
 

Map o'r Llwybrau Presennol - Rhestr o'r Llwybrau (Cymeradwywyd ym mis Chwefror 2018) 
 

 
Cyf. y Llwybr: Math Anheddiad Cyrchfan  Datganiad (lle bo hynny'n berthnasol) 
BLAENGWRACH 
NPT-BLAE-P002 Cerddwyr Blaengwrach Ysgol Fabanod Blaengwrach hyd at y Stryd Fawr ar hyd Stryd Edwards AMH 
NPT-BLAE-P003 Cerddwyr Blaengwrach Ysgol Gynradd Blaengwrach hyd at yr Ardal Breswyl / y Stryd Fawr AMH 
BRYNAMAN 
NPT-LBA-C001 Beicio  Brynaman Isaf Brynaman Isaf i'r Twyn ar hyd Llwybr Beicio Dyffryn Aman AMH 
CWMAFAN 
NPT-CWM-C001 Beicio Cwmafan Heol Tŷ'r-Owen (Ysgol Fabanod a Iau Cwmafan) i Heol Cwmafan AMH 
NPT-CWM-C002 Beicio Cwmafan Heol Tŷ'r-Owen (Ysgol Fabanod a Iau Cwmafan) hyd at Deras Tarren  AMH 
NPT-CWM-P003 Cerddwyr Cwmafan Ysgol Fabanod a Iau Cwmafan i Ganolfan Iechyd Cwmafan (Meddygfa)  AMH 
NPT-CWM-P005 Cerddwyr Cwmafan Canolfan Iechyd Cwmafan (Meddygfa) i'r Ardal Breswyl ar hyd Heol Salem AMH 
CYMER / CROESERW 
NPT-CROE-C001 Beicio Croeserw Croeserw i'r Cymer AMH 

NPT-CROE-C002 Beicio Croeserw Croeserw i'r Caerau ar hyd Rhodfa Menai 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
defnyddiol sy'n cysylltu Croeserw â'r Caerau.  
Mae nifer o fân broblemau y mae angen 
ymdrin â hwy gyda'r llwybr, ond yn ei ffurf 
bresennol, gellir barnu ei fod yn addas ar gyfer 
teithio llesol.  

NPT-CROE-P001 Cerddwyr Croeserw Ystâd Ddiwydiannol Croeserw i Ysgol Gynradd Croeserw AMH 
NPT-CROE-P002 Cerddwyr Croeserw Ysgol Gynradd Croeserw i'r Ardal Breswyl AMH 

NPT-CYM-C002 Beicio Cymer Llwybr o'r Dyffryn i Ysgol Gyfun Cymer Afan AMH 

NPT-CYM-C003 Beicio Cymer Y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol (NCN) yn cysylltu ag Ysgol Gyfun Cymer 
Afan a Chroeserw 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
NCN defnyddiol sy'n gweithredu fel dolen 
gyswllt bwysig i Ysgol Gyfun Cymer Afan a 
Chroeserw.   Mae'r llwybr hefyd yn cysylltu â'r 
NCN ehangach.  Er y byddai gwell darpariaeth 
i feicwyr ac wyneb newydd ar y ffyrdd yn 
fuddiol, nid yw hynny'n effeithio ar ei 
addasrwydd fel llwybr teithio llesol.  

NPT-CYM-P002 Cerddwyr Cymer Ysgol Gynradd Cymer Afan i'r Ardal Breswyl/Heol yr Orsaf AMH 

GLYN-NEDD 

NPT-GLYN-P001 Cerddwyr Glyn-nedd Yr Ardal Breswyl i Ysgolion Cynradd Cwm Newydd ar hyd Rhodfa'r Parc AMH 

NPT-GLYN-P002 Cerddwyr Glyn-nedd Ysgol Gynradd Cwm-nedd i'r Feddygfa a'r Fferyllfa AMH 

NPT-GLYN-P003 Cerddwyr Glyn-nedd Yr ardal breswyl i'r Feddygfa a'r Fferyllfa ar hyd y Stryd Fawr Methu gyda datganiad -- mae'r llwybr 



defnyddiol hwn i gerddwyr sy'n rhannol ar y 
ffordd ac yn rhannol oddi arni yn cysylltu 
meddygfa a fferyllfa ag ardal breswyl, gan 
gynnwys arosfannau bws ac Addoldy ar hyd y 
ffordd.  Byddai mwy o Oleuadau, yn ogystal â 
gwella lled y groesfan reoledig goesgam a'r 
amser fyddai'n angenrheidiol i stopio'r traffig 
(gan gynnwys amser y dyn gwyrdd) yn gwneud 
y llwybr yn fwy diogel ac yn fwy deniadol.  

GWAUN CAE GURWEN 

NPT-GCG-P001 Cerddwyr Gwaun Cae Gurwen Yr ardal breswyl i Ysgol Gynradd Gwaun Cae Gurwen ar hyd Heol Brynaman AMH 

NPT-GCG-P003 Cerddwyr Cwmgors Yr Ardaloedd Preswyl yn cysylltu ag Ysgol Gynradd Cwmgors ar hyd Heol y 
Gors  AMH 

CASTELL-NEDD 

NPT-BRYN-P001 Cerddwyr Bryncoch Ysgol Gynradd Waunceirch i Ysgol Gynradd Blaenhonddan, gan gynnwys 
Ardaloedd Preswyl AMH 

NPT-BRYN-P002 Cerddwyr Bryncoch Dwy ardal breswyl sy'n cwrdd â'i gilydd yn Ysgol Gynradd Blaenhonddan AMH 
NPT-CIL-P001 Cerddwyr Cilffriw Mynachlog Nedd / yr Ardal Breswyl i Ysgol Gynradd Catwg AMH 
NPT-CIL-P002 Cerddwyr Cilffriw Ysgol Gynradd Catwg i Ysgol Gymunedol Llangatwg AMH 
NPT-CIL-P003 Cerddwyr Cilffriw Ysgol Gymunedol Llangatwg i Ysgol Gynradd Cilffriw AMH 
NPT-CIL-P004 Cerddwyr Cilffriw Ysgol Gynradd Cilffriw i'r ardal breswyl AMH 

NPT-NAB-P001 Cerddwyr Mynachlog Nedd Yr ardal breswyl/fasnachol i Ysgol Gyfun Dŵr y Felin a Choleg Castell-nedd 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
defnyddiol sy'n cysylltu ardal 
breswyl/fasnachol ag Ysgol Gyfun Dŵr y Felin 
a Choleg Castell-nedd. Mae nifer o fân 
broblemau y mae angen ymdrin â hwy gyda'r 
llwybr, ond yn ei ffurf bresennol, gellir barnu ei 
fod yn addas ar gyfer teithio llesol. 

NPT-NAB-P002 Cerddwyr Mynachlog Nedd Ysgol Gyfun Dŵr y Felin a Choleg Castell-nedd i Ysgol Gynradd Waunceirch 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
defnyddiol sy'n cysylltu Ysgol Gyfun Dŵr y 
Felin a Choleg Castell-nedd ag Ysgol Gynradd 
Waunceirch a sawl ardal breswyl.  Er bod 
cerrig cwrbin wedi’u gostwng ar goll mewn dau 
fan, mae cyrbiau isel yno, ac felly mae'r rhan 
fwyaf o'r llwybr yn addas ar gyfer pob 
defnyddiwr.  

NPT-NAB-P003 Cerddwyr Mynachlog Nedd Ysgol Gyfun Dŵr y Felin a Choleg Castell-nedd i Langatwg 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
defnyddiol sy'n cysylltu Ysgol Gyfun Dŵr y 
Felin a Choleg Castell-nedd ag Ysgol Gynradd 
Waunceirch a sawl ardal breswyl.  Mae'r pafin 
cyffyrddol ar goll wrth un gyffordd ar hyd y 
llwybr.  Mae'r cerrig cwrbin wedi'u gostwng ar 
hyd y llwybr.  Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr, felly, 
yn addas ar gyfer pob defnyddiwr.  

NPT-NEA-C0020 Beicio Castell-nedd NCN47 i Stryd y Bont, canol tref Castell-nedd Methu gyda datganiad - mae'r rhan hon o NCN 
47 yn darparu dolen gyswllt uniongyrchol i 



gerddwyr a beicwyr cymunedau i'r gogledd o 
Gastell-nedd ag amwynderau a gwasanaethau 
yng Nghanol Tref Castell-nedd. Er bod lled y 
llwybr yn gyfyngedig mewn rhai mannau, ac 
mae pedair pont isel, gwelededd da ac 
arwyddion yn dweud wrth feicwyr am ddod 
oddi ar eu beiciau ar hyd y llwybr yn helpu i 
liniaru'r materion hyn.  

NPT-NEA-C0080 Beicio Castell-nedd Swyddfeydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot (Y Ceiau) i Barc Ynni Baglan AMH 

NPT-NEA-C00100 Beicio Castell-nedd Llansawel i Gilgant Baldwin (Campws y Bae) (ar hyd Llwybrau NCN47 ac NCN4) 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
teithio llesol pwysig ar gyfer pobl sy'n teithio 
rhwng Castell-nedd, Port Talbot, Abertawe a 
Llansawel, a dyma'r unig lwybr cerdded a 
beicio rhwng yr aneddiadau a Champws y Bae 
Prifysgol Abertawe. Mae'r llwybr bron yn 
gyfangwbl heb draffig, ac mae llethr hygyrch ar 
y rhan fwyaf o'r llwybr. Byddai adran fer, serth 
rhwng Llansawel a thraphont yr A48 yn golygu 
bod angen i rai defnyddwyr ddod oddi ar eu 
beiciau yn y fan hon.  

NPT-NEA-C00110 Beicio Castell-nedd NCN4 Cilgant Baldwin i NCN4 Ffordd Amazon AMH 
NPT-NEA-C00120 Beicio Castell-nedd Parc Crymlyn i Rodfa Serecold, Sgiwen AMH 
NPT-NEA-P0040 Cerddwyr Castell-nedd Gorsaf Drefnau Castell-nedd i Ganolfan Ddinesig Castell-nedd AMH 

NPT-NEA-P0090 Cerddwyr Castell-nedd Stryd yr Eglwys / Shelone i NPT-PT-P0080 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
darparu dolen gyswllt ddefnyddiol sy'n cysylltu 
ysgol gynradd leol â gorsaf drenau Llansawel.  
Mae'r cerrig cwrbin wedi’u gostwng ar goll 
mewn dau fan lle mae cwrbin isel eisoes yn 
bodoli, felly mae'r rhan fwyaf o'r llwybr hwn yn 
addas ar gyfer pob defnyddiwr.  

NPT-NEA-P00100 Cerddwyr Castell-nedd Gorsaf Drenau Llansawel i NPT-NEA-P0010 AMH 

NPT-SKW-P002 Cerddwyr Sgiwen Ardal breswyl Pen yr Heol i Orsaf Drenau Sgiwen 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
defnyddiol sy'n cysylltu ardal breswyl â gorsaf 
drenau Sgiwen.  Er bod rhai mân broblemau ar 
hyd y llwybr hwn (er enghraifft mae un cwrbin 
wedi'i ostwng ar goll), mae'r rhan fwyaf o'r 
llwybr yn addas ar gyfer pob defnyddiwr.  

NPT-SKW-P003 Cerddwyr Sgiwen Yr Ardal Breswyl / Teras Siding i Ysgol Gynradd Coedffranc AMH 
NPT-SKW-P004 Cerddwyr Sgiwen Yr Ardal Breswyl / Teras Siding i Ysgol Gynradd Coedffranc AMH 

NPT-SKW-P005 Cerddwyr Sgiwen Yr Ardal Breswyl / Heol Dinefwr i Orsaf Drenau Sgiwen AMH 

NPT-SKW-P006 Cerddwyr Sgiwen Ysgol Gynradd Coedffranc i Ysgol Fabanod Mynachlog Nedd 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
ddolen gyswllt ddefnyddiol i ddwy ysgol yn 
ardal Coedffranc a Mynachlog Nedd. Mae nifer 
o fân broblemau y mae angen ymdrin â hwy 
(yn arbennig o ran amseru'r croesfannau 
rheoledig), ond yn ei ffurf bresennol gellir 



barnu ei fod yn addas fel llwybr teithio llesol.  

NPT-TON-C001 Beicio Tonna NCN47 Castell-nedd i'r Tonna (Heol Henfaes) gyda chysylltiadau i Ysgol 
Gynradd Gymunedol Tonnau 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
NCN defnyddiol sy'n gweithredu fel dolen 
gyswllt bwysig i Ysgol Gymunedol Tonnau a'r 
NCN ehangach.  Er bod angen torri'r llystyfiant 
yn ôl mewn mannau, yn ei gyflwr presennol 
gellir barnu ei fod yn addas ar gyfer teithio 
llesol.  

NPT-TON-P001 Cerddwyr Tonna Yr ardal breswyl i Ysgol Gynradd Gymunedol Tonnau AMH 
NPT-TON-P002 Cerddwyr Tonna Yr ardal breswyl i Ysgol Gynradd Gymunedol Tonnau AMH 

NPT-TON-P003 Cerddwyr Tonna Ysbyty Tonna i'r ardal breswyl yng nghanol Tonna 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
prysur sy'n cysylltu ardal breswyl ag ysbyty a 
chanol Tonna.  Mae nifer o fân broblemau 
gyda'r llwybr (e.e. croesfannau coesgam ar y 
cylchfan), ond mae mannau croesi eraill, mwy 
diogel ar gael.  Mae'r cerrig cwrbin wedi'u 
gostwng ar hyd y llwybr, ond ni fyddai'n addas 
ar gyfer rhai â nam ar eu golwg oherwydd 
diffyg pafin cyffyrddol wrth y cerrig cwrbin is.   
Ar wahân i'r materion hyn, gellir barnu ei fod 
yn addas ar gyfer teithio llesol yn ei gyflwr 
presennol.  

PONTARDAWE 
NPT-PON-C0050 Beicio Pontardawe Bryn Morgrug i Lwybr y Cwm AMH 

NPT-PON-P0010 Cerddwyr Pontardawe Clydach i Ysgol Cwmtawe, y Parc Manwerthu a Chanolfan Hamdden 
Pontardawe AMH 

NPT-PON-P0020 Cerddwyr Pontardawe Parc Manwerthu Pontardawe i Ganol Tref Pontardawe AMH 

NPT-PON-P0050 Cerddwyr Pontardawe Canol tref Pontardawe i Heol Aberhonddu (ger Ysgol Gynradd Llangiwg) AMH 
NPT-PON-P0090 Cerddwyr Pontardawe Ystalyfera i'r Archfarchnad AMH 

NPT-PON-P00100 Cerddwyr Pontardawe Llwybr o Bentref Godre'r Graig i'r Archfarchnad 

Methu gyda datganiad -- mae'r llwybr hwn yn 
darparu dolen gyswllt ddefnyddiol sy'n cysylltu 
pobl â chanol y pentref, yr archfarchnad a'r 
ysgol, gan osgoi'r A4067 prysur.  Mae'r rhan 
fwyaf o'r llwybr hwn yn ffurfio llwybr 2.5 milltir 
di-draffig.  Byddai adran fer sy'n cysylltu'r prif 
lwybr â'r ystâd dai yn elwa o wyneb newydd a 
lledu, ond mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn addas 
ar gyfer pob defnyddiwr. 

NPT-PON-P00120 Cerddwyr Pontardawe Heol Abertawe i Ysgol Cwmtawe a Chanolfan Hamdden Pontardawe 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
darparu ffordd fer ddefnyddiol ar gyfer pobl 
sy'n teithio rhwng Heol Abertawe a dau 
gyrchfan allweddol (h.y. ysgol a chanolfan 
hamdden).  Hygyrchedd cyfyngedig sydd i'r 
llwybr, oherwydd grisiau a llethr sy'n golygu 
nad yw'n addas ar gyfer y rhai sy'n defnyddio 
cymhorthion symudedd.  



PORT TALBOT 

NPT-PT-C0020 Beicio Port Talbot NCN4 i Waith Dur Port Talbot 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr yn ddolen 
gyswllt ddefnyddiol heb draffig ar gyfer pobl 
sy'n beicio i'r cyflogwr mawr, ac yn creu 
cysylltiad ag ardaloedd preswyl Sandfields a 
Thaibach ar hyd NCN4. Er y byddai 
croesfannau blaenoriaeth i feicwyr yn gwella'r 
dilyniant i feicwyr, mae'r gwelededd wrth y 
mannau croesi'n ddigonol ar hyn o bryd, ac ar 
adeg yr archwiliad, roedd y bylchau yn y traffig 
yn ddigonol i groesi.  

NPT-PT-C0040 Beicio Port Talbot Canolfan Ddinesig Port Talbot i Lwybr 887 (Stryd Villiers) AMH 

NPT-PT-C0050 Beicio Port Talbot Gorsaf Fysiau Port Talbot i Ganolfan Ddinesig Port Talbot ar hyd Llwybr 887 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr beicio 
hwn yn ddolen gyswllt bwysig o Lan Môr 
Aberafan trwy Bort Talbot i Gwmafan a 
Phontrhydyfen, heb effeithio ar gerddwyr yn yr 
ardaloedd yng Nghanol Tref Port Talbot a 
neilltuwyd ar gyfer cerddwyr.   

NPT-PT-C0080 Beicio Port Talbot Ffordd Glan yr Afon i Rodfa Scarlet 

Methu gyda datganiad - mae hwn yn llwybr 
poblogaidd ac yn darparu dolen gyswllt 
ddefnyddiol rhwng canol y dref a chyrchfannau 
hamdden ar Ffordd y Dywysoges Margaret.  
Mae nifer o fân broblemau y mae angen 
ymdrin â hwy gyda'r llwybr, ond yn ei ffurf 
bresennol, gellir barnu ei fod yn addas ar gyfer 
teithio llesol. 

NPT-PT-C0090 Beicio Port Talbot Ffordd Afan AMH 

NPT-PT-C00110 Beicio Port Talbot Rhodfa Scarlet / Rhodfa Purcell i'r Ganolfan Ieuenctid 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
darparu dolen gyswllt ddefnyddiol i'r Ganolfan 
Ieuenctid.   Mae'r llwybr ar y ffordd yn bennaf, 
ond ar adeg yr archwiliad, ymddangosai'r rhain 
yn strydoedd preswyl, tawel, lle roedd llif a 
chyflymdra'r traffig yn araf. Mae un groesfan 
heb ei rheoli nad achosodd oedi sylweddol i'r 
daith, felly bernir ei fod yn addas ar gyfer 
teithio llesol 

NPT-PT-C00130 Beicio Port Talbot NCN4 Y Ceiau i Orsaf Drenau Baglan AMH 

NPT-PT-C00150 Beicio Port Talbot Yr Orsaf Fysiau i Lysoedd yr Ynadon 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr rhwng y 
gorsafoedd bysiau yn ddolen gyswllt 
ddefnyddiol ar gyfer pobl sy'n ymweld â 
datblygiad yr Harbwr neu'n gweithio yno.   
Mae'r llwybr hefyd yn cysylltu â'r NCN 
ehangach.    Er y byddai'r llwybr dros y bont yn 
elwa o rywfaint o le osgoi, pellter byr sydd dan 
sylw, ac mae'r gwelededd yn dda.  

NPT-PT-C00160 Beicio Port Talbot Dolen gyswllt i Ysbyty Castell-nedd Port Talbot 
Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
ffordd fer ddefnyddiol i'r ysbyty o Ffordd Afan. 
Mae adrannau cul cyfyngedig oherwydd y 



canllaw, ond nid yw hynny'n effeithio'n ormodol 
ar ei addasrwydd fel llwybr teithio llesol.  

NPT-PT-C00170 Beicio Port Talbot Parcffordd Port Talbot i Ffordd yr Harbwr AMH 
NPT-PT-P0010 Cerddwyr Port Talbot Gwaith Dur Port Talbot AMH 
NPT-PT-P0020 Cerddwyr Port Talbot Coleg Castell-nedd Port Talbot AMH 

NPT-PT-P0030 Cerddwyr Port Talbot Heol Pen y Cae i Heol Talbot, Taibach 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr yn ddolen 
gyswllt ddefnyddiol i gerddwyr rhwng Pen y 
Cae a chanol Taibach a'r ysgolion cynradd 
lleol.  Mae cerrig cwrbin wedi'u gostwng ar goll 
mewn un lleoliad lle mae cwrbyn isel eisoes yn 
bodoli.  Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr hwn, felly, 
yn addas ar gyfer pob defnyddiwr. 

NPT-PT-P0040 Cerddwyr Port Talbot Wildbrook i Heol Talbot, Taibach 

Methu gyda datganiad -- mae'r llwybr hwn yn 
darparu dolen gyswllt ddefnyddiol i gerddwyr 
ar gyfer pobl sy'n byw ym Mhen y Cae fedru 
cyrraedd canol Taibach.  Sylwyd ar barcio 
cyfyngedig ar y llwybr troed, fyddai'n golygu 
bod rhaid i gerddwyr fod yn hyblyg i ryw 
raddau, ond mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn 
hygyrch i bob defnyddiwr.  

NPT-PT-P0050 Cerddwyr Port Talbot Gwaith Dur Port Talbot AMH 
NPT-PT-P0060 Cerddwyr Port Talbot Gorsaf Parcffordd Port Talbot i ganol tref Port Talbot AMH 
NPT-PT-P0070 Cerddwyr Port Talbot Felindre (Llwybr 887) i Ganol Tref Port Talbot AMH 

NPT-PT-P0080 Cerddwyr Port Talbot Parcffordd Port Talbot 

Methu gyda datganiad - prif achos y methiant 
yw camweithrediad ymddangosiadol y 
groesfan reoledig y tu allan i orsaf Parcffordd 
Port Talbot.  Arhosodd yr archwilydd am bum 
munud cyflawn i weld arwydd dyn gwyrdd, ond 
ni ddaeth. Gellir datrys hyn yn hawdd, a bydd 
yn dyrchafu'r llwybr hwn i 'lwyddiant' 
cyfforddus.     

NPT-PT-P0090 Cerddwyr Port Talbot Llwybr Cerddwyr Ffordd yr Harbwr (Gwaith Dur Port Talbot i Orsaf Port Talbot ar 
hyd NCN4) AMH 

NPT-PT-P00140 Cerddwyr Port Talbot Y Parc Manwerthu i'r gyffordd â Heol Fairway / Heol Southdown 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
ddolen gyswllt rhwng yr allfeydd manwerthu ac 
ardal breswyl Sandfields sy'n osgoi croesi 
Ffordd Afan, ffordd ddeuol brysur (croesir 
Ffordd Afan trwy danffordd).  Mae'r llwybr 
troed yn 1.5m o led o leiaf ar hyd y rhan fwyaf 
o'r llwybr, ac nid oes rhwystrau arno. 

NPT-PT-P00150 Cerddwyr Port Talbot Ysgol Gyfun Sandfields i Danffordd Heol Southdown 

Methu gyda datganiad - mae'r llwybr hwn yn 
darparu dolen gyswllt ddiogel a chyfleus i 
gerddwyr rhwng parc manwerthu ac ardal 
breswyl Sandfields sy'n osgoi croesi Ffordd 
Afan, ffordd ddeuol brysur.  Mae'r llwybr troed 
yn 1.5m o led o leiaf ar hyd y rhan fwyaf o'r 
llwybr, ac nid oes rhwystrau arno. Mae'r cerrig 



pafin cyffyrddol ar goll mewn un lleoliad yn 
unig, felly mae'r rhan fwyaf o'r llwybr yn addas 
ar gyfer pob defnyddiwr.  

NPT-PT-P00160 Cerddwyr Port Talbot Gorsaf Drenau Baglan i Barc Ynni Baglan AMH 
NPT-PT-P00180 Cerddwyr Port Talbot Gorsaf Fysiau Port Talbot i Lys yr Ynadon AMH 
NPT-PT-P00190 Cerddwyr Port Talbot Rhodfa'r Gorllewin, Port Talbot AMH 
NPT-PT-P0200 Cerddwyr Port Talbot Gorsaf Fysiau Port Talbot i Green Park AMH 
RESOLFEN 
NPT-RES-P002 Cerddwyr Resolfen Yr Ystâd Ddiwydiannol/Gweithfeydd i'r Heol Fasnachol ar hyd Stryd John AMH 
BLAENDULAIS 
NPT-SEV-P003 Cerddwyr Blaendulais Yr Ardal Breswyl i Ysgol Gynradd Blaendulais ar hyd Heol Hen AMH 

 


