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YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY 

1.0 CYFLWYNIAD 

Yn unol â deddfwriaeth mae gofyn cynnal adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Fynwy 
(CGHT).  Y cam cyntaf oedd cynnal ymgynghoriad er mwyn darparu gwybodaeth am y broses, yr 
amserlen a’r cynnwys yn ôl yng Ngaeaf 2016/17. Yn 2018 cyhoeddwyd adroddiadau’r asesiad yn ogystal 
â holiaduron ar gyfer perchnogion tir, y cyhoedd a sefydliadau.  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi crynodeb 
o sut yr aethpwyd ati i ymgynghori ac yn rhoi crynodeb o’r ymatebion a gafwyd yn ôl. 

2.0 CYFATHREBU  

Lluniwyd amserlen a oedd yn amlinellu sut yr oeddem am fynd ati i ymgynghori, yn unol â chanllawiau 
gan Lywodraeth Cymru, ar ddechrau mis Medi 2016. Cafodd yr amserlen ei hanfon at reolwyr mewnol 
ac i’r Aelod sydd â chyfrifoldeb dros Gefn Gwlad, cyn mynd ati i ymgynghori’n ffurfiol (ar 27ain o Fedi 
2016) gyda Fforwm Mynediad Lleol  (FfMLl) Sir Fynwy ac yna Fforwm Mynediad Lleol y Bannau 
Brycheiniog (15fed o Dachwedd 2016).   

Y bwriad o’r cychwyn oedd y byddai’r FfMLl yn rhan o’r broses ac y byddent yn chwarae rhan wrth 
adolygu a llunio CGHT.   

Ar yr 8fed o Ragfyr 2016 rhoddwyd papur ger bron Pwyllgor Dethol Cymunedau Cryf Cyngor Sir Fynwy i 
geisio barn y Pwyllgor ar sgôp yr adolygiad o’r CGHT a’u barn a’r cynnydd oedd wedi ei wneud.  
Trafodwyd anghenion yr adolygiad a’r amserlen arfaethedig.   

Rhoddwyd amser ar gyfer craffu a chymeradwyo o fewn yr amserlen, ac er i’r amserlen newid, ni 
welwyd lleihad yn yr amser a oedd wedi ei glustnodi ar gyfer craffu. Mae disgwyl i graffu ddigwydd fel a 
ganlyn: 

 Rhoi gwybod am ganlyniad yr asesiad statudol cyn penderfynu ar p’unai y dylid gwneud 

newidiadau i’r CGHT neu p’unai y dylid creu cynllun newydd 

  Rhoi gwybod am ganlyniad yr ymgynghoriadau ar CGHT wedi ei newid / newydd cyn 

cymeradwyo / cyhoeddi cynllun terfynol 

 Wedi i’r CGHT gael ei gymeradwyo bydd cyfle i ystyried yr adroddiadau blynyddol, y mae gofyn 

eu cyflwyno bellach, dros gyfnod y cynllun 

Sefydlwyd gwefan ar gyfer yr adolygiad or CGHT yn Saesneg ac yn y Gymraeg, ac mae pob dogfen 
berthnasol ar gael yma (http://www.monmouthshire.gov.uk/?p=39506). Anfonwyd dros 500 o e-byst 
(yn y Gymraeg ac yn y Saesneg) at yr ymgynghorai a nodir yn Atodiad 1. Nodwch os gwelwch yn dda 
mai dim ond enwau sefydliadau / grwpiau sydd wedi eu cynnwys yn y rhestr o ymgynghorai, ond 
anfonwyd e-byst at gynrychiolwyr lleol a Phencadlys Sefydliadau Cenedlaethol hefyd.  Rydym hefyd 
wedi ymgynghori ag unigolion a ddangosodd ddiddordeb, ond er mwyn diogelu eu preifatrwydd, efallai 
na fydd eu henwau’n ymddangos ar y rhestr.  Digwyddodd yr ymgynghoriad rhwng 15 Tachwedd 2016 
a mis Ionawr 2017. Cafodd pob ymateb ei gydnabod. 

Ymddangosodd hysbyseb ar gyfer yr ymgynghoriad 1af yn y cyfryngau lleol ac yn y cyfryngau 
cymdeithasol. 

https://twitter.com/MonmouthshireCC/status/801079341362937858 

https://www.facebook.com/MonmouthshireCC/ 

http://www.monmouthshire.gov.uk/2016/11/22/councils-rights-way-improvement-plan-review 

http://www.monmouthshire.gov.uk/?p=39506
https://twitter.com/MonmouthshireCC/status/801079341362937858
https://www.facebook.com/MonmouthshireCC/
http://www.monmouthshire.gov.uk/2016/11/22/councils-rights-way-improvement-plan-review
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Isod mae copi o’r erthygl a ymddangosodd yn yr Argus. 

 

Rhoddwyd cyfle i Fforymau Mynediad Lleol Sir Fynwy a’r Bannau Brycheiniog roi sylwadau ar y cynigion 
ger bron ac ar unrhyw fater arall yr oeddynt yn teimlo y dylai’r CGHT eu hystyried a chawsant 
adroddiad penodol ar hyn.  Yna, cawsant adroddiad ar yr ymatebion i’r ymgynghoriad cychwynnol yma 
ym mis Mai 2017.  

Yn ychwanegol i’r ymatebion a gafwyd, ar y 3ydd o Fedi 2018, defnyddiwyd y wasg unwaith eto er 
mwyn hysbysebu fod tri holiadur wedi eu cyhoeddi, sef holiadur ar gyfer perchnogion tir, ar gyfer y 
cyhoedd ac ar gyfer sefydliadau.  Ar yr 8fed o Dachwedd anfonwyd y rhain dros e-bost i’r ymgynghorai 
a restrir yn Atodiad 1, ynghyd â chopi o Adroddiad ar Asesiad Anableddau a Iechyd Awyr Agored a’r 
Adroddiad Asesiad CGHT: Cyflwr y rhwydwaith a chyfleoedd.  

Yn ogystal â hy, cynhaliwyd gweithdy ar ddydd Mercher 21ain o Dachwedd yn Neuadd y Sir, Trefynwy.  
Parodd y gweithdy o 10am tan 4pm a chynhaliwyd cyfarfod FfMLl yn ystod yr awr gyntaf.   Roedd y 
gweithdy yma’n edrych yn benodol ar flaenoriaethau a phroblemau a godwyd yn ystod yr asesiadau.  

   

3.0 YMATEBION I’R YMGYNGHORIAD CYCHWYNNOL - 15FED O DACHWEDD I IONAWR 2017  

Cadarnhaodd y rhan fwyaf o’r ymgynghorai eu bod wedi derbyn yr ymgynghoriad cyntaf, ond ni 
dderbyniwyd unrhyw sylwadau ganddynt. Mae’n debygol bod y rhan fwyaf o’r ymgynghorai wedi rhoi 
ymateb mwy cynhwysfawr drwy’r holiaduron ar y CGHT Drafft yn 2019.    

Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

U3A Trefynwy 1/11/2016 Edrych ymlaen i fod yn rhan o hyn. 

Cymdeithas Ceffylau 
Prydain (CCP) 

24/11/2016 Cydnabod ei dderbyn, aros am ddrafft. 

Reg Darge – U3A 
Brynbuga 

2/11/2016 

 

Rwyf yn gadeirydd ar U3A Brynbuga ac mae gennym grŵp 
cerdded a fyddai’n berthnasol. 
Mae nifer o grwpiau cerdded ym Mrynbuga ac rwyf wedi 
pasio eich ymholiad ymlaen i sawl trydydd parti arall rhag 
ofn nad ydynt wedi eu cynnwys. 

Myra France U3A Brynbuga 
2/11/2016 

Rwyf yn gydlynydd y grŵp Gentle Walking sy’n cyfarfod 
bob pythefnos ar dydd Llun.  
Os y gallaf fod o gymorth, rhowch wybod i mi os gwelwch 
yn dda. 

Eria Steggles 9/1/2017 & 
11/1/2017 

Mae Harri a minnau’n edrych ar ôl y llwybrau Healthy 
Walking yn Sir Fynwy, ac rydym wedi bod yn / gobeithio 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

sicrhau mynediad i gadeiriau olwyn ar Lwybr Dyffryn 
Wysg, o Bont Wysg i eglwys Dixon.  Hapus i edrych ar eich 
cynllun wedi iddo gael ei ddiweddaru. 
 
Mewn perthynas â’n llwybrau Healthy Walking: 
 
   1. Rhwng Gwarchodfa Natur Drybridge ac Anchor hill 
 
       Mae dros 2 fodfedd o ddŵr yn sefyll ar y bont fetel 
lydan dros y nant ger y fynedfa i Gaeau Vauxhall ar 
brydiau; mae'n anodd mynd heibio – yn enwedig os yw’r 
dŵr wedi rhewi!  Mae angen canllaw ar gyfer diogelwch.  
Byddai codi un pen i’r bont ychydig yn galluogi’r dŵr i lifo i 
ffwrdd.  Beth am ofyn i’r uned leol o beirianwyr y fyddin i 
wneud y gwaith?  
 
      Mae angen llenwi’r pantiau sydd wrth y dair giât a’r 
gamfa gyntaf ar ôl Cowlings Lane.  Byddai gosod giatiau yn 
hytrach na thair camfa o help. 
 
2. Rhwng Ffordd Rockfield a’r ODP byddai marcio ffordd 
ychwanegol yng nghanol y cae mawr o fudd; mae ychydig 
o ddryswch gan fod rhai cerddwyd [fel arfer cerddwyr â 
chŵn] wedi sefydlu eu llwybr eu hunain sy’n mynd drwy 
lwyn ac i mewn i gae heb hawl tramwy. 
 
3. Salt's Lodge Lane – Mae angen llawer o waith tocio ar 
lystyfiant er mwyn galluogi dau gerddwr i gerdder ochor 
yn ochr. Gallai hyn fod yn angenrheidiol i rai pobl anabl.  
 
Rydym wedi cynnwys gwaith gwella mawr yn ogystal â 
gwaith cynnal a chadw cyffredinol yr hoffech chi eu 
hystyried o bosib. 
 
Stad dai newydd, Wonastow, Sir Fynwy -  
Bydd angen mwy o lwybrau cerdded addas o’r stad yma. 
Beth am uwchraddio gyda giatiau ble mae camfeydd ac 
agor y llwybrau allan yn yr ardal?   Beth am roi arwyddion 
o gwmpas cyrion y stâd er mwyn dangos ble mae hawliau 
tramwy cyhoeddus. Efallai y gellir cysylltu â Walkers are 
Welcome Trefynwy a Ramblers Trefynwy i holi os byddai 
ganddynt ddiddordeb mewn helpu. 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

Pamela Mansfield Pwyllgor 
Neuadd Bentref Narth.  
 
Gwnaed sylwadau tebyg 
iawn gan U3A Cas-gwent, 
U3A Trefynwy a Cyngor 
Cymuned Trellech 
 

12/1/2017 

 

 

Mae ein sylwadau cychwynnol ar y cynigion sy’n cael eu 
gwneud yn y ddogfen fel a ganlyn:   

1. Cefnogi’r adolygiad o’r CGHT – mae’r fersiwn 
flaenorol bellach yn 10 mlwydd oed ac angen ei 
ddiweddaru i adlewyrchu’r flaenoriaeth uchel sy’n 
cael ei rhoi i fynediad i gefn gwlad gan Lywodraeth 
Cymru 

2. Cefnogi’r egwyddor o wneud cyfres o asesiadau er 
mwyn sefydlu llinell sylfaen ar gyfer y CGHT 
newydd. 

3. Pryder ynglŷn â maint y dasg – bydd yn bwysig 
gwneud yn siŵr bod digon o adnoddau ar gael er 
mwyn cyflawni’r uchelgais sy’n cael ei gosod. 

4. Cefnogi edrych ar y materion ehangach sy’n rhoi 
eglurder ar bwrpas a gwerth y rhwydwaith 
HTC(HTC)  a’r cyfraniad y gallant ei wneud i 
fywydau a llesiant pobl ac i’r economi. 

5. Er hyn, mae rhwydwaith HTC sy’n addas – h.y. 
heb rwystrau, sydd ag arwyddion digonol, gyda 
wyneb priodol a gyda dodrefn sy’n cael eu cynnal 
a’u cadw – wrth galon polisi mynediad i gefn 
gwlad.  Dim ond trwy wneud hyn y byddwn yn 
gweld buddion ehangach. 

6. Cefnogi gwaith Gwasanaeth Rheolaeth Cefn 
Gwlad Cyngor Sir Fynwy. Mae tîm mewnol 
ymroddedig sydd ag adnoddau digonol ynddo, a 
sydd wedi ymrwymo i’r rhwydwaith a’r defnydd 
sy’n cael ei wneud ohoni gan drigolion ac 
ymwelwyr yn hanfodol.  Mae angen i hyn fod wrth 
galon y CGHT. 

7. Cefnogi’r gwaith y gall gwirfoddolwyr ei wneud 
wrth gynnal a gwella’r rhwydwaith a hybu defnydd 
ohoni ymysg cymunedau lleol, ymwelwyr a 
busnesau sy’n ymwneud â thwristiaeth.  Serch 
hynny, dim ond drwy gael cymorth gan dîm 
ymroddgar Cyngor Sir Fynwy y mae mewnbwn 
gwirfoddolwyr yn hyfyw, gan bod ganddynt 
adnoddau technegol, cyfreithiol ac adnoddau trin 
data integredig.  Mae sicrhau bod Cydlynydd 
Gwirfoddolwyr penodedig ar gael yn hanfodol 
wrth geisio annog a galluogi gwirfoddolwyr i 
weithio’n effeithiol, rhannu arfer da a datblygu 
dulliau arloesol o gael y gwerth gorau am arian o 
ymdrechion gwirfoddolwyr.  Ni fyddai’r Prosiect 
Llwybrau Troed Y Narth a’r Cyffiniau wedi digwydd 
heb y gefnogaeth yma. 

8. Cefnogi cynnwys tir mynediad yn y CGHT.  Yn ein 
hardal ni, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) sy’n 
berchen ar lawer o’r tir, ac mae modd ei 
ddefnyddio i roi mynediad i’r cyhoedd am ei fod 
wedi ei neilltuo fel Tir Mynediad yn unol â’r 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy.   Dylai’r 
Cynllun gynnwys datganiad clir gan CNC ar sut y 
byddant yn gwneud yn siŵr bod y ddarpariaeth o 
fynediadau cyhoeddus yn cael ei chynnal a’i 
chadw i safon uchel ar gyfer amryw o 
ddefnyddwyr o bob gallu, a sut y bydd yn gwneud 
yn siŵr y bydd buddion ehangach yn deillio o 
fynediad cyhoeddus ar y tir.  

9. Cefnogi cyfuno’r rheolaeth a chyfrifoldeb dros 
Ffyrdd Sirol Di-ddosbarth (cyfrifoldeb Adran 
Priffyrdd Cyngor Sir Fynwy ar hyn o bryd) gyda 
gweddill y rhwydwaith Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, a throsglwyddo’r holl gyfrifoldeb a 
rheolaeth i Rheolaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir 
Fynwy.  Nid yw’n hawdd gwahaniaethu rhwng y 
ddau fath yma o lwybr wrth edrych arnynt ac nid 
yw’n gwneud synnwyr i’r ddau fod o dan reolaeth 
wahanol, yn enwedig gan mai blaenoriaeth isel y 
mae Priffyrdd yn ei roi i’r Ffyrdd Di-ddosbarth. 

10. Cefnogi rhoi strategaeth glir yn ei lle i ddelio gyda 
phroblemau cam ddefnyddio sy’n difrodi wyneb a 
defnyddioldeb HTC a llwybrau eraill ar Dir 
Mynediad, yn ogystal â pheryglu pobl sy’n 
defnyddio’r HTC at ddibenion dilys.  Y prif gategori 
o gamddefnydd yw gan feiciau modur a beiciau 
cwad. 

11. Pryderus bod cynnwys yr Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, sydd o fewn Sir Fynwy ond sy’n rhan o 
Barc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog, yn y 
CGHT yn mynd i arwain at leihau a gwanhau’r 
adnoddau sydd ar gael ar gyfer gweddill Sir Fynwy.  
Os oes unrhyw gyfrifoldebau’n cael eu 
trosglwyddo, dylid gwneud yn siŵr bod adnoddau 
digonol ar gyfer cynnal a chadw a rheoli llwybrau 
yn cael eu trosglwyddo hefyd.   

12. Cefnogi llunio Datganiadau Darparu er mwyn 
sicrhau bod cynnydd yn cael ei fonitro mewn 
modd tryloyw. 

 

BHS Mark Weston  24/11/2016 Wedi ei dderbyn gyda diolch 

Grŵp Cerdded U3A Cas-
gwent 

19/01/2017 
1. Gweler sylwadau Pwyllgor Neuadd Bentref Y 

Narth uchod.  

Joan Sheldon 24/1/2017 
CUR 51/Public FP 21 – Mae angen newid yr arwyddbost 
wrth safle bws Wye Valley Hotel.  Angen ychwanegu pen y 
daith a phellter  Amod fp21 nid yw’n addas ar gyfer pobl 
ddall, pobl rhannol ddall a phobl sydd â phroblemau 
symudedd.  Economi Dwristiaeth Sir Fynwy – mae angen 
gwella’r llwybr gan mai dyma’r unig fynediad i Pava Farm 
and Vineyard Shop, sy’n cael ei hysbysebu’n eang. Mae’r 
atyniad yma’n denu llawer o ymwelwyr, nifer ohonynt o 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

wledydd tramor.  FP381/50 – Dylid gwella arwyddbyst 
trwy roi mwy o wybodaeth am ben y  daith a phellterau 
arnynt.  

U3A Cil-y-coed  29/01/2017 Mewn cyfarfod diweddar o bwyllgor ein grŵp cerdded 
roedd cytundeb gyffredinol bod y CGHT wedi ei gyflawni 
i raddau helaeth.  Yn ystod y blynyddoedd cynnar, 
gwnaed gwaith helaeth gan y gwasanaeth cefn gwlad, 
gyda chefnogaeth gwirfoddolwyr, i nodi problemau, a 
gwella’r rhwydwaith yn gyffredinol a’i gwneud yn fwy 
hygyrch i’r cyhoedd a’r rheiny sy’n llai abl.  Mae cyfnewid 
camfeydd am giatiau yn enghraifft dda. 

Ar hyn o bryd ystyrir bod y rhwydwaith mewn cyflwr 
rhesymol ond lleisiwyd pryder ynglŷn â’r dyfodol.  Mae 
arwyddion ei bod yn dirywio.  Nid oes ymateb yn cael ei 
roi wrth roi gwybod am broblemau a chwynion ac felly 
mae tuedd i beidio a thrafferthu rhoi gwybod amdanynt 
bellach.  Fe leisiom bryder ynglŷn a llenwi’r ffurflen 
Rhowch Wybod a oedd yn hawdd i’w chwblhau. 

Rydym yn teimlo bod cyfleoedd rhesymol ar gael i 
gymryd rhan mewn gweithgareddau hamdden yn ardal 
Cil-y-coed gyda mynediad rhwydd i’r castell a chefn 
gwlad.  Serch hynny nid yw hyn, o angenrheidrwydd, yn 
wir i bobl anabl.  Mae llwybrau yn y parc yn aml mewn 
cyflwr gwael gyda rhannau mwdlyd a phyllau mawr o 
ddŵr arnynt.  Nid y rheiny sy’n “llai abl” yn unig sydd 
angen bod yn bwyllog pan maent yn mynd am dro.  

Pryder arall yw Undy.  Mae ein cerddwyr wedi rhoi 
gwybod am lwybrau sydd mewn cyflwr gwael a diffyg 
arwyddion arnynt.  Yn ystod y blynyddoedd diweddar 
mae’r gwasanaeth cefn gwlad wedi datgan polisi i wella 
a chynnal a chadw llwybrau sydd ger ardaloedd trefol.  
Ochr yn ochr â pholisi’r Llyw i gael mwy o bobl i gerdded, 
gwnaed gwelliannau i lwybrau a chynhyrchwyd taflenni 
er mwyn annog pobl i gerdded ger eu cartrefi. Oni bai 
bod rhywun yn archwilio ac yn cynnal a chadw’r llwybrau 
yma’n rheolaidd, bydd y cyhoedd yn rhoi’r gorau i’w 
defnyddio. 

Mae cyfleoedd ar gael i agor ardaloedd allan ar gyfer 
cadeiriau olwyn.  Er enghraifft, Clwb Golff Dewstow a’r 
caeau y mae teulu’r Heavens yn berchen arnynt.  Mae 
cysylltiad yn barod rhwng y parc a’r ardaloedd yma.  
Rydym yn awgrymu bod arolwg yn cael ei wneud gyda’r 
bwriad o sefydlu ble y gellir agor llwybrau allan a gwella 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

mynediad ar gyfer pobl “llai abl” a theuluoedd gyda 
phramiau. 

Cyn belled ac y mae cyhoeddusrwydd yn y cwestiwn, 
wrth gwrs mae yna wastad le i wella.  Mae cynhyrchu 
taflenni’n fusnes drud sy’n cymryd llawer o amser, ond 
onid gellir gwneud mwy o ddefnydd o gyhoeddiadau 
lleol? 

Cyngor Cymuned Trellech 20/01/2017 
 
 

Gwnaed sylwadau tebyg i’r rhai a wnaed gan Bwyllgor 
Neuadd Bentref Y Narth a U3A Cil-y-coed uchod. 
 

  Dywedasant hefyd: - Mae Cyngor Cymuned Unedig 
Trellech wedi cymryd diddordeb mawr yn y mynediad i 
gefn gwlad sydd ar gael ger Penalt, Y Narth, Trellech, 
Llanishen, Catbrook, Whitebrook a Llandogo.  Mae 
preswylwyr ac ymwelwyr yn gwneud cryn ddefnydd o’r 
Rhwydwaith HTC ac yn mwynhau defnyddio Tir Mynediad 
sy’n berchen i Gyfoeth Naturiol Cymru.  Mae ymwelwyr a 
cherddwyr yn gwneud cyfraniad sylweddol i incwm llawer 
o fusnesau lleol, yn enwedig siopau, tafarndai a llety 
Gwely a Brecwast.  Fel yn achos sawl ardal arall yn Sir 
Fynwy, mae hawliau tramwy sy’n cael eu cynnal a’u 
cadw’n dda yn bwysig o ran twristiaeth 

 
Mae sawl Cynllun Cymunedol, gan gynnwys Cynllun 
Cymuned Y Narth 2015, wedi nodi bod llwybrau troed 
cyhoeddus a hawliau tramwy yn bwysig i breswylwyr.  Yn 
y Narth, arweiniodd hyn at sefydlu Project Llwybrau Troed 
Narth a’r Cyffiniau a oedd â gwirfoddolwyr yn gyfrifol 
amdano.  Mae arolwg cynhwysfawr o HTC o amgylch Y 
Narth wedi ei gynnal ac mae rhaglen yn cael ei rhoi ar 
waith sy’n cynnwys gwaith megis gwella arwyddion, clirio 
rhai llwybrau sydd â rhwystrau arnynt a gwella mynediad.  
Yn rhedeg ochr yn ochr â’r gwaith ymarferol mae cynllun 
arall sy’n annog defnyddio’r rhwydwaith ar gyfer ymarfer 
corff a mwynhad yn yr awyr agored. 

 
Mae Rheolaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Fynwy wedi bod o 
help mawr wrth roi anogaeth, hyfforddiant, cefnogaeth, 
pobl, deunyddiau ac offer i hwyluso gwaith ein 
gwirfoddolwyr lleol.  Mae eu mewnbwn wedi bod yn 
allweddol ac rydym yn pryderu’n fawr y bydd yr adolygiad 
yma’n cael ei ddefnyddio i dorri cyllidebau ar gyfer 
Rheolaeth Cefn Gwlad ac ar gyfer gweithgareddau a 
gwasanaethau sy’n cefnogi mynediad i gefn gwlad. 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

Rydym yn edrych ymlaen i’r cyfle i gymryd rhan yn yr 
adolygiad o’r CGHT ac rydym yn nodi ei fod yn y cyfnod 
cynllunio cynnar ar hyn o bryd.  Hoffem gael ein 
hychwanegu i’r rhestr o ymgynghorai a byddwn yn falch o 
gyfrannu ym mha bynnag ffordd y gallwn a fydd o help i 
chi. 
 

U3A Trefnywy 03/02/2017 
Gweler sylwadau Pwyllgor Neuadd Bentref Y Narth 
uchod.  Yn ogystal: 

Mae ein haelodau’n gwneud defnydd cyson o’r 
rhwydwaith hawliau tramwy, ac rydym wedi gweld 
dirywiad amlwg dros y blynyddoedd diwethaf a diffyg 
cyfeiriad o ran gweithio gyda’r U3As a Cherddwyr i gael 
gwared ar rwystrau ar lwybrau troed cyhoeddus a 
sicrhau bod camfeydd a phontydd pwysig yn cael eu 
trwsio.  

Rydym yn gobeithio y bydd ein hymateb i’r Adolygiad yn 
cael ei gymryd i ystyriaeth, a rhowch wybod i ni os gallwn 
fod o gymorth pellach os gwelwch yn dda. Hoffem gael ein 
cynnwys mewn unrhyw ymgynghoriad arall yn y dyfodol 
ac fe hoffem gael ein diweddaru fel y mae’r gwaith yn 
mynd yn ei flaen.  

Ymddiriedolaeth Camlesi 
ac Afonydd 

27/01/2017 
Diolch am roi gwybod i’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac 
Afonydd (yr Ymddiriedolaeth) fod y Cyngor yn cynnal 
adolygiad o’r CGHT. Mae’r Ymddiriedolaeth yn berchen 
ar, ac yn cynnal a chadw rhannau o gamlas Sir Fynwy ac 
Brycheiniog, ac rydym yn hyrwyddo llwybrau tynnu fel 
rhan o’r Gwasanaeth Iechyd Naturiol, fel campfa awyr 
agored, lle perffaith i ymarfer corff, cymryd rhan mewn 
gweithgareddau hamdden a mwynhau am ddim yn yr 
awyr agored.   Mae gan y llwybr tynnu ran i’w chwarae, 
hefyd, yn y rhwydwaith Teithio Llesol ac mae’n rhan o 
NCN 49. Mae Llwybr Dyffryn Gwy yn dilyn rhan o’r llwybr 
tynnu ac mae nifer o deithiau cerdded, sy’n dilyn y 
gamlas, yn cael eu hyrwyddo drwy Safle Treftadaeth y 
Byd, a’r gobaith yw y bydd modd hyrwyddo Glanfa 
Goytre fel hwb ar gyfer cerdded yn y dyfodol. 

Byddai’r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yn 
croesawu’r cyfle i gyfarfod gyda chi wrth i’r adolygiad 
drafft gael ei lunio, er mwyn darparu gwybodaeth 
ychwanegol, os yn bosibl, ac i edrych ar ac ystyried 
meysydd y gellir gweithio mewn partneriaeth arnynt yn y 
dyfodol. 
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Ymgynghorai 
Dyddiad 
Derbyn Sylwadau 

 

Cyfoeth Naturiol Cymru 26/01/17 
Diolch yn fawr am anfon eich cynllun amlinellol a’r 
amserlen ar gyfer yr Adolygiad o Gynllun Gwella Hawliau 
Tramwy Cyngor Sir Fynwy atom. Rydym yn nodi’r 
amserlen y cyfeirir ati.    

Gan mai dyma’r amlinelliad a’r amserlen gyntaf i ni eu 
derbyn ar gyfer y CGHT, pe byddai o fudd i chi, byddem 
yn hoffi gweithio gyda chi i edrych yn fanylach ar y ffordd 
orau y gall CNC eich helpu i adolygu’r CGHT. 

Ein bwriad yw ceisio darparu gwybodaeth yn ystod 
cyfnod yr adolygiad a’ch cyfeirio at wybodaeth y gallai 
fod gan CNC ac / neu hwyluso trafodaethau mewn 
perthynas â gwaith CNC.  

I’r perwyl yma, bydd Carys Drew, ein Cynghorydd 
Hamdden a Mynediad yn cysylltu â chi maes o law i 
drafod. 

Yr unig sylw bychan sydd gennym ar yr ymgynghoriad yw 
mewn perthynas ag adran 4. Ble nodir bod ‘CNC angen i 
wybodaeth ar gofnodion cyfyngiadau a’r prosesau fod 
mewn lle ar gyfer cymeradwyo hyn’.  Er i’r sylw gael ei 
wneud yn wreiddiol fel rhan o’n cyngor i Lywodraeth 
Cymru wrth iddynt ddatblygu’r canllawiau drafft ar 
Gynlluniau Gwella Hawliau Tramwy, gan fod Llywodraeth 
Cymru wedi ei fabwysiadu, dylid cyfeirio at hyn fel 
gofyniad yn unol â Chanllaw Statudol Llywodraeth 
Cymru (nid CNC).  

 

 

Yn ogystal â’r ymatebion uchod, derbyniwyd cais ar y 4ydd o Hydref 2016, gan Matthew Hamar, 
Cadeirydd UTAG, y tu allan i’r ymgynghoriad swyddogol, am ramp o Ynys Brynbuga i fyny i’r rheilffordd.  
Dywedodd y byddai hyn yn sicrhau taith gron, ddi-rwystr o amgylch Brynbuga.  Gwnaed cais hefyd i 
droi’r trac rheilffordd o Brynbuga i Little Mill yn lwybr beicio.  

Ar y 24ain o Ebrill dywedodd Usk Trail Access Group eu bod eisiau i’r llwybrau canlynol gael eu creu:-  
 1 – Creu llwybr beicio / llwybr troed o Little Mill i Ysgol Gynradd Brynbuga ar hyd yr hen reilffordd (ar 
hyd rhan sy’n ddarostyngedig i gais cynllunio ar hyn o bryd, ac ar hyd y rheilffordd sy’n rhedeg ochor yn 
ochor â BAE a thros pont yr afon, drwy dwnnel i’r hen Ffordd Trefnywy ble byddai angen cysylltiad â’r 
ffordd fawr).  
2 – Creu llwybr troed â wyneb caled ar hyd llwybr glan yr afon, yn rhedeg i’r De o’r hen bont ffordd 
(A472) i’r cae criced ar ochor Ddwyreiniol Afon Wysg. Ar hyn o bryd mae llwybr mwdlyd yno a does dim 
modd i bobl sy’n defnyddio cadeiriau olwyn na phramiau fynd arno. Mae’r llwybr hefyd yn mynd yn wlyb 
iawn yn ystod misoedd y Gaeaf. Er ein bod yn deall nad yw’r llwybr hwn wedi ei gofnodi ar y Map 
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Diffiniol o HTC, mae wedi bod yn cael ei ddefnyddio am ddegawdau lawer heb rwystr ac fe ellir cymryd 
yn ganiataol ei fod yn hawl tramwy cyhoeddus.  
3 – Gwella’r llwybr troed cyhoeddus sy’n rhedeg o ochor ddeheuol yr A472 (gyferbyn â’r Halfway Inn) 
i’r rheilffordd (GR 324029) a’i droi’n lwybr beicio (neu lwybr marchogaeth). Mae angen gwneud hyn er 
mwyn cysylltu’r llwybr beicio arfaethedig â’r brif ffordd. 

Mewn ymateb i wahoddiad i’r gweithdy a chael gweld yr adroddiadau asesiad, derbyniwyd y canlynol:- 

Dywedodd Ramblers Dyffryn Gwy: “Rwyf wedi edrych ar yr ymateb a roddwyd gennym i’r CGHT 
diwethaf ac rwy’n meddwl bod ein ymateb y tro hwn yn union yr un fath, oni bai ein bod yn gofyn am 
fwy o ymgais gan Y Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad i fynd i’r afael â rhwystrau sy’n cael eu gosod 
gan berchnogon tir ar yr hawliau tramwy. Mae’r rhan fwyaf o’r hen faterion, sydd heb eu datrys, yr wyf 
wedi ymbil ar y Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad i ddelio â hwy yn ymwneud â rhwystrau gan 
berchnogion tir ac mae’r gyfradd llwyddo o ran datrys y materion rhain yn drychinebus, gyda’r rhan 
fwyaf ohonynt yn hyn na 10 mlwydd oed. 

Dywedodd Swyddog Gorfodi Cyngor Sir Fynwy “Rwyf wedi darllen y rhan ar gynnal a chadw a gorfodi’n 
gyflym ac rwyf yn meddwl fod yr hyn oedd ynddi’n deg. Oes, mae angen dull newydd mwy prydlon ar 
gyfer gorfodi – mae’r rhybuddion melyn newydd wedi bod yn eithaf effeithiol.  Yn ogystal, mae nifer o 
broblemau wedi codi gyda’r Map Diffiniol ac nid yw edrych ar fap diffiniol sy’n 67 mlwydd oed yn helpu” 
 
Mr Cadman “Byddem yn ddiolchgar pe gallech gefnogi cynnwys llwybrau Llanvair Kilgeddin i Nantyderry 
yn y cynllun blaenoriaeth.  O’r arolygon dros y dair blynedd diwethaf, mae dealltwriaeth glir o’r hyn sydd 
angen ei wneud a chefnogaeth gan berchnogion y tir.  Yn ogystal a’r buddion ar gyfer trigolion lleol, mae 
nifer gynyddol o opsiynau o ran llety ar gael i ymwelwyr yn yr ardal a byddai’r busnesau rhain yn elwa pe 
byddai mynediad i gefn gwlad yn cael ei wella yn ein rhan ni o Ddyffryn Wysg; Parc Carafanau Pont 
Kemys, bythynnod Swanmeadow, Gwely a Brecwast Glanusk Farm, y safle Glampio newydd, ac yn fwy 
diweddar y cais i drosi’r gyn ysgol yn Llanvair Kilgeddin yn lety gwely a brecwast.”  
 

4.0 YMATEBION I’R HOLIADUR 
Roedd tri holiadur, un ar gyfer y cyhoedd, un ar gyfer sefydliadau ac un ar gyfer rheolwyr tir.  Roeddent 
ar gael dros e-bost ac roeddent ar wefan Sir Fynwy.  Cawsant eu hysbysebu yn y wasg hefyd.  Ni 
ymatebodd pawb i bob cwestiwn.  

4.1 HOLIADUR Y CYHOEDD  

 Cafwyd 235 ymateb. O’r rheiny roedd 52% yn wrywaidd, 47% yn fenywaidd a doedd dim gwybodaeth 
am 1%. Dim ond un ymatebydd oedd o’r grŵp oedran 19-24 oed. A ni chafwyd yr un ymateb o grwpiau 
iau.  Roedd 8% o’r ymatebwyr yn y grŵp oedran 25-44, roedd 8% dros 75 oed, roedd 16% rhwng 45-59 
oed ac roedd 68% rhwng 60-74 mlwydd oed.   

1. A ydych chi’n aelod o unrhyw un o’r sefydliadau, clybiau neu grwpiau canlynol (ticiwch bob un 

sy’n berthnasol)? 

Dangosodd canlyniad y cwestiwn hwn fod 98% o’r ymatebwyr yn aelodau ac felly byddai’r 

gwasanaeth cefn gwlad yn elwa o weithio mewn partneriaeth â’r grwpiau yma. 

      
Yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol 85 

Ymddiriedolaeth Bywyd 
Gwyllt 41 

RSPB    34                               
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Clwb neu gymdeithas gerdded 
129 

CCP, Grŵp Marchogaeth, 
clwb neu sefydliad merlod 
26     

Clwb neu sefydliad beicio 12  
  

Coed Cadw 
18  

Clwb Rhedeg        9          Clwb Oddi ar y Ffordd 2 

  Dim un 5 

                                                  

Pa mor aml yr ydych chi’n ymweld â chefn gwlad Sir Fynwy (ticiwch un)? 

      
    

 Pa rai o’r canlynol sy’n eich hatal rhag defnyddio cefn gwlad yn Sir Fynwy neu sy’n effeithio ar sut yr 
ydych yn ei ddefnyddio? 

Ddim yn hoffi cerdded / beicio 
ayyb 0     

Cyfyngiadau iechyd 11 Da byw / anifeiliaid 59                        

Ddim yn medru darllen map 0                  Diffyg gwybodaeth 12       Gwrthdaro gyda pherchnogion tir 
68                                

Ei chael hi’n anodd cyrraedd 
cefn gwlad 0 

Diffyg llefydd diogel i barcio 13                  Llwybrau ddim yn glir 91   

Profiad gwael yn y gorffennol 1               Diffyg o ran croesi afonydd 13 Gwellt wedi tyfu dros lwybrau 110           

Math o dirwedd 2             Diffyg amser 31                                  Llwybrau wedi eu rhwystro gyda 
chnydau / aredig 115     
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Pryderon am ddiogelwch 
personol 7 

Problemau defnyddio ffyrdd / 
llain ymyl ffordd i gysylltu 
llwybrau 41 

Arall 22 

Gormod o faw ci 9 Anhawster gyda mynediad 48      

    

 Pa fathau o lefydd ydych chi’n ymweld â hwy yng nghefn gwlad Sir Fynwy fel arfer? (ticiwch bob 
un sy’n berthnasol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ydych chi erioed wedi defnyddio un o’r llwybrau pellter hir sy’n cael eu hyrwyddo yn Sir Fynwy? 

(ticiwch bob un sy’n berthnasol) 
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Beth yw eich rhesymau dros ddefnyddio Hawliau Tramwy (ticiwch bob un sy’n berthnasol)?   
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  Yn ystod ymweliad, pa mor bell ydych chi’n teithio ar hawliau tramwy yng nghefn gwlad fel 
arfer?  
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  17 
 

 

 

 

Pan ydych yn defnyddio hawliau tramwy yn Sir Fynwy, pa mor fodlon ydych chi gyda’r 

darpariaethau canlynol (un tic ar gyfer pob ateb) 

 Bodlon iawn  Bodlon  Anfodlon  Dim barn 

Y rhwydwaith hawliau 
tramwy gyfredol 

14 169 38 14 

Cynnal a chadw cyffredinol 
ar lwybrau (wyneb y llwybr 
ayyb) 

3 150 72 10 

Mynediad i bobl anabl 0 51 65 119 

Cyflwr camfeydd a giatiau 3 155 73 4 

Arwyddion ar lwybrau / 
diwedd ffyrdd 

6 137 79 13 

Marcio Ffordd ar lwybrau 4 91 124 16 
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Nifer o lwybrau yn agos i’ch 
cartref 

55 114 30 36 

Gwybodaeth sy’n cael ei 
ddarparu gan Gyngor Sir 
Fynwy ynglŷn â hawliau 
tramwy 

4 142 50 39 

Gorfodi yn gyffredinol o ran 
llwybrau (rhwystrau ayyb)  

3 86 123 23 

Y cofnod o lwybrau a map 
electroneg rhyngweithiol a 
ddarperir gan Cefn Gwlad 

6 79 54 96 

 

Wrth ystyried mynediad i gefn gwlad Sir Fynwy a defnyddio’r hawliau tramwy, a oes yna unrhyw 

bethau penodol nad ydych yn eu hoffi, neu bethau yr hoffech weld yn cael eu gwneud yn 

wahanol? 

Roedd sawl ymatebydd yn teimlo bod gwella arwyddion yn bwysig.  Roedd sawl sylw hefyd ynglŷn â 
gwella strwythurau ar gyfer y rheiny sy’n llai abl ac ar gyfer cŵn.  Roedd cryn dipyn yn teimlo y dylai 
cynnydd fod o ran gorfodi ac roedd ambell i sylw ynglŷn â gorfodi fel ffordd o ddelio â gweithgareddau 
oddi ar y ffordd anghyfreithlon.  Roedd sawl un eisiau gweld gwell cyfathrebu a sawl un, hefyd, eisiau 
gweld mwy o ddefnydd o wirfoddolwyr a chynghorau cymuned er mwyn cynnal ac ariannu gwelliannau.  
Gwnaed sylwadau hefyd ynglŷn â’r diffyg llwybrau ceffyl a lleiniau ochor ffordd a ffyrdd diddosbarth a 
gynhelir, sy’n eu cysylltu.    
 
Dyma ddetholiad o’r sylwadau a wnaed:- 
 

 Llai o gamfeydd, gyda mynediad ar gyfer ci mawr yn eu lle! 
   

 Mwy o orfodaeth er mwyn mynd i’r afael â beiciau modur oddi ar y ffordd anghyfreithlon.  
Peidiwch a diheintio llwybrau’n ormodol 
 

 CNC yn bod yn rhu sensitif ynglŷn â beth sy’n berchen iddynt hwy. 
 

 Mwy o gyfathrebu ynglŷn â chyflwr y llwybrau a’r hawliau tramwy.  

 Rydym angen llwybrau beicio effeithiol a diogel yn enwedig o amgylch Brynbuga.  Angen gwell 
cynnal a chadw ar lwybrau troed. 

 

 Arwyddion cliriach... rydym wedi bod ar goll sawl gwaith wedi i ni golli llwybr. 
  

 Arwyddion clir yn nodi cychwyn a diwedd hawl tramwy. Llwybrau awgrymedig a gwybodaeth am 
fywyd gwyllt ar y wefan. 

 

 Arwyddion cliriach ar adegau a symud rhwystrau.  Gwell dulliau gorfodi er mwyn delio â rhai 
perchnogion tir neu denantiaid. 
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 Rydym yn lwcus iawn yn lle yr ydw i’n byw (Y Narth) oherwydd mae gwirfoddolwyr lleol yn 
gweithio’n galed i gadw llwybrau troed mewn cyflwr da. 

 

 Mae coed yn syrthio’n broblem ar lwybrau yn Nyffryn Gwy a’r cyffiniau. 
 

 Mae beiciau modur yn berygl bywyd. Mae grwpiau’n troi’r llwybrau’n fwd dwfn llithrig ac mae’r 
sŵn yn difetha ein Suliau heddychlon gartref.  

 

 Mwy o arwyddion a mwy cyfeillgar ar gyfer ymwelwyr. Byrddau mapiau, meinciau ac ardaloedd 
picnic er mwyn gwneud i chi deimlo’n fwy cartrefol a’ch annog i stampio a threulio amser. 
Weithiau mae’n teimlo fel gorymdaith o a i b. 

 

 Fe hoffwn fwy o daflenni gyda llwybrau arnynt wedi eu gosod mewn siopau hygyrch a llyfrgell 
gyfagos.  

       Mae gormod o hawliau tramwy sydd wedi diflannu i bob pwrpas o ganlyniad i ddiffyg parch gan 
berchnogion tir. Mae hyn, yn bennaf, yn berthnasol i ganol y sir ac mae wedi gwneud i mi beidio 
bod eisiau mynd am dro mewn ardaloedd gan fy mod yn gwybod y byddaf yn dod wyneb yn 
wyneb â phroblemau. Byddai cynnal y rhwydwaith hawliau tramwy yn fy annog i ymweld â’r 
ardaloedd yma sydd ddim yn cael eu cynnal ddigon. 

 

 Rhowch giatiau hygyrch yn lle camfeydd. Yn ogystal, gwella ardaloedd o amgylch y fynedfa i 
lwybr sy’n aml yn mynd yn llithrig ac yn fwdlyd. 

 

 Angen mwy o fuddsoddiad o ran cynnal a chadw hawliau tramwy ond gwerthfawrogi 
cyfyngiadau cyllideb. Blaenoriaethwch lwybrau strategol sy’n cysylltu atyniadau allweddol a 
mannau mynediad o bosib e.e. llwybrau bws, meysydd parcio ayyb. Hefyd byddai darparu 
llwybrau beicio diogel oddi ar y ffordd yn flaenoriaeth i mi. 

 

 Yn aml does dim darpariaeth ar gyfer cŵn ar gamfeydd sydd yn annerbyniol – dyw eu codi dros 
gamfeydd ddim yn hawdd (a gall arwain at anaf) 

 

 Rwyf wedi rhoi’r ateb ‘bodlon’ i nifer o’r cwestiynau uchod gan eu bod yn foddhaol gan amlaf, 
ond ar gyfer rhai, rwyf yn “anfodlon” weithiau. Mae llwybrau wedi eu rhwystro, weithiau ar 
bwrpas gan berchnogion tir. Nid wyf yn teimlo bod Sir Fynwy’n ddigon cryf o ran gorfodi wrth 
ddelio â rhwystrau. Hefyd giatiau ar hawliau tramwy’n cael eu cloi gan berchnogion tir. 

 

 Rwyf yn gwerthfawrogi bod angen ffensys sy’n cadw stoc i mewn, ond byddai fflapiau cŵn wrth 
ochor camfeydd yn ei gwneud hi’n haws. 

  

 Mwy o adnoddau’n cael eu rhoi i’r tîm llwybrau troed h.y. hoelion a rhawiau 
 

 Mae beiciau modur oddi ar y ffordd yn broblem fawr yn ardal Dyffryn Gwy Isaf.  
 
I raddau helaeth mae hyn yn broblem gan fod nifer o draciau yn briffyrdd i bob pwrpas ac ar 
agor i bob cerbyd. Mae angen newid dosbarthiad y ffyrdd yma i lwybr troed neu lwybr ceffyl ac 
mae angen symud y cyfrifoldeb oddi wrth yr Adran Priffyrdd, sy’n gwneud dim o gwbwl i gynnal y 
traciau yma, i Rheolaeth Cefn Gwlad, sy’n weithgar o gwmpas Y Narth, o leiaf. 
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 Mae angen pwynt cyswllt er mwyn rhoi gwybod am lwybrau wedi eu rhwystro, mae’n anodd 
cael gafael ar y person cywir.  Angen cynnwys grwpiau cerdded a grwpiau eraill sydd â 
diddordeb wrth gynnal a rhoi gwybod. 

 

 Addysgu perchnogion tir ynglŷn â’u cyfrifoldeb i gadw mynedfeydd ar agor e.e. gosod bylchau 
diogel mewn ffensys trydan; peidio defnyddio weiren bigog wrth gamfa  

 

 Gwell arwyddion yn enwedig o amgylch adeiladau fferm ac ar dir fferm. Dylai perchnogion tir 
gael gwybod am yr hawliau tramwy sy’n croesi eu tir a chael gwybod ei bod yn anghyfreithlon 
rhwystro hawl tramwy neu atal mynediad i’r hawl tramwy. 

 

 Byddai’n ddefnyddiol medru cael gafael ar wybodaeth gyfredol ar gyflwr llwybrau yn electroneg. 
 

 Y peth pwysicaf yw gwneud yn siŵr bod arwyddion a marciau ffordd digonol ar draws y 
rhwydwaith a sicrhau ei bod yn cael ei chynnal yn effeithiol gyda chamfeydd, giatiau a phontydd 
ayyb defnyddiadwy.  Felly, ei gwneud yn ddigon da fyddai’r flaenoriaeth fwyaf.  Rwyf yn derbyn y 
byddai hyn yn gofyn am gyfranogiad gan defnyddwyr a chymunedau, felly mae tîm hawliau 
tramwy Cyngor Sir Fynwy sy’n bodoli ar hyn o bryd (wardeniaid maes) a’r cydlynydd 
gwirfoddolwyr yn hanfodol 

 

 Yn ne Sir Fynwy, heb os, mae diffyg llwybrau ceffyl  a thraciau cyfyngedig ar gyfer y rheiny sy’n 
marchogaeth ceffylau a gyrwyr certiau.  Mae rhai traciau cyfyngedig wedi cau, ac nid yw eraill 
wedi eu marcio fel Cilffyrdd cyfyngedig.  Mae giatiau wedi eu cloi, sy’n atal y rheiny sy’n 
marchogaeth ceffyl a gyrwyr certiau rhag cael mynediad i draciau cyfyngedig ar draws caeau.  
Os nad oes modd eu defnyddio, yna mae’n bosib y byddwn yn eu colli! 

 

 Yn aml mae lleiniau rhwng llwybrau a ffyrdd wedi gordyfu, ac yn aml nid ydynt yn cael eu cynnal 
o gwbwl, byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr pe byddai modd i’r cyngor dorri’r llwybr cyfan 
pan yn torri’r gwair ger y ffordd. 

 

 R65. Gellid gwella’r rhwydwaith hawliau tramwy pe byddai perchnogion tir yn cael eu hannog i 
wneud mwy i gynnal llwybrau sy’n rhedeg dros eu tir drwy sicrhau bod llwybrau’n cael eu 
cadw’n glir, bod camfeydd ayyb mewn cyflwr da a sicrhau nad yw gwrychoedd yn achosi rhwystr 
neu niwsans. Efallai y byddai o fudd i bawb pe byddent yn cael eu hannog i osod pyst marcio 
ffordd i gyfeirio llwybrau ar eu tir.  
 

 Gall cau HTC dros dro fod yn broblem ddifrifol, mae’n ymddangos bod hyn weithiau’n cael ei 
ganiatáu heb gyfiawnhad mewn gwirionedd, heb i lwybr amgen gael ei ddarparu er bod modd 
gwneud hynny weithiau, ac, yn ôl pob golwg, heb fawr o ystyriaeth i’r rheiny sy’n defnyddio’r 
llwybr. Mae’n ymddangos, fel arfer, bod gorchmynion i gau hawliau tramwy’n cael eu caniatáu 
am chwe mis, hyd yn oed pan nad yw’n angenrheidiol i’r llwybr fod ar gau am gyhyd, a golyga 
hyn bod defnyddwyr y llwybr yn cael eu hatal rhag ei ddefnyddio’n ddi-angen. Yn aml mae 
rhybydd sy’n dweud fod y llwybr ar gau dros dro yn cael ei osod o’r golwg, yn rhybuddio pobl ei 
bod yn drosedd mynd yn groes i’r gorchymyn, er nad yw’r llwybr wedi cau mewn gwirionedd, 
mae ar agor a heb gael ei gau eto. Mae’n bosib bod cau llwybrau weithiau’n angenrheidiol, ond 
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rwy’n teimlo y dylid gwneud mwy i atal pob rhag cael eu gorfodi i roi’r gorau i ddefnyddio 
llwybrau heb angen, ac os yn bosib, dylid darparu llwybrau amgen.  
 

 R65.  . Gordyfiant ar gamfeydd, yn enwedig ar ochor y ffordd. Mae lleiniau’n cael eu torri, ond 
mae mynediad i gamfeydd yn cael eu hanwybyddu. Yn yr un modd gydag arwyddion – unai wedi 
eu torri i ffwrdd gyda pheiriant torri gwrych, neu mae Iddew yn gordyfu drostynt.   Mae gennyf 
dystiolaeth ffotograffig sy’n dangos pa mor wael y mae llwybrau troed yn cael eu cynnal a’u 
cadw yn fy ardal leol, mae nifer ohonynt yn prysur ddiflannu.   Mae angen adnoddau ariannol i 
ddatrys y problemau yma ac ychydig o synnwyr cyffredin o ran y defnydd o adnoddau llafur / 
peiriannau.  
 

 R70. Dylai mwy o hawliau tramwy ddod yn hawliau tramwy aml ddefnyddiwr ar gyfer cerddwyr 
a beicwyr. Mae’r twf mewn beicio mynydd yn rhoi mwy o bwysau ar nifer gyfyngedig o lwybrau 
ceffyl a chilffyrdd. 

 

 R77 Gwnewch fynedfeydd gyda giatiau hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn a’u gwneud  yn hawdd 
i’w defnyddio. Er fy mod yn deall bod angen rheoli da byw mewn caeau. Tarmacio y tu mewn i 
giatiau ac o’u cwmpas fel bod llai o byllau mwdlyd ac er mwyn i ddefnyddwyr cadair olwyn 
beidio bod ofn mynd yn sownd.  

 

 R79 Hoffi gweld rheoleiddio mwy effeithiol o feiciau modur a cherbydau oddi ar y ffordd 
anghyfreithlon, ac o ddefnydd anghyfreithlon o balmentydd Pont Gwy gan feicwyr sydd ddim yn 
dod oddi ar eu beic, oherwydd rwyf wedi bod yn agos iawn i gael fy nharo ar sawl achlysur, hyd 
yn oed yn y Mynyddoedd Du.  

 

 R81. Fe hoffwn weld llwybrau ceffyl yn cael eu clirio ddwywaith y flwyddyn – mae rhai o’r llwyni 
wedi gordyfu i’r fath raddau, mae’n amhosibl cerdded arnynt ar droed, heb sôn am gyda cheffyl. 
Prin iawn yw’r llwybrau ceffyl yn Sir Fynwy, mae’n rhaid croesi ffyrdd prysur er mwyn mynd o un 
i’r llall, ond does dim modd defnyddio’r rhan fwyaf o’r llwybrau rhain am bod gordyfiant ac 
erydiad mor ddrwg. Rwyf wedi bod yn fodlon â’r llwybrau troed pan yr wyf wedi bod yn cerdded.  

 

 R82. Cysylltu llwybrau ceffyl er mwyn osgoi ffyrdd peryglus (Tre-Herbert Road Llandegveth yn 
enghraifft berffaith) neu creu lle diogel i barcio er mwyn dadlwytho ceffylau cyn defnyddio’r 
llwybrau. 

 

 Gweithio mewn partneriaeth gyda chynghorau cymuned, elusennau a’r cyhoedd er mwyn newid 
camfeydd am giatiau mochyn pan yn bosibl, neu o leiaf creu mynediad ar gyfer cŵn, mae 
camfeydd mewn mannau eraill wedi cael hyn ers blynyddoedd. Byddai’r cyhoedd yn cyfrannu 
tuag at ymgyrch codi arian bwrpasol sydd wedi ei hyrwyddo’n dda ar gyfer cynyddu mynediad. 
Gellid gwneud hyn ar lefel cyngor cymuned ac ar lefel sirol. Mae gan bob cymuned lawer o arian 
ar gael i wasanaethu ei chymuned. Pa well defnydd o’r arian na chefnogi mynediad a bywydau 
iach? Does dim cyfleusterau na bysiau / llawer o fysiau mewn nifer o’n pentrefi, ac mae hyn 
gwneud i bobl hyn deimlo eu bod wedi eu caethiwo  Yn ein sir hardd, diogel a chroesawgar, 
mae’n rhaid i lwybrau troed gael eu gwerthfawrogi.  
 
 Dylid annog peidio codi ffensys mewn caeau heb dda byw ynddynt er mwyn hybu a chreu 
coridorau bywyd gwyllt newydd.  
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 Mae creu llwybrau caniataol wedi bod yn llwyddiant mawr mewn mannau eraill i greu teithiau 
cylchol byr a hir. Ni chefais lwyddiant wrth gynnig hyn i gyngor cymuned Llanofer ar gyfer fy 
mhentref fy hun - Llanfair Kilgeddin. Y gobaith yw creu mynediad oddi ar y ffordd diogel er mwyn 
i ni allu ymuno â Llwybr Dyffryn Wysg a’r dafarn agosaf. Does gennym ddim cyfleusterau, mae 
nifer o’r trigolion yn oedrannus ac mae sawl busnes twristiaeth yn yr ardal, gan gynnwys fy un i.  
 
5. Gallai Sir Fynwy greu partneriaeth gyda chynghorau cyfagos er mwyn prynu nifer swmpus o 
offer fel giatiau mochyn, gan leihau costau a chreu cydlyniant ar lwybrau lleol a llwybrau 
cenedlaethol.  
 
6. Mae angen mwy o lwybrau beicio arnom ar frys ar gyfer twristiaid ac er mwyn cysylltu 
pentrefi a threfi. Rydym yn falch iawn o’r Velothon ac mae gennym nifer o feicwyr drwy’r 
flwyddyn, ond fel preswylydd lleol, nid wyf yn beicio yma am nad wyf yn teimlo fod gwneud 
hynny’n ddiogel. Mae nifer o’n ffyrdd yn gul ac mae llawer o yrwyr yn gyrru’n gyflym ac yn 
gwylltio. Yn ogystal, mae llawer o feicwyr yn bod yn anystyriol mewn sawl ffordd, gan gynnwys 
seiclo ochor yn ochor.  

 
 

  Cyllid annigonol ar gyfer llwybrau troed a chynnal dodrefn.   Datblygu mwy o waith i 
wirfoddolwyr, ehangu sgôp eu mewnbwn. 

 

 Mwy o fynediad i farchogwyr ceffylau. Mae nifer o ffyrdd y sir yn dod mor brysur, maent yn 
beryglus. Cul-desacs yw nifer o lwybrau ceffyl, neu mae eu dosbarthiad yn newid gan olygu nad 
oes modd cario mlaen arnynt. Mae marchogwyr yn aml yn teimlo fer dinasyddion eilradd 

 

 Mae angen mwy o lwybrau oddi ar y ffordd ar gyfer beicwyr a marchogion ceffyl er mwyn eu 
cael oddi ar y ffyrdd peryglus.  Serch hynny, mae angen i lwybrau sydd wedi cael eu creu / 
addasu sicrhau nad ydynt yn fagnetau ar gyfer beiciau modur oddi ar y ffordd, sy’n dod draw o 
Fryste / Birmingham drwy ddefnyddio’r bariau yr awgrymodd y CCP. 

 

 Anifeiliaid fferm, yn enwedig gwartheg ar lwybrau troed. Mae pobl yr wyf yn eu hadnabod yn 
osgoi caeau sydd â gwartheg ynddynt.  Byddai arwyddion ynglŷn â’r gwartheg a sut i ymateb 
iddynt yn fuddiol, neu, o bosib, ymweliadau fferm sy’n cynnwys cyngor gan ffermwr. A ddylai 
rhywun gerdded o gwmpas haid neu gadw at y llwybr troed? Rwyf wedi osgoi un cae gyda 
gwartheg ynddo oherwydd nifer y da. Mae teirw ifanc hefyd wedi bygwth rhuthro tuag ataf.  

 

 Mwy o swyddogion maes i gefnogi gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith cynnal a chadw ar 
lwybrau. 

 

 mwy o arwyddion / byrddau bach gyda gwybodaeth am lwybrau a ble maent yn mynd 
 

 Rhoi sylw i gamfeydd a gosod mwy o giatiau er mwyn galluogi pobl hyn i gael mynediad.  Llawer 
gyda phroblemau clun / pen-glin ac yn ei chael yn amhosibl defnyddio camfeydd ansefydlog.  
Mae HTC yn bwysig o ran iechyd a symudedd poblogaeth gynyddol hŷn. 
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 Gweithredu mewn ffordd mwy cydgysylltiedig – mae gennym bontydd newydd gwerth chweil yn 
ardal Llanvapley sy’n adnoddau drud, ond nid oes llawer ohonynt yn arwain at lwybrau sy’n cael 
eu cynnal a’u cadw ac felly ni ellir gwneud llawer o ddefnydd ohonynt. 

 
 

 

 

Oes yna unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu y teimlwch fyddai o fudd, neu’n gwella’r ffordd y 

mae pobl yn defnyddio ac yn mwynhau cefn gwlad yn Sir Fynwy? 

Gweler yr ymatebion isod.  Nodir fod nifer yn debyg iawn felly nid yw pob un wedi eu cynnwys yn yr 
achos yma.  Roedd nifer o ymatebion yn debyg iawn i’r ymatebion i’r cwestiwn blaenorol ynglŷn â 
gwella arwyddion a chynnal a chadw. Nid yw’r rhain, ychwaith, wedi eu cynnwys gan eu bod yn cael eu 
cynnwys mewn rhannau eraill o’r adroddiad. Nid oes unrhyw fanylion personol na sylwadau sarhaus 
wedi cael eu cynnwys.   

 Hoffwn weld ymrwymiad cryfach gan Cyfoeth Naturiol Cymru i gynnal a chadw a darparu 
llwybrau gydag marciau ffyrdd arnynt, a mynediad i lwybrau ar dir CNC yn gyffredinol. 

 Mwy o safleoedd picnic efallai 

 Byddai cynnwys sylwadau ar addasrwydd llwybrau i gŵn mewn cyhoeddiadau ynglŷn â llwybrau 
troed ayyb o fudd i berchnogion cŵn, a byddai hefyd yn hybu enw da Sir Fynwy fel sir sy’n 
gyfeillgar i gŵn. 

 Mae’n rhaid manteisio ar gryfderau Sir Fynwy a gwneud cerdded a beicio’n ddiogel yma. Mae 
Brynbuga, a threfi eraill yn marw er y gallent fod yn ganolfannau ar gyfer harddwch a 
gweithgareddau. Dylai HTC weithio law yn llaw â thwristiaeth a busnesau lleol er mwyn gwneud 
ein sir yn le hyd yn oed gwell i ymweld â hi. 

 Mae llwybrau bysiau lleol dan fygythiad.  Byddai’n anodd i rai grwpiau o bobl, megis pobl ifanc, 
gael mynediad i gefn gwlad. 

 Mae angen parch o’r ddwy ochor gan gerddwyr a pherchnogion tir i’w priod hawliau.  Does dim 
amheuaeth gennyf bod bai ar y ddwy ochor ond mae gorfodi ar ran y cyngor yn ymddangos yn 
wan.  Gellid mynd i’r afael â ymddygiad gwrthgymdeithasol gan rhai cerddwr sy’n taflu ysbwriel 
ayyb o bosib.  

 Gwell teithiau cerdded tywysedig a mwy ohonynt. 

 Mae beiciau modur oddi ar y ffordd yn broblem. Efallai darparu mannau pwrpasol ar eu 
cyfer?A’u hyrwyddo drwy sefydliadau / arwyddion. 

 Does dim signal ffôn mewn rhai ardaloedd. Mae gan nifer o’n cerddwyr anabledd o rhyw fath a 
byddai o fudd pe gellid cysylltu â’r gwasanaethau brys pe byddai problem.  

 Nid wyf yn teimlo bod Sir Fynwy’n rhoi digon o flaenoriaeth ac arian i hawliau tramwy. Mae’n 
bwysig o ran iechyd pobl (ac arbed arian i’r GIG) ac hefyd i dwristiaeth. 

 Gwybodaeth ar deithiau cerdded sydd wedi cysylltu â llwybr bws er mwyn gwneud teithiau 
llinol yn haws. 

 Yn amlwg, mae rheolaeth yn hanfodol mewn rhai mannau, ond ceisiwch gadw natur cefn gwlad 
hefyd os gwelwch yn dda. Cadw’r ymdeimlad o wylltineb, annog planhigion ac anifeiliaid drwy 
warchod cynefin.  Peidiwch â cholli’r hyn sy’n ei wneud mor arbennig. 

 Mwy o gyhoeddusrwydd sy’n ymwneud â thwristiaeth – byddai hybu Sir Fynwy fel lleoliad 
gwych ar gyfer cerdded o fudd i bawb.  
Ambell i sedd neu fainc 
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 Gwyliau cerdded ar gyfer ardaloedd lleol yn Sir Fynwy. 

 Gwell arwyddion a mwy o wybodaeth ar-lein ynglŷn â theithiau cerdded sy’n hawdd eu dilyn.  

 Byddai mwy o lwybrau y mae’n hawdd cael mynediad atynt yn ei gwneud yn haws i bobl anabl. 

 Hyrwyddo cefn gwlad fel adnodd sy’n cael ei rannu gan ystod eang o unigolion a grwpiau mewn 
partneriaeth â pherchnogion tir.  

 Mae’r rhwydwaith hawliau tramwy yn cae ei gynnal a’i gadw i safon uwch nac yn y siroedd 
cyfagos.  Ond mae angen ei ddefnyddio, ac mae angen dysgu sgiliau darllen map sylfaenol 
mewn ysgolion. Rwyf wedi gweld faint o gerddwyr sy'n anwybyddu llwybr wedi ei farcio drwy 
gaeau y mae ffrindiau’n berchen arnynt. 

 Byddai’n ddefnyddiol cael map syml A i B ar gychwyn HTC (sy’n mynd ar draws ardaloedd eang 
o dir fferm) er mwyn i’r defnyddiwr deimlo’n hyderus nad ydynt yn crwydro oddi ar y llwybr 
penodedig.  

 Cydweithio gyda pherchnogion tir, elusennau, CNC, DEFRA, cynghorau cyfagos a chynghorau ar 
lefel cenedlaethol er mwyn cael gwared o rywogaethau goresgynnol gyda’n gilydd mewn dull 
cyson dros nifer o flynyddoedd. Mae Himalayan Balsam, Japanese Knotweed ac eraill allan o 
reolaeth. Does dim modd i un cyngor ddatrys y broblem eu hunain. Mae Cymdeithas Afon 
Mynwy wedi profi y gall hyn weithio os yw’n cael ei wneud ar draws ardal ddaearyddol gyfan yn 
gyson dros sawl blwyddyn.  

 Ail agor ffynhonnau Fictorianaidd ar gyfer yfed. Rydym yn lwcus bod rhai yn dal o gwmpas sydd 
mewn cyflwr gweddol. Beth am sicrhau y gellir eu defnyddio eto?  
 Datblygu mannau picnic / chwarae fel y rhai a geir yn y Forest of Dean 

 Mae gwell llwybrau’n golygu mwy o ddefnydd a mwy o fuddion iechyd.  Mae gwell llwybrau’n 
golygu mwy o dwristiaid.  Mae’n rhaid i ni eu cadw ar agor.  

 Sefydlu tîm o wirfoddolwyr i helpu gyda’r gwaith o farcio ffyrdd fel sy’n digwydd yn Ffrainc.  
Gellir ymestyn gwaith y tîm i gasglu ysbwriel a helpu gyda chynnal a chadw traciau. 

 Diweddaru mapiau OS gyda dargyfeiriadau i lwybrau, newid i ffiniau caeau ayyb. 

 Cyhoeddi cyfres o lwybrau cynaliadwy ar gyfer 4x4. 

 Cynyddu’r cyhoeddusrwydd mewn ysgolion 

 Gwell cyhoeddusrwydd ynglŷn â Health Walks – taflenni hysbysebu ynghyd â dosbarthiad i 
feddygfeydd, fferyllfeydd ayyb.  Gwell gofal o lwybrau sy’n cael eu defnyddio i’r perwyl yma ee 
gwneud yn siŵr bod modd cael mynediad i bob llwybr.  Ar gyfer llwybrau cadair olwyn – byrddau 
gwybodaeth neu disgrifiad ysgrifenedig o beth i gadw llygad allan amdanynt.   

 Anfon taflenni i’r holl grwpiau cerdded cofrestredig yn Sir Fynwy. Os oes cyllid ar gael, cynnal 
cynhadledd ar gyfer cerddwyr (sicrhau noddwr) 

 

4.2 HOLIADUR SEFYDLIADAU   

Mae’r Sefydliadau canlynol yn cynrychioli cymysgedd o Grwpiau Defnyddwyr, Cyrff y Llywodraeth ac 
eraill a ymatebodd:- 

1. Grŵp Cerdded U3A Cil-y-Coed  
2. Walkers are Welcome, Cas-gwent 
3. Aelod o FfMLl Sir Fynwy 
4. Rambling and Hill Walking Club, Trefnynwy 
5. Usk Trail Access Group 
6. Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 
7. CLA Cymru 
8. Sustrans 
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9. Cyngor Cymuned St Arvans 
10. Grŵp U3A Cil-y-coed 
11. Cyngor Cymuned Llanbadoc 
12. Cyngor Cymuned Llangwm 
13. Pontypool & District Group of Ramblers Association, Ardal Gwent Fwyaf  
14. Cyngor Cymuned Llangybi Fawr 
15. Cyngor Cymuned Unedig Trellech 
16. The Narth and District Footpath Group 
17. Water of Wales 

Dywedodd y rhan fwyaf o’r Sefydliadau bod diddordeb ganddynt yn Sir Fynwy, ond mae gan bedwar 
sefydliad diddordeb ar lefel rhanbarthol / cenedlaethol a dywedodd dau bod ganddynt ddiddordeb 
lleol iawn.  

 

 

Beth yw eich barn ar rwydwaith Hawliau Tramwy Sir Fynwy ar gyfer defnyddiwyr gwanol?  

 Da iawn Da Gwal  Gwael 
Iawn 

Ddim yn 
gwybod 

Ddim yn 
berthnasol 
/ gadael 
yn wag 

Ar gyfer 
cerddwyr  

2 12 1 1 1 0 

Ar gyfer 
marchogwyr 

0 6 1 1 6 2 

Ar gyfer 
beicwyr 

0 5 4 1 6 0 

Ar gyfer y 
rheiny ag 
anabledd 

0 1 3 6 5 1 

Ar gyfer 
cerbydau 

0 1 0 1 12 2 

 

C5. Yn eich tyb chi, pa mor ymwybodol yw pobl leol ac ymwelwyr o’r hawliau tramwy yn Sir Fynwy? 

Ticiodd 69% o sefydliadau “ymwybodol”.  Ticiodd 31% o sefydliadau “ ddim yn ymwybodol”.  

C6. A yw’ch sefydliad yn ymwybod o’r Map Diffiniol? Ydy neu Na. C6b) Os ydych yn ymwybodol o’r 
Map Diffiniol, a ydych wedi ei ddefnyddio? 

 Dywedodd 94% eu bod yn ymwybodol o’r Map Diffiniol a dywedodd 81% eu bod wedi ei ddefnyddio. 

C7. A oes gan eich sefydliad unrhyw dystiolaeth, a fyddai o fudd wrth lunio’r cynllun gwella’r hawliau 
tramwy o bosib, h.y. bod pobl angen unai mwy o fynediad, neu mynediad gwahanol i gefn gwlad a 
ble mae hyn ei angen?  
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Walkers are Welcome, Cas-gwent: “Rydym yn teimlo bod ymestyn y rhwydwaith hawliau tramwy yn 
bwysig er mwyn sicrhau mynediad i ystod ehangach o ddefnyddwyr. Yn benodol, i’r rheiny gyda 
phroblemau symudedd a phroblemau iechyd.  Mae newid camfeydd am giatiau mochyn wedi bod yn 
llwyddiant yn St Arvans a gellid ymestyn hyn i ardaloedd megis Mathern a Mounton.” 
 
Aelod o FfMLl Sir Fynwy:  “Mae’n rhaid ymgynghori gyda defnyddwyr anabl. Dim ond data sy’n ddilys y 
dylid ei ddefnyddio i asesu anghenion defnyddwyr a nid holiaduron diwerth. Ni ddylai’r CGHT fod yn restr 
o ddymuniadau. Dylai fod yn gyraeddadwy. Dylid blaenoriaethu’r rhannau o’r CGHT blaenorol na 
chawsant eu cyflawni. Fe ddylai gwybodaeth am bob DMMO a cheisiadau am ddargyfeiriadau fod ar 
gael yn glir ar-lein. 
 
Llwybrau a Mynediad Brynbuga “Oes, yn aml rydym yn gweld defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl gyda 
pramiau yn methu mynd at lwybrau mewn ardaloedd trefol am fod rhwystrau arnynt.  
 
Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd “Mae gennym beiriannau cyfri ar y llwybr tynnu er mwyn cofnodi’r 
defnydd.  Nid oes unrhyw un o’r rhain i’w cael yn Sir Fynwy.  Mae’n bosib y gellid gosod mwy neu symud 
rhai o fannau eraill pe byddai diddordeb gwneud hynny” 
 
Dywedodd Sustrans “Oes, y bwlch yng Ngheunant Clydach ar Lwybr Beicio Cenedlaethol 46, Llwybr 
Beicio Brynbuga i Bontypwl a Greenway Cil-yCoed (llwybr ar hen reilffordd nas defnyddir)” 
 
Cyngor Cymuned St Arvans “Mae gohebiaeth wedi ei gofnodi, fel arfer gan breswylydd, yn nodi 
trafferthion cael mynediad at lwybrau” 
 
U3A Cil-y-coed “Mae angen mwy o fynediad.  Mwy o gyfleusterau parcio.” 
The Narth and District Footpath Group:  “Mae pobl yn dweud wrthym eu bod yn gwerthfawrogi cael rhai 
llwybrau y gellid eu dilyn heb fod ofn mynd ar goll, yn enwedig mewn coetir”  Mae’r llwybrau sydd wedi 
eu marcio mewn cod lliw ar stad coetir CNC yn cyflawni’r swyddogaeth yma’n dda iawn.  Serch hynny, 
rydym yn poeni am ymrwymiad CNC i gadw’r llwybrau mewn cyflwr da – arwyddion da, gwybodaeth a 
chyflwr wyneb y llwybr.  Mae’r llwybrau wedi eu marcio yma mewn cod lliwiau yn rhan hanfodol o’r 
ddarpariaeth.     Yn ein hardal ni, rydym yn lwcus iawn bod gennym ardaloedd eang o Dir Mynediad (tir 
CNC yn bennaf) yn ogystal â’r rhwydwaith hawliau tramwy, ac mae hyn yn rhoi ystod eang o gyfleoedd.  
Rydym yn cefnogi Polisi Mynediad Lleiaf Rhwystrol Cyngor Sir Fynwy ar gyfer dodrefn Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus”. 
 
C8 Mae cysylltiad rhwng y CGHT a chynlluniau a blaenoriaethau eraill, ac mae’n bosib i 
bartneriaethau ddeillio ohonynt er mwyn creu’r budd pennaf i’r cyhoedd.  Pa bolisïau a 
strategaethau sydd gennych i’r perwyl hwn y gallem eu hystyried? 

Yn anffodus, collwyd data’r pedwar Sefydliad cyntaf gan y tîm Cyfathrebu o’r pwynt hwn ymlaen.  Dyma 
atebion y sefydliadau eraill: 

 Mae gan yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd adroddiad canlyniadau dyfrffyrdd a llesiant a 
fydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd. 
Htt[s://canalrivertrust.org.uk/refresh/media/thumbnail/33802-canal-and-river-trust-outcomes-
report-waterways-and wellbeing-ful-report.pdf  Mae’n bosib y byddwn yn cychwyn ar gynlluniau 
dyfrffyrdd lleol pellach ymhen amser.  Bydd y Cyngor yn cael gwybod am hyn wrth i ni barhau / 
os y byddwn yn parhau. 
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 Cymryd y Deddf Teithio Llesol a map rhwydwaith integredig Cyngor Sir Fynwy i ystyriaeth 
 

 Gwneud yn siŵr bod gan drigolion fynediad di-rwystr a rhesymol i gefn gwlad a’i fuddion niferus, 
gan gymryd yr angen am reolaeth tir, adnoddau a chynefin i ystyriaeth 

 

 Gwaith cynnal a chadw ar hawliau tramwy 
 

 Cydweithrediad rhwng cerddwyr, beicwyr a marchogwyr ceffylau, mae’n debyg, ar gadw 
llwybrau’n glir a gwneud yn siŵr bod cyn lleied a phosibl o draffig cerbydol arnynt 

 

 gweler ein Rheolau Sefydlog: http://www.trellechunited.org.uk/Trellech-United-
CC/UserFiles/Files/Documents/Standing%20Orders%202016.pdf   

 

 Nod cyffredinol y Narth and District Footpath Group yw “gwneud yn siŵr bod rhwydwaith HTC a 
llwybrau dethol eraill yn y pentrefi a’r ardal gyfagos (the Narth, Whitebrook, Pen y Fan a 
Maryland) gydag arwyddion addas arnynt ac mewn cyflwr sy’n galluogi trigolion ac ymwelwyr i 
fwynhau eu defnyddio. Rydym yn credu bod hyn yn clymu i mewn yn dda gyda’r CGHT ac rydym 
yn ymddiried y bydd ymrwymiad cryf wrth wraidd y CGHT i wella hawliau tramwy ar draws Sir 
Fynwy. Rydym wedi cwblhau rhan 1 o’n prosiect i raddau helaeth. Roedd y gwaith yn cynnwys:  
- Pwyso a mesur cychwynnol o’r rhwydwaith llwybrau, nodi’r gwaith sydd angen ei wneud i ddod 
â’r llwybrau i fyny i safon derbyniol, rhoi trefniadau mewn lle i alluogi’r gwaith fynd yn ei flaen. 
Rydym bellach wedi cychwyn ar ran 2, sy’n cynnwys:  
Rhoi rhaglen wedi ei blaenoriaethu ar waith i wneud yn siŵr bod y rhwydwaith yn aros mewn 
cyflwr da, annog y gymuned i ymgysylltu gyda’r rhwydwaith o lwybrau troed a llwybrau ceffyl 
drwy deithiau cerdded pentref, gwirfoddoli a’i defnyddio fel rhan o fywyd pob dydd.  
Rydym wedi gweithio’n agos gyda Chyngor Sir Fynwy drwy gydol y prosiect ac rydym angen i’r 
CGHT ddarparu fframwaith a gweledigaeth er mwyn sicrhau ein bod yn gallu parhau i 
gydweithio. 

 Rhoi eglurdeb o ran hawliau tramwy er mwyn cael mynediad at ddŵr 

 C9. O ystyried bod adnoddau’n brin, pa dri gwelliant, yn eich tyb chi, fyddai’n ei gwneud yn fwyaf 
hawdd ac yn rhoi’r mwynhad mwyaf wrth ymweld â chefn gwlad Sir? (rhowch sgôr rhwng 1 a 3. 3 
yw’r pwysicaf) 

1. Cynnal a chadw llwybrau’n well 
2. Gwell gorfodi o ran rhwystrau ar lwybrau 
3. Llwybrau’n cael eu hailsefydlu’n briodol drwy gnydau. 

 

C10. Oes yna welliannau penodol a fyddai’n annog pobl sydd, ar hyn o bryd, yn anweithgar i 
ddefnyddio hawliau tramwy yn eich ardal leol? 

 Gyda BBNPA rydym yn gweithio ar brosiect Cam-wrth -Gam sy’n annog doctoriaid i hybu cerdded 
llwybrau tynnu fel rhan o ffodd iach o fyw / llesiant.  

 Teithiau cerdded tywysedig 

 Mynediad diogel i lwybrau cylchol gyda gwybodaeth i roi canllawiau e.e. edrych ar arteffactau 
hanesyddol, cynefinoedd penodol ayyb.  Mae cynnydd yn nifer y cerddwyr, er enghraifft, pan 
mae clychau’r gog wedi blaguro... beth am dynnu sylw ar goed hynafol / gweddillion 
diwydiannol / golygfeydd godidog 
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 Cael gwared â rhwystrau ar draws hawliau tramwy; gwneud camfeydd yn ddiogel. 

 Gwneud mwy o waith hysbysebu er mwyn hybu aelodaeth o grwpiau cerdded (yn enwedig y 
Ramblers) a thynnu sylw at faint o fudd corfforol a meddyliol y gellid ei gael drwy wneud hyn 

 cynyddu mynediad di rwystr 

 Cyfnewid camfeydd a rhwystrau gyda giatiau hygyrch neu fylchau  

 Rhan bwysig o hyn yw gwneud yn siŵr bod gan bobl hyder bod yr hawliau tramwy mewn cyflwr 
da (wyneb llwybrau, ffyrdd wedi eu marcio, gydag arwyddbyst iddynt o briffyrdd cyhoeddus 
(gyda phen y daith wedi ei nodi), hawdd eu dilyn, gyda dodrefn addas arnynt a chyn lleied â 
phosibl o rwystrau) ac na fyddant yn mynd ar goll.    Gall marcio ffyrdd ac argymell llwybrau 
helpu i greu’r hyder yma, yn ogystal â graddio llwybrau (hawdd, anodd ayyb) a rhoi cyfle iddynt 
gymryd rhan mewn teithiau tywysedig neu bod yn rhan o grŵp cerdded o rhyw fath. Mae 
mannau i orffwyso hefyd o fudd mawr i bobl sy’n ffeindio cerdded ychydig yn anodd. Mae’n peri 
pryder bod gan CNC dueddiad i gael gwared â seddi a meinciau ar eu tir, heb osod rhai yn eu lle. 
Efallai y dylai cymunedau helpu gyda rhai o’r materion rhain. 

 
C11. I ba lefel y mae eich sefydliad yn ymwneud â llwybrau lleol? 

Mae gan Water of Wales, Sustrans, yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Cyngor Cymuned Llanbadoc 
a’r Narth weithgorau gweithredol sy’n gyfrifol am hawliau tramwy.   
 
 Mae gan Pontypool & District Ramblers Association, Ardal Gwent Fwyaf, Sustrans, yr Ymddiriedolaeth 
Camlesi ac Afonydd, U3A Cil-y-coed gynghorydd / gynrychiolydd penodedig sy’n monitro hawliau 
tramwy.    
 

C12. Pa lefel o ddiddordeb sydd gan eich sefydliad o ran chwarae rhan fwy gweithredol wrth gynnal, 
hyrwyddo neu wella’r rhwydwaith o lwybrau yn eich ardal leol? 

 

 Llawer o ddiddordeb Ychydig o ddiddordeb Dim diddordeb 

Cynnal  Sustrans,  
Ymddiriedolaeth 
Camlesi ac Afonydd, 
CC Llanbadoc, 
Pontypool & District 
RA, CC Unedig 
Trellech, The Narth & 
District Footpath 
Group 

CC St Arvans, CC 
Llangwm 

U3A Cil-y-coed  

Hyrwyddo Sustrans, CC St Arvans, 
CC Llanbadoc, 
Pontypool & District 
RA, The Narth & 
District Footpath 
Group 

U3A Cil-y-coed, CC 
Llangwm, CC Unedig 
Trellech 

 

Gwelliannau Sustrans, CC 
Llanbadoc, CC Unedig 

St Arvans, U3A Cil-y-
coed, CC Llangwm, 
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Trellech United, The 
Narth & District 
Footpath Group 

Pontypool & District 
RA 

Arall (nodwch) Sustrans: Creu, hyrwyddo a cynnal y rhwydwaith beicio cenedlaethol 

CLA Cymru: cynrychioli perchnogion tir 

The Narth:  Archwilio a monitro.  Digwyddiadau, teithiau cerdded pentref 
ayyb. 

Water of Wales Mae gennym ddiddordeb, yn anad dim, mewn hawliau 
tramwy sy’n  
Rhedeg ochor yn ochor â dwr neu sy’n arwain at ddŵr. 

 

C13. Beth fyddai’n annog mwy o gyfranogiad gan eich sefydliad o ran cynnal, gwella a hyrwyddo 
llwybrau? 

Mynediad at Grantiau neu gyllid arall  Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Sustrans, 
St Avans, CC Llanbadoc, CC Llangwm, Pontypool 
& District, CC Trellech 

Argaeledd gweithlu neu grŵp o wirfoddolwyr  Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd, Sustrans, 
St Arvans, U3A Cil-y-Coed, Pontypool & District, 
CC Trellech, CC Llangybi, CC Trellech 

Ni fyddai dim yn ein hannog Dim un 

Arall The Narth and District Footpath Group: Y gallu i 
weithio gyda Stad CNC ar lwybrau sydd ddim yn 
hawliau tramwy ar eu tir.  Mae’n siomedig a 
rhwystredig nad oes gan CNC bolisïau na’r gallu i 
weithio gyda gwirfoddolwyr.  O ran Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus, rydym wedi cyrraedd lefel yr 
ydym yn hapus i’w chadw yn ein hardal.  Y 
broblem fwyaf i ni o ran gwneud hyn yw gorfod 
dibynnu ar gefnogaeth barhaus gan Dim 
Wardeniaid Cefn Gwlad Cyngor Sir Fynwy a’r 
Cydlynydd Gwirfoddolwyr 
Pontypool & District: - Byddai ambell i  “teach-
ins” gan fynediad i gefn gwlad y cyngor sir ar 
drefnu a chynnwys gwirfoddolwyr llwybrau o 
fudd mawr.  
 
CLA Cymru Aelodau’n cael eu cynrychioli ar 
Fforymau Mynediad Lleol. 
 

Water of Wales Cydnabod yr angen i gael 
mynediad at ddŵr er mwyn medru mwynhau’r 
prn statudol ar yr holl ddŵr sy’n llifo, y mae 
corff sylweddol o dystiolaeth ar ei gyfer. 
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C14 Ar y cyfan, sut yr hoffech weld yr hawliau tramwy yn Sir Fynwy yn cael eu gwella dros y ddeng 
mlynedd nesaf a beth fyddai’ch prif flaenoriaeth? 

 Gwella a hyrwyddo prosiectau fel y “discovery trail” 
 

 Gwell marcio ffyrdd a cynnal a chadw  
 

 Cael rhestr o flaenoriaethau a chanolbwyntio ar lwybrau sy’n fwyaf tebygol o gael eu defnyddio 
a’u mwynhau.  Gorffen y bwlch yng Ngheunant Clydach, cwblhau llwybr cerdded a beicio 
Brynbuga i Bontypwl, cwblhau’r holl lwybrau tymor byr a thymor canolig sydd wedi eu gosod yn 
INM Cyngor Sir Fynwy 

 

 Cynllunio cydgysylltol drwy’r adran Priffyrdd a HT a grwpiau cymunedol 
 

 Darpariaeth o HT diogel dirwystr gyda chamfeydd, giatiau a phontydd diogel.  Marcio ffyrdd 
effeithio a gorfodi fel ffordd o ddelio â chnydau 

 

 cyhoeddusrwydd / hyrwyddo 
 

 adolygu camfeydd ac arwyddbyst 
 

 gwell cynnal a chadw ar gamfeydd a marciau ffordd 
 

 Symud rhwystrau (blaenoriaeth) a gwelliannau i fynediadau anabl 
 

 Ein prif flaenoriaeth, heb os, yw rhwydwaith HT sy’n addas – hy. Yn ddirwystr, gydag arwyddion 
addas, gyda wyneb defnyddiadwy a gyda dodrefn sy’n cael ei gynnal a’i gadw ac o safon uchel. 
Mae’r rhwydwaith HT yma y gall Cyngor Sir Fynwy, cymunedau, perchnogion tir a defnyddwyr 
unigol, fel un, fod yn falch ohono, wrth galon polisi mynediad i gefn gwlad, a dim ond hyn fydd 
yn sicrhau bod y buddion ehangach, y mae’r CGHT yn anelu atynt, yn cael eu gwireddu. 
 

 

 Mae’n rhaid i nodi a chofnodi HT sydd heb gael eu cofnodi, neu sydd wedi eu tan-gofnodi, ar y 
Map Diffiniol fod y flaenoriaeth uchaf.  Yn dilyn hynny, mae angen arwyddion addas ar gyfer 
POB HT er mwyn i bobl fod yn ymwybodol o’u bodolaeth, ac o ganlyniad fod mewn sefyllfa i roi 
gwybod am rwystrau a llwybrau â gordyfiant arnynt. 

 

C15 Wrth ystyried cefn gwlad Sir Fynwy a’i hawliau tramwy, a oes yna unrhyw bethau penodol nad 
ydych yn eu hoffi, neu bethau yr hoffech weld yn cael eu gwneud yn wahanol? 

 Rydym yn pryderu’n fawr am Ffyrdd Sirol Ddiddosbarth. Mae gennym gryn dipyn o’r rhain yn ein 
hardal. Mae llawer o ddefnydd yn cael ei wneud ohonynt gan feiciau modur, a gan fod nifer 
ohonynt ar ogwydd, maent wedi erydu’n ddifrifol ac yn beryglus i gerddwyr, marchogwyr 
ceffylau a beicwyr. I’r defnyddiwr unigol, dim ond rhan o’r rhwydwaith HT yw’r llwybrau rhain, 
ond dyma’r rhan yr ydym yn derbyn y nifer fwyaf o gwynion amdanynt. Rydym yn deall mai gan 
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yr Adran Priffyrdd y mae’r cyfrifoldeb am y llwybrau yma, ac rydym yn deall mai blaenoriaeth isel 
y maent yn ei roi iddynt, ond nid ydym yn gweld unrhyw weithio ar y cyd gyda’r Tîm Cefn Gwlad 
i’w cael yn ôl i safon derbyniol. Rydym yn credu’n gryf y dylid trosglwyddo’r cyfrifoldeb dros y 
llwybrau yma o’r Adran Briffyrdd i’r Tîm Cefn Gwlad, ynghyd â chyllideb ddigonol, er mwyn 
iddynt gael eu hintegreiddio’n briodol i’r rhwydwaith Cefn Gwlad, sy’n le llawer mwy addas ar eu 
cyfer na’r Rhwydwaith Priffyrdd, ble maent yn eistedd ar hyn o bryd, yn cael eu hesgeuluso.   

 Mae’n siomedig gweld yr arwyddbyst ochor ffyrdd, sydd ag enwau pen y daith arnynt, yn cael eu 
cyfnewid am arwyddbyst â symbol yn unig arnynt. Mae’n colli’r ymdeimlad bod yr HT yn cysylltu 
llefydd gyda’u gilydd, rhywbeth yr ydym yn teimlo sy’n bwysig i’w hyrwyddo yn hytrach na’i golli. 
Mae’n gwneud y rhwydwaith yn hygyrch a deniadol fel eu gilydd, ac mae’n rhoi ymdeimlad o 
bwrpas.   

 Fe ddylai’r CGHT gynnwys strategaeth glir ar sut y dylai perchnogion tir a chyrff cyhoeddus 
weithio gyda’u gilydd i fynd i’r afael â defnydd anghyfreithlon – yn bennaf gan feiciau modur a 
beiciau cwad – sy’n difrodi’r rhwydwaith ac yn achosi i ddefnyddwyr deimlo’n mewn perygl.  
Dylai’r Cynllun gynnwys datganiad clir gan CNC, fel prif berchennog a rheolwr “Tir Mynediad”  er 
mwyn rhoi eglurder ynglŷn â sut y bydd yn gwneud yn siŵr bod y ddarpariaeth o fynediadau 
cyhoeddus yn cael ei gynnal a’i gadw i safon uchel ar gyfer amryw o ddefnyddwyr o bob gallu a 
sut y bydd yn gwneud yn siŵr y bydd buddion ehangach yn deillio o fynediad cyhoeddus ar y tir. 

 Rhesymoli’r rhwydwaith – cael gwared â llwybrau sydd ddim yn cae unrhyw ddefnydd ymarferol 
a chanolbwyntio adnoddau ar lwybrau sy’n cael llawer o ddefnydd. 

 Gwaith tîm da gyda nifer fach iawn o adnoddau.  Cadwch y gwaith da i fynd. 

 Does dim angen micro reoli – ac mae llawer o hwyl i’w gael bob amser wrth farcio ffyrdd ond 
mae angen cydbwysedd rhwng cadw cerddwyr ar lwybr cul wedi ei ddiffinio gan sicrhau eu 
diogelwch a gwarchod yr amgylchedd ac annog archwilio.  Ni hoffwn weld gormod o lwybrau 
heb eu marcio’n glir.  

 Cyllid ar gael i gynnal a chadw HT  

 Awyddus i wahardd beiciau modur a cherbydau oddi ar y ffordd eraill rhag defnyddio llwybrau 
cerdded 

 Mae’n rhaid gwarchod pob un HT, nid y rhai allweddol yn unig. Os nad yw HT yn cael llawer o 
ddefnydd, efallai mai’r rheswm dros hyn yw nad yw pobl yn ymwybodol ohono, neu’n teimlo 
nad oes modd iddynt ei ddefnyddio. 

 
C16 Oes yna unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu y teimlwch fyddai o fudd, neu’n gwella’r 
ffordd y mae pobl yn defnyddio ac yn mwynhau cefn gwlad yng Sir Fynwy? 

 Mynediad at ddŵr yfed – pobl a chŵn.  Arwyddion yn cynnwys “Beth sydd i’w weld” a pha mor 
bell, pa mor hir – mae’r rhain yn wych. 

 Rheolaeth dros anifeiliaid fferm peryglus pan mae llwybrau troed yn croesi buarth fferm neu 
gaeau.  Mynd i’r afael go iawn â thipio anghyfreithlon yng nghefn gwlad 

 Cysylltu gyda swyddogion llwybrau coedwig CNC ynghylch marcio llwybrau drwy goetir.  (codwyd 
pyst llwyd newydd ar gyfer marcio ffyrdd mewn coetir lleol fisoedd yn ôl gan CNC ond nid oes 
disgiau marcio ffordd wedi eu gosod arnynt eto, er fy mod wedi eu hatgoffa) 

 Fe hoffem i’r thema o greu rhwydwaith HT o safon uchel y gall Cyngor Sir Fynwy, cymunedau, 
perchnogion tir a defnyddwyr unigol fod yn falch ohoni fod yn ganolog yn y CGHT.  Mae’n 
hanfodol fod cefnogaeth ar gyfer gwaith Gwasanaeth Rheolaeth Cefn Gwlad Cyngor Sir Fynwy 
yn parhau. Mae tîm mewnol ymroddedig sydd ag adnoddau digonol ynddo, a sydd wedi 
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ymrwymo i’r rhwydwaith a’r defnydd sy’n cael ei wneud ohoni gan drigolion ac ymwelwyr yn 
hanfodol. Mae angen i hyn fod wrth galon y CGHT os ydyw am fod yn llwyddiannus.   

 Mae angen neilltuo amser i feddwl yn greadigol a meddwl am y dulliau o ddelio â’r her o wella 
cyflwr HT Sir Fynwy a’r Tir Mynediad, ac annog mwy o bobl i’w defnyddio er mwyn iddynt 
fanteisio ar y buddion y maent yn eu cynnig.  
O ystyried pa mor debygol yw hi y bydd cyfyngiadau ar gyllideb Cyngor Sir Fynwy yn parhau, 
mae’n bosib y bydd cymunedau a defnyddwyr y rhwydwaith yn barod i chwarae rhan wrth 
gefnogi Cyngor Sir Fynwy i gyflawni eu cyfrifoldebau er mwyn gwneud i adnoddau fynd 
ymhellach. Rydym wedi llwyddo i ddangos y gall gwirfoddolwyr chwarae rhan bwysig wrth 
gynnal a gwella’r rhwydwaith a hybu defnydd ohoni ymysg cymunedau lleol, ymwelwyr a 
busnesau sy’n ymwneud â thwristiaeth. Serch hynny, dim ond drwy gael cymorth gan dîm 
ymroddgar Cyngor Sir Fynwy y mae mewnbwn gwirfoddolwyr a’r gymuned yn hyfyw, gan bod 
ganddynt adnoddau technegol, cyfreithiol ac adnoddau trin data integredig. Mae sicrhau bod 
Cydlynydd Gwirfoddolwyr penodedig ar gael yn hanfodol wrth geisio annog a galluogi 
gwirfoddolwyr i weithio’n effeithiol, rhannu arfer da a datblygu dulliau arloesol o gael y gwerth 
gorau am arian o ymdrechion gwirfoddolwyr. Ni fyddai’r Prosiect Llwybrau Troed Narth a’r 
Cyffiniau wedi digwydd heb y gefnogaeth yma.  
Byddem yn hapus iawn i weithio gyda Chyngor Sir Fynwy a rhannu ein profiadau gyda grwpiau 
neu gymunedau eraill sy’n ystyried gweithredu er mwyn gwella eu rhwydwaith HT leol. 

 Mae pobl yn cael eu cadw rhag dŵr a glannau dŵr. Yn aml, mae strategaeth wedi ei selio ar un 
ochor i’r sefyllfa gyfreithiol heb i sylw teilwng gael ei roi i’r ochrau eraill. Dylid cydnabod 
pwysigrwydd gweithgareddau hamdden ar ddŵr neu ar y lan, a dylid gwneud pob ymdrech i 
hwyluso. Mae angen ystyried mynediad i’r cyhoedd i fannau agored (tir a dŵr) wrth wneud pob 
penderfyniad ar gynllunio a datblygiad, er mwyn gwneud yn siŵr bod hawliau, wedi’i profi neu 
beidio, yn cael eu gwarchod. 

 

4.3 HOLIADUR RHEOLAETH TIR  

Cafwyd 17 ymateb i’r holiadur yma.  Nododd 14 eu bod yn berchnogion tir yn gweithio ar y tir, mae 1 
yn sefydliad cyhoeddus ac mae 1 yn Stad. 

1. Pa ardal o dir ydych yn ei reoli? 

O dan 5Ha 4 5-50HA 7 50-200Ha    4        200-500Ha  4      Dros 500Ha 

2. Sut, yn bennaf, yr ydych chi’n rheoli’ch tir? 

Âr  Da byw 4 Y ddau 4  Arall 8 (coetir / dôl blodau gwyllt domestig) 

3. Oes gennych unrhyw un/ rhai o’r canlynol ar eich tir? 

Hawliau Tramwy 13     Llwybrau caniataol 4 Mynediad Agored 1 Glastir neu fynediad grant arall 2  

4.  Yn ystod yr wythnos / mis diwethaf ydych chi wedi profi unrhyw un o’r canlynol? 

  Ticiwch pob un sy’n berthnasol Wythnos         Mis Erioed 

Cerddwyr ar hawliau tramwy ar eich tir                      

 

11 4  

Marchogwyr ar hawl tramwy ar eich tir 5 11  
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Beicwyr ar hawl tramwy ar eich tir 4  9 

Defnyddwyr moduraidd ar hawl tramwy ar eich tir  1 15 

Cerddwyr / marchogwyr / beicwyr defnyddwyr 
moduraidd ar eich tir yn anghyfreithlon 

5 3 8 

Cŵn allan o reolaeth ar eich tir 3 3 9 

Tipio anghyfreithlon ar eich tir   13 

3 dim 
sylw 

Fandaliaeth i gnydau / stoc  1 12  

 3 dim 
sylw 

Fandaliaeth i eiddo / peirianwaith  2 11 

3 dim 
sylw 

                                                                                         

5. O ran y gyfraith ac ymarfer da hawliau tramwy, pa rai o’r canlynol yr hoffech fwy o gyngor 

arnynt? 

Aradu a chnydu 0 Arwyddion: 7 Rhwystrau / camfeydd / giatiau 6 

Newidiadau i’r rhwydwaith 1  Arall 3 

6. Pa mor dda yr ydych yn teimlo y mae Hawliau Tramwy ar eich tir yn cwrdd ag anghenion 

defnyddwyr cyfredol? 

Yn dda 12 Yn wael 4   Ddim yn gwybod 0 Dim diddordeb 0 

 

7. C9. O ystyried bod adnoddau’n brin ar hyn o bryd, pa DRI gwelliant, yn eich tyb chi, fyddai’n ei 

gwneud yn fwyaf hawdd ac yn rhoi’r mwynhad mwyaf wrth ymweld â chefn gwlad Sir? 

(rhowch sgôr rhwng 1 a 3. 3 yw’r pwysicaf) 

1. Gwella marcio ffyrdd ar hyd llwybrau 

2. Cynnal a chadw llwybrau’n well 

3. Mwy o lwybrau ar gyfer ceffylau a beicwyr 

4. Cyfnewid camfeydd neu rwystrau am giatiau neu flychau (cynyddu mynediad dirwystr) 

 

8. Yn eich tyb chi, pa mor ymwybodol yw pobl leol ac ymwelwyr o’r hawliau tramwy yn Sir 

Fynwy? 

Ymwybodol iawn 3 Ymwybodol 8  Ddim yn ymwybodol 5 

9.  Ydych chi’n ymwybodol o’r Map Diffiniol? 
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Ddim yn ymwybodol 3   Ymwybodol 13 

11b) Os ydych yn ymwybodol o’r Map Diffiniol, a ydych wedi ei ddefnyddio? 

Do 10  Naddo 6 

10.  Yn eich tyb chi, pa mor dda mae cynlluniau lleol a phartneriaethau’n mynd i’r afael â 

phroblemau cefn gwlad? 

Yn dda iawn 0 Yn dda 7 Yn wael 4 Yn wael iawn 2 Ddim yn gwybod 3 

11. Pan fyddwch yn ystyried cefn gwlad Sir Fynwy a’r hawliau tramwy, a oes yna unrhyw bethau 

penodol nad ydych yn eu hoffi, neu bethau yr hoffech weld yn cael eu gwneud yn wahanol? 

 Nid wyf yn hoffi rhwystrau sydd wedi eu gosod ar bwrpas neu lwybrau y mae perchnogion tir 
wedi ceisio eu gwneud yn aneglur drwy dynnu arwyddion a marciau ffordd i lawr.  Fel 
perchnogion tir mae angen i ni wneud yn siŵr bod llwybrau’n glir ac wedi eu marcio’n glir. 

 Mwy o daflenni cerdded lleol – ar wahân i’r rhai sy’n canolbwyntio ar yr ardaloedd twristaidd a’r 
trefi mawr. Nifer o lwybrau da o gwmpas pentrefi Sir Fynwy – gan gynnwys de’r sir. 

 Dyw’r perchennog tir ddim bob amser ar fai.  Mae’n bwysig meithrin perthynas dda gyda 
perchnogion tir.  Ymgynghorwch gyda pherchnogion tir ynglŷn â’r problemau y maent yn eu 
wynebu o ran defnyddwyr hawliau tramwy. Cael opsiwn ar wefan Cyngor Sir Fynwy y gall 
perchnogion tir ei ddefnyddio i roi gwybod am broblemau.  Ystyried helpu i ddargyfeirio llwybrau 
allan o fuarth ffermydd er mwyn gwella diogelwch a llesiant defnyddwyr a pherchnogion tir.  
Dylai mynediad ar lein i DDDOau, dargyfeiriadau a llwybrau sydd ar gau fod yn gywir ac yn 
gyfredol bob amser. Dylai’r system fod fel cais cynllunio, gyda tryloywder llwyr a phob dogfen ar 
gael. 

 Fel perchennog tir, rwy’n deall yr ofnau sydd gan eraill ynglŷn â hawliau tramwy, ond rwy’n 
teimlo bod môr a mynydd yn cael ei wneud o nifer o’r ofnau yma. Mae’r pentref agosaf i mi yn 
ddiarffordd a does dim gwasanaethau yno, mae’n rhaid cerdded yn bell er mwyn cyrraedd y safle 
bws agosaf ac mae llawer o fy nghymdogion yn oedrannus. Mae gan rai gŵn. Maent yn cerdded 
eu cŵn ar fy nhir ac yn cwrdd â mi ac eraill am sgwrs. I rai, dyma un o’r unig lefydd i fynd. Pa 
ddrwg y mae modd iddynt ei wneud? Beth fyddent yn ei wneud pe byddwn yn ceisio gwneud 
mynediad yn anodd, fel y mae sawl un arall yn ei wneud? Fel y mae pethau ar y funud, ni allan 
gerdded dim pellach am fod y gamfa un rhu uchel.   Nid yw diffyg llwybr troed am stopio 
troseddwyr.   
Mae nifer o’n llwybrau troed yn hen iawn, wedi cael eu defnyddio gan ein teuluoedd i gerdded i’r 
eglwys, i’r gwaith, at ffrindiau am ganrifoedd. Prydain yw’r unig wlad yn y byd, y gwn i amdani, 
sy’n caniatáu’r fath fraint. Dylem ofalu am hyn a’i warchod.  

 Gorfodi o ran cŵn ar dennyn. 

 Nid yw’r cyngor yn gwneud dim i lwybrau troed 

 Gwell arwyddion er mwyn deall pwy sy’n cael defnyddio pa lwybrau 

 Cynnal a chadw giatiau er mwyn gwneud yn siŵr nad ydynt yn cael eu gadael ar agor 

 Os nad yw hawl tramwy neu lwybr caniataol wedi cael ei ddefnyddio am amser maith gan 
unrhyw aelod o’r cyhoedd, yna fe ddylai ei bod yn haws i’r perchennog tir wneud cais i 
ddatgomisiynu’r llwybr.   

 Rwy’n meddwl y dylai mwy o bwyslais fod ar ‘god ymddygiad’ ar gyfer cerddwyr h.y, cadw at y 
llwybr; cael map a chadw ato; cadw cŵn ar dennyn a chodi baw ci!!; parchu perchnogion tir h.y. 
trin caeau fel yr hoffent i’w gerddi gael eu trin (os oes gardd ganddynt??)  

 Cyllid yw’r ateb, er mwyn medru cynnal a chadw’r ht yn briodol ac yn ddiogel 
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 Gwell gorfodi o ran llwybrau wedi eu rhwystro neu eu difrodi 
 

12. Oes yna unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu y teimlwch fyddai o fudd, neu’n gwella’r 

ffordd y mae pobl yn defnyddio ac yn mwynhau cefn gwlad yng Sir Fynwy? 

 Mwy o wybodaeth ynglŷn â thwristiaeth 

 Gwell arwyddbyst ar hyd llwybrau, a mwy o daflenni cerdded lleol neu fyrddau gwybodaeth 
mewn pentrefi. 

 Gwell mynediad ar gyfer pobl sydd â llai o symudedd. Mae gennym boblogaeth sy’n heneiddio, 
mae gan bawb famgu a thadcu. Sut mae posib iddynt ddringo dros gamfeydd? 

 Efallai y gallai’r cyngor wneud rhywbeth. Mae rheolaeth llwybrau troed yn jôc.  

 Gwell cynnal a chadw ar lwybrau 

 Cŵn ar dennyn pan mae’n cerdded drwy dda byw 

 Mwy o lwybrau ceffyl 

 Mae’n bartneriaeth sy’n gofyn am barch a goddefiant o’r ddwy ochor. Mae 99% o’r bobl sy’n 
defnyddio’r llwybrau ar fy eiddo’n bobl neis iawn ac mae’n bleser eu cyfarfod a gwneud eu 
profiad o gefn gwlad yn un y maent yn ei fwynhau. Yn anffodus, y lleiafrif sy’n difetha pethau i 
bawb bob amser  

 HT cyhoeddus clir, diogel a dirwystr 

 Dylai Cyngor Sir Fynwy CPO y tir er mwyn cwblhau llwybr beicio Ceunant Clydach 
 

 

5.0 GWEITHDY 
Daeth 27 o bobl i’r gweithdy cyhoeddus.  Staff Cyngor Sir Fynwy oedd saith ohonynt ond roedd 
unigolion preifat, gwirfoddolwyr cefn gwlad a chynrychiolwyr o’r sefydliadau canlynol yno hefyd: 

Rambling and Hill Walking Club, Trefynwy 

U3A Brynbuga 

U3A Cil-y-coed  

RA Gwy Isaf 

Cerddwyr Cas-gwent    

Aelodau o FML Sir Fynwy 

Cychwynnodd y cyfarfod gyda chyflwyniad ar y broses oedd i ddilyn a pha asesiadau yr oedd yn rhaid i’r 
awdurdod eu gwneud.  Gellir dod o hyd i ganllawiau Llywodraeth Cymru ar greu CGHT yma: -   
http://gov.wales/docs/desh/publications/160711rights-of-way-improvement-plans-en.pdf    

Yna, rhoddodd Matthew Lewis y Rheolwr Cefn Gwlad hyn mewn cyd-destun a siaradodd am y Ddeddf 
Llesiant, pwysau ar y gwasanaethau ac adnoddau. 

5.1 Y GRADDAU Y MAE HAWLIAU TRAMWY LLEOL YN CWRDD AG ANGHENION Y CYHOEDD, 
NAWR AC YN Y DYFODOL 

Rhoddodd Ruth Rourke gyflwyniad ar HTC a mathau eraill o fynediad i gefn gwlad sydd ar gael.  Mae 
2.164,83km o hawliau tramwy mae 505.78 km o’r rheiny ym Mharc Cenedlaethol y Bannau 
Brycheiniog.   

Llwybr Troed 89% 1927.306 km 

http://gov.wales/docs/desh/publications/160711rights-of-way-improvement-plans-en.pdf
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Llwybr Ceffyl 5% 109.31km 

Cilffyrdd Cyfyngedig 6% 126.8km 

Cilffyrdd 1.53km 

Priffyrdd eraill ffyrdd a, b a c 1609.6km 

Mae diffyg llwybrau oddi ar y ffordd ar gyfer marchogwyr, beicwyr a beiciau modur o hyd.  Mae diffyg 
llwybrau addas ar gyfer y rheiny sydd â phroblemau symudedd a phroblemau iechyd eraill hefyd.  
Blaenoriaethodd y CGHT cyntaf creu a chynnal llwybrau ceffyl dros lwybrau eraill.  Y teimlad cyffredinol 
oedd y dylai hyn barhau. 

Materion nodedig eraill oedd: 

• Cysylltu pobl gyda bwyd gwyllt a thirwedd 
• Mynediad i goedwigoedd – ansicrwydd ynglŷn â beth sy’n cae ei ganiatáu.  Mae angen 

hyrwyddo’r hyn sydd ar gael ym mhob coetir yn well.  Mae awydd i wneud mwy o ddefnydd o 
draciau coetir.  Gall cynnal a chadw mewn coetir fod yn broblem, yn enwedig ar gyfer y rheiny 
sydd a phroblemau corfforol a phroblemau iechyd meddwl.   

• Dim llawer o fynediad i’r rheiny sydd â phroblemau symudedd – mae camfeydd yn parhau i 
fod yn broblem.  Mae angen i’r sector Health Walks gael ei hybu a’i gymryd o ddifri.  

• Mae angen datblygu gweithgareddau llai ar stepen y drws – mwy o deithiau cerdded cylchol  
• Cysylltiadau i fannau gwyrdd / mynediad o safon derbyniol 
• Roedd anifeiliaid fferm yn atal defnyddwyr 
• Cnydio’n broblem 
• Diffyg Meysydd Parcio / toiledau 
• Beth mae plant ei angen? Addysg am y cod cefn gwlad yn bwysig.  Mae’r Grŵp Wild Tots yn y 

Narth yn enghraifft dda o sut y gellid cael plant i’r awyr agored.  Er, nid yw CNC yn ei gwneud 
hi’n hawdd.  Dylid targedu teithiau cerdded at blant / teuluoedd / ysgolion. 

• Mannau croesi ar briffyrdd – mae sawl prif ffordd heb fan croesi priodol arni, ac mae hyn yn 
rhannu cymunedau a’r rhwydwaith 

• Beth fyddai’n gwneud i bobl fynd allan? Hyrwyddo gwell i gynulleidfaoedd targed.  
Gwybodaeth a hyder  Nid yw Llysgenhadon yn cael eu defnyddio ddigon. Fe ddylai pobl fod yn 
mynd atynt.  Mae Walkers Welcome Cas-gwent yn darparu gwybodaeth.  Mae dros 2000 yn 
ymweld â’u gwefan. 

5.2 GORFODI / POLISI CYNNAL A CHADW 

O fis Mawrth 2012 i fis Mawrth 2018 derbyniodd y Gwasanaeth Mynediad i Gefn Gwlad 2800 o 
faterion gorfodi a 9400 o faterion cynnal a chadw, a bu iddynt ddatrys tua 55% o’r materion gorfodi a 
66% o’r materion cynnal a chadw y flwyddyn.  Roedd adnoddau’n cael ei hystyried yn broblem fawr.   

Teimlwyd bod y polisi cyffredinol (“Mae’n rhaid i’r gwasanaeth flaenoriaethu a chanolbwyntio 
adnoddau a safonau yn yr ardaloedd ble mae’r gwir alw.  Mae’n rhaid iddo, hefyd, allu addasu er mwyn 
delio gyda pethau fel tywydd drwg”) yn dderbyniol.   

Rhoddodd Ian Blomeley y Swyddog Gorfodi Hawliau Tramwy gyflwyniad ar orfodaeth, gan roi sylw 
penodol i’r dull o ddelio gyda chnydu.  

A ydych yn cytuno y dylai polisïau alluogi yn hytrach na rhwystro gweithredu amserol?  Cytunwyd â 
hyn ar y cyfan. 
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Sut ydych chi am i orfodaeth gael ei flaenoriaethu?  Dim consensws clir, ond mae rhai materion sy’n 
gofyn am ddull mwy amserol os yn bosibl – megis cnydu.  Roedd rhai wedi sylwi bod rhai cnydau’n 
broblem, a dyw rhai pethau fel glaswellt hir (sy’n gnwd i ffermwr) ddim yn cael sylw mewn 
deddfwriaeth felly ni ellir ymgymryd ag unrhyw waith gorfodi na cynnal a chadw. 

5.3 PONTYDD 
Rhoddwyd cyflwyniad ynghylch gwaith cynnal a chadw ar y 1326 o bontydd sydd ar y rhwydwaith 
hawliau tramwy yn Sir Fynwy.  Mae 9%+ o’r pontydd yma angen eu trwsio neu eu cyfnewid.   

Blaenoriaethir gwaith ar y pontydd ar hyn o bryd yn unol â’r dull blaenoriaethu sy’n cae ei ddefnyddio 
ar gyfer pob mater cynnal a chadw a gorfodi arall ac mae’n cynnwys risg, anghyfleustra a defnydd. Yn 
ddiweddar, cafwyd gwared â Phont Llangua yng Ngrosmont, am ei bod yn cael ei hystyried yn beryglus.  
Mae’r afon yn symud yn gyflym iawn yma ac mae angen dod o hyd i safle arall, lle nad yw’r afon yn troi 
er mwyn gosod pont newydd.  Byddai angen i’r bont fod o leiaf 13m, o hyd, wedi ei dylunio ar gyfer y 
safle, wedi ei gwneud yn arbennig ac wedi cael ei gosod gan gontractwyr.  Amcangyfrifir y byddai hyn 
yn costio o gwmpas £27,000 

Felly, dim ond os y bydd modd dod o hyd i gyllid ychwanegol y bydd modd gosod pont newydd, a’r un 
fydd y sefyllfa gyda phontydd tebyg.  Mae cwestiwn ynghylch y polisi yma, gan bod gan y Cyngor 
ddyletswydd i gynnal a chadw’r rhwydwaith, ond gyda’r adnoddau sydd ar gael ar hyn o bryd a nifer y 
pontydd newydd sydd eu hangen, mae’n rhaid ystyried y buddion i’r cyhoedd.  Nid oedd y bont 
flaenorol yn cael ei defnyddio rhyw lawer, ond ers iddi gael ei symud, mae ambell i berson lleol wedi 
gofyn am bont newydd yn ei lle, gan ddweud bod y bont yn help o ran darparu teithiau cerdded lleol ac 
felly’n cyfrannu at eu llesiant.   Serch hynny, am yr un gost â gosod pont newydd yma, gellid trwsio 
pontydd llai ar lwybrau sy’n cael llawer o ddefnydd neu hyd yn oed gosod pontydd newydd yn eu lle. 
Mae pobl leol yng Ngrosmont wedi gofyn yn benodol i’r broblem adnoddau gael sylw. 

Beth yw eich barn?  Yw'r dull blaenoriaethu’n dderbyniol o hyd? 

Roedd consensws cyffredinol bod y dull blaenoriaethu ar gyfer pontydd yn gywir ac yn deg.  

5.4 GORCHMYNION DARGYFEIRIO / CREU A DILEU 
Mae tua 60 o orchmynion cyfreithiol heb eu cwblhau.  A ddylai’r rhain hefyd gael eu blaenoriaethu yn 
unol â “buddion i’r cyhoedd”?  Beth fyddai hyn?   

Materion i’w hystyried: 

• Llwybrau ble mae ffermwr wedi talu’r costau’n llawn 
• Math o orchymyn – mae’n bosib y byddai angen deddf cynllunio gwlad a thref ar gyfer 

datblygiad 
• Mae angen rhai dargyfeiriadau er mwyn datrys materion yn ymwneud â rhwystrau / gorfodi  

Er mwyn bod yn gyson â’r CGHT a dull blaenoriaethu cynnal a chadw, gallai buddion i’r cyhoedd 
gynnwys: 

• Llwybrau y gall mathau gwahanol o ddefnyddwyr eu defnyddio – yn gyson â nodau’r CGHT o 
gynyddu mynediad ar gyfer y rheiny ag anabledd / problemau iechyd a sydd ag ychydig iawn o 
fynediad i fannau oddi ar y ffordd. 

• Llwybrau sydd â buddion iechyd a diogelwch – megis darparu llwybrau oddi ar y ffordd fel 
llwybrau amgen gan osgoi ffyrdd prysur 

• Cysylltiad â chyfleusterau / atyniadau twristiaid 
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Cytunwyd ar y cyfan â’r dull blaenoriaethu yma ar gyfer gorchmynion cyfreithiol. 

5.5 CYHOEDDUSRWYDD A HYRWYDDO 
Gwnaed y sylwadau canlynol parthed cyhoeddusrwydd a hyrwyddo: 

• Mae’r gallu ar gael i gysylltu pob math o lwybrau i visit Monmouthshire 
• Mae angen Byrddau Gwybodaeth fel sydd ar gael yn Nhalgarth 
• Mae gwefan Tread & Trott ar goll -mae’r rhain, yn ogystal â llwybrau eraill, yn cael eu symud ac 

yn cael eu rhoi mewn un lle o dan visitmonmouthshire.com 
• Mae problem o ran Mapiau Arolwg Ordnans – mae nifer o gamgymeriadau ynddynt ac mae’r 

amser y mae’n ei gymryd i’w ailgynhyrchu hefyd yn broblem. 
• Dylai Gŵyl Gerdded gael ei chynnal yn Sir Fynwy? 
• CAMS – Mae wyneb y defnyddiwr yn anodd i’w ddefnyddio ac angen ei wella 
• Gall gwirfoddolwyr helpu gyda chyhoeddusrwydd a hyrwyddo.  Defnydd effeithiol o 

wirfoddolwyr ar lwybrau y mae Pathcare yn eu hyrwyddo 
• Mae angen trac beicio / llwybr beicio hir  

5.6 BLAENORIAETHAU 
Mae llawer o awydd ac angen i barhau i ddarparu cynlluniau gwella os yw’r gwaith o fudd i’r cyhoedd. 
O dan y wyneb mae’n cael ei gydnabod bod angen gwella iechyd y boblogaeth a darparu ar gyfer eu 
llesiant corfforol a meddyliol.  Roedd gan y CGHT y tri blaenoriaeth ganlynol   

1. Sicrhau bod gennym Fap Diffiniol a Datganiad sy’n gyfredol ac yn hygyrch (Pennod 6 yn y CGHT) 
2. Targedu gwelliannau sy’n cael eu gwneud ar hawliau tramwy fel bod y cyhoedd yn cael y 

buddion gorau posib (Pennod 7 Cynnal a Chadw a Gorfodi) 
3. Gwella hygyrchedd y rhwydwaith hawliau tramwy (Pennod 8) 

Mae’r amcanion rhain yn dal yn berthnasol, ond wrth wynebu newidiadau i bolisi a deddfwriaeth 
bydda’n syniad da adolygu’r rhain a blaenoriaethau eraill o fewn y CGHT er mwyn gwneud yn siŵr eu 
bod yn dal yn addas nawr ac ar gyfer y ddeng mlynedd nesaf.  Roedd yr unigolion a fynychodd y 
gweithdy’n teimlo mai’r rhain oedd y blaenoriaethau pwysicaf o hyd.  

Sut y byddech yn hoffi gweld mynediad i gefn gwlad Sir Fynwy’n gwella dros y 10 mlynedd nesaf a 
beth fyddai’r flaenoriaeth fwyaf? 

O ran blaenoriaethau dywedwyd dy dylid cael: 

• Strategaeth well ar gyfer cerdded er budd iechyd 
• Cysylltiadau cymunedol 
• Cysylltedd 
• Teimlwyd mai cynnal a chadw oedd y flaenoriaeth fwyaf a dod o hyd i fwy o adnoddau 

5.7 MATERION ERAILL A GODWYD YN YSTOD Y DIGWYDDIAD 

• Gwirfoddolwyr – Codwyd hyn mewn sawl trafodaeth ac roedd yn amlwg y gellid gwneud mwy 
o ran gwirfoddoli a galluogi grwpiau o wirfoddolwyr i gymryd rhan mewn cynnal a chadw a 
hyrwyddo pe byddai prosesau syml, offer ac adnoddau staffio ar gael.  

• Byddai llyfrgell o adnoddau’n ddefnyddiol. 
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7.0 CASGLIADAU AR HOLL YMATEBION YR YMGYNGHORIAD 
Mae’r sylwadau sydd wedi eu gwneud hyd yma’n cefnogi’r angen i adolygu’r CGHT a chodi nifer o 
faterion newydd fydd angen eu datrys yn fewnol gan adrannau Cyngor Sir Fynwy a gan bartneriaid.    

Mae nifer o bartneriaid wedi eu nodi a fyddai, pe gellid dod o hyd i adnoddau ychwanegol, yn medru 
helpu i farchnata, rhannu gwybodaeth a hyrwyddo.   

Mae pwyslais cryf ar gynnal a gwella’r ffordd yr ydym yn gweithio gyda grwpiau o wirfoddolwyr lleol yn 
enwedig grwpiau cerdded a pherchnogion tir. 

Cafwyd neges glir gan ymatebwyr bod angen gwell gorfodi er mwyn mynd i’r afael â rhwystrau ar 
lwybrau ac ail sefydlu llwybrau ar ôl aredig neu gnydio.  Mae arwyddion a marcio ffyrdd yn broblem i 
berchnogion tir a’r cyhoedd fel eu gilydd.  Yn ddiddorol, mae llawer o awydd am fwy o arwyddion / 
byrddau gwybodaeth o gwmpas pentrefi.  Yn ogystal, mae cefnogaeth gref dros wneud llwybrau’n haws 
i’w defnyddio a thros wneud mwy o lwybrau ar gael i feicwyr a marchogwyr ceffylau ac mae nifer o 
welliannau i lwybrau wedi cael eu cynnig.    

Nid oedd blaenoriaethu gwaith wedi bod yn dasg hawdd i’r ymatebwyr, ond roedd yn amlwg mai 
gorfodi a cynnal a chadw oedd y prif flaenoriaethau.  Ar y cyfan, dangosodd y wybodaeth a ddeilliodd 
o’r ymgynghoriad bod pobl leol yn defnyddio’r hawliau tramwy yn rheolaidd, a’u bod yn dymuno 
defnyddio mwy arnynt.  Mae’n yn gwerthfawrogi’r buddion y mae cerdded a marchogaeth yn eu creu 
ac yn cefnogi dull sydd wedi ei selio ar y Cynllun Llesiant a Theithio Llesol.     Bydd safbwyntiau sy’n 
deillio o’r ymgynghoriadau yma’n cael eu defnyddio i lunio CGHT drafft.  

Bydd yr adroddiad yma ar gael ar ein gwefan.     

 

  
 

 

 

Hoffai’r Tîm Mynediad i Gefn Gwlad ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr adolygiad 
hyd yma, ac hefyd i’r rheiny sydd wedi datgan diddordeb mewn cynorthwyo gyda gweddill y 
broses. 
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ATODIAD UN  

RHESTR YMGYNGHORI 
 Mewn sawl achos, rydym wedi ymgynghori â swyddfeydd cenedlaethol a rhanbarthol / lleol fel eu 
gilydd, ac rydym wedi ymgynghori â chynrychiolwyr o grwpiau. 

Mae sawl grŵp yr ydym wedi ymgynghori â hwy wedi anfon dogfennau at unigolion 

1. Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog 

2. Cyngor Sir Gaerloyw 

3. Cyngor Sir Henffordd 

4. Balfour Beatty 

5. Cyngor Sir Casnewydd 

6. Cyngor Sir Powys 

7. Cyngor Sir Gâr 

8. Blaenau Gwent 

9. Cyngor Sir Bwrdeistref Torfaen 

10. Cyngor Dosbarth y Forest of Dean 

11. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

12. Cyfoeth Naturiol Cymru  

13. CADW 

14. Gweinidog yr Amgylchedd Lesley Griffiths AC 

15. Aelodau  

16. Ysgrifennydd ac Aelodau FfMLl Sir Fynwy 

17. Ysgrifenydd ac Aelodau FfMLl Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog  

18. Pob aelod o Awdurdod Parc Cenedlaethol y Bannau Brycheiniog   

19. Pob aelod o Fforymau Mynediad Lleol Powys, Torfaen, Casnewydd a Sir Fynwy 

20. Pob Cyngor Cymuned yn Sir Fynwy 

21. Grwpiau U3A – Crughywel, Ross on Wye a’r cyffiniau, Casnewydd, Cil-y-coed, Trefynwy, Brynbuga, Y 

Fenni a Cas-gwent 

22. Ramblers Cymru 

23. Ramblers Association 

24. Ramblers Dyffryn Gwy Isaf 

25. Ramblers Gogledd Gwent 

26. Ramblers GO Sir Fynwy  

27. Ramblers Pontypwl  

28. Clwb Cerdded Casnewydd 

29. The Narth and District Footpath Group 
30. Monmouth Rambling and Hill Walking Club 
31. Usk Trail Access Group 
32. Pontypool & District Group of Ramblers Association Ardal Gwent Fwyaf 
33. Raglan Local Ways 

34. Arweinydd Grŵp Gwirfoddolwyr Llanbadoc ac arweinyddion grwpiau gwirfoddol eraill 

35. Pob Grŵp Walkers Welcome 

36. South Wales group long distance walkers 

37. British Driving Society (Wales) 
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38. Ymddiriedolaeth Cilffyrdd a Llwybrau Ceffyl 

39. Cymdeithas Ceffylau Prydain 

40. Clwb Merlod Sir Fynwy 

41. Clwb Merlod Llanagybi 

42. Clwb Marchogaeth Dyffryn Wysg 

43. Clwb Marchogaeth Dyffryn Gwy 

44. Helfa Sir Fynwy 

45. Riding for the Disabled Trellech 

46. Riding for the Disabled 

47. Cydlynydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

48. Ymddiriedolaeth Iechyd Aneurin Bevan 

49. Action for the Blind 

50. Age Concern Gwent 

51. Walking for Health, Y Fenni 

52. Walking for Health, Cas-gwent 

53. CAIR The Monmouthshire Disablement Association  

54. Swyddog Chwaraeon Anabledd Cymru  

55. Cymdeithas y Deillion Gwent / Grŵp Gelligaer 

56. Canolfan Awyr Agored Gwent - Gilwern 

57. Swyddog Datblygu BGC (Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) 

58. Melin 

59. MHA 

60. Cydlynydd Cyfeirio Ymarfer Corff Sir Fynwy ac arweinwyr grwpiau FIT4LIFE (y bedair tref) 

61. Monmouthshire Voices 

62. Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer Corff 

63. Elusen Adsefydlu Cardiaidd ac Ôl-ofal Gogledd Gwent, Y Fenni 

64. Byddin yr Iachawdwriaeth, Y Fenni 

65. Age Concern 

66. Alcoholics Anonymous UK 

67. Cymdeithas Alzheimer 

68. Autism Cymru 

69. British Heart Foundation 

70. Depression Alliance Cymru 

71. Mind - Cymru 

72. Canolfan Iechyd Cymru  

73. Cyngor Cymru i’r Deillion 

74. Cyngor Cymru i’r Byddar 

75. Anabledd Cymru 

76. Y Cerddwyr Anabl 

77. Ymddiriedolaeth Fieldfare 

78. Gavo 

79. Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

80. Groundwork Cymru 

81. All Monmouthshire Volunteers 

82. Cymdeithas Fynydda Cymru 
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83. Clwb Ogofa Cambrian 

84. CTC Cyclist Touring Club  

85. Sustrans 

86. Cymdeithas Beicwyr Gwlad Cymru 

87. GLASS 

88. Auto cycle Union 

89. Treadlightly 

90. All Wheel Drive Club 

91. Wye and Welsh Landover Group 

92. LARA 

93. Cymdeithas y Lonydd Gwyrdd 

94. Ffederasiwn Sefydliad y Mercher Gwent  

95. Gwobr Dug Caeredin 

96. Cyngor Sgowtiaid Rhanbarth Sir Fynwy 

97. Comisiynydd Girl Guiding Gwent 

98. Coleg Gwent 

99. Cymdeithas Cyfeiriannu Cymru 

100. Cymdeithas Ddinesig Y Fenni a’r Cylch 

101. Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr 

102. CLA Cymru 

103. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol 

104. Cymdeithas Coetir Cymru 

105. Forest Enterprise 

106. Asiantau Ystadau – Dug Beaufort, Glanusk, Llanarth 

107. British Trust for Conservation Volunteers (Cymru) 

108. British Trust for Ornithology 

109. RSPB Cymru 

110. British Upland Footpath Trust 

111. Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd 

112. Canoe Cymru 

113. Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gwent 

114. Coed Cadw (Ymddiriedolaeth Coetir Cymru) 

115. Mountain Forestry 

116. Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd a Phowys 

117. Cymdeithas Open Spaces 

118. Cadwch Cymru’n Daclus 

119. Cae Rasio Cas-gwent 

120. Clwb Carafanio a Gwersylla 

121. Dŵr Cymru 

122. Y Grid Cenedlaethol 

123. Railtrack plc 

124. Western Power Distribution 

125. British Telecom 

126. SEWTRA 

127. CPRW 
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128. Cymdeithas yr Hostelau Ieuenctid 

129. Cymdeithas Dyffryn Gwy Isaf 

130. Celtric Trails 

131. Partneriaeth Aber Afon Hafren 

132. Heddlu Gwent 

133. Swyddog Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa 

134. Swyddog Llwybr Arfordir Cymru Rhanbarth y De  

135. Cyngor Sir Fynwy – Swyddog Cydraddoldebau, Prosiect Chwaraeon a Llesiant, Rheolwr Ieuenctid 

a Chymuned, Holl Swyddogion Tîm Seilwaith Gwyrdd a Chefn Gwlad Cyngor Sir Fynwy, Swyddog 

Cynaliadwyedd, Rheolwr Priffyrdd, Gwasanaethau Cyfreithiol a oll reolwyr gan gynnwys Y Prif 

Weithredwr, Pennaeth Canolfannau Awyr Agored, Pennaeth Cyflawni wedi ei arwain gan y 

Gymuned, Rheolwr Rhaglen Wledig, Rheolwr Gwasanaethau Ieuenctid, Rheolwr Cydraddoldebau.  

136. Holl Aelodau Cyngor Sir Fynwy 

 


