi Tawe a Nedd yn caniatáu cyfleoedd beicio da ac mae’r rhain, ynghyd â
Chamlas Tenant, yn rhoi cyfleoedd i gerddwyr o bob gallu deithio trwy gefn gwlad, yn
ogystal â gweithredu fel llwybrau teithio i'r gwaith rhwng aneddiadau.

4.3.2 Gan fod ganddynt wyneb cymharol wastad a chan eu bod yn agos at ardaloedd
preswyl, mae'r llwybrau halio'n ddull mynediad arbennig o bwysig ar gyfer pobl sydd â
phroblemau symud.

Llun 4.1 Camlas Nedd
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4.4 Trywyddau Hir

4.4.1 Mae trywyddau hir yn mynd trwy Gastell-nedd Port Talbot gan ddarparu cysylltiadau
ag ardaloedd awdurdodau lleol cyfagos.

Llwybr Arfordir Cymru

4.4.2 Agorwyd Llwybr Arfordir Cymru yn ffurfiol yn 2012, a bu’r adran yng Nghastell-nedd
Port Talbot yn elwa yn sgîl creu llwybr troed newydd i mewn i Ben-y-bont ar Ogwr a llwybr
newydd trwy Dwyni Baglan at Lan Môr Aberafan.

4.4.3 Gan fod safleoedd diwydiannol ar hyd yr arfordir, crëwyd dau lwybr yng
Nghastell-nedd Port Talbot er mwyn ymateb i'r her a'r dymuniad i aros o fewn 2km i'r
arfordir. Daw'r llwybrau i mewn i'r Fwrdeistref Sirol dros y bont newydd a godwyd o
Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, gan ymrannu'n llwybr
ucheldir a llwybr iseldir, cyn mynd i mewn i Abertawe ar hyd Camlas Tenant yn Jersey
Marine. Llwybr yr ucheldir sy’n cynnig y golygfeydd gorau dros yr arfordir, tra bod llwybr
yr iseldir yn cwmpasu Glan Môr Aberafan a'n system twyni helaethaf, sef Twyni Baglan.

Llun 4.2 Gosod Pont sy'n cysylltu Castell-nedd Port
Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr
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Llwybr Mawr y Ddraig (Great Dragon Ride) (Llwybr Ceffylau o'r De i'r Gogledd)

4.4.4 Mae'r rhan hon o'r llwybr ceffylau cenedlaethol yn ymestyn am 47km gan ddechrau
ym Mharc Margam a mynd trwy Barc Fforest Afan i gyfeiriad cyffredinol y gogledd tuag at
bentref y Banwen. Oddi yno, mae'r llwybr yn mynd i fyny trwy orllewin Bannau Brycheiniog
i Dal-y-bont, ger Aberystwyth, cyn parhau ar hyd arfordir y gogledd. Mae'n daith heriol i
farchogion ceffylau neu gerddwyr dros dir uchel, gan fynd trwy ardaloedd coediog yn
bennaf, ond mae golygfeydd godidog hefyd dros Fannau Brycheiniog a'r arfordir.

Llwybr Sant Illtyd

4.4.5 Mae'r llwybr hwn yn cysylltu Parc Gwledig Pen-bre yn Sir Gaerfyrddin â Pharc
Margam yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan fynd trwy ucheldir Abertawe ar y ffordd.
Mae'r trywydd yn 110km o hyd ac mae 61km ohono yng Nghastell-nedd Port Talbot, gan
groesi amrywiaeth o dirluniau gwledig ac arfordirol. Ar y cyd â Chymdeithas y Cerddwyr,
mae'r tri awdurdod lleol wedi aildrefnu'r trywydd yn ddiweddar er mwyn iddo gydredeg yn
agosach â hawliau tramwy cyhoeddus, gan arwain at ail-lansio'r trywydd yn 2017.

Ffordd Las Ogwr

4.4.6 Mae'r llwybr hwn yn dechrau ym Mharc Gwledig Margam ac yn ymestyn i ben
gorllewinol Ffordd y Bryniau ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae'r trywydd yn 24.1km o hyd ac
mae 5km ohono yng Nghastell-nedd Port Talbot. Mae'n daith gerdded ysblennydd trwy
amrywiaeth o olygfeydd ucheldir a dyffrynnoedd. Ceir golygfeydd panoramig dros
ddyffrynnoedd garw a chul i'r gogledd ac mae bryniau Dyfnaint a Gwlad yr Haf i'w gweld
fel arfer tua'r de.

4.5 Teithiau Cerdded Rhaeadrau

4.5.1 Mae'r amrywiaeth o deithiau cerdded rhaeadrau sy'n bodoli o ddiddordeb arbennig
i Gastell-nedd Port Talbot, gan gynnwys Rhaeadrau Aberdulais a Melincwrt, a Sgwd
Gwladys (Angel Falls) wrth droed Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r
rhaeadrau'n gyforiog o dreftadaeth ddiwydiannol a hefyd wedi'u lleoli yn rhai o'n safleoedd
ecolegol pwysicaf, gan gynnig amrywiaeth o bwyntiau o ddiddordeb i ymwelwyr.
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Llun 4.3 Sgwd Gwladys

4.6 Mynediad i'r Cyhoedd o dan Ddeddf CROW 2000 a Thir Comin

4.6.1 Er mai hawliau tramwy cyhoeddus sy’n darparu'r prif gyfrwng mynediad llinol yng
Nghastell-nedd Port Talbot, mae ardaloedd helaeth o Dir Mynediad yn ogystal, sef Cefn
Gwlad Agored, Tir Comin a Thir Neilltuedig, sydd ar hyn o bryd yn cynnwys:

1,389 hectar o dir mynediad agored;
1,783 hectar o dir comin;
9,784 hectar o ystâd rydd-ddaliol Ystad Goed Llywodraeth Cymru.

4.6.2 Caiff y cyhoedd weld y 'Gofrestr Tir Comin' yn y Ganolfan Ddinesig ym Mhort
Talbot. Caiff tir a ddosbarthwyd fel cefn gwlad agored o dan Ddeddf CROW ei ddangos
ar fapiau y gellir eu gweld ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

4.6.3 Mae ffigur 4.1 yn rhoi trosolwg bras o hyd a lled yr ardaloedd hyn. Caiff darpariaeth
mynediad yng Nghwm Afan a Chwm Nedd ei gwella'n sylweddol gan y planhigfeydd
coedwigaeth/coetiroedd helaeth sy'n eiddo i Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae'n wir bod
problemau hanesyddol o ran gorblannu ar hawliau tramwy cyhoeddus, ond mae llwybrau
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eraill ar gael yn gyffredinol ar hyd lonydd coedwig sy'n darparu cyfleoedd sylweddol ar
gyfer cerdded, beicio a marchogaeth ceffylau. Mae Tir Comin yn arbennig o gyffredin yn
Nyffryn Aman ac mae'n adnodd ychwanegol ar gyfer cael mynediad i gefn gwlad.

4.7 Mynediad i'r Arfordir

4.7.1 Ac eithrio Llwybr Arfordir Cymru, Traeth Aberafan yn ardal Sandfields yw'r brif
ddarn o arfordir hygyrch yng Nghastell-nedd Port Talbot a chaiff ei hyrwyddo fel cyrchfan
i ymwelwyr. Mae'r traeth yn agos i'r ardal drefol, yn hygyrch iawn ac yn cynnwys ystod o
gyfleusterau chwarae a lleoedd gwerthu bwyd.

4.7.2 Mae'r promenâd hefyd yn cysylltu â Llwybr yr Arfordir a'r Rhwydwaith Llwybrau
Beicio Cenedlaethol ehangach, gyda chysylltiad â'r rhwydwaith llwybrau beicio gwledig
yn y dyffrynnoedd. Mae'n drefol iawn ei natur, gyda nifer o gyfleusterau ar gyfer teuluoedd
ac ymwelwyr, tra bod taith gerdded fer i Drwyn Whitford, ger ceg Aber Nedd, yn darparu
amgylchedd arfordirol mwy naturiol.

4.7.3 Ar ochr ddwyreiniol y Fwrdeistref Sirol, mae llwybr troed cyhoeddus yn darparu
mynediad at ymyl blaendraeth Twyni Margam ond nid oes hawl mynediad cyhoeddus dros
y blaendraeth, sydd mewn perchnogaeth breifat. Fodd bynnag, gellir cael mynediad i'r
traeth trwy ddilyn Llwybr yr Arfordir dros y ffin i mewn i Ben-y-bont ar Ogwr, ger Gwarchodfa
Natur Genedlaethol Cynffig.

4.8 Mynediad trwy Ganiatâd

4.8.1 Yn ogystal â hawliau mynediad statudol, mae'r Fwrdeistref Sirol yn ffodus am fod
darnau helaeth o dir ganddi sy'n darparu mynediad i'r cyhoedd trwy ganiatâd y perchnogion
tir, gan gyfrannu'n sylweddol at amrywiaeth y dewisiadau mynediad i gefn gwlad.

4.8.2 Darperir mynediad i'r darnau tir hyn ar sail sefydlog iawn gan fod y perchnogion
tir yn gyrff cyhoeddus, yn ymddiriedolaethau neu'n berchnogion tir preifat sydd wedi
arwyddo cytundebaumynediad â'r Awdurdod Lleol. Mae nifer o safleoedd o bwys ecolegol
a safleoedd hygyrch yn eiddo i Goed Cadw ac i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De a
Gorllewin Cymru, ond y safleoeddmwyaf arwyddocaol o ran mynediad yw'r rhai sy'n eiddo
i'r Cyngor ac i Gynghorau Tref/Cymuned.

4.8.3 Mae tri pharc gwledig mawr yng Nghastell-nedd Port Talbot sef Parc Margam,
Parc Gwledig Ystâd y Gnoll a Pharc Fforest Afan ac mae Parc Gwledig llai yng Nghraig
Gwladys, Llangatwg. Mae'r parciau hyn yn rhoi'r cyfle i'r cyhoedd ymweld ag amrywiaeth
o dirluniau gwledig mewn amgylchedd diogel a mwy hygyrch. Mae gan y parciau lwybrau
wedi'u cyfeirbwyntio a meysydd parcio, maent yn hawdd eu cyrraedd gan ddefnyddio
trafnidiaeth gyhoeddus, ac mae gan y tri phrif barc ganolfannau ymwelwyr a/neu gaffis
hefyd.
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4.8.4 Ar ben hynny, mae pum Gwarchodfa Natur Leol, nifer o goetiroedd hygyrch ac
ystod o barciau trefol o safon uchel ar draws y Fwrdeistref Sirol. Mae gormod ohonynt i'w
rhestru yma, ond mae llawer ohonynt i'w gweld ar wefan y Cyngor o dan Hamdden a
Diwylliant (6).

Llun 4.4 Parc Gwledig Ystâd y Gnoll

4.9 Mannau Agored

4.9.1 Yn 2013, cynhaliodd a chyhoeddodd y Cyngor asesiad o'r ddarpariaeth mannau
agored ar draws Castell-nedd Port Talbot fel rhan o sylfaen o dystiolaeth i gefnogi’r Cynllun
Datblygu Lleol (CDLl), a llywio'r polisïau yn y Cynllun a fabwysiadwyd yn y diwedd.

4.9.2 Nodai'r asesiad ddiffygion yn y gwahanol gategorïau o ddarpariaeth ar draws y
Fwrdeistref Sirol, a gwelwyd bod gan bob ward ddiffygion mewn o leiaf un categori o
fannau agored, a bod gan y mwyafrif helaeth ohonynt ddiffygion lluosog yn ôl categori.
Mae darpariaeth well ar gyfer mannau agored 'anffurfiol', ond gwelwyd diffygion yn y
categori hwn hefyd mewn 30% o'r wardiau.

4.10 Ymgynghoriad Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (2017)

4.10.1 Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad wedi'i dargedu ym mis Tachwedd 2017.
Dosbarthwyd holiadur ar-lein trwy’r rhwydweithiau cyfredol a rhoddwyd cyhoeddusrwydd
helaeth iddo trwy bartneriaid a'r cyfryngau cymdeithasol. Roedd y mwyafrif o'r cwestiynau'n
ymwneud â defnyddio'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus a mynediad i gefn gwlad
ond gofynnwyd hefyd a deimlai'r cyfranogwyr ei bod yn hawdd cael mynediad i gefn gwlad
yng Nghastell-nedd Port Talbot.

6 www.npt.gov.uk/parks
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4.10.2 Atebodd 62% ei bod yn hawdd, gan gyfeirio at ystod eang o gyfleoedd mynediad i
gefnogi eu barn. Roedd rhesymau’r 38% a atebodd nad oedd yn hawdd yn canolbwyntio'n
bennaf ar yr angen am ddarparu gwell gwybodaeth/arwyddion, gyda rhai enghreifftiau
lleol o lwybrau lle'r oedd angen gwaith gwella

4.11 Trosolwg

4.11.1 Er bod darpariaeth mynediad eang yng Nghastell-nedd Port Talbot, bydd angen
rhoi sylw i ardaloedd lleol penodol fel rhan o'r Cynllun Cyflawni. Dengys dangosyddion
perfformiad blaenorol ac adborth gan ddefnyddwyr fod problemau mynediad ar rannau
helaeth o'r rhwydwaith hawliau tramwy cyhoeddus oherwydd diffyg cynnal a chadw neu
rwystrau, a bydd angen parhau â'r ymdrechion i agor llwybrau a esgeuluswyd trwy gydol
cyfnod y cynllun hwn.

4.11.2 Os yw llwybraumewnmannau pellennig a heb fod yn destun cwyn gan y cyhoedd,
bydd angen mabwysiadu dull gweithredu pragmataidd, gan sicrhau bod adnoddau’n
targedu’r hawliau tramwy cyhoeddus sy'n darparu'r manteision mwyaf.

4.11.3 Yn ogystal â'r hawliau tramwy cyhoeddus, mae'n amlwg bod adnoddau eraill,
fel parciau, llwybrau trwy ganiatâd a llwybrau beicio yn gwella darpariaeth mynediad yn
sylweddol. Fodd bynnag, mae diffygion o ran mannau agored yn yr aneddiadau a bydd y
pwysau ar gyllidebau yn herio gallu'r Cyngor i ddarparu'r adnoddau hyn yn y dyfodol.
Mae'n wir bod darparu'r adnoddau hyn y tu hwnt i gwmpas y Cynllun hwn, ond bydd angen
gweithio ar y cyd â chydweithwyr a phartneriaid i sicrhau bod y Cyngor yn manteisio i’r
eithaf ar gyfleoedd i ddarparu mynediad i gefn gwlad ac i'r amgylchedd naturiol ehangach.
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5 Asesu Defnydd yng Nghastell-nedd Port Talbot

5.0.1 Er mwyn manteisio i'r eithaf ar ein Hawliau Tramwy Cyhoeddus, cefn gwlad
ehangach a mannau agored, mae angen deall i ba raddau mae pobl yn defnyddio'r
adnoddau hyn, y rhwystrau sy’n atal eu defnyddio a'r camau y gellid eu rhoi ar waith i
ddarparu gwell cyfleoedd.

5.0.2 Lle cynhaliwyd arolygon cenedlaethol yn barod, mae'r Cyngor wedi asesu'r data
hyn. Ar ben hynny fodd bynnag, mae'r Cyngor hefyd wedi gofyn barn trigolion lleol yn
uniongyrchol trwy ymgynghoriad penodol ynghylch mynediad i gefn gwlad yng
Nghastell-nedd Port Talbot.

5.1 Arolwg Cenedlaethol Cymru (2016-2017)

5.1.1 Cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru arolwg cenedlaethol ynghylch hamdden awyr
agored rhwng 2016 a 2017 ac mae'r Cyngor o'r farn bod y canfyddiadau'n berthnasol i
Gastell-nedd Port Talbot. Roedd yr ymatebwyr yn cynnwys pobl a ddywedodd fod eu
cyswllt â hamdden awyr agored yn gymharol isel, gydag 81% o oedolion sy'n byw yng
Nghymru yn cymryd rhan mewn un gweithgaredd neu fwy o leiaf unwaith yn y 12 mis
diwethaf. Fodd bynnag, lleiafrif yn unig o bobl (18%) oedd yn gyfranogwyr 'mynych', ar
sail y nifer a ddywedodd eu bod wedi gwneud 20 neu ragor o ymweliadau awyr agored
yn ystod y pedair wythnos diwethaf.

5.1.2 Roedd rhai gwahaniaethau yn nemograffeg y bobl a oedd yn ymweld â chefn
gwlad, a gwelwyd cyfran fwy o ddynion na menywod yn gwneud hynny, ynghyd â mwy o
bobl o ardaloedd gwledig nag o ardaloedd trefol. Gwelwyd hefyd bod nifer yr ymweliadau’n
gostwng wrth i bobl heneiddio.

5.1.3 Cerdded oedd y gweithgaredd mwyaf cyffredin o bell ffordd, gyda 72% o'r holl
oedolion yn ei ddewis, wedi'i ddilyn gan fynd am bicnic (31%) neu fynd â phlant i'r lle
chwarae (31%). Mae'n amlwg bod parciau lleol yn adnodd pwysig, a'r rhain yw'r lleoliadau
yr ymwelir â nhw amlaf (30%), wedi'u dilyn gan y traeth neu'r arfordir (19%) a
choetiroedd/fforestydd (14%). Mae'n werth nodi hefyd fod 47% o oedolion yn teithio llai
na milltir fel rheol ar gyfer ymweliad awyr agored, sy'n dangos pwysigrwydd cyfleoedd am
adloniant awyr agored 'ar garreg y drws’.

Cymhelliad a Rhwystrau

5.1.4 Mae'n ymddangos bod rhesymau pobl dros ymweld â safleoedd yn wahanol ar
gyfer pob lleoliad. Bydd pobl yn mynd i'r traeth neu'r arfordir i gael awyr iach, i ymlacio a
mwynhau'r tywydd braf, tra bydd iechyd ac ymarfer corff yn fwy o ysgogiad i ymweld â'r
bryniau. Fel y gellir disgwyl, mae pobl fel rheol yn ymweld â pharciau er mwyn treulio
amser gyda'r teulu neu i ddiddanu plant.

5.1.5 I'r rhai na nododd yr un ymweliad yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, y rheswm
mwyaf cyffredinoedd diffyg amser (28%), wedi'i ddilyn yn agos gan anabledd corfforol
(24%), rhesymau iechyd eraill (19%), a henaint (19%). Dau y cant yn unig a ddywedodd
nad oedd ganddynt unman i fynd neu nad oeddent yn gwybod ble i fynd (1.7%).
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5.1.6 O ran ymatebwyr oedd heb ymweld â'r awyr agored yn ystod y pedair wythnos
diwethaf, tywydd gwael oedd yr ateb mwyaf cyffredin.

5.2 Ymgynghoriad Cyhoeddus Castell-nedd Port Talbot (2017)

5.2.1 Cynhaliodd y Cyngor ymgynghoriad wedi'i dargedu er mwyn asesu lefel y defnydd
o gefn gwlad a mynediad iddo yng Nghastell-nedd Port Talbot. Derbyniwyd cyfanswm o
106 o ymatebion.

5.2.2 Roedd cyfran sylweddol o'r ymatebwyr yn defnyddio hawliau tramwy cyhoeddus,
neu gefn gwlad yn gyffredinol, yn fynych, gyda 37% yn ymweld â chefn gwlad bob dydd,
a 46% yn ymweld o leiaf bob wythnos.

5.2.3 O ran y math o ardaloedd yr ymwelwyd â nhw, parciau gwledig/trefol oedd dewis
cyntaf y rhan fwyaf o bobl, gyda mynyddoedd a rhostiroedd agored yn ail agos. Wrth
ystyried cyfanswm y dewisiadau yn y categori hwn (gan gynnwys yr ail a’r trydydd dewis,
ac ati) roedd y categorïau mwyaf poblogaidd, sef mynyddoedd / rhostiroedd agored,
coetiroedd / fforestydd a pharciau gwledig / trefol bron yn gyfartal. Mae'n werth nodi mai
tir amaeth a phalmentydd / lonydd gwledig yw'r dewisiadau lleiaf poblogaidd.

5.2.4 Hawliau tramwy cyhoeddus oedd y cyfrwng mwyaf poblogaidd ar gyfer ymweld â
chefn gwlad, sef 49%, gyda thir mynediad agored / mannau sy'n hygyrch i'r cyhoedd yn
ail (24%).

5.2.5 O ran cymhelliad i ymweld â chefn gwlad, cyfeiriodd 40% o bobl at iechyd a
llesiant, gyda mynd â chŵn am dro / hamdden yn gyffredinol yn gymhelliad i ryw 20% fel
ei gilydd. O ran atebion hamdden, roedd y rhain yn gyffredinol yn gyfuniad o farchogaeth
ceffylau, cerdded, pysgota a ffotograffiaeth. Dywedodd cyfran lai o bobl (13%) mai
gweithgaredd teuluol oedd eu rheswm.

5.2.6 Pan ofynnwyd a oedd hi'n hawdd cael mynediad i gefn gwlad, nododd 62% o'r
atebion ei bod hi'n hawdd, a dywedodd 38% nad oedd. Roedd rhesymau’r rhai a deimlai
ei bod hi'n hawdd yn cynnwys bod ardaloedd yn hygyrch / yn hawdd eu cyrraedd o'r cartref,
bod dewis da o deithiau cerdded, er bod lleoedd parcio / cost parcio yn gyfyngiad a nodwyd
ychydig o weithiau. O ran y rhesymau a oedd yn atal pobl rhag cael mynediad i gefn gwlad,
diffyg gwybodaeth (28%), diffyg arwyddion / cyfeirbwyntio (22%), rhwystrau / problemau
hygyrchedd (20%) oedd yr atebion mwyaf poblogaidd.

5.2.7 Pan ofynnwyd pa gamau y gellid eu cymryd i annog mwy o ddefnydd o gefn gwlad,
yr ymatebion amlycaf oedd codi arwyddion gwell ar safleoedd (54%), wedi'i ddilyn gan
parcio / cysylltiadau trafnidiaeth gwell (39%), awgrymiadau am leoedd i ymweld â nhw
(34%), gydag 16% yn dewis gweithgareddau wedi'u trefnu ac 16% yn dewis syniadau ar
gyfer gweithgareddau i deuluoedd.

5.2.8 O ran cael gwybodaeth am leoedd i ymweld â nhw, gwybodaeth ar y we oedd yr
ateb mwyaf poblogaidd o bell ffordd, sef 42% o'r ymatebion a dderbyniwyd, wedi'i ddilyn
gan wybodaeth ar ffôn glyfar (21%). Mae pobl yn dal i ddefnyddio dulliau mwy traddodiadol
gydag 14% o bobl yn ffafrio defnyddio mapiau'r Arolwg Ordnans ac 11% yn ffafrio taflenni
gwybodaeth.
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5.2.9 Yn ogystal, gofynnwyd i ymatebwyr nodi ardaloedd penodol a oedd yn bwysig
iddynt a phroblemau / meysydd lle'r oedd angen gwaith gwella. Defnyddir yr ymatebion
hyn i lywio'r cynllun gwaith ar ffurf Cynlluniau Cyflawni, a gaiff eu llunio bob blwyddyn i
gefnogi cyflawni'r Cynllun Gwella hwn.
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6 Gwerthuso

6.0.1 Roedd y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy cyntaf yn fframwaith i'r Cyngor gyflawni
newid cadarnhaol o ran mynediad i gefn gwlad. Roedd Awdurdodau Lleol ar hyd a lled
Cymru yn ffodus am eu bod yn gallu defnyddio cronfa benodedig, sef 'Rhaglen Gwella
Hawliau Tramwy' Llywodraeth Cymru, i'w helpu i gyflawni'r Cynllun. Gyda chymorth y grant
hwn, mae'r Cyngor wedi cyflawni rhaglen flynyddol o waith gwella, gan ganolbwyntio'n
benodol ar wella hygyrchedd, gwella adeiladwaith a darparu gweithgareddau hyrwyddo
ac adnoddau.

6.0.2 Ymhlith y cyflawniadau nodedig mae creu rhannau o Lwybr Arfordir Cymru a
Llwybr Mawr y Ddraig i Geffylau yng Nghastell-nedd Port Talbot, ailgyfeirio ac ail-lansio
Llwybr Sant Illtyd, ehangu'r ddarpariaeth feicio yn sylweddol, creu adnodd ar-lein i hyrwyddo
teithiau cerdded a darparu ystod eang o weithgareddau i hyrwyddo mynediad i gefn gwlad
a hybu iechyd. Darperir dadansoddiad manylach o'r hyn a gyflawnwyd o gymharu â'r
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn Atodiad B.

6.0.3 Er gwaetha'r cyflawniadau hyn, mae'r Cyngor yn sylweddoli bod yr heriau'n parhau.
Mae ardaloedd o'r rhwydwaith lle mae rhwystrau neu ordyfiant o hyd ac mae diffygion yn
y ddarpariaeth ar gyfer marchogion ceffylau yn parhau, er bod Llwybr Mawr y Ddraig wedi
gwella'r ddarpariaeth hon. Ar ben hynny, mae'n amlwg bod y nifer sy'n cyfranogi yn yr
amgylchedd awyr agored yn dal i fod yn isel ymhlith cyfrannau sylweddol o'r boblogaeth
a bydd angen sicrhau bod mynd i'r afael â'r mater hwn yn cael lle blaenllaw wrth weithredu
yn y dyfodol.

6.0.4 Gwnaed cynnydd o ran prosesu gorchmynion cyfreithiol acmae nifer y gorchmynion
cyfreithiol sydd heb eu datrys wedi gostwng yn sylweddol. Mae angen delio â'r rhain o
hyd, gyda materion sy'n ymwneud ag amryfusedd hanesyddol hawliau tramwy cyhoeddus
y nodir eu bod yn mynd trwy ystadau tai yn dod yn fwy cyffredin yn ystod y blynyddoedd
diwethaf.

6.0.5 Mae nodau cyffredinol a meysydd polisi'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy cyntaf
yn berthnasol o hyd a byddant yn derbyn sylw yn y Cynllun diwygiedig. Yn gyffredinol,
roedd y rhain hyn fel a ganlyn:

Polisïau'r Map Diffiniol;
Cynnal a chadw a gwella hawliau tramwy cyhoeddus;
Gorfodaeth;
Cyhoeddusrwydd a hyrwyddo;
Rheoli mynediad i gefn gwlad heblaw am hawliau tramwy cyhoeddus.

Bu nifer o newidiadau o ran polisi a deddfwriaeth ers cyhoeddi'r Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy cyntaf a bydd angen ystyried y rhain wrth nodi'r hyn mae angen ei wneud yn ystod
y 10 mlynedd nesaf. Y newid mwyaf arwyddocaol yw bod 'Deddf Llesiant Cenedlaethau'r
Dyfodol' yn gofyn bod y Cyngor yn gweithredu'n gyfannol ac yn gynaliadwy yn ei holl
weithgareddau, a dylai'r Cyngor fod yn ateb anghenion cenedlaethau'r dyfodol trwy roi'r
Cynllun hwn ar waith.

6 . Gwerthuso

C
yn
llu
n
G
w
el
la
H
aw

lia
u
Tr
am

w
y
(2
02

0-
20

30
)-

M
aw

rth
20

20

33



6.1 Manteision Hawliau Tramwy Cyhoeddus

6.1.1 Mae'r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus, ynghyd â'r ddarpariaeth mynediad
ehangach, yn cynnig manteision nodedig o ran y canlynol:

Iechyd

6.1.2 Cyhoeddodd DEFRA ddatganiad tystiolaeth yn 2017 a ddisgrifiai fanteision yr
amgylchedd naturiol o safbwynt iechyd(7). Roedd y datganiad yn cydnabod bodmynediad
i'r amgylchedd naturiol yn chwarae rôl o ran llesiant, ac o ran iechyd meddwl yn arbennig.

6.1.3 Cyfeiriwyd at fanteision a oedd yn cynnwys lleihau straen, blinder, gorbryder ac
iselder, ynghyd â thystiolaeth y gall y manteision hyn fod yn fwyaf arwyddocaol i grwpiau
ar y cyrion. Gwelwyd bod anghyfartaledd sosio-economaidd o ran llesiant meddyliol yn
culhau 40% ymhlith pobl sy'n dweud bod ganddynt fynediad da at fannau gwyrdd/hamdden,
o gymharu â phobl sydd heb fynediad cystal.

6.1.4 Mae'r adroddiad yn cryfhau'r cysyniad bod hawliau tramwy cyhoeddus, a mynediad
arall i gefn gwlad / yr amgylchedd naturiol, yn chwarae rôl sylweddol o ran gwella iechyd
a llesiant, ac yn cynnig cyfleoedd i leihau effaith anghydraddoldebau sosio-economaidd
trwy fynediad mwy cyfartal i fannau gwyrdd.

6.1.5 Cydnabyddir bod 'Seilwaith Werdd' yn cynnig manteision lluosog i drigolion trefol
a gwledig, a dylid manteisio ar gyfleoedd i integreiddio darpariaeth mynediad wrth ddarparu
seilwaith werdd, gan gydweithio â phartneriaid a chydweithwyr ar draws y Cyngor.

Mannau Agored / Hamdden

6.1.6 O gofio y gall rhai aelodau o'n cymunedau fod yn fwy cyfyngedig o ran trafnidiaeth
a symudedd, bydd rhwydweithiau a pharciau trefol a lled-drefol yn chwarae rôl bwysig o
ran darparu mynediad ar gyfer iechyd, llesiant a hamdden.

6.1.7 Yn draddodiadol, nid yw'r rhain yn cael eu gweld fel dull mynediad i gefn gwlad,
ond mae ganddynt rôl sylweddol o ran cefnogi dulliau byw mwy egnïol a mwynhau'r
amgylchedd naturiol, naill ai fel cyrchfannau ynddynt eu hunain neu fel camau naid tuag
at fynediad i fannau mwy gwledig.

6.1.8 Mae'r sylw mwy pendant i ddarparu cyfleusterau a llwybrau caled yn cynnig mwy
o gyfleoedd mynediad i gyfran lawer helaethach o'r cyhoedd, nad ydynt efallai yn gallu
cael mynediad i fannau mwy diarffordd. O ganlyniad, dylid cymryd cyfleoedd i wella
mynediad i fannau gwyrdd trefol ac annog defnydd ohonynt, ochr yn ochrâ chefn gwlad
ehangach.

7 Maxwell, S & Lovell, R. (2017) 'Evidence Statement on the links between Natural Environments and Human
Health' (Defra ac Ysgol Feddygol Prifysgol Exeter).
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Teithio Llesol

6.1.9 Gan gydnabod yr angen am gynyddu gweithgaredd corfforol a lleihau allyriadau
carbon, mae hyrwyddo dulliau teithio mwy cynaliadwy bellach yn flaenoriaeth uchel yng
Nghymru. Nododd 'Map Rhwydwaith Integredig' y Cyngor gyfleoedd allweddol i greu neu
i wella llwybrau teithio i'r gwaith ar gyfer cerddwyr a beicwyr, ac mae hawliau tramwy
cyhoeddus mewn sefyllfa dda i gefnogi darparu'r llwybrau hyn a'r cysylltiadau â nhw.

Twristiaeth

6.1.10 Mae hawliau tramwy cyhoeddus hefyd yn ffactor allweddol mewn datblygu
economaidd, yn enwedig o ran cefnogi twf yr economi dwristiaeth. Mae hawliau tramwy
cyhoeddus yn creu cyfleoedd i gysylltu ymwelwyr ag ardaloedd gwledig a threfol ac yn
darparu mynediad i asedau naturiol fel rhaeadrau a llwybrau allweddol eraill, fel trywyddau
beicio mynydd.

6.1.11 Yn y dyfodol, bydd ymwelwyr yn chwilio am leoedd 'cudd' i ymweld â nhw yn
ogystal â'r trywyddau presennol amlwg sydd wedi'u cynnal yn dda, felly bydd buddsoddi'n
hanfodol bwysig o ran ennyn a chynnal diddordeb ymwelwyr yn ein hardal.

6.2 Materion Allweddol yng Nghastell-nedd Port Talbot

6.2.1 Darperir crynodeb o'r materion allweddol a ddaeth i'r amlwg o'r asesiadau yn y
tabl isod, gan gynnwys y camau a gymerir i roi sylw i'r pwyntiau.

Tabl 6.2.1 Materion Allweddol a Chamau Gweithredu a Dargedir yng Nghastell-nedd
Port Talbot

Cam GweithreduMater

Parhau i ganolbwyntio ar gynnal a chadw a gwella
hawliau tramwy cyhoeddus a pharhau i fabwysiadu
dull gweithredu cyfannol o ran mynediad i gefn
gwlad ac i fannau gwyrdd lleol.

Yn lleol, hawliau tramwy cyhoeddus yw'r dull mwyaf
poblogaidd o gael mynediad i gefn gwlad. Ar lefel
genedlaethol, barnwyd bod mynediad lleol yn
bwysig.

Cadw darpariaeth ar gyfer prosesu gorchmynion
cyfreithiol.

Mae prosesu gorchmynion lleol yn parhau i fod yn
ofynnol, ac mae angen rhoi sylw i achosion lle bu
amryfusedd hanesyddol.

Sicrhau bod y ddarpariaeth mynediad yn parhau i
gynnig amrywiaeth, fel bod mynediad i fannau o
ddiddordeb allweddol, gan gynnwys mannau
gwyrdd lleol.

Yn lleol, mae rhostiroedd agored / fforestydd /
parciau bron yr un mor boblogaidd â'i gilydd ond
yn genedlaethol, parciau trefol sydd fwyaf
poblogaidd.

Cyflawni camau sy'n cefnogi cerdded, yn
canolbwyntio ar lwybrau troed, yn darparu
gwybodaeth i hyrwyddo llwybrau newydd ac yn
annog defnyddwyr newydd.

Cerdded yw'r gweithgaredd mwyaf poblogaidd.

Cyflwyno camau i annog mwy o bobl i gyfranogi,
yn enwedig pobl o grwpiau isel eu defnydd;
ymgysylltu â'r grwpiau hyn i sicrhau bod anghenion
yn cael eu diwallu.

Nifer fach o ddefnyddwyr mynych sydd, a gwelir
anghydraddoldeb yn nemograffeg defnyddwyr,
gyda llai o fenywod, trigolion trefol a thrigolion hŷn
yn eu defnyddio.
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Cam GweithreduMater

Gweithio'n ddyfal i greu ‘llwybrau sy'n hygyrch i
bawb', ochr yn ochr â llwybrau mwy heriol, gan
ddarparu cyfleoedd i ddefnyddwyr ddatblygu a

Iechyd yw'r cymhelliad mwyaf ar gyfer ymweld â
chefn gwlad a phrofwyd bodmynediad i gefn gwlad
yn cynnig manteision o ran iechyd a lles corfforol
a meddyliol. chynyddu eu ffitrwydd; gweithio gyda phartneriaid

i ddarparu gweithgareddau sy'n hyrwyddo
mynediad i gefn gwlad ar gyfer iechyd.

Gweithio gyda phartneriaid i gyflenwi
gweithgareddau a darparu adnoddau sy'n annog
teuluoedd i fanteisio ar fynediad i gefn gwlad.

Yn genedlaethol, gweithgareddau teuluol (picnics
neu feysydd chwarae) yw'r ail weithgaredd mwyaf
poblogaidd, ond yn lleol, mae gweithgareddau
teuluol yn gymharol isel, sef 13%.

Parhau â’r rhaglen gynnal a chadw bresennol, gan
ddefnyddio proses asesu barhaus gyda chyfle i'w
hadolygu.

Mae'r mwyafrif o bobl leol yn teimlo'i bod hi'n hawdd
cael mynediad i gefn gwlad, ar y sail bod ardaloedd
yn hygyrch a bod dewis da o deithiau cerdded.

Cyflwyno camau pellach i ddarparu gwybodaeth
am fynediad i gefn gwlad; parhau â'r rhaglen
gyfeirbwyntio; parhau i ddelio â rhwystrau wrth
iddynt gael eu nodi a/neu wrth i ddefnyddwyr roi
gwybod amdanynt.

Mae 38% o ymatebwyr lleol yn teimlo'i bod hi'n
anodd cael mynediad i gefn gwlad, gan gyfeirio at
ddiffyg gwybodaeth ac arwyddion fel y prif reswm,
wedi'i ddilyn gan broblemau rhwystrau.

Hyrwyddo llwybrau hawdd / byr / hygyrch; gwella
a hyrwyddo llwybrau mynediad i bawb; lle bydd
hynny'n bosibl, nodi dewisiadau parcio / trafnidiaeth
gyhoeddus wrth hyrwyddo llwybrau.

Ymhlith y camau i'w rhoi ar waith i annog mwy o
ddefnydd o gefn gwlad mae gwell arwyddion ar
safleoedd, yna gwell darpariaeth o ran
parcio/trafnidiaeth, awgrymu lleoedd i fynd,
gweithgareddau wedi'u trefnu / syniadau ar gyfer
gweithgareddau.

Rhoi blaenoriaeth i ddarparu gwybodaeth ar ffurf
ddigidol, a pharhau i gefnogi darparu taflenni lle
bydd hynny'n briodol.

O ran cyrchu gwybodaeth, y dewisiadau a ffafriwyd
fwyaf oedd gwybodaeth ar y we, ac yna
gwybodaeth ar ffôn clyfar.

Asesir/rhoddir sylw i bob un yn ystod blwyddyn
gyntaf y Cynllun Cyflawni, gyda'r gwaith sy'n weddill
yn cael ei gynnwys yn llwyth gwaith y blynyddoedd
dilynol.

Nodwyd materion penodol mewn ardaloedd lleol.

Cyflawni cynlluniau sy'n cefnogi hyrwyddo
Castell-nedd Port Talbot fel cyrchfan i ymwelwyr.

Mae mynediad i gefn gwlad yn elfen allweddol o'r
economi dwristiaeth.

Cydweithio i gefnogi cyflawni'r Map Rhwydwaith
Integredig ac annog cerdded a theithio fel dulliau
teithio.

Gall hawliau tramwy cyhoeddus gefnogi'r Ddeddf
Teithio Llesol.
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7 Gweledigaeth ac Amcanion

7.0.1 Mae'r 'Datganiad Gweithredu' yn disgrifio gweledigaeth y Cyngor ar gyfer
Castell-nedd Port Talbot a'r amcanion a fydd yn derbyn sylw fel rhan o'r Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy hwn.

7.0.2 Lluniwyd yr amcanion i ateb yr anghenion a nodwyd yn yr asesiad, gan gydnabod
y prosesau deddfwriaethol sy'n ofynnol er mwyn gosod sylfaen ar gyfer cyflawni'r Cynllun.
Bydd y datganiad yn fframwaith hefyd ar gyfer y camau gweithredu a'r gweithgareddau a
gyflawnir wrth roi gofynion y Cynllun hwn ar waith.

Gweledigaeth

Bod darpariaeth mynediad i gefn gwlad yng Nghastell-nedd Port Talbot yn rhoi'r cyfle
gorau posibl i drigolion ac ymwelwyr fwynhau'r manteision y mae'n eu darparu.

7.0.3 Wrth weithio i gyflawni'r weledigaeth hon, bydd y Cyngor yn mabwysiadu
egwyddorion 'Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy'(8)a hefyd yn manteisio ar bob
cyfle i gyfrannu at y nodau a'r amcanion llesiant a bennwyd ar gyfer Castell-nedd Port
Talbot.

Amcanion

Amcan 1: Bydd y rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cael ei ddiogelu, ei
gadw mewn cyflwr da ac yn hawdd ei ddefnyddio.

7.0.4 Cymerir camau cyflawni o dan y themâu canlynol:

Cyfrannu – hwyluso ac annog ymwneud y cyhoedd â gweithgareddau sy’n cefnogi
rheoli hawliau tramwy cyhoeddus.
Cyffredin - gan gynnwys cynnal a chadw, gwella, cyfeirbwyntio ac arolygu.
Gwaith Gorfodi a Chyd-drafod - rhoi sylw i rwystrau fel gorblannu ac adeiladwaith
anghyfreithlon.
Cynllunio Strategol - cyfrannu at strategaethau a chynlluniau ehangach, fel y Cynllun
Datblygu Lleol, Teithio Llesol, polisïau eraill sy'n ymwneud â phriffyrdd, ac ati.
Cyngor ac Eiriolaeth - cynghori ar geisiadau cynllunio a gwaith gan y Cyngor, gan
bartneriaid a chan aelodau o'r cyhoedd.

Amcan 2: Caiff cyfleoedd i wella mynediad i gefn gwlad ehangach / fannau gwyrdd
eu gwella, gan weithio gyda phartneriaid lle bydd angen.

8 https://cdn.naturalresources.wales/media/678317/introducing-smnr-booklet-welsh.pdf
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7.0.5 Cymerir camau cyflawni o dan y themâu canlynol:

Mynediad Agored - darparu a gwella arwyddion.
Mannau Agored Cyhoeddus - sicrhau bod yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy'n
gwasanaethu'r ardaloedd hyn yn ymateb i anghenion defnyddwyr.
Gweithio gyda Phartneriaid - mynd ar ôl cyfleoedd i ddarparu manteision lluosog ochr
yn ochr â chynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus, trwy gydweithio a darparu
cyngor.

Amcan 3:Cynnal system gadarn i gofnodi a phrosesu gwybodaeth am hawliau tramwy
cyhoeddus a mynediad perthnasol i gefn gwlad.

7.0.6 Cymerir camau cyflawni o dan y themâu canlynol:

YMap Diffiniol a'r Datganiad -mae'r rhain yn gyfredol ac mae system fapio electronig
ar waith i ddarlunio'r map a'r datganiad.
Hawliau Tramwy a Hawliwyd - parhau i brosesu'r rhain yn unol â'r polisïau
blaenoriaethu.
Gorchmynion Cyfreithiol - parhau i brosesu'r rhain yn unol â'r polisïau blaenoriaethu.

Amcan 4: Bod Hawliau Tramwy a mynediad arall i gefn gwlad yn ymateb i anghenion
defnyddwyr yn awr ac yn y dyfodol.

7.0.7 Cymerir camau cyflawni o dan y themâu canlynol:

Monitro a Gwerthuso - sicrhau bod y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, a'r Cynlluniau
Cyflawni cysylltiedig, yn parhau i fod yn addas i'r diben ac yn ymateb i anghenion
defnyddwyr.
Mynediad i Bawb - sicrhau bod gwaith gwella a chynnal a chadw, a gweithgareddau
hyrwyddo, yn cynnig y cyfleoedd mwyaf posibl i bob defnyddiwr gael mynediad i gefn
gwlad.
Monitro a Gwerthuso - sicrhau bod y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, a'r Cynlluniau
Cyflawni cysylltiedig, yn parhau i fod yn addas i'r diben ac yn ymateb i anghenion
defnyddwyr.

Amcan 5: Hyrwyddir mynediad i gefn gwlad, gan ddarparu manteision o ran iechyd
a llesiant, twristiaeth a hamdden.

7.0.8 Cymerir camau cyflawni o dan y themâu canlynol:

Darparu Gwybodaeth - bydd hyn yn cynnwys hyrwyddo’r Côd Cefn Gwlad, gwelliannau
i ddeunyddiau ar-lein ac ymchwilio ymhellach i dechnoleg ddigidol.
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Arwyddion ar Safleoedd - er mwyn cefnogi cyfeirbwyntio, a phwyntiau gwybodaeth.
Ymgysylltu - trwy ddarparu gweithgareddau sy'n annog pobl i ddefnyddio'r amgylchedd
naturiol ar gyfer iechyd a hamdden.
Gweithio mewn Partneriaeth - cynyddu ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd a'r manteision
a ddarperir gan yr amgylchedd naturiol.
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8 Polisïau

8.0.1 Rhoddir y polisïau canlynol ar waith i gefnogi cyflawni'r amcanion a nodwyd.

Gwaith Cynnal a Chadw / Gwella

Polisi 1

Bydd safonau cynnal a chadw yn seiliedig ar asesiad o natur hanesyddol y llwybr a'r
defnydd ohono, yn dyddio’n ôl i’r adeg pan ddaeth y llwybr i fodolaeth, neu unrhyw
waith gwella wedi hynny. Rhagdybir cadw arwynebau hydraidd / naturiol oni fyddant
yn llwybrau mynediad hwylus sy'n flaenoriaeth.

Polisi 2

Caiff Hawliau Tramwy Cyhoeddus sydd hefyd yn cynnwys hawliau mynediad preifat
eu cynnal a'u cadw yn unol â gofynion yr hawl gyhoeddus yn unig. Bydd gofynion
mynediad ychwanegol fel rhan o'r hawl breifat yn parhau i fod yn gyfrifoldeb y
defnyddiwr preifat.

Polisi 3

Mae rhaglen cynnal a chadw flynyddol ar waith, sy'n rhoi sylw i anghenion y llwybrau
a ddefnyddir amlaf. Caiff gwaith ychwanegol ei gyflawni a/neu ei ychwanegu at y
rhaglen cynnal a chadw ar sail blaenoriaeth a'r brif flaenoriaeth fydd llwybrau lle mae
perygl i ddiogelwch y cyhoedd, wedi'u dilyn gan lwybrau poblogaidd ac yna'r llwybrau
a allai fod yn boblogaidd neu y gellid eu hyrwyddo.

Polisi 4

Rhoddir blaenoriaeth i wella Hawliau Tramwy Cyhoeddus ar sail nifer o feini prawf, a
fydd yn cynnwys faint o’r cyhoedd sy'n eu defnyddio ar hyn o bryd a faint allai eu
defnyddio, cyfleoedd i wella hygyrchedd, a hygyrchedd o ran llwybrau trafnidiaeth
gyhoeddus ac ardaloedd lle mae datblygiadau newydd.
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Polisi 5

Rhagdybir defnyddio'r dewis lleiaf cyfyngol a mwyaf hygyrch wrth gynnal a chadw,
gwella a hyrwyddo’r Rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Bydd hyn yn cynnwys
defnyddio lleiafswm o adeiladwaith wrth ymateb i geisiadau am gelfi newydd ar Hawliau
Tramwy Cyhoeddus. Ni fydd y Cyngor yn cymeradwyo nac yn gosod camfeydd oni
ellir dangos bod rheswm dilys dros wneud hynny.

Polisi 6

Ni fydd y Cyngor ond yn codi rhwystrau newydd ar lwybrau troed a llwybrau ceffylau
er mwyn atal cerbydau yn niffyg dim arall, a hynny dim ond lle bodlonir meini prawf
penodol, sy'n cynnwys tystiolaeth o ddefnydd anghyfreithlon, a lle gellir codi rhwystrau
heb beri anfantais i ddefnyddwyr dilys.

Polisi 7

Cyflawnir gwaith gwella a chynnal a chadw yn unol â'r holl ofynion deddfwriaethol
mewn perthynas â bioamrywiaeth, gan gynnwys y ddyletswydd statudol o ran
bioamrywiaeth a chydnerthedd ecosystemau. Bydd yr holl waith yn sicrhau bod
bioamrywiaeth yn cael ei gynnal a’i gadw a’i wella, a lle bo hynny’n briodol gall gynnwys
gwaith er lles bioamrywiaeth.

Prosesau / Gorchmynion Cyfreithiol

Polisi 8

Caiff ceisiadau amwneud gorchmynion cyfreithiol mewn perthynas â Hawliau Tramwy
Cyhoeddus eu blaenoriaethu gan ddefnyddio matrics sgorio addas, fydd yn ystyried
iechyd a diogelwch, y manteision i'r rhwydwaith a strategaethau ehangach y Cyngor(9).

Polisi 9

Bydd y Cyngor yn ceisio datrys problemau o ran Hawliau Tramwy Cyhoeddus trwy
drafod gyda pherchennog y tir cyn cymryd camau cyfreithiol.

9 Atodiad C.
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Polisi 10

Bydd rhagdybiaeth yn erbyn caniatáu Gwyriadau o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a
Thref oni ellir profi bod rhaid dargyfeirio Hawl Tramwy Cyhoeddus er mwyn gallu
cyflawni'r datblygiad, a bod llwybr amgen derbyniol a chymaradwy yn cael ei ddarparu.

Polisi 11

Wrth gyflawni gwaith gwella, cynnal a chadw llwybrau/ardaloedd neu wrth gynllunio
Hawliau Tramwy Cyhoeddus newydd neu gyflawni gwaith arnynt, dylid ystyried cynnal
asesiadau risg ar gyfer llifogydd a sicrhau’r hawlenni neu’r trwyddedau angenrheidiol.

Ffïoedd Ariannol

Polisi 12

Bydd y Cyngor yn adennill y costau sy'n gysylltiedig â gwneud gorchmynion cyfreithiol
gan yr ymgeiswyr, gan gynnwys cost lawn yr hysbysebu a'r costau mae'r Cyngor yn
mynd iddynt. Os bydd newid y llwybr dan sylw yn cynnig rhyw fantais i'r cyhoedd, gall
y Cyngor benderfynu rhannu costau gwneud y gorchymyn.

Polisi 13

Caiff y cyhoedd weld y Map Diffiniol am ddim yn Swyddfeydd y Cyngor ym Mharc
Ynni Baglan yn ystod oriau arferol y swyddfa. Bydd copïau o'r map ar gael i aelodau
o'r cyhoedd am dâl.

Polisi 14

O ran ymateb i ymholiadau gan ddarpar brynwyr neu eu hasiantau ynghylch y Map
Diffiniol, codir tâl am ymatebion ysgrifenedig, yn unol â'r ffïoedd a godir am ymholiadau
tebyg ynghylch y rhwydwaith priffyrdd.
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9 Gweithredu a Monitro

9.1 Cynlluniau Cyflawni Blynyddol

9.1.1 Datblygir 'Cynlluniau Cyflawni Blynyddol' a fydd yn disgrifio'r camau a gymerir i
gyflawni'r Datganiad Gweithredu a'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy, yn y pen draw.

9.1.2 Caiff pob Cynllun Cyflawni ei lywio gan y fframwaith a ddarperir yn y Datganiad
Gweithredu, gan adolygiad o gynllun cyflawni'r flwyddyn flaenorol (lle bydd hynny'n
berthnasol), yr adnoddau presennol a'r cyllid sydd ar gael. Rhoddir sylw i faterion a nodwyd
yn ystod y broses asesu yn y Cynlluniau Cyflawni.

9.1.3 Cedwir y Cynllun Cyflawni gan y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, a gellir ei
ddiweddaru mewn ymateb i flaenoriaethaumwy brys sy'n dod i'r golwg yn ystod y flwyddyn.
Bydd gweithgareddau a gaiff eu dal yn ôl am y rhesymau hyn yn cael eu haildrefnu i’w
cyflawni yn y flwyddyn ganlynol.

9.2 Mecanwaith Cyflawni ac Ariannu

9.2.1 Y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt yn Adran Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd yn y
Cyngor fydd yn arwain y gwaith o gyflawni'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. Tra bydd y
tîm hwn yn gyfrifol am Hawliau Tramwy Cyhoeddus, mae'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
hyn yn cynnwys gweledigaeth ehangach ar gyfer mynediad i gefn gwlad, hamdden, iechyd
a llesiant, a thwristiaeth. Bydd gofyn bod llawer o adrannau'r Cyngor yn cydweithio er
mwyn darparu'r holl fanteision y gall y Cynllun hwn eu cyflawni.

9.2.2 Mae'r arian ar gyfer cyflawni'r Cynllun hwn yn ddibynnol ar yr adnoddau presennol
yng nghyllideb graidd y Cyngor. Nid yw Rhaglen Gwella Hawliau Tramwy Llywodraeth
Cymru'n bodoli mwyach, felly bydd gofyn ymdrechu i gael cyllid allanol ar gyfer gwaith
gwella sylweddol.

9.2.3 Bydd y Fforwm Mynediad Lleol yn chwarae rôl hefyd o ran cyflawni'r Cynllun, trwy
ddarparu cyngor a thrwy'r rôl sydd gan ei aelodau i hyrwyddo mynediad i gefn gwlad. Ar
ben hynny, byddwn yn mynd ar ôl cyfleoedd i gydweithio â phartneriaid allanol eraill.

9.3 Monitro a Gwerthuso

9.3.1 Ar ddiwedd pob tair blynedd, cynhelir proses adolygu a gwerthuso fwy cynhwysfawr,
er mwyn asesu effeithiolrwydd y polisïau a'r camau a gymerir. Darperir adroddiad i'r Cyngor
a'r FforwmMynediad Lleol ar ganlyniad yr adolygiad, a bydd cyfle i newid polisïau allweddol
yn y Cynllun.

9.3.2 Fel rhan o'r trydydd adolygiad (ymMlwyddyn 9), cynhelir asesiad i bennu cyflawniad
y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn y dyfodol ac mae'n bosibl y cynhelir adolygiad llawn
o'r Cynllun.
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Atodiad A: Prosesau Cyfreithiol

A. Gweithdrefn ar gyfer Ceisiadau am Orchmynion Dargyfeirio, Diddymu a Chreu
(ar sail cydsyniad yn gyffredinol)

A.1 I gyflwyno cais am dargyfeirio, diddymu neu greu Hawl Dramwy Gyhoeddus,
cysylltwch â'r Swyddog Hawliau Tramwy drwy ffonio 01693 686868 neu anfon neges
e-bost i countryside@npt.gov.uk

A.2 Yna, caiff yr ymgeisydd y ffurflenni cais y mae'n rhaid eu llenwi a'u dychwelyd.
Argymhellir bod yr ymgeisydd yn cyfarfod â'r Swyddog Hawliau Tramwy i drafod y cynnig
a deall pa wybodaeth ychwanegol y gall fod ei hangen.

A.3 Bydd angen cyflwyno'r canlynol gyda'r ffurflen gais:

Map Arolwg Ordnans sy'n dangos manylion y cynnig;
Prawf o berchnogaeth yr holl dir sydd ynghlwmwrth y cynnig a chydsyniad pob parti, os
bydd perchnogion tir eraill yn ymwneud â'r mater;
Cadarnhad bod yr ymgeisydd yn derbyn y polisi codi tâl.

B. Gweithdrefn ar gyfer CyflwynoCeisiadau amHawliau TramwyCyhoeddusNewydd
(ar sail tystiolaeth defnyddwyr a/neu dystiolaeth hanesyddol)(10)

A.4 I gyflwyno cais amHawliau TramwyCyhoeddus newydd ar sail tystiolaeth defnyddwyr
a/neu dystiolaeth hanesyddol, dylai'r sawl a elwir yn 'Brif Ymgeisydd' gysylltu â'r Swyddog
Hawliau Tramwy drwy ffonio 01639 686868 neu anfon neges e-bost
i countryside@npt.gov.uk

A.5 Bydd dau gam i'r broses:

Cam 1

A.6 Rhoddir mapiau a ffurflenni tystiolaeth swyddogol ar gyfer y llwybr newydd
arfaethedig i'r Prif Ymgeisydd. Yn ddelfrydol, dylai'r ffurflenni gael eu llenwi gan o leiaf 10
o bobl sydd wedi defnyddio'r llwybr am gyfnod o 20 mlynedd neu fwy.

A.7 Bydd angen amgáu Map Arolwg Ordnans sy'n dangos yr Hawl Dramwy Gyhoeddus
newydd arfaethedig i gyd-fynd â phob ffurflen dystiolaeth wedi'i llenwi.

A.8 Rhaid i'r Prif Ymgeisydd hefyd ddarparu prawf o berchnogaeth y llwybr newydd o'r
naill ben i'r llall. Gall y Gofrestrfa Tir ddarparu copi o'r cynllun teitl a'r atodlen.

Cam 2

A.9 Bydd y Prif Ymgeisydd yn cyfarfod â'r Swyddog Hawliau Tramwy, a fydd yn adolygu’r
ffurflenni tystiolaeth, y mapiau Arolwg Ordnans sy'n dangos y llwybr a hawlir a'r wybodaeth
o'r Gofrestrfa Tir.

10 Ni chodir tâl am y broses hon.
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A.10 Os bydd popeth yn iawn, bydd gofyn i'r Prif Ymgeisydd lenwi tri hysbysiad:

Un i'r Cyngor yn egluro natur y cais;
Un i'w anfon at bob perchennog ar hyd y llwybr newydd (gyda chymorth y Swyddog
Hawliau Tramwy); ac
Un i roi gwybod i'r Cyngor bod y perchnogion wedi cael eu hysbysu.

A.11 Lle bydd tir heb ei gofrestru ac na fydd gwybodaeth gan y Gofrestrfa Tir, bydd
gofyn bod y Prif Ymgeisydd yn arddangos copi o'r hysbysiad, ynghyd â’r cynllun, ar y safle
am o leiaf 28 diwrnod. Bydd y Swyddog Hawliau Tramwy yn helpu â'r broses hon.

A.12 Ar ôl 28 diwrnod, bydd y Prif Ymgeisydd yn cyfarfod eto â'r Swyddog Hawliau
Tramwy ac yn cwblhau'r ddau hysbysiad sydd ar ôl:

Un i'r Cyngor yn egluro natur y cais;
Un i roi gwybod i'r Cyngor fod y perchnogion wedi cael eu hysbysu (trwy'r hysbysiad
ar y safle).

C. Gweithdrefn ar gyfer Rhoi Gwybod am Fater sy’n ymwneud â Hawliau Tramwy
Cyhoeddus

A.13 I roi gwybod am fater sy’n ymwneud â Hawliau Tramwy Cyhoeddus, cysylltwch
â’r Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt ar countryside@npt.gov.uk neu 01639 686868.
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Atodiad B: ROWIP (2008-2018) - Gwerthuso Cyflawni

Tabl B.0.1 Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (2008-2018) - Gwerthuso Cyflawni'r
Cynllun

Gwerthuso’r CyflawniPolisi / Cam Gweithredu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
2008-18

MAES POLISI DM:MAP DIFFINIOL

Yn sgîl arbedion effeithlonrwydd, diddymwyd y
cytundeb asiantaeth ac mae Adain y Gyfraith,
Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi bod yn
cyflawni'r swyddogaeth gyfreithiol mewn perthynas
â Hawliau Tramwy ers Ionawr 2015.

DM: Cyflwyniad

Ni ellir addasu'r Map ond trwy broses gwneud gorchymyn
cyfreithiol, ac mae'r awdurdod yn cyflawni'r gwaith hwn trwy
gytundeb asiantaeth rhwng swyddogion cyfreithiol y Cyngor a
swyddogion cyfreithiol Dinas a Sir Abertawe.

Mae'r Cyngor wedi parhau i brosesu ceisiadau o
dan adran 53 o'r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad yn ogystal â gorchmynion cyfreithiol eraill.

DM1: Adolygu'r Map Diffiniol yn Barhaus

Adolygu'r Map Diffiniol yn barhaus yn unol â gofynion Adran
53 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981.

Ni chyflawnwyd y gwaith hwn oherwydd pwysau
cyllidebol a phrinder staff. Mae'n bosibl y bydd
Llywodraeth Cymru'n newid y broses gyfreithiol ac
felly byddwn yn ailedrych ar y mater hwn pan gaiff
unrhyw newidiadau eu cadarnhau.

Ar hyn o bryd, cedwir cofnod ar wahân, ond cydategol, o’r
newidiadau i'r rhwydwaith. Nid yw’r drefn wedi achosi problemau
rheoli hyd yn hyn ond, serch hynny, mae'r awdurdod yn bwriadu
gwneud gorchymyn digwyddiad cyfreithiol cyfansawdd yn ystod
oes y cynllun a fydd yn caniatáu cofnodi'r newidiadau yn ffurfiol
ar y Map ei hun, a gaiff ei ailgyhoeddi wedyn â dyddiad
perthnasol newydd.

Gwnaed gorchmynion cyfreithiol yn unol â'r drefn
flaenoriaeth hon, fel a ganlyn:

DM2: Y Flaenoriaeth ar gyfer gwneud Gorchmynion
Cyfreithiol yng nghyswllt Hawliau Tramwy Cyhoeddus

(i)Dim gorchmynion ers 2015 (dim ceisiadau)(i) Gorchmynion dargyfeirio neu ddiddymu llwybrau troed a
llwybrau ceffyl a wnaed o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref
1990 sy'n angenrheidiol er mwyn i ddatblygiad ddigwydd.

(ii) Gorchmynion dargyfeirio neu gau hawliau tramwy a wnaed
o dan Ddeddf Priffyrdd 1980.

(ii)3 gorchymyn ers 2015. Mae 3 ar ôl

(iii) Gorchmynion Addasu'r Map Diffiniol er mwyn ychwanegu
hawliau tramwy cyhoeddus newydd at y Map Diffiniol ar sail
tystiolaeth bod y cyhoedd yn eu defnyddio.

(iii)16 gorchymyn ers 2015. Mae 14 ar ôl

(iv) Enghreifftiau o Amryfusedd ar y Map Diffiniol.
(iv)Dim gorchmynion ers 2015. Mae 65 ar ôl

Gorchmynion cofrestru hawliau tramwy hanesyddol (Adran 53
i Adran 56 o Ddeddf CROW)

Dim gorchmynion ers 2015. Nid oes dim ar ôl
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Ers 2008, mae'r Cyngor wedi prosesu 62 o
orchmynion cau dros dro ar y rhwydwaith hawliau
tramwy. Gwnaed y mwyafrif o'r rhain ar sail
diogelwch, er mwyn caniatáu cyflawni gwaith
coedwigaeth.

DM3: Gorchmynion Dargyfeirio neu Gau Hawliau Tramwy
Cyhoeddus Dros Dro

Polisi'r Cyngor fydd gwneud gorchmynion i ddargyfeirio neu
gau hawliau tramwy cyhoeddus dros dro, lle bydd hynny'n
briodol, ar gais perchnogion tir neu ymgymerwyr statudol. Fel
rheol, gwneir gorchmynion o'r math hyn cyn pen chwe wythnos
o ddyddiad y cais, ac mae'r cyfnod hwn yn caniatáu amser i
gyhoeddi hysbysiadau statudol yn y wasg.

Gweithredwyd y polisi. Ac eithrio gorchmynion sydd
er lles y cyhoedd, mae'r Cyngor yn codi £1250 (sy'n
cynnwys ffi gyfreithiol o £1000) am ddargyfeirio
llwybr dros dro neu'n barhaol, ac mae'n adennill y
costau sy'n gysylltiedig â hysbysebu'r gorchymyn.

DM4: Ffïoedd am fathau penodol o Orchymyn Cyfreithiol
sy'n effeithio ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Polisi'r Cyngor Bwrdeistref Sirol fydd codi ffïoedd priodol ar
gyfer mathau penodol o orchymyn cyfreithiol:

Disgwylir bod datblygwyr ac ymgymerwyr statudol sy’n
gofyn am orchmynion dros dro neu orchmynion parhaol
yn talu’r costau sy’n deillio o wneud y gorchymyn.
Bydd y Cyngor yn codi cost lawn y gorchymyn ar
berchnogion tir sy'n gofyn am orchmynion er eu lles eu
hunain yn bennaf. Os bydd y newid i'r llwybr dan sylw yn
cynnig rhyw fantais i'r cyhoedd, yna gall y Cyngor
benderfynu rhannu costau gwneud y gorchymyn.
Os bydd y Cyngor ei hun am newid lleoliad llwybr
cyhoeddus er lles y cyhoedd, y Cyngor fydd yn talu am
y gorchymyn.

Caiff y cyhoedd weld y Datganiad a'r Map Diffiniol
ac ati, yn unol â'r polisi.

DM5: Hawl y Cyhoedd i weld y Map Diffiniol

Caiff y cyhoedd weld y Map Diffiniol am ddim yn Swyddfeydd
y Cyngor ym Mharc Ynni Baglan yn ystod oriau arferol y
swyddfa. Bydd copïau o'r map ar gael i aelodau o'r cyhoedd
am ffi a bennwyd yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth gyda'r
Arolwg Ordnans.

Gweithredwyd a chyflawnwyd y polisi.DM6: Ymholiadau ynghylch Pridiannau Tir y Map Diffiniol

Bydd yr Adain Cefn Gwlad yn ymateb i'r Adain Pridiannau Tir
cyn pen deg diwrnod gwaith ynglŷn ag ymholiadau ynghylch
hawliau tramwy cyhoeddus ar Ran 2 o ffurflen chwiliadau
CON29.

Gweithredwyd a chyflawnwyd y polisi.DM7: Ymholiadau Ychwanegol ynghylch y Map Diffiniol
gan Ddarpar Brynwyr neu eu Hasiantau

Os bydd y cais yn gofyn am ateb llafar yn unig, darperir yr
wybodaeth am ddim. Os bydd gofyn darparu ymateb
ysgrifenedig, bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn darparu'r
wybodaeth ychwanegol hon ar ôl derbyn ffi briodol sy'n gyson
â'r ffi a godir am ymholiadau tebyg ynghylch y prif rwydwaith
priffyrdd.

Gweithredwyd a chyflawnwyd y polisi.DM8: Amddiffyn Hawliau Tramwy Cyhoeddus rhag
Datblygiad.
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Bydd yr Adain Cefn Gwlad yn ymateb i'r Adain Gynllunio cyn
pen 21 diwrnod ynghylch ceisiadau am ganiatâd cynllunio sy'n
effeithio ar hawliau tramwy cyhoeddus.
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MEYSYDD POLISI M ac IP: CYNNAL A CHADW A GWELLA

Mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol ddyletswydd statudol i gynnal a chadw hawliau tramwy cyhoeddus o
dan Adran 41 o Ddeddf Priffyrdd 1980, ac mae ganddo ystod eang o bwerau i'w gwella hefyd o dan yr un
Ddeddf. Mae adran 60 o Ddeddf CROW yn gosod dyletswydd ar yr awdurdod i gynnwys camau i wella'r
rhwydwaith hawliau tramwy yn ei Gynllun Gwella Hawliau Tramwy, ac mae hwn yn arwydd clir bod disgwyl
i awdurdodau priffyrdd ddefnyddio'u pwerau gwella. Mae'r polisïau yn yr adran hon yn sail ar gyfer cyflawni
gwaith cynnal a chadw a gwella yn ystod oes y cynllun.

Israddiwyd y Dangosyddion Perfformiad o fod yn
rhai gorfodol i fod yn rhai dewisol. Oherwydd pwysau
cyllidebol, penderfynwyd rhoi'r gorau i fonitro'r
dangosydd, ond parhawyd i gynnal a chadw'r
Rhwydwaith yn ôl yr arfer.

M1: Gwella perfformiad o ran cynnal a chadw'r Rhwydwaith
Hawliau Tramwy
Bydd Dangosydd Perfformiad Uned Ddata Cymru ynghylch
hawliau tramwy yn parhau i fod yn brif gyfrwng ar gyfer mesur
cyflawniad o ran gwella safonau. Yn ystod oes y cynllun, bydd
y Cyngor yn ceisio cynyddu'r gyfran o'r rhwydwaith llwybrau
sydd mewn cyflwr sy'n addas i'r diben.

Gweithredwyd y polisi.M2: Safonau Cynnal a Chadw Llwybrau

Mae gan y Cyngor ddyletswydd i gadw'r briffordd mewn cyflwr
diogel ac addas ar gyfer traffig cyffredin y gymdogaeth ar bob
adeg o'r flwyddyn. Ystyr hyn, yn ymarferol, yw bod rhaid seilio
safon y cynnal a chadw sy'n briodol ar gyfer pob hawl dramwy
ar gymeriad hanesyddol y llwybr a'r defnydd a wneir ohono.
Bydd y Cyngor yn parhau i seilio'i ddyletswyddau cynnal a
chadw ar asesiad o natur hanesyddol y llwybr a'r defnydd a
wneir ohono.

Mae'r Cyngor wedi dal ati i ddarparu rhaglen
flynyddol o waith cynnal a chadw arferol ac
ychwanegir llwybrau at y rhestr pan fydd hynny'n
gyfleus.

Daliwyd i ddefnyddio'r system flaenoriaethu ar gyfer
gwaith nad yw'n waith arferol a gwelwyd ei bod yn
gweithio'n dda, gan alluogi'r Cyngor i dargedu'i
flaenoriaethau'n effeithiol.

M3: Blaenoriaethau Cynnal a Chadw

Mae gan y Cyngor raglen flynyddol o waith cynnal a chadw
arferol ond mae'n aml yn gorfod cyflawni gwaith ychwanegol
ar frys er lles diogelwch y cyhoedd. Bydd y Cyngor yn cyflawni'r
gwaith ar sail blaenoriaeth:

(i)Lle gwelir problem ar lwybr poblogaidd a all fod yn berygl i
iechyd y cyhoedd, bernir bod y gwaith adfer yn flaenoriaeth
bennaf a chaiff ei gyflawni cyn gynted â phosibl.

(ii)Bydd perygl a welir ar lwybr llai poblogaidd yn flaenoriaeth
uchel er lles diogelwch y cyhoedd.

(iii)Os gwelir problem ar lwybr poblogaidd iawn, nad yw'n berygl
enbyd i ddiogelwch, bydd yn flaenoriaeth nesaf ar ôl materion
diogelwch.

Gwaith nad yw'n frys ar lwybrau nad ydynt yn boblogaidd fydd
y flaenoriaeth isaf.

(v) Perchnogion Tir: Lle bydd hynny'n briodol ac yn gost
effeithiol, er mwyn cyflawni gwaith ar lwybrau sy'n croesi eu tir.

Daliodd y TîmCefn Gwlad a Bywyd Gwyllt (yr Adain
Cefn Gwlad gynt) ymlaen i oruchwylio gwaith cynnal
a chadw a gwella trwy'r dulliau a ddisgrifiwyd, gyda'r
newidiadau canlynol:

M4: Dulliau Gweithredu

Bydd yr Adain Cefn Gwlad yn rheoli'r rhaglenni cynnal a chadw
a gwella, trwy'r dulliau a ddisgrifir isod:
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(i) Y Tîm Prosiectau Cefn Gwlad: Mae gan y tîm ddau
weithiwr sy'n gweithio o Uned 20 Parc Busnes y Creunant, lle
cedwir cyflenwadau o ddeunyddiau ac offer.

(ii) Contractwyr: Bydd y Cyngor yn parhau i gyflogi contractwyr
profiadol i gyflawni gwaith cynnal a chadw lle bydd gofyn am
eu sgiliau a'u harbenigedd.

Mae'r Tîm Prosiectau Cefn Gwlad wedi symud i
adeilad y Cyngor yn y Ceiau, gyda storfa yn y
Ganolfan Ymateb Gwasanaethau gerllaw.

(iii) Cynllun Cynnal a Chadw Llwybrau gan Gynghorau
Cymuned:Ers 1996, mae'r Cyngor wedi cynnig grantiau gwerth
75% i Gynghorau Cymuned er mwyn iddynt gyflawni gwaith
cynnal a chadw cymeradwy ar hawliau tramwy cyhoeddus.

Adolygwyd y Cynllun Cynnal a Chadw Llwybrau gan
Gynghorau Cymuned yn sgîl pwysau cyllidebol.
Bellach, mae'r Cyngor yn cynnig grant penodedig
ar gyfer hyd yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus y mae'r
Cynghorau Tref/Cymuned yn eu cynnal a'u cadw
ac mae tri chyngor yn rhan o'r cynllun.Bydd y Cyngor yn croesawu cefnogaeth barhaus y Cynghorau

Cymuned yn ystod cyfnod y cynllun.

(iv) Staff Priffyrdd Castell-nedd Port Talbot: Bob blwyddyn,
bydd staff priffyrdd y Cyngor yn cyflawni rhan o'r gwaith cynnal
a chadw seilwaith. Mae’r gwaith hwn y tu hwnt i gwmpas
contractwyr hawliau tramwy, ac mae'n cynnwys trwsio
arwynebau tarmacadam a phontydd troed mawr sy'n fwy na 10
metr o'r naill ben i'r llall.

(v) Perchnogion Tir: Lle bydd hynny'n briodol ac yn gost
effeithiol, er mwyn cyflawni gwaith ar lwybrau sy'n croesi eu

(v) Gwirfoddolwyr: Lle gall y grŵp gwirfoddol ei hun ddarparu
yswiriant atebolrwydd cyhoeddus.

Bu rhaglen flynyddol o welliannau ar waith gan y
Cyngor trwy gydol oes y Cynllun, a ariannwyd yn
bennaf trwy Raglen Gwella Hawliau Tramwy

IP1: Blaenoriaethau ar gyfer Gwella Hawliau Tramwy
Cyhoeddus

(ROWIP) Llywodraeth Cymru, a oedd yn werth
£57,000 i ddechrau, gan leihau i £35,000 erbyn
2018.

Defnyddiwyd cyllid y grant i gynnal gwelliannau a
gweithgareddau hyrwyddo ac ymgysylltu er mwyn
annog pobl i ddefnyddio'r Rhwydwaith Hawliau
Tramwy Cyhoeddus a chael mynediad i gefn gwlad
ehangach.

Rhoddwyd blaenoriaeth i waith gwella yn unol â'r
polisi ac yn unol â meini prawf grant y Rhaglen
Gwella Hawliau Tramwy.

Diddymwyd grant y Rhaglen Gwella Hawliau
Tramwy yn 2018 ac felly cyflawnir gwaith gwella a
hyrwyddo yn y dyfodol pan fydd modd cael arian i
wneud hynny.

Defnyddir y meini prawf isod i bennu'r blaenoriaethau ar gyfer
gwella'r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus. Y canlynol
fydd y flaenoriaeth bennaf:

Llwybrau sy'n caniatáu i gymunedau gael mynediad i
ardaloedd hardd yng nghefn gwlad neu ar yr arfordir.
Bydd poblogrwydd llwybrau a'r pwysau i'w gwella o du'r
cyhoedd yn ffactorau ychwanegol.
Llwybrau y gellir eu gwella er mwyn darparu mynediad i
gefn ar gyfer pobl â phroblemau symudedd, neu er mwyn
gwella diogelwch y i bawb sy'n ei ddefnyddio.
Llwybrau sy'n darparu mynediad i gefn gwlad o lwybrau
trafnidiaeth gyhoeddus.
Llwybrau llai poblogaidd a allai ddod yn boblogaidd yn
dilyn gwaith gwella.
Llwybrau yn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yr
awdurdod, neu lwybrau sy'n helpu i gyflawni amcanion
Strategaeth y Cymoedd Gorllewinol.
Llwybrau yn ardal yr arfordir a fydd yn cyfrannu at
gyflawni llwybr arfordir Cymru gyfan gyda gwelliannau
cysylltiedig o ran mynediad.

Gweithredwyd y polisi, gyda rhaglen weithredol i
dynnu hen adeiladwaith a gosod adeiladwaith sy'n
darparu mynediad hwylus yn ei le. Bellach, nid yw'r
Cyngor yn gosod camfeydd ar y rhwydwaith.

IP2: Gwella Adeiladwaith ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Mae gan y Cyngor raglen barhaus ar gyfer gosod camfeydd a
gatiau newydd yn lle hen rai, gyda'r nod o wella hygyrchedd y
rhwydwaith llwybrau trwy osod adeiladwaith haws eu defnyddio.
Bydd rhagdybiaeth o blaid y canlynol:
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(i)Gosod gatiau mochyn sy'n cau ohonynt eu hunain â chlicied
yn lle'r camfeydd presennol ar lwybrau troed cyhoeddus,

Gosod gatiau ceffylau sy'n cydymffurfio â safonau Cymdeithas
Ceffylau Prydain yn lle gatiau cyffredin, lle bynnag y bydd
hynny'n bosibl.

Gweithredwyd y polisi, gan roi ystyriaeth i'r
posibilrwydd y collir mwynhad o'r llwybr.

IP3: Cymeradwyo gosod camfeydd a gatiau newydd ar
lwybrau troed a llwybrau ceffyl

Lle bydd perchnogion tir am godi llinell ffens ar draws Hawl
DramwyGyhoeddus, bydd yn bolisi gan y Cyngor i gymeradwyo
ceisiadau am adeiladwaith newydd sy'n ateb y gofynion statudol,
heb amharu i raddau annerbyniol ar fwynhad y cyhoedd o'r
llwybr.

Mae'r Cyngor wedi gweld cynnydd mewn ceisiadau
gan berchnogion tir am adeiladwaith sy’n helpu i
atal y defnydd anghyfreithlon cynyddol o gerbydau

IP4: Codi rhwystrau i atal cerbydau

oddi ar y ffordd. Mae'r Cyngor wedi gweithredu'r
polisi hwn wrth benderfynu a ddylid gosod
adeiladwaith a pha fath o adeiladwaith y dylid ei
osod.

Ni fydd y Cyngor ond yn codi rhwystrau newydd ar lwybrau
troed a llwybrau ceffylau fel cam terfynol a dim ond os bodlonir
y meini prawf canlynol:

Lle bynnag y bydd hynny'n bosibl, archwilir camau
eraill i atal camddefnydd yn gyntaf, fel galw’r Heddlu
i mewn. Gwnaed pob ymdrech i gael gwybod a oedd(i) Mae tystiolaeth gref fod traffig cerbydau heb awdurdod yn

defnyddio'r llwybr. hawliau mynediad preifat neu beidio a lle'r oedd yr
hawliau hyn yn bod, ni chodwyd yr adeiladwaith heb
gytundeb pob parti.(ii) Os oes hawliau cerbydol preifat ar hyd y llwybr, bydd yn

rhaid i bob unigolyn sydd â'r hawliau hynny dderbyn y math o
rwystr a gynigir.

(iii) Mae natur ffisegol safle'r rhwystr a gynigir yn caniatáu
gosod rhwystr anodd ei osgoi.

(iv) Mae modd darparu rhwystr a fydd yn galluogi pob math o
ddefnyddwyr, gan gynnwys pobl â phroblemau symudedd, i
fynd drwyddo. Os yw lled a goleddf y llwybr cyfan yn golygu y
gall pobl anabl ei ddefnyddio, yna bydd rhwystr sy'n caniatáu i
ddefnyddwyr cadeiriau olwyn fynd trwyddo yn briodol.

Gweler yr ymateb i IP1 uchod.IP5: Gwella wynebau llwybrau

Defnyddir y meini prawf a ddisgrifiwyd ym Mholisi IP1 i
benderfynu pa lwybrau fydd yn cael eu gwella a natur y gwaith
a wneir iddynt, gan gydnabod gofynion cynnal a chadw'r gwaith
hwn yn y dyfodol. Yn nodweddiadol, bydd y gwaith yn cynnwys
y canlynol:

(i) Darparu wynebau cerrig mân wedi'u rholio ar lwybrau oedd
heb wyneb caled yn flaenorol.

(ii) Darparu gwaith draenio ychwanegol ar lwybrau sydd dan
ddŵr.
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(iii) Adeiladu grisiau ar lethrau serth er mwyn annog y cyhoedd
i’w defnyddio.

(iv) Adeiladu pontydd troed lle nad oedd rhai yn y gorffennol
er mwyn gwella hygyrchedd llwybrau i’r gymuned gyfan.

MAES POLISI E: GORFODAETH

O dan Adran 130 o Ddeddf Priffyrdd 1980 mae gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol, fel awdurdod priffyrdd,
ddyletswydd i arddel a diogelu hawl y cyhoedd i ddefnyddio'r priffyrdd yn ei ardal weinyddol, ac mae hyn yn
cynnwys Hawliau Tramwy Cyhoeddus.

Gweithredwyd y polisi yn ôl yr angen.E1: Blaenoriaethau o ran dileu rhwystrau ar Hawliau
Tramwy Cyhoeddus

Nodir isod y meini prawf a ddefnyddir gan y Cyngor i
flaenoriaethu'r llwyth gwaith:

(i) Blaenoriaeth Uchel

(a) Lle caiff aelodau o'r cyhoedd eu hatal rhag defnyddio'r llwybr
oherwydd ymddygiad bygythiol neu ymosodol gan berchennog
y tir, neu ar ran perchennog y tir, ystyrir bod hynny'n flaenoriaeth
ddi-oed, a chysylltir â'r heddlu os bydd hynny'n briodol.

(b) Adeiladwaith a godwyd yn ddiweddar ar hawliau tramwy
cyhoeddus poblogaidd ac sy'n destun cwynion niferus gan y
cyhoedd.

(c) Rhwystrau ar lwybrau poblogaidd sy'n berygl diogelwch, fel
ffensys weiren bigog, gatiau wedi'u cloi â weiren bigog arnynt,
rhwystrau metel ag ymylon miniog, camfeydd neu gatiau â
diffygion difrifol.

(d) Llystyfiant sy'n gordyfu dros lwybrau poblogaidd y mae gan
berchennog y tir gyfrifoldeb i'w docio.

(e) Rhwystrau a fu'n destun hysbysiad a roddwyd i’r awdurdod
o dan Adran 130A o Ddeddf Priffyrdd 1980.
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Ystyrir bod y pum categori hyn yn brif flaenoriaeth, ond bydd y
categori sy'n flaenoriaeth gyntaf ar unrhyw adeg yn dibynnu ar
amgylchiadau pob achos.

(ii) Blaenoriaeth Ganolig

Os gwelir y problemau a restrir ym mhwyntiau a) i d) uchod ar
lwybrau sy’n llai poblogaidd ar hyn o bryd ond a allai ddod yn
boblogaidd, bydd ymdrin â'r rhain yn flaenoriaeth ganolig. Gall
y problemau hyn ddod i’r golwg trwy waith monitro arferol, neu
yn sgîl derbyn cwyn gyntaf gan y cyhoedd.

(iii) Blaenoriaeth Isel

Pan fydd yr awdurdod yn darganfod rhwystrau ar rannau o'r
rhwydwaith sydd heb fod yn boblogaidd ac sydd heb sbarduno
cwynion gan y cyhoedd, bydd ymdrin â'r rhain yn flaenoriaeth
isel.

Gweithredwyd y polisi. Ystyrir bod gorfodaeth yn
gam olaf yn niffyg dim arall ac mae methu datrys
problem trwy drafodaeth neu gytundeb yn

E2: Gweithdrefn a ddefnyddir i sicrhau dileu rhwystrau

ddigwyddiad anarferol. Bu adegau pan gyflwynwyd
hysbysiadau cyfreithiol mewn perthynas â rhwystrau,
ond datryswyd pob un ohonynt heb orfod erlyn
achos yn y Llys.

Bydd y Cyngor yn mabwysiadu'r weithdrefn ganlynol wrth ddelio
ag unrhyw rwystrau ar Hawliau Tramwy Cyhoeddus:

(i) Cael gwybod pwy yw'r perchennog tir sy'n gyfrifol am y
rhwystr. Lle na ellir gwneud hynny, bydd yr awdurdod yn chwilio
trwy gofnodion y Gofrestrfa Tir. Lle nad oes cofnod o bwy biau'r
tir, bydd y Cyngor yn defnyddio'i bwerau o dan Adran 143 o
Ddeddf Priffyrdd 1980 i gyflwyno hysbysiad yn gofyn bod y
rhwystr yn cael ei ddileu.

(ii) Os gellir cael gwybod pwy yw perchennog y tir, bydd yr
awdurdod yn cysylltu â nhw i ofyn iddynt ddileu'r rhwystr. Yn y
rhan fwyaf o achosion bydd trafodaeth gyda pherchennog y tir
yn arwain at ddileu'r rhwystr. O dan amgylchiadau priodol, yn
enwedig pan nad oedd y rhwystrau'n fwriadol, efallai y bydd y
Cyngor yn helpu i ddileu'r rhwystrau trwy ddarparu camfeydd
neu gatiau fel rhan o'i raglen gwella llwybrau. O dan yr
amgylchiadau hyn, hysbysir perchnogion tir y byddant yn dal i
fod yn bennaf gyfrifol am gynnal a chadw'r adeiladwaith yn y
dyfodol. Mae'r dull gweithredu hwn yn unol â dyletswydd yr
awdurdod i sicrhau gwell rhwydwaith hawliau tramwy fel y
nodwyd yn Adran 60(b) o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau
Tramwy 2000.

(iii) Bydd perchennog tir sy’n gwrthod dileu rhwystr yn cyflawni
tramgwydd droseddol o dan Adran 137 o Ddeddf Priffyrdd 1980,
a bydd y Cyngor yn ceisio erlyn y troseddwr yn Llys yr Ynadon.
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MAES POLISI P:CYHOEDDUSRWYDD A HYRWYDDO

(i) Cyflawnwyd y cam gweithredu.
Gweler www.npt.gov.uk/countrysideaccess.

P1: Gwella Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo

Bydd y Cyngor yn gwella'r ddarpariaeth gwybodaeth am
fynediad i gefn gwlad trwy'r dulliau canlynol: D.S. Ni sefydlwyd y gronfa ddata Mynediad

Cenedlaethol ac felly nid oedd yn bosibl cysylltu â'r
dudalen honno.

(ii) Cynhyrchwyd taflenni a chawsant eu dosbarthu'n
lleol neu eu darparu ar y wefan
(gweler www.npt.gov.uk/countryside), .gan gynnwys

(i)Creu pwynt mynediad i gefn gwlad ar wefan y Cyngor a fydd
yn cynnwys gwybodaeth am y mathau o fynediad i gefn gwlad
sydd yn y Fwrdeistref Sirol. Bydd y wefan yn cynnwys

y gyfres newydd o Deithiau Cerdded Bywyd Gwyllt.gwybodaeth am hawliau mynediad cyhoeddus a gwybodaeth
Fodd bynnag, gan fod mwy o alw am ddarparuhefyd am y cyfrifoldebau y disgwylir i'r cyhoedd eu hysgwyddo
gwybodaeth ar y we a chan fod angen lleihaupan fyddant yn cael mynediad i dir preifat. Bydd y wefan yn
gwastraff, canolbwyntiwyd ymdrechion ar greumapcysylltu â'r gronfa ddata Mynediad Cenedlaethol sy'n cael ei
cerdded rhyngweithiol ar-lein, gyda'r gallu i
olygu/ddiweddaru teithiau cerdded yn ôl yr angen.
Edrychwch ar www.npt.gov.uk/walking.

sefydlu gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru a bydd hyn yn helpu
aelodau o'r cyhoedd sy'n byw y tu allan i'r ardal i gael
gwybodaeth am gyfleoedd mynediad lleol os byddant yn
cynllunio ymweliad â'r ardal.

(iii) Gweler (ii) uchod. Rhannwyd taflenni yn y
pwyntiau gwybodaeth sydd ar gael, ond
canolbwyntiwyd ar ddarparu gwybodaeth trwy'r map
ar-lein.(ii)Cynyddu'r ystod o daflenni gwybodaeth am fynediad a

gyhoeddir gan y Cyngor, a chynnwys yr wybodaeth yn y pwynt
mynediad i gefn gwlad ar wefan y Cyngor. Ymgynghorir â'r
FforwmMynediad Lleol ynghylch ffurf a chynnwys y deunyddiau
a gynhyrchir. (iv) Rhoddwyd gwybodaeth i aelodau'r Fforwm am

gynlluniau a llwybrau newydd a hyrwyddir er mwyn
iddynt ei rhannu gydag aelodau lleol eu sefydliadau.

(iii)Darparu gwybodaeth am fynediad yn adeiladau cyhoeddus
y Fwrdeistref Sirol, gan gynnwys y rheiny a ddarperir gan
Gynghorau Cymuned. (v) O ganlyniad i arbedion cyllidebol, ychydig o staff

sydd i ddarparu gweithgareddau fel rhan o ymarfer
corfforaethol. Fodd bynnag, defnyddiwyd cyllid
allanol er mwyn cydweithio â phartneriaid i ddarparu
gweithgareddau sy'n canolbwyntio ar iechyd, fel y(iv)Gweithio gydag aelodau o'r Fforwm Mynediad Lleol i

ddosbarthu gwybodaeth trwy'r sefydliadau maen nhw'n
ymwneud â nhw.

prosiect 'Gweithio gyda Natur' a drefnir gan y Cyngor
a'r prosiect 'Coedwigoedd Actif' (gyda'i bartner
darparu, Coed Lleol). Mae pob un o'r prosiectau hyn
wedi annog mynediad i gefn gwlad ehangach trwy
ymgysylltu a darparu gweithgareddau sy'n
canolbwyntio ar iechyd.(v)Hyrwyddo defnyddio mynediad cyhoeddus i gefn gwlad er

lles iechyd y cyhoedd. Bydd hyn yn unol â nodau Cynllun
Gweithgarwch Corfforol Castell-nedd Port Talbot, ac yn cael ei
gyflawni fel ymarferiad corfforaethol ar y cyd â sefydliadau
allanol. (vi) Mae'r Cyngor wedi parhau i godi arwyddion a

chyfeirbwyntiau ar y rhwydwaith ac mae wedi
ymrwymo i adnewyddu ac ailosod arwyddion sy'n
rhan o lwybrau pwysig a/neu lwybrau a hyrwyddir.
Dyluniwyd a gosodwyd arwyddion newydd ar gyfer(vi) Mae cyfeirbostio a chyfeirbwyntio yn dasgau parhaus a

gyflawnir o dan y rhaglenni cynnal a chadw a gwella, fel y
disgrifiwyd uchod. Bydd yr awdurdod yn ceisio cynyddu cyfran

y Teithiau Cerdded Bywyd Gwyllt ac, yn fwy
diweddar, ailgyfeiriwyd trywydd Llwybr Sant Illtyd a
diweddarwyd yr arwyddion fel rhan o brosiecty rhwydwaith sydd ag arwyddion a chyfeirbwyntiau digonol 1%
cydweithredol gyda Chymdeithas y Cerddwyr. Foddbob blwyddyn yn unol â Pholisi M1, a bydd blaenoriaethau'r
bynnag, mae'r pwysau sydd ar y staff yn golygu nad
yw'r data gennym i fesur pa ganran o'r rhwydwaith
sydd wedi'i chyfeirbwyntio'n llwyr.

gwaith hwn fel y disgrifiwyd yn y Polisi hwnnw. Fodd bynnag,
rhoddir blaenoriaeth ychwanegol i gyfeirbostio neu gyfeirbwyntio
llwybrau a hyrwyddir neu ardaloedd mynediad, gan gynnwys y
rheiny yn y parth arfordirol.
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MAES POLISI CA:RHEOLI MYNEDIAD I GEFN GWLAD (HEBLAW AM HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS)

Mae gan y Cyngor bŵer (yn hytrach na dyletswydd)
i gyflawni darpariaeth mynediad newydd ar dir
mynediad agored. Prin iawn yw'r ceisiadau am

CA1: Rheoli tir mynediad agored a ddarparwyd o dan
Ddeddf CROW 2000, a thir comin

ddarparu mynediad ychwanegol i dir comin, ond
darparwyd pwyntiaumynediad ychwanegol i'r Comin
yn Heol Barry, Brynaman Isaf.Bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn sicrhau bod tir mynediad

agored a ddarparwyd o dan Ddeddf CROW 2000 yn hygyrch
i'r cyhoedd, a bydd hyn yn cynnwys ardaloedd o dir comin lle
nad oedd hawliau mynediad cyhoeddus o'r blaen.

Bydd y Cyngor yn ystyried ceisiadau gan y cyhoedd am ddulliau
mynediad ychwanegol i dir mynediad, a chan ymgynghori â
pherchnogion tir, bydd y Cyngor yn helpu i ddarparu'r
adeiladwaith angenrheidiol yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Mae'r Cyngor yn parhau i ddarparu mynediad ar
gyfer y cyhoedd i ardaloedd helaeth o gefn gwlad,
gan gynnwys Parciau Gwledig a Gwarchodfeydd

CA2: Rheoli tir mynediad sy'n eiddo i'r Cyngor Bwrdeistref
Sirol

Natur Lleol. Ar ben hynny, mae mannau gwyrdd
trefol yn darparu cyfleoedd i bobl gael mynediad i'r
amgylchedd naturiol a chael budd o wneud hynny.Mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol yn berchen ar ddarnau sylweddol

o gefn gwlad sydd eisoes yn darparu mynediad i'r cyhoedd.
Mae'r rhain yn cynnwys y parciau gwledig ym Margam, ac ar
Ystad y Gnoll, ynghyd â thir ym Mharc Fforest Afan.

Mae pwysau cyllidebol yn golygu bod llai o
adnoddau gan y Cyngor ar gyfer cynnal a chadw a
gwella'r ardaloedd hyn, fodd bynnag, defnyddiwyd
mwy o arian allanol, mwy o ymgysylltu â'r gymuned
a mwy o gydweithio â phartneriaid er mwyn sicrhau
bod y safleoedd hyn yn dal i fod ar agor ac yn
hygyrch i'r cyhoedd. Mae'r Tîm Cefn Gwlad a BywydBydd yr Adain Cefn Gwlad yn parhau i gefnogi ymdrechion i

wella mynediad ar gyfer y cyhoedd i dir sy'n eiddo i'r Cyngor, Gwyllt (y timau Cefn Gwlad a Bioamrywiaeth gynt)
wedi cefnogi'r gweithgareddau hyn ac maent yn dal
i sicrhau bod Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cael
eu cynnal a'u cadw yn yr ardaloedd hyn.

a bydd yn gweithio mewn partneriaeth â rheolwyr tir y Cyngor
ar brosiectau penodol.

Mae arbedion cyllidebol a'r gostyngiad yn nifer y
staff yn golygu bod cyfleoedd i wella ein trywyddau
hir wedi bod yn gyfyngedig, gan olygu bod angen
blaenoriaethu llwybrau.

CA3: : Rheoli Trywyddau Hir

Mae'r Cyngor o'r farn bod angen i'r trywyddau hir sy'n mynd
trwy'r Fwrdeistref Sirol gael eu cynnal a'u cyfeirbwyntio'n llawer
gwell. Ni ellir gwneud hynny ond trwy weithio ar y cyd â'r
awdurdodau lleol cyfagos a'r Comisiwn Coedwigaeth, gan fod Ni chaiff Llwybr Coed Morgannwg a llwybr Cerdded

Bro Nedd eu hyrwyddo'n weithredol bellach, fodd
bynnag, hyrwyddir llwybr y Ffordd Las a Llwybr Sant
Illtyd o hyd, a chynhaliwyd rhaglen helaeth i
ailgyfeirio a chyfeirbwyntio Llwybr Sant Illtyd.

rhannau o'r trywyddau yn llwybrau trwy ganiatâd ar dir y
Comisiwn Coedwigaeth a heb fod yn hawliau tramwy
cyhoeddus. Mae'n hanfodol bwysig bod y gwaith hwn yn cael
ei gydlynu a sefydlwyd grŵp erbyn hyn i drefnu rhaglen waith
ar drywydd Coed Morgannwg. Argymhellir ymestyn y gwaith
hwn i gynnwys datblygu trywyddau eraill wedi'u cyfeirbwyntio,
er mwyn sicrhau y cânt eu rheoli'n fwy effeithiol.

Ar ben hynny, sefydlwyd llwybr hir newydd i geffylau
mewn partneriaeth â Chymdeithas Ceffylau Prydain;
sef Llwybr Mawr y Ddraig, sy'n cysylltu Gogledd
Cymru a De Cymru, gan orffen ym Mharc Margam.

Bydd y Cyngor yn cynnal arolwg o lwybr Cerdded Bro Nedd
gynt er mwyn ailsefydlu'r daith gerdded wedi’i chyfeirbwyntio o
amgylch Cwm Nedd.
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Lle bydd hynny'n bosibl, mae'r Cyngor yn gweithio
i ddatblygu a gwella darpariaethau ar gyfer
marchogion ceffylau a beicwyr:

CA4: Datblygu Rhwydwaith Beicio Cefn Gwlad

Yn ystod oes y cynllun, bydd y Cyngor Bwrdeistref Sirol yn
gwella ac yn ehangu'r mynediad sydd ar gael i feicwyr trwy'r
dulliau canlynol: (i)Cyflawnwyd gwaith fel rhan o Lwybr Mawr y

Ddraig a chyflawnwyd cynlluniau ar Gilffordd 1 Port
Talbot a Chilffordd 10 Tonna.

(i) Gwella safonau cynnal a chadw llwybrau ceffylau a chilffyrdd
trwy'r polisïau yn y cynllun hwn.

(ii)Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (y Comisiwn
Coedwigaeth gynt) wedi adeiladu nifer o drywyddau
beicio mynydd yng Nghwm Afan.

(ii) Cydweithio â'r Comisiwn Coedwigaeth i ddarparu trywyddau
wedi’u cyfeirbwyntio mewn planhigfeydd coedwigaeth.

(iii)Gweler isod.

(iii) Ymestyn y rhwydwaith beicio cefn gwlad yn nyffrynnoedd
a mannau arfordirol ardal yr awdurdod. Argymhellir cyflawni'r
gwaith canlynol yn ystod oes y cynllun: a. Wedi'i gwblhau yn 2013.

b. Nodwyd llwybr posibl trwy'r Parc Ynni, ond
byddai cyflawni'r cynllun yn ddibynnol ar fynd
ar ôl cyfleoedd yn ystod gwaith datblygu.

c. Fel rhan o gronfa Teithio Llesol Llywodraeth
Cymru yn 2018/19 cynhaliwyd astudiaeth

a. Cyswllt llwybr beiciau rhwng Glan Môr Aberafan a Pharc
Fforest Afan

ddichonoldeb i ystyried y llwybr rhwng yb. Cyswllt llwybr beiciau rhwng Glan Môr Aberafan a Doc
Brunel Llwybr Celtaidd (NCN4) a Llwybr Beiciau'r

Goetre i'r Bryn. Mae ymchwil ar waith i
gyfleoedd ariannu.

c. Cyswllt llwybr beiciau rhwng y Llwybr Celtaidd a'r llwybr
beicio o'r Goetre i'r Bryn.

d. Mae'r llwybr beicio wedi'i gwblhau i raddau
helaeth rhwng y Garnant a Chwmllynfell, gyda

d. Cwblhau Llwybr Beiciau Dyffryn Aman rhwng Cwmllynfell
a Brynaman Isaf, ar y cyd â Chyngor Sir Caerfyrddin.

bwlch bach ger safle'r Olchfa ym Mrynaman
Isaf

e. Cwblhau Llwybr Beicio Cenedlaethol 46 rhwng
Castell-nedd a Glyn-nedd

e. Yn dilyn astudiaeth ddichonoldeb a
gynhaliwyd yn 2018/19, gwnaed cais am
Grant Teithio Llesol er mwyn gwella'r
Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol rhwng
Castell-nedd a Resolfen.

(iv)Datblygu trywyddau beicio wedi’u cyfeirbwyntio mewn
planhigfeydd coedwigaeth

(iv) Gweler (ii) uchod.

Rhoi gwell cyhoeddusrwydd i’r ddarpariaeth feicio yng
Nghastell-nedd Port Talbot.

Cynhyrchwyd taflen feicio sy'n dangos y llwybrau
beicio yn y Fwrdeistref Sirol, gweler

www.npt.gov.uk/cycling. Ar y cyd â Chyngor
Abertawe, roedd cynllun o'r enw Llwybrau Beicio
Bae Abertawe â'r nod o hyrwyddo llwybrau beicio
ar gyfer teithio i'r gwaith yn y Fwrdeistref Sirol,
gweler www.cycleswanseabay.org.uk

Mae darpariaeth mynediad i'r rhwydwaith camlesi
wedi cael ei chynnal a'i chadw trwy wella arwyneb
adrannau pwysig, gan gynnwys rhannau nad ydynt

CA5: Mynediad i'r rhwydwaith Camlesi yng Nghastell-nedd
Port Talbot

yn hawliau tramwy cyhoeddus, naill ai fel rhan o
gynlluniau wedi'u hariannu gan Deithio Llesol, Llwybr
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Arfordir Cymru neu'r Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy. Mae llwybrau halio'r camlesi yn dal i fod
mewn cyflwr da ac yn boblogaidd gyda'r cyhoedd.

O ran mynediad cyhoeddus, mae'r Cyngor yn cydnabod
pwysigrwydd y rhwydwaith camlesi i bobl sydd â phroblemau
symudedd a'i nod fydd:

(i) Cynnal a chadw'r rhannau o'r camlesi sy'n hawliau tramwy
cyhoeddus cofrestredig i safon uchel a fydd yn galluogi pob
aelod o'r gymuned i'w defnyddio.

(ii)Cynnal mynediad cyhoeddus i Warchodfa Natur Camlas
Tawe rhwng Ynysmeudwy ac Ystalyfera.

(iii) Parhau i hyrwyddo mynediad cyhoeddus i weddill y
rhwydwaith camlesi o dan gytundebau mynediad parhaus.

Agorwyd Llwybr Arfordir Cymru ar
5 Mai 2012, ac mae'n cynnig llwybr
cerdded 870 milltir (1,400 km) o hyd
o Gas-gwent yn y de i Queensferry,
Sir y Fflint yn y gogledd.

Oherwydd bod cyfyngiadau ar hyd yr arfordir yng
Nghastell-nedd Port Talbot, agorwyd dau lwybr yng
Nghastell-nedd Port Talbot, sef llwybr ucheldir a

CA6: Rhaglen Gwella Mynediad i'r Arfordir

Mae'r Cyngor Bwrdeistref Sirol wedi ymrwymo i gymryd rhan
yn y Rhaglen genedlaethol i Wella Mynediad i'r Arfordir a
ddarperir trwy bartneriaeth rhwng yr awdurdodau lleol arfordirol
a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

llwybr iseldir. Yn ogystal â defnyddio llwybrau
Bydd gan y prosiect ddau brif nod: presennol, crëwyd Hawl Dramwy Gyhoeddus

newydd er mwyn darparu mynediad i mewn i
Warchodfa Natur Genedlaethol Cynffig, ym
Mhen-y-bont, a llofnodwyd cytundeb mynediad er
mwyn creu llwybr drwy ganiatâd o Lansawel ar hyd
yr arfordir i Lan Môr Aberafan.

(i) Creu Llwybr Arfordir Cymru Gyfan. Rhagwelir y bydd y llwybr
hwn wedi'i gwblhau erbyn 2012.

(ii) Cyflawni gwelliannau mynediad eraill i'r arfordir ar hyd llain
fewndirol dybiannol sy’n ymestyn am 2km o'r marc penllanw.
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Atodiad C: Meini Prawf Blaenoriaeth ar gyfer Hawliau Tramwy
Cyhoeddus (HTC) a hawliwyd a Gorchmynion Eraill

Tabl C.0.1 Meini Prawf Blaenoriaeth ar gyfer Hawliau Tramwy Cyhoeddus (HTC) a
hawliwyd a Gorchmynion Eraill (e.e. Israddio a Diddymu)

PWYNTIAUMEINI PRAWF

Mae'r llwybr wedi cael ei rwystro yn ddiweddar:

10((a) Lle mae'r rhwystr yn golygu nad oes modd cael mynediad i'r llwybr

2((b) Lle mae'r rhwystr yn golygu bod mynediad yn anghyfleus

10Llwybr o dan fygythiad yn sgîl datblygiad

4Llwybr a ddefnyddir, neu a ddefnyddid, yn union cyn yr hawliad.

(Hynny yw, nid yw hwn yn hawliad ôl-weithredol ar sail defnydd sydd wedi hen ddarfod, ond mae galw am
y llwybr a chefnogaeth dda iddo)

2Llwybr sy'n llenwi bwlch yn y rhwydwaith (llwybr byr defnyddiol), sy’n cyfrannu'n sylweddol at y ROWIP neu
sydd â rôl strategol bwysig. Gall hyn gynnwys aildrefnu llwybr

4Defnyddwyr oedrannus

(Mae risg y collir tystiolaeth a allai greu oedi sylweddol neu waith ychwanegol i asesu tystiolaeth, gan arwain
at hawliad sy'n methu ond a fyddai wedi bod yn fwy addawol fel arall)

1Mynediad i safleoedd o ddiddordeb hanesyddol, gwyddonol neu safleoedd â golygfa

Llwybr a ddefnyddir gan ran helaeth o'r cyhoedd:

2(a) Byddai'n llesol i'r gymuned ehangach, e.e. pobl lai abl, bygis plant, a phob math o resymau dros
ei ddefnyddio, h.y. er mwyn cyrraedd ysgol, meddygfa, Swyddfa'r Post, siopau, safleoedd bws

2(b) Llwybr ceffyl a hawlir, a allai gynnig budd i ddefnyddwyr mewn tri chategori

2Mae'n osgoi ffyrdd prysur a/neu'n gwella diogelwch y cyhoedd

Cais am ddileu/israddio/ailgyfeirio:

5(a) Mae’n effeithio ar lwybr a hyrwyddir neu drywydd rhanbarthol

10(b) Lle mae gwall amlwg

0Cais a gefnogir gan 6 neu lai o bobl

1Cais a gefnogir gan 10 i 20 o bobl

2Cais a gefnogir gan fwy nag 20 o bobl

1Cais heb ei ddatrys ers hyd at 5 mlynedd

2Cais heb ei ddatrys ers 6-10 mlynedd

3Cais heb ei ddatrys ers 11-15 mlynedd

4Cais heb ei ddatrys ers 16-20 mlynedd
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C.1 Caiff cais nad yw'n derbyn unrhyw bwyntiau ei flaenoriaethu yn ôl dyddiad cyflwyno'r
cais.
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