
Cynnal a Chadw Hawliau Tramwy Cyhoeddus yng Nghastell-nedd Port Talbot 
 

 
Adnoddau Staff 
Caiff hawliau tramwy cyhoeddus (HTC) eu cynnal a'u cadw gan Dîm Cefn Gwlad a Bywyd 
Gwyllt y cyngor.  Mae'r 469 milltir/755 km o hawliau tramwy cyhoeddus o fewn CBSCNPT yn 
cael eu cynnal a'u cadw gan dîm o 2 ddyn, ac mae'r gwaith o weinyddu'r rhwydwaith yn cael 
ei wneud gan gyfwerth ag 1.5 o staff swyddfa.   
 
Diffiniad o HTC 
Mae ystyr HTC yn hunanesboniadwy, bod gan y cyhoedd hawl i groesi darn o dir preifat neu 
gyhoeddus: 

a. Ein cyfrifoldeb ni yw sicrhau bod modd teithio ar hyd pob HTC. Er eu bod, yn bennaf, yn 
briffyrdd sy'n cael eu cynnal a'u cadw ar draul y cyhoedd, nid ydynt yn cael eu cynnal a'u 
cadw i'r un lefel â phriffyrdd wedi'u mabwysiadu. 

b. Fel arfer maent yn croesi caeau, coetiroedd neu rostiroedd ac ar ffurf naturiol. Nid yw'n 
ymarferol yn aml i'w harwynebu â tharmac, llwch cerrig neu estyll, ac nid yw'r adnoddau ar 
gael i wneud hynny chwaith.  Mae'n werth cofio bod gan yr awdurdod bŵer, nid dyletswydd, 
i gyflawni'r math hwn o waith ‘gwella’. 

c. Pan fo glaw trwm, mae'r llwybrau gwledig hyn yn aml yn lleidiog ac yn llawn dŵr. Mae'n 
hollbwysig i ddefnyddwyr wisgo'r esgidiau priodol wrth gerdded ar hyd y llwybrau gwledig 
hyn. Os nad yw cyflwr y llwybr wedi newid yn y gorffennol, yna ‘natur y llwybr’ yn syml yw'r 
cyflwr. 
 
 

Cynnal a Chadw HCT 
 
Llystyfiant 

a. Mae'r tîm yn cael gwared ar lystyfiant naturiol megis glaswellt, rhedyn, mieri ac eithin sy'n 
ymledu dros yr HTC neu'n ei rwystro; 

b. Nid ydym yn gyfrifol am lystyfiant ar ymyl yr HTC sydd â golwg anniben neu aflêr yn unig, gan 
nad yw hyn yn effeithio ar yr hawl tramwy. 

c. Perchennog y tir sy'n gyfrifol am dorri'n ôl unrhyw goed, gwrychoedd neu gnydau sy'n 
bargodi'r HTC. 

  ch.  Os oes llwybr cerdded neu lwybr ceffyl ar drac llydan sydd â hawliau cerbydau preifat, nid   
         ein cyfrifoldeb ni yw torri llystyfiant yn ôl yn ddigon pell i gerbyd fynd heibio, oni bai ei fod  
         yn unol â lled diffiniol cyfreithiol yr HTC.  Mater preifat yw hyn. 

 
Waliau a Ffensys 
Perchennog y tir sy'n gyfrifol am waliau a ffensys wrth ymyl yr HTC. Ni fyddai hyn yn cael ei ystyried i 
fod yn rhan o'n cylch gorchwyl oni bai y gallai'r wal neu'r gwrych beri perygl i ddefnyddwyr y llwybr, 
nid oherwydd bod y wal neu'r ffens yn ddiolwg.   

 
Coed wedi Cwympo 
Perchennog y tir sy'n gyfrifol am symud coed sydd wedi cwympo. Os bydd anhawster wrth ddod o 
hyd i berchennog y goeden, bydd y tîm yn trefnu i symud y goeden o'r llwybr. 

 
Tipio'n Anghyfreithlon/Sbwriel/Baw Cŵn 
Perchennog y tir sy'n gyfrifol am dipio'n anghyfreithlon.  Os yw tipio'n anghyfreithlon yn rhwystro'r 
HTC, byddwn yn trefnu cael gwared ar y deunydd dan sylw.  Os yw'r deunydd wedi cael ei dipio'n 



anghyfreithlon wrth ochr y llwybr ond nid yw'n effeithio ar yr hawl tramwy cyhoeddus, yna nid ein 
cyfrifoldeb ni yw hwnnw.  Nid yw'r tîm yn gyfrifol am gael gwared ar unrhyw sbwriel neu faw cŵn a 
allai fod ar yr HTC neu wrth ei ochr. 
 
 
Rhoi Gwybod am Broblemau ar HTC 
E-bostiwch countryside@npt.gov.uk, gan nodi lleoliad a natur y broblem.  Byddwn yn ymateb i'ch e-
bost o fewn 10 niwrnod gwaith.    

a. Os ystyrir bod y broblem yn rhan o gylch gorchwyl y Tîm Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt, 
byddwn yn ymateb, gan amlinellu'r camau gweithredu i'w cymryd ar yr HTC.  Os yw'r HTC 
eisoes ar yr amserlen cynnal a chadw, cewch eich hysbysu am hyn. 

b. Os bydd y broblem yn fater i'r cyngor ond nid i'r Tîm Cefn Gwlad a bywyd Gwyllt, caiff eich e-
bost ei anfon i'r system e-bostio ganolog, environment@npt.gov.uk, i'w drosglwyddo i'r 
adran berthnasol.  
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