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Cynnwys

Mae’r cyhoeddiad hwn hefyd ar gael yn Saesneg.



Rhagair

Ar ran Cyngor Caerdydd mae’n bleser gennyf gefnogi Cynllun
Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) y Cyngor.
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Mae'r cynllun wedi ei baratoi yn unol â’r
ddyletswydd statudol a nodir yn y Ddeddf Cefn
Gwald a Hawliau Tramwy 2000 ac mae wedi ei
gwblhau yn dilyn ymarfer ymgynghorol sylweddol.

Er bod y ddogfen hon wedi ei chynhyrchu fel
ymateb i ddyletswydd statudol y Cyngor, mae’n
llawer mwy na hynny. Mae’n ddatganiad o
ymrwymiad a dymuniad y Cyngor i wella rhywbeth
sy’n adnodd gwerthfawr iawn i drigolion Caerdydd.
Amcan y cynllun yw ymdrin â’r potensial i’r rheiny
sy’n ymweld â'r brifddinas fwynhau cefn gwlad a
mannau agored, yn ogystal ag annog cerdded fel
cyfraniad at iechyd a lles cyffredinol.

Mae’r cynllun yn asesu rheolaeth a defnydd
cyfredol rhwydwaith hawliau tramwy Caerdydd ac
yn nodi rhaglen tair blynedd i gychwyn i wella’r
sefyllfa bresennol yn sylweddol. Mae gan y cynllun
hyd oes o ddeng mlynedd a bydd y cynlluniau
busnes tair blynedd yn cael eu sefydlu a’u
hadolygu i sicrhau fod y nodau ac amcanion
cyffredinol yn cael eu cyflawni o fewn yr adnoddau
sydd ar gael. Bydd y broses hon yn galluogi’r
broses o ddatblygu’r cynllun i adlewyrchu’r
tirwedd newidiol, mewn cyd-destun amgylcheddol,
ariannol a chymdeithasol.

Mae’r cynllun cyhoeddedig yn arwydd o amser ac
ymdrech sylweddol gan dîm bychan o Swyddogion
y Cyngor a rhanddeiliaid eraill. Hoffwn ddiolch o
galon i bawb sydd wedi cyfrannu at y broses hon.

Y Cynghorydd Delme Bowen
Aelod Gweithredol – Traffig a Thrafnidiaeth

Mehefin 2008



Crynodeb Gweithredol

Gosododd Deddf Hawliau Tramwy Cefn Gwlad 2000
ddyletswydd ar bob awdurdod lleol i gynhyrchu Cynllun Gwella
Hawliau Tramwy (CGHT) ar gyfer eu hardal weinyddol.
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Cyflwynodd Cyngor Caerdydd adnoddau ar gyfer y
dasg hon ac ym mis Mawrth 2007, cyflwynwyd
adroddiad yn atodi drafft CGHT i’r Adran
Weithredol gymeradwyo cychwyn cyfnod
ymgynghorol statudol o 3 mis.

Cyhoeddwyd yr adroddiad drafft ar gyfer
ymgynghoriad ym mis Mehefin 2007 a
chyflwynwyd cyfanswm o tua 600 o adroddiadau
naill ai’n uniongyrchol i grwpiau oedd â diddordeb
neu pan wneir cais gan bobl neu sefydliadau â
diddordeb.

Cwblhawyd yr ymgynghoriad 11 Medi 2007 ac yn
fuan wedi hynny derbyniodd pob Awdurdod Lleol
lythyr gan Weinidog yr Amgylchedd,
Cynaladwyedd a Thai.

Roedd y llythyr hwn yn egluro y dylid defnyddio
CGHT fel sail i roi cynnig am arian ychwanegol –
ac felly dylid rhoi pwyslais arbennig ar feintioli’r
adnoddau angenrheidiol i gyflawni nodau
allweddol y Cynllun.

Arweiniodd y llythyr hwn, ynghyd â sylwadau a
dderbyniwyd yn ystod y cyfnod ymgynghori, (yn
enwedig oddi wrth Cyngor Cefn Gwlad Cymru a
Fforwm Mynediad Lleol Caerdydd ei hun) i egluro
ac ehangu’r Cynllun yn sylweddol.

Drwy’r ehangu hwn, sicrhawyd bod yr adnoddau
angenrheidiol yn cael eu canfod a’u nodi.

Ni newidiodd y Cynllun yn ei hanfod o ran ei nodau
a’i amcanion allweddol ond roedd y strategaeth
i’w defnyddio i weithredu’r Cynllun yn gliriach.

Mae’r Cynllun yn dechrau drwy ddisgrifio
atyniadau ‘awyr agored’ Caerdydd, sydd yn
sylweddol er eu bod wedi’u cywasgu i ardal
gymharol fechan.

Mae CGHT yn cyfeirio at nifer o ardaloedd – yn
arbennig llain yr arfordir y mae tri chwm y prif
afonydd yn eu cysylltu â chefn gwlad.

Rhinwedd cyfleoedd awyr agored Caerdydd (ar
gyfer hamddena/chwaraeon) yw eu bod ar garreg
drws pawb – ond sydd, ar yr un pryd, yn darparu
cysylltiadau â’r rhwydwaith ehangach ar gyfer
defnyddwyr mwy ymroddedig.

Mae’n ofynnol i bob awdurdod gynnal Cam Asesu
erbyn trydedd flwyddyn cyfnod paratoi’r Cynllun.

Nodwyd y dylai hyn yn benodol adolygu a
dadansoddi cynlluniau a dogfennau strategaethau
eraill, y map terfynol, anghenion defnyddwyr,
materion cynnal a chadw a gorfodaeth, anghenion
yr anabl a chyhoeddusrwydd a hyrwyddo’r
rhwydwaith

Bwriad yr Asesiad oedd gwerthuso’r sefyllfa
bresennol, disgrifio’r arferion/adnoddau cyfredol a
dadansoddi darpar gyfleoedd.

Roedd yn amlwg o’r Asesiad (yn gyffredin â nifer o
awdurdodau eraill) bod angen gwaith sylweddol i
ddiweddaru Map terfynol Caerdydd a datblygu
strategaeth hyrwyddo addas ar gyfer hawliau
tramwy.

Yn achos Caerdydd, Canlyniad yr Asesiad oedd
sefydlu 16 Nod Allweddol y gellir ei ystyried yn
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sylfaenol i sicrhau gwelliant parhaus dros gyfnod o
10 mlynedd.

Dadansoddwyd pob nod ar wahân a’u dadelfennu
yn isadrannau i sefydlu proses glir gadarn o
weithredu.

Gwerthuswyd pob isadran ymhellach i ystyried pa
mor hir y dylai gymryd, pryd y dylai gychwyn a pha
adnoddau staff sydd eu hangen i’w weithredu.

Ar ben hyn, ystyriwyd pa sefydliadau partner (yn
fewnol ac allanol) fyddai’n hanfodol i brosesu pob
nod.

Penderfynwyd y bydd y Cynllun yn symud yn ei
flaen mewn cylchoedd cynllun busnes o 3 blynedd
– a goruchwylir y cynnydd a wneir gan y Fforwm
Mynediad Lleol.

Ar ddiwedd pob cyfnod o 3 blynedd, gwneir arolwg
o’r cynnydd a wnaed ar gyfer y Cyngor ynghyd â
chynllun busnes wedi’i ddiweddaru ar gyfer y 3
blynedd dilynol.

Drwy lynu at y dull hwn, ceir eglurhad o’r
canlyniadau a ddisgwyliwyd fesul blwyddyn a
chyfle i wneud cais am adnoddau ychwanegol.
Bydd dull fel hyn o fynd ati hefyd yn rhoi’r gallu i’r
tîm hawliau tramwy i ymateb i newidiadau posibl
yn ystod oes y Cynllun.

Ceir crynodeb o’r cyllid angenrheidiol yn ystod y 3
blynedd cyntaf ar dudalen 99.

Mae’n amlwg mai’r cyfanswm sydd ei angen i
weithredu CGHT yw tua £150,000 yn fwy (yn
flynyddol) na’r swm sy’n cael ei wario ar y
rhwydwaith ar hyn o bryd.

Mae Cynulliad Cymru wedi sicrhau bod swm
nominal o gyllid ychwanegol ar gael i’r holl
awdurdodau – a weinyddir trwy Gyngor Cefn
Gwlad Cymru (CCCC).

Fodd bynnag, byddai’n deg i ddweud fod y swm
hwn yn ddigonol i ddarparu ar gyfer ystod lawn y
Prif Amcanion a Blaenoriaethau a nodir yn y
cynllun hwn.

Felly, bydd yn angenrheidiol i godi arian
ychwanegol o ffynonellau eraill.

Gallai o bosib, ddod o enillion cynllunio, grantiau
sefydliadau eraill neu gyllid uniongyrchol busnesau
mawr sy’n ystyried bod manteision ariannol i
gefnogi gweithgareddau fel hyn sy’n cael eu
cynnwys yn y Cynllun.

Wrth baratoi’r Cynllun, adeiladwyd rhwydwaith
sylweddol o gysylltiadau ac, o feithrin cysylltiadau
o’r fath, daw cyfleoedd i ddatblygu mentrau ar y
cyd a chydweithio.

Yn amlwg, mae sialensiau o flaen y Cyngor yn y
maes hwn o’i gyfrifoldeb. Fodd bynnag, mae’r tîm
hawliau tramwy wedi dangos (hyd yn hyn) ei fod
wedi gwneud y defnydd gorau o adnoddau. Mae
defnyddio adnoddau yn y modd hwn wedi arwain
at welliant dramatig yn hygyrchedd y rhwydwaith
hawliau tramwy.





Tasgau Uchel eu Blaenoriaeth

1) Datrys yr holl anghysonderau a chynhyrchu map
cyfunol terfynol ar gyfer Caerdydd.

2) Gwneud y rhwydwaith yn fwy amlwg ar y tir i bobl.
Rhaid sefydlu mwy o arwyddion a chanolfannau
gwybodaeth

3) Gwella ymwybyddiaeth o hawliau’r cyhoedd i
dramwy drwy hysbysebu a hyrwyddo.

4) Sefydlu cylchdeithiau ychwanegol o fewn Caerdydd.

5) Sicrhau bod Caerdydd yn cyfranogi a chwblhau’r dasg
o greu ‘Llwybr Arfordir Cymru Gyfan’.

6) Rhaid gwneud y rhwydwaith i fod yn fwy addas i
ddefnyddwyr anabl a rhai â nam i’r graddau mwyaf
realistig a rhesymol.

7) Dylai materion cynnal a chadw gael eu rheoli gan
weithdrefnau rheoli mwy ffurfiol ac effeithlon.

8) Rhaid sefydlu dulliau ymarferol i ddelio â phryderon
am ddiogelwch
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Y Canlyniadau a Ragwelir

Yr angen i gofnodi pob hawl tramwy o fewn Sir
Caerdydd.

Gwneud lleoliad ac ehangder rhwydwaith hawl tramwy
Caerdydd yn fwy amlwg

Cynnydd yn yr ymwybyddiaeth gyffredinol ymhlith y
boblogaeth – ac o ganlyniad denu mwy o ymwelwyr.

Darpariaeth a fydd yn caniatáu i'r cyhoedd i gychwyn a
gorffen taith yn yr un man. Bydd ystyriaeth o'r fath o
gymorth i gynllunio taith.

Datblygu llwybr ‘aml-ddefnyddwyr' sy’n cysylltu Cymru
gyfan.

Canfod pa mor hygyrch yw’r rhwydwaith ar hyn o bryd –
caniatáu sefydlu gwelliannau i godi’r safon hwn. Bydd
‘cydraddoldeb mynediad’ yn deillio o hyn.

Yn caniatáu gweithredu dull mwy strategol o fynd o’i
chwmpas hi – yn lleihau dryswch a gwrthddweud.
Ymgais i sefydlu synnwyr o falchder cymunedol.

Darpariaeth i wneud cefn gwlad yn fwy deniadol i
ymwelwyr.
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Tasgau Uchel eu Blaenoriaeth Y Canlyniadau a Ragwelir

9) Sefydlu rhwydwaith ymestynnol o lwybrau beicio –
sicrhau bod y llwybrau hyn wedi’u cyfeirio'n briodol.

10) Cynyddu nifer y llwybrau sy’n hygyrch i bobl sy'n
marchogaeth.

11) Mae angen datblygu strategaeth rheoli gydlynol ac
i’r diben hwn byddai’n briodol nodi rhai llwybrau
pwysig o fewn y rhwydwaith

12) Ystyried y posibilrwydd o sicrhau cyllid o ffynonellau
ychwanegol

13) Rhaid annog cydfodoli – rhaid cychwyn rhaglen
addysgol er mwyn meithrin agwedd fwy ystyriol a
goddefgar.

14) Ystyried y posibiliadau o ddatganoli cyfrifoldebau
cynnal a chadw rhwydwaith.

15) Rhaid sefydlu dulliau ymarferol i ddelio ậ phroblem
sbwriel a ragwelir

16) Rhaid cyflawni nifer o ‘atebion cyflym’ i
argyhoeddi’r cyhoedd am arwyddocâd CGHT. I’r
gwrthwyneb, rhaid cychwyn a gweithredu cynlluniau
i arolygu’r rhwydwaith yn gyffredinol.

Ymestyn y rhwydwaith beicio ynghyd ậ darparu
cyfarwyddyd priodol.

Darparu gwell adnoddau ar gyfer pobl sy'n
marchogaeth.

Gwerthusiad realistig o’r llwybrau mwyaf poblogaidd o
fewn rhwydwaith hawl tramwy Caerdydd

Ymgais i sicrhau bod yr holl adnoddau angenrheidiol yn
cael eu cyflawni.

Byddwn yn sicrhau ymwybyddiaeth o hawliau a
chyfrifoldebau yn gysylltiedig ậ chefn gwlad.

Yn creu sbectrwm ehangach i weithredu tasgau.
Ymgais i sefydlu synnwyr o falchder cymunedol.

Darpariaeth i wneud cefn gwlad yn fwy deniadol i
ymwelwyr.

Rhoi gwybod i’r cyhoedd am y cynnydd a wneir.



Mae Dinas a Sir Caerdydd yn ffodus iawn o ran ei nodweddion
a’i chymeriad ffisegol.

Mae Caerdydd yn tyfu’n brifddinas cystal ag unrhyw Ganolfan
Rhagoriaeth Ewropeaidd ac felly’n gwarantu ymchwiliad dwys.

Datganiad o Fwriad
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I’r gwrthwyneb, nid yw’r datblygiad hanfodol hwn
wedi effeithio ar gydbwysedd nodedig Caerdydd
wrth iddi ddarparu ardaloedd eang o ysblander
gwledig ar gyfer ei thrigolion ac ymwelwyr.

O feddu ar gymaint o wychder mae’n hanfodol i’r
sir lunio a darparu rhwydwaith cryf o Hawliau
Tramwy Cyhoeddus.

Yn syml, mae hawliau tramwy yn ddull o ganiatáu
i bobl symud o A i B ar gyfer hamddena neu ar
gyfer pwrpasau bob dydd.

Er enghraifft, mae Strategaeth Cynulliad Cymru ar
gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd yn nodi “…Gan fod
gan bobl fwy o amser hamdden ac o gofio am dwf
‘twristiaeth cynaliadwy’, mae mwy o bobl yn cael
eu hannog i gerdded neu feicio yng nghefn gwlad
ar y penwythnosau ac yn ystod y gwyliau”.

Mae darpariaethau Deddf Cefn Gwlad a Hawliau
Tramwy 2000 yn ceisio sicrhau bod cefn gwlad yn
fwy hygyrch i bobl ac yn egluro’n fwy manwl sut y
gellir cyflawni hyn.

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000
yn gosod cyfrifoldeb ar bob Awdurdod Priffyrdd i
gynhyrchu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
(CGHT).

Wrth lunio CGHT, mae gofyn i Awdurdodau Lleol
asesu i ba raddau y mae’r hawliau tramwy sydd
eisoes yn eu gofal yn cwrdd ag anghenion cyfredol
a darpar anghenion y cyhoedd yn gyffredinol. Ar
sail yr asesiad hwn, cyflwynir amserlen ar gyfer
atgyweirio a newid.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru
ganllawiau ar gyfer ffurf CGHT (ac amserlen ar
gyfer ei gynhyrchu). Wedyn, mae gan Awdurdodau
Lleol bum mlynedd o fis Tachwedd 2002 i greu a
chyhoeddi’r ddogfen hon.

Mae’r llenyddiaeth a ddarperir yma’n ychwanegol
at amlinelliad drafft CGHT y mae Cyngor
Caerdydd eisoes wedi’i gynhyrchu. Bwriad y
ddogfen hon yw ymateb i’r materion a gododd yn
ystod yr asesiad cyntaf a’r broses ymgynghorol.

Yn bwysig iawn, bwriad y Cyngor yw galluogi’r
cyhoedd i allu cysylltu a chyfathrebu â hwy bob
amser. Y rheswm am hyn yw bod sicrhau gwelliant
yn waith parhaus.

Yn benodol, rhennir CGHT Caerdydd yn nifer o
adrannau o dan benawdau;

1) Yn y lle cyntaf, bydd CYFLWYNIAD cyffredinol
yn disgrifio amgylchedd amaethyddol eang y Sir
yn fwy manwl.

2) Bydd ystyriaeth fwy cyffredinol yn edrych ar sut
gall CGHT gydredeg ag ystyriaethau ychwanegol
cynlluniau strategol eraill. Bydd y drafodaeth
ehangach ei hystod yn digwydd o dan y pennawd,
‘MEITHRIN CEFN GWLAD’.

3) Disgrifir y Cam Asesu o dan y pennawd, ‘Y
LLWYBR PRESENNOL’. Yn fwy penodol, bydd y
rhan hon o’r ddogfen yn cynnwys yr holl
ddadansoddi ystadegol perthnasol (a wnaed gan y
tîm hawliau tramwy) ynghyd â golwg gyffredinol
ar feysydd sydd angen sylw. Hefyd, ceir rhestr o’r
adnoddau presennol sydd ar gael.
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Mae’n hanfodol nodi mai’r wybodaeth a nodir yn
y cam asesu fydd yn arwain y mesurau a gaiff eu
cyflwyno yn y Datganiad Gweithredu.

4) Yn dilyn hyn, bydd yn bosibl i gyflwyno rhestr
syml o’r materion uchaf eu blaenoriaeth sydd
angen delio â hwy yn y CGHT – dan y pennawd,
‘CROESI’R AFON’.

5) Ateb pob un o’r pwyntiau unigol hyn yw craidd
a hanfod CGHT. Y rhesymwaith sylfaenol hwn fydd
cynnwys yr adran dan y teitl 'LLWYBR Y
DYFODOL'. Eto mae’n bwysig tynnu sylw at y
cyswllt sylfaenol ac angenrheidiol rhwng y cam
asesu a’r Datganiad Gweithredu.

6) Yn briodol, yn y CASGLIAD, ceir crynodeb
terfynol o’r hyn sydd wedi’i drafod yn flaenorol.

Nawr bod y fethodoleg wedi’i sefydlu gellir mynd
ati i ffurfioli Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Dinas
a Sir Caerdydd.
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Er mwyn bod yn eglur, mae’n bwysig diffinio’r hyn
a olygir wrth hawl tramwy;

LLWYBR TROED: Hawl tramwy cyhoeddus ar gyfer
cerddwyr.

LLWYBR MARCHOGAETH: Hawl tramwy
cyhoeddus ar gyfer cerddwyr, pobl ar gefn
ceffylau, y rhai sy’n arwain ceffylau a cherbydau
i’r anabl. Er nad yw’n hawl, caniateir beicio hefyd
cyhyd ag y bydd beicwyr yn ildio i gerddwyr a

phobl ar gefn ceffylau.

CILFFORDD AR AGOR I BOB TRAFFIG: Er bod
cerbydau modur yn cael eu defnyddio, prif
ddefnyddwyr cilffyrdd sy'n agored i bob traffig, fel
arfer, yw cerddwyr, y rhai sy'n marchogaeth a
beicwyr.

CILFFORDD GYFYNGEDIG: Categori newydd o
hawliau tramwy cyhoeddus a gynhyrchwyd o
ganlyniad i ailddosbarthu’r RUPP gynt. Hawl

1. Cyflwyniad
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tramwy cyhoeddus yw cilffordd gyfyngedig ar
gyfer cerddwyr, beicwyr, pobol sy'n marchogaeth
neu’n tywys ceffyl ac ar gyfer pob cerbyd nad yw’n
cael ei yrru’n fecanyddol megis cerbydau’n cael eu
tynnu gan geffylau.

FFORDD A DDEFNYDDIR FEL LLWYBR
CYHOEDDUS: Dosbarthwyd ffordd a ddefnyddir
fel llwybr cyhoeddus fel llwybr a ddefnyddiwyd yn
bennaf gan gerddwyr, a phobl ar gefn ceffylau er
nad yw’n llwybr troed nac yn llwybr marchogaeth.
Maen nhw wedi cael eu hailddosbarthu erbyn hyn
a’u galw’n gilffyrdd cyfyngedig. Caiff pob cofnod
ei addasu i adlewyrchu’r newid gweinyddol hwn.

Clymdref ddinesig yw Dinas a Sir Caerdydd o dros
300,000 o drigolion wedi’i lleoli i’r de o gymoedd
De Cymru oedd gynt yn ddiwydiannol a glofaol. Er
bod Caerdydd yn cael ei hystyried yn awdurdod
dinesig yn gyffredinol, dylid nodi mai cefn gwlad
yw dros draean o’r ardal y mae’n ei gweinyddu.

Mae pedair afon yn yr ardal : Afon Taf, Afon
Rhymni, Afon Elái a Nant Fawr. Mae cwrs yr
afonydd hyn yn ffurfio gwythiennau gwyrdd o
fewn Caerdydd – gyda Thîm Cefn Gwlad a
Swyddog Beicio’r Cyngor yn arwain y datblygiadau
strategol sy’n digwydd ar hyd cwrs afonydd
Rhymni ac Elái.

Mae strwythurau daearyddol fel hyn yn creu cyfle
gwych i sefydlu mynediad uniongyrchol o ganol y
ddinas i’r wlad o’i hamgylch. Er mwyn cyflawni’r
bwriad hwn, her y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
yw bod rhwydwaith hawliau tramwy yn creu
cyswllt parhaus i hwyluso cludiant a fforiadau
cynaliadwy.

Nid oes lle yn y ddogfen hon i gynnwys disgrifiad
manwl o’r holl wychder gwledig o fewn y Sir. Fodd
bynnag, mae’n briodol amlygu’r amrywiaeth hwn.

Gellir gweld dylanwad ymarferol ‘Astudiaeth
Tirwedd Caerdydd’, dogfennau a gynhyrchwyd
gan Gyngor Caerdydd ar y cyd ag Asiantaeth
Datblygu Cymru a Chyngor Cefn Gwlad Cymru.

Yn y ddogfen hon, nodwyd y lleoliadau pwysicaf
yn y fframwaith gwledig. Yn y lle cyntaf, mae’r
ardaloedd cefn gwlad o gwmpas Caerdydd yn
ardaloedd sylweddol o dir heb eu difetha ac mae
i'r tirwedd batrwm pur amrywiol.

1.1 Ucheldir Mynydd y Garth

Disgrifiwyd Ucheldir Mynydd y Garth fel ‘ardal o
dir cefn gwlad agored gyda chymeriad lled-
naturiol nodedig a fawr ddim dylanwadau sy’n ei
ddifetha’. Cofnodwyd mai Mynydd y Garth yw
man uchaf y Sir. Y mae’n un o nodweddion
tirwedd mwyaf nodedig Caerdydd gyda
golygfeydd eithriadol o Fannau Brycheiniog i’r
gogledd a chefn gwlad Dyfnaint i’r de. Pwysleisir y
nodwedd hon ymhellach gan fod Mynydd y Garth
yn rhan o gefnlen ddramatig y bryniau sy’n ein
hamgylchynu i’r gogledd o’r Ddinas.

Dosberthir Mynydd y Garth fel tir comin gyda
mynediad agored i gerddwyr ar hyd Taith Y Cribau
(Ridgeway Walk). Mae hefyd hawliau tramwy
helaeth ar gael o fewn yr ardal.
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1.2 Cribau a Chymoedd Pentyrch

Gellir dadlau bod yr un amlygrwydd gweledol yn
perthyn i Gribau a Chymoedd Pentyrch ag i Fynydd
y Garth. Fodd bynnag, disgrifiwyd yr ardal fel un â
‘chymeriad mwy domestig a rheoledig’.

Mae llawer o’r ardal yn denau ei phoblogaeth ac
felly’n cadw’i naws wledig naturiol. Un o
atyniadau'r ardal yw ei choetir helaeth ac mae
yno hefyd rannau chwarelyddol sydd wedi
gweddnewid y tirwedd. Ceir nifer o hawliau
tramwy sy’n caniatáu crwydro ar hyd a lled yr
ardal.

1.3 Iseldir San Ffagan a Chwm Elái

Nodwedd yr ardal hon o Gaerdydd yw ei chefn
gwlad helaeth a hudol, ac fe’i disgrifiwyd fel ystâd
parcdir mawr. Mae’r disgrifiad hwn yn addas
oherwydd ceir adeiledd strwythuredig o goetir,
gwrychoedd a choed aeddfed. Hefyd, ‘mae
Dyffryn Elái yn cynnwys nifer o dorlannau sensitif
a chynefinoedd coetir tra bod arwyddocâd
hanesyddol a diwylliannol i ardal Sain Ffagan’.

Mae’r olion hanesyddol hudol hyn yn cynnwys
pentref canoloesol wedi’i leoli yng nghyffiniau San
Ffagan a Llanfihangel-y-Fedw yn ogystal â nifer o
safleoedd o ddiddordeb yn Amgueddfa Werin
Cymru. Eto, mae’r rhwydwaith hawliau tramwy
helaeth sydd yn yr ardal hon (yn ogystal â'r Llwybr
Taith Elái sy'n tyfu a thyfu) yn sicrhau mynediad
i’r amwynderau gwledig hyn ac felly, eu bod yn
cael eu defnyddio’n llawn.

1.4 Fforest Fawr a Chrib Caerffili

Mae’r tirwedd dramatig hwn yn gefnlen nodedig i
Ddinas a Sir Caerdydd. Bron yn llythrennol, mae
llawer o’r ardal yn goetir trwchus sy’n eich denu a
cheir teimlad o unigedd yma. Mae nifer o
nodweddion hanesyddol a diwylliannol pwysig
wedi’u lleoli o fewn yr amgylchedd hwn gan
gynnwys Castell Coch (a ddisgrifir isod) a thir
caeedig Coed y Wenallt.

Oherwydd y cloddio carreg galch helaeth sydd
wedi digwydd yn yr ardal, ceir ffurfwedd unigryw
o’r amgylchedd naturiol na cheir yn un man arall
yng Nghaerdydd.

1.5 Lefelau Gwynllŵg

Mae lefelau Gwynllŵg yn cynnwys corsydd
arfordirol isel yn ne ddwyrain y Sir. Mae’r lleoliad
yn dal i fod yn bwysig iawn oherwydd ei fod yn
cynrychioli’r unig ddarn o’r arfordir sydd heb ei
ddatblygu yng Nghaerdydd ac felly’n ardal eang o
dirwedd agored. Dynodwyd y rhan fwyaf o’r ardal
yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig
oherwydd y rhwydwaith o fflora a ffawna a ystyrir
o bwys cenedlaethol. Mae’r olion Rhufeinig
(ynghyd â'r potensial ar gyfer darganfyddiadau
archeolegol pellach) yn gwneud yr ardal hon yn un
o werth hanesyddol pwysig.
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1.6 Tir Coedwigaeth a Chysylltiadau Arfordirol

Mae gan Gaerdydd hefyd, ddarpariaeth drawiadol
o dir mynediad agored at bwrpas coedwigaeth.
Ceir saith ardal goediog hardd yn hygyrch o fewn
Caerdydd – yn bennaf i’r gogledd o’r Sir. Gellir
gweld amgylcheddau o’r fath yn Fforest Fawr a
Thyn y Coed.

Yn ychwanegol, er na ellir disgrifio Caerdydd fel ‘Sir
Arfordirol’ helaeth, ceir cyfle i ddatblygu llwybr
sy’n arwain o ffin Ddwyreiniol y Sir (ar hyd
Blaendraeth Caerdydd) hyd at Fae Caerdydd sy’n
datblygu’n gyson. Gellid efallai ystyried ymestyn y
llwybr hwn hyd at Gasnewydd – a thu hwnt. Ar hyn
o bryd, dim ond ychydig o gysylltiadau sydd ar
gael i ganiatáu mynediad i’r darpar lwybr – ac
mae llwybr y Blaendraeth ei hun yn destun peth
dryswch ynglŷn â'i berchnogaeth. Fodd bynnag,
mae'r tîm hawliau tramwy (gydag arian
Llywodraeth y Cynulliad) eisoes yn cydweithio
gyda’i bartneriaid i ddatblygu’r cyswllt arfordirol
hwn.

I raddau llai mae rhwydwaith ddinesig Caerdydd
yn help i hwyluso archwiliad llawn o Brifddinas
Cymru.

Coron rhwydwaith ddinesig Caerdydd yw Llwybr
Taith y Taf. Llwybr amlbwrpas yw Llwybr Taith y
Taf rhwng Bae Caerdydd ac Aberhonddu, tref
farchnad yng Nghanolbarth Cymru. Dynodwyd
cyfran helaeth o Lwybr Taith y Taf yn ‘rhydd o
draffig’ ac o ganlyniad fe’i defnyddir gan
gerddwyr a beicwyr ar gyfer teithiau o wahanol
hyd.

Mae rhannau o’r llwybr yn addas ar gyfer pobl ar
gefn ceffylau. O ran Caerdydd yn benodol, disgrifir
Llwybr Taith y Taf fel ‘un sy’n dod â'r wlad i mewn
i’r dref’. Mae’r llwybr hefyd yn darparu mynediad i
nifer o safleoedd mwy canolog o ddiddordeb yng
Nghaerdydd.

1.7 Castell Coch

Ailadeiladwyd Castell Coch yn 1890 fel encil
gwledig gan drydydd Ardalydd Bute. Lleolir y
castell ychydig o filltiroedd i’r gogledd o’r Ddinas
ac oherwydd ei fod ar glogwyn serth ac wedi’i
amgylchynu gan lennyrch coediog.

Oherwydd yr olygfa hon, galwyd yr atyniad yn
‘gastell tylwyth teg’. Mae pwysigrwydd
hanesyddol y castell yn cyfiawnhau i CADW ei
gynnal – sefydliad yw CADW sy’n diogelu a chadw
Henebion Hanesyddol Cymru.

Mae tu mewn y castell yn barhad o'r trosiad
tylwyth teg. Bydd ymwelwyr yn canfod y toeon
gwych, golygfeydd o chwedlau Esop ar y waliau,
mowldinau o adar ac anifeiliaid o amgylch y
drysau a dodrefn a lleoedd tân ysblennydd. Bydd
Castell Coch yn synnu a hudo ymwelwyr a dylid
mynd i bob twll a chornel ohono. Mae’r hawliau
tramwy helaeth sydd ar gael yn yr ardal yn golygu
y bydd hyn yn bosibl.
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1.8 Stadiwm y Mileniwm

Mae Stadiwm y Mileniwm yng Nghalon Dinas a Sir
Caerdydd. Ers iddi agor ym Mehefin 1999 mae 1.3
miliwn o bobl y flwyddyn wedi ymweld â'r lle.

Ar raddfa byd eang, ystyrir y stadiwm yn lleoliad
o’r radd flaenaf, un amlbwrpas sy’n darparu
llwyfan hyblyg ar gyfer digwyddiadau chwaraeon,
diwylliannol ac adloniadol. Cynhaliwyd
digwyddiadau cofiadwy yn rheolaidd yn y stadiwm
ers cynnal Cwpan Rygbi’r Byd yno ym 1999. Mae’r
rhain wedi cynnwys Gêm Derfynol Cwpan Pêl-
droed Lloegr (yr FA), Gêm Derfynol Cwpan Carling,
Grand Prix Ceir Prydain a chyngherddau gan
artistiaid enwog megis Y Manic Street Preachers,
Bon Jovi a Robbie Williams.
Gyda niferoedd mor uchel o ymwelwyr, mae'r
llwybrau sy'n arwain tua'r stadiwm yn cael eu
defnyddio'n fynych iawn. Mae Llwybr Taith y Taf
yn un o'r rhain.

1.9 Bae Caerdydd

Mae Bae Caerdydd wedi newid tu hwnt i bob
dirnadaeth yn ystod y blynyddoedd diweddar,
wedi’i drawsnewid yn ddatblygiad glannau’r dŵr
mwyaf Ewrop gyda chyfoeth o gyfleusterau
hamdden a phroffesiynol, ar y dŵr ac oddi arno.
Mae’r Bae’n gartref i nifer o atyniadau megis
Canolfan Wyddonol Techniquest, Canolfan Hanes
a Chelfyddydau Adeilad y Lanfa, yr Eglwys
Norwyaidd, cartref gwleidyddol y Gymru
ddatganoledig a Chanolfan Mileniwm Cymru.

Roedd adeiladu Gwrthglawdd Bae Caerdydd yn
1999 yn un o'r projectau peirianneg mwyaf o’i
fath yn Ewrop. Y canlyniad yw creu 500 erw o lyn
dŵr ffres a glannau sylweddol gan ddatblygu
Caerdydd ymhellach fel cyrchfan hamdden. Mae
Caerdydd erbyn hyn yn cael ei chydnabod yn
ddinas arforol wych – gyda chysylltiadau
sefydledig.

Er mai dim ond crafu’r wyneb mae’r disgrifiadau
hyn, maen nhw’n ddigonol i ddangos pa mor
ddeniadol yw Dinas Caerdydd.
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Nid y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw'r unig
ddogfen sy’n delio â materion cludiant a
mynediad. Mae dogfennau eraill hefyd yn delio â
materion o'r fath ac felly mae'n amlwg y ceir
gorgyffwrdd ac atgyfnerthiad.

O blith yr amryfal fframweithiau strategol, mae
dwy elfen â chysylltiad â'r CGHT.

Rydyn ni’n aml yn cael ein hannog i fyw bywyd
iach drwy ymarfer yn rheolaidd, ac mae dogfen y
Cynulliad 'Ffyrdd Iach a Gweithgar o Fyw yng
Nghymru: Fframwaith ar gyfer Gweithredu' yn
enghraifft o hyn.

Yn ail, erbyn hyn, mae cryn alw i sicrhau dulliau
digonol o gludiant ar gyfer y rhai sydd ag ond
ychydig o opsiynau ar gael iddyn nhw. Mae angen
rhoi sylw digonol i 'gynhwysiad cymdeithasol'.

Gwelir esiamplau o’r ‘gorgyffwrdd strategol’
mewn nifer o ddogfennau – gan gynnwys y
Cynllun Cludiant Lleol.

2.1 Ystyried yr Agenda Ffyrdd Iach a Gweithgar
o Fyw

Yn y ddogfen 'Cerdded a Beicio – Cynllun
Gweithredu', dywed Dr. Kim Howells, AS bod "...
Tua 60% o ddynion a 70% o ferched heb fod yn
ddigon actif yn gorfforol i fod o fudd i'w iechyd...
gall cerdded a beicio gynnig cyfle i droi ymarfer
cymedrol, dymunol i fod yn arfer rheolaidd pobl".

Mae hwn yn ystadegyn negyddol sy'n achosi gofid.
Fodd bynnag, mae'n ddiffyg y gellir ei gywiro.

Un o amcanion blaenaf dogfennau fel CGHT yw
hwyluso'r modd y gall aelodau'r cyhoedd gael eu
'hymarfer dymunol'. Mewn adrannau diweddarach
o’r CGHT, ceir manylion ynglŷn â sut i fynd o’i
chwmpas hi. Bydd nodau o’r math yn cwmpasu
materion hyrwyddo, gwneud y llwybrau’n fwy
gweladwy a gwella trefn y rhwydwaith.

Ar y dechrau, mae’n bwysig pwysleisio’r cynllun
cynyddol boblogaidd ‘Cerdded er lles Iechyd’.
Amlygir llwyddiant y teithiau grŵp dan arweiniad
hyn yn y ’Cynllun Cludiant Lleol – Adroddiad ar
Gynnydd Blynyddol 2006’. Mae’r ddogfen hon yn
dweud bod “…y rhaglen gerdded wedi’i hymestyn
i 10 taith yr wythnos, hyfforddwyd 61 o arweinwyr
hyd yn hyn yng Nghaerdydd ac mae dros 200 o
gerddwyr wedi ymuno â’r cynllun eleni, gyda
chyfartaledd y cerddwyr yn codi i dros 100 yr
wythnos.

Felly, rhoddir mwy o bwyslais ar y fenter hon yn
Natganiad Gweithredu y CGHT.

Bwriad yr adroddiad y cyfeiriwyd ato eisoes, y
cynllun 'Cerdded a Beicio - Cynllun Gweithredu' yw
dylanwadu ar aelodau o'r cyhoedd i newid eu
harferion teithio. Mae’n debygol y bydd cerdded a
beicio'n cael eu hargymell 'ar bresgripsiwn'. Gan
fod meddygon teulu'n cael eu hystyried fel
'colofnau'r gymdeithas', bydd unigolion yn fwy
tebygol o wrando ar eu cyngor.

Gall pobl ifanc sicrhau rhan o'u hymarfer dyddiol
drwy deithio i'r ysgol ar droed neu ar feic. Mae
hwn yn gam i'r cyfeiriad iawn, cam a fydd yn
cyfrannu at newid cyffredinol yn agweddau pobl.
Mae ymdrechion o'r fath yn cael eu cefnogi gan

21



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Strategaeth Cynaladwyedd Lleol Caerdydd lle
dywedir '.... Mae plant sy'n cerdded, beicio neu
deithio ar gludiant cyhoeddus i'r ysgol yn gwella
eu hiechyd drwy gael ymarfer ychwanegol o fewn
eu harferion rheolaidd dyddiol'.
Mae'r rhaglen 'Llwybrau Diogel i'r Ysgol' a reolir
gan Ganolfan Diogelwch y Ffyrdd y Cyngor yn
hyrwyddo'r un egwyddor.

Fel y dywedwyd yn 'Cerdded a Beicio – Cynllun
Gweithredu', amcan yr ymdrech hon yw "...Cynnig
dewis ehangach o daith i'r ysgol ar gyfer y
disgyblion a'r rheini, drwy annog ysgolion,
awdurdodau lleol, cwmnïau cludiant cyhoeddus a
thrigolion lleol i gydweithio i gynllunio Cynlluniau
Teithio i'r Ysgol".

Mewn rhai achosion, mae'n gwbl bosibl i hawl
tramwy cyhoeddus gael ei ddefnyddio i fod yn
rhan o 'daith i'r ysgol'. I'r diben hwn, mae'r tîm
hawliau tramwy wedi sefydlu trefn weithio gyda'r
Ganolfan Diogelwch y Ffyrdd. Dechreuodd y
cydweithio pan fu'r tîm hawliau tramwy yn
chwarae rôl actif yn natblygiad cynllun teithio ar
gyfer Ysgol Uwchradd Yr Eglwys Newydd – a'r
gobaith yw y bydd cydweithrediad o'r fath yn
parhau fel trefn tymor hir.

Drwy hyn gellir cysylltu hawliau tramwy â’r
rhwydwaith priffyrdd ehangach er mwyn
cynyddu’r ddarpariaeth er mwyn bod yn ymarferol

Gellir gweld rhagor o gefnogaeth i'r fenter
'Llwybrau Diogel i'r Ysgol'. Mae esiamplau i'w cael
yn 'Strategaeth Cerdded' Cyngor Caerdydd, lle
mae'r uchelgais yn cael ei nodi fel '.....Annog plant
i gerdded a beicio drwy gynlluniau teithio i'r

ysgol'. Caiff hyn ei adleisio yn Strategaeth Beicio
Caerdydd a gwblhawyd ym mis Gorffennaf 2007.

Cefnogodd y Cynulliad y cam cyntaf tuag at
ailgynnwys pobl ifanc yn nhrefn ffyrdd iach a
gweithgar o fyw. Dywed y ddogfen 'Ffyrdd Iach a
Gweithgar o Fyw yng Nghymru: Fframwaith ar
gyfer Gweithredu' a gyhoeddwyd yn 2003 bod "..
£11 miliwn wedi ei ddyrannu i Awdurdodau Lleol
Cymru. Mae Rhwydwaith Cymru o Gynlluniau
Ysgolion Iach yn ceisio annog ysgolion i ddatblygu
dull 'ysgol-gyfan' i ddelio â iechyd ac mae'n
cynnig cyfleoedd ychwanegol i sefydlu cysylltiadau
rhwng gweithgaredd corfforol ac iechyd".

Yn wir, mae'r un ddogfen yn amlinellu polisi
maniffesto sy'n rhoi rôl gynhenid i hawliau
tramwy.

Mae'n dweud "... Cynigir nifer o fentrau newydd, ar
sail tystiolaeth o effeithiolrwydd a'r galw, er mwyn
datblygu rhaglen mwy cynhwysfawr o hyrwyddo
gweithgaredd corfforol a fydd yn cyfrannu tuag at
sicrhau y bydd poblogaeth Cymru’n fwy actif".

Byddai hyrwyddo hawliau tramwy Caerdydd yn
cyflawni meini prawf menter newydd, gan nad yw
erioed wedi ei wneud o'r blaen

2.2 Ystyried yr Agenda Cynhwysiad
Cymdeithasol

Cwestiwn a glywid yn aml yn ystod yr ymgynghori
diweddar am y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yw
'Sut gallwn ni sicrhau ein llwybr i’r llwybrau?'
Er ei bod o fudd i ni wella'r ddarpariaeth ar y safle,
mae'n parhau i fod yn broblem i rai pobl i allu
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teithio o'r cartrefi at yr amwynder dan sylw. Yn
hyn o beth, mae canran o'r boblogaeth yn cael eu
heithrio o rai adnoddau.

Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cydnabod
problem gwaharddiad cymdeithasol ac wedi rhoi
amlygrwydd iddi yn ‘Strategaeth Diogelwch
Ffyrdd Cymru’.

Mae’r ddogfen hon yn amlinellu nod strategol sef
“…Cyflawni goblygiadau cyfleoedd cyfartal drwy
gydnabod bod angen i bobl sydd heb allu
defnyddio car preifat yn rheolaidd – megis
merched, plant a lleiafrifoedd ethnig – i deithio’n
ddiogel ar ystod eang o leoedd ar droed, ar feic
neu ar gludiant cyhoeddus”. Mae'r CGHT yn ceisio
unioni'r anghyfartaledd hwn. Dechreuwyd cysylltu
â chwmnïau cludiant lleol a bydd hyn yn cael ei
ddatblygu o mewn agenda tymor hir.

Awgrymir camau a fydd yn gwella'r 'dieithrio
seilwaith' hwn mewn nifer o ddogfennau - gan
gynnwys Cynllun Cludiant Lleol Caerdydd.
Cyhoeddwyd y ddogfen hon yn 2000 ac mae iddi
gylch oes o ddeng mlynedd. Felly, dylai'r CGHT fod
ar ei fantais am fod y Cynllun Cludiant Lleol wedi ei
sefydlu'n gadarn ac yn cyrraedd ei amlygrwydd.

Mae hefyd o fudd i'r CGHT bod y Cynllun Cludiant
Lleol yn cydnabod ei fod yn gofidio'n arbennig am
yr ardaloedd gwledig. Pwysleisir yn amlwg nad yw
"... ardaloedd gwledig Caerdydd yn mwynhau
cystal darpariaeth o gludiant".
Ymddengys, felly, bod y Cynllun Cludiant Lleol yn
cytuno â'r CGHT ei bod yn hanfodol bwysig i
ddatblygu cysylltiadau rhwng y mannau dinesig
â'r ardaloedd gwledig cyfagos.

Ategir y safbwynt hwn yn gryf hefyd o fewn
'Strategaeth Cefn Gwlad Caerdydd'. Dywed y
ddogfen hon bod '...pobl ar incwm isel, y rhai di-
waith, rhai â lefel isel o berchnogaeth ceir a
lleiafrifoedd ethnig yn gyffredinol yn cael eu
tangynrychioli yng nghefn gwlad. Bydd
gwelliannau i gludiant cyhoeddus yn chwarae rôl
hanfodol i annog y grwpiau hyn i gymryd rhan'.
Gwneir ymrwymiad cadarn felly yn y Cynllun
Cludiant Lleol i "... Chwilio am welliannau i'r
gwasanaethau mewn rhannu eraill o'r Ddinas, gan
gynnwys datblygu gwasanaethau cylchdeithiol a
rhai sy'n croesi'r ddinas... Mae hyn yn rhan
anhepgor o ehangu'r dewis o deithio, a fydd yn
gwella mynediad i ardaloedd sydd â
gwasanaethau cludiant cyhoeddus gwael neu heb
wasanaeth o gwbl".

Mae’r ddogfen, ‘Cynllun Cludiant Lleol –
Adroddiad ar Gynnydd Blynyddol 2006' yn dweud,
“…Paratowyd Strategaeth Bws Rhanbarthol Sewta
(Cynghrair Cludiant De Ddwyrain Cymru) ym mis
Chwefror 2006. Prif amcanion y strategaeth yw
annog Llai o Eithrio Cymdeithasol”. Dyma gyfle
wrth gyhoeddi CGHT i weithredu hyn.

O ran diddordeb, mae'r tîm hawliau tramwy
wrthi'n sefydlu cyfres dda iawn o
gydweithrediadau gyda Timau Cymunedau'n
Gyntaf Caerdydd. Mae gan y rhaglen
Cymunedau'n Gyntaf strategaeth tymor hir i wella
amgylchiadau byw a rhagolygon pobl yng
nghymunedau mwyaf difreintiedig Cymru.
Cefnogir y rhaglen hon gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru. O'r herwydd, bydd Cymunedau'n Gyntaf
yn gallu bod yn gyfryngydd gwerthfawr rhwng y
Cyngor a'r rhai byddem yn dymuno gweld cynnydd
yn nifer y rhai sy'n cyfranogi. Rhagwelir y bydd
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mecanwaith o'r fath yn werthfawr ar gyfer trafod a
dadansoddi.

Cefnogir meithrin perthynas o'r fath gan
Lywodraeth Cynulliad Cymru. Yn y ddogfen
'Dringo'n Uwch – Y Camau Nesaf' disgrifir sut y '...
targedir y rhaglen Cymunedau'n Gyntaf ar y
cymunedau mwyaf difreintiedig a dirwasgedig yng
Nghymru... Mae gan chwaraeon a gweithgaredd
corfforol ran allweddol i'w chwarae wrth hyrwyddo
iechyd gwell, cynhwysiad cymdeithasol a
chydlyniad cymunedol yn yr ardaloedd hyn'.

2.3 Ystyriaethau Ychwanegol ar gyfer
Cydweithredu’n Strategol

Er bod y ffocws ar y cychwyn wedi bod ar ddau
fater penodol oedd yn peri pryder, mae nifer o
nodau eraill sydd angen eu hintegreiddio.

Awgrymwyd eisoes mai hanfod y CGHT yw gwella
mynediad i gefn gwlad ar gyfer pob grŵp o
ddefnyddwyr. Un fenter sydd wedi deillio o hyn yw
sefydlu grŵp ffocws Mynediad i Bawb i Gefn
Gwlad (RAFA). Bwriad y gweithgor hwn (fel y nodir
ymhellach yn Y Datganiad Gweithredu) fydd
canfod y newidiadau sydd eu hangen yn y
rhwydwaith i fod er lles defnyddwyr anabl ac i rai
sydd â nam ar y golwg.

Mewn atodiad i'r Cynllun Cludiant Lleol dywedir:
"..Gwneir ymdrech i wella diogelwch, sicrwydd a'r
amodau ar gyfer pobl â thrafferthion symudedd,
gan gynnwys y rhai sydd ag anableddau... Ceisir
amddiffyn y rhai sy'n agored i niwed o fewn y

gymdeithas drwy ystyried eu hanghenion wrth
gynllunio a gweithredu projectau cludiant".

Mae 'Ffyrdd Iach a Gweithgar o Fyw yng
Nghymru: Fframwaith ar gyfer Gweithredu' yn
cynnig y dylid sefydlu cynllun grantiau bychain
fydd yn cynorthwyo projectau cymunedau lleol,
projectau sy’n delio â rhwystrau i weithgaredd
corfforol. Unwaith eto, pwysleisir yr anogaeth i
sicrhau mynediad rhesymol i bawb sy'n dymuno
defnyddio’r ddarpariaeth.

Gwelir bod datblygiadau ym maes rheoli
gwefannau yn fodd allweddol i sicrhau hyrwyddo
cydlynol. Y ffordd orau i wireddu hynny fyddai
sefydlu 'porth gwefannau' a fyddai'n cyfeirio
rhywun at y deunydd a geisir. Nodir y syniad yn
'Cerdded a Beicio: Cynllun Gweithredu' lle cefnogir
".. sefydlu a chynnal gwefan/porth a fyddai'n
cynnig gwybodaeth am ymchwil, hyfforddiant ac
arfer da i gerddwyr, yn ogystal â dolenni i'r
cyhoedd ganfod teithiau cerdded a grwpiau
cerdded yn eu hardaloedd".

Gwelir cefnogaeth ar gyfer dolenni addysgiadol
mewn nifer o'r dogfennau canllaw hyn. Er
enghraifft, dywed y Strategaeth Cefn Gwlad "..
Dylai codi ymwybyddiaeth o'r amgylchedd
ymhlith plant fod yn help i ddatblygu agwedd fwy
cyfrifol dros amser tuag at yr amgylchedd.” Byddai
cyflawni hyn yn sicr o fudd i'r cymunedau lleol yn
ei ystyr ehangaf. Y gobaith yw drwy wella agwedd
pobl mewn un maes arbennig bydd hyn yn treiddio
drwy bob agwedd o'r gymdeithas.
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Mae'n bwysig nodi bod anghenion rhai sy'n
marchogaeth yn cael sylw mewn atodiadau i'r
Cynllun Cludiant Lleol. Gall y frawdoliaeth
farchogaeth (a'r tîm hawliau tramwy) nodi'r
datganiad ".. Lle bo hynny'n addas fe ddatblygir
neu wella llwybrau marchogaeth".

Yn yr un modd, ceir manylion am yr ymrwymiad i
gwrdd ag anghenion beicwyr yn y ‘Cynllun
Cludiant Cyhoeddus – Adroddiad ar Gynnydd
Blynyddol 2006’. Yn y ddogfen hon nodir bod
“7.538 cilomedr o lwybr beicio wedi’u cwblhau yn
2005/06, yn cwrdd â tharged y Cyngor o 5-10
cilomedr i weithredu rhwydwaith cylch strategol y
Cyngor.”

2.4 Dull Strategaeth Corfforaethol O Fynd O'i
Chwmpas Hi

Yn olaf, mae'r Datganiad Gweithredu yn gweld bod
angen cydweithredu â Meysydd Gwasanaeth eraill
(perthnasol). I'r diben hwn, mae'n bwysig sicrhau
nid yn unig bod sianelau effeithiol ar gyfer
cyfathrebu'n cael eu sefydlu – ond hefyd bod
angen meithrin 'ysbryd cyfathrebu'.

Ffurfiolwyd cydlyniad fel hyn drwy sefydlu
'gweithgor tiroedd agored’ gyda’r logo CAERDYDD
AWYR AGORED. Mae cyfarfodydd cynnar wedi eu
cynnal sy'n cynnwys nifer o adrannau’r Cyngor sy'n
gyfrifol am 'reoli mannau glas. Menter sylfaenol
iawn yw hon, ond mae'n nodi cam sylweddol
ymlaen gan fod traddodiad o fewn Meysydd
Gwasanaethau'r Cyngor o amddiffyn eu cylch
gwaith a'u hadnoddau.

Rhaid cynnal trafodaeth fel hyn a rhannu
gwybodaeth er mwyn sicrhau bod y rhwydwaith
priffyrdd ehangach (gan gynnwys hawliau tramwy
cyhoeddus) yn cael ei reoli’n gydlynol.

Mae trafodaethau cynnar wedi canolbwyntio ar y
posibilrwydd o orgyffwrdd a meysydd lle gallai
cydweithredu fod o fudd i bob ochr. Ymhlith y
materion o ddiddordeb roedd:

• Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo (yn arbennig i
ddatblygu gwefan a dosbarthu taflenni).

• Cychwyn ceisiadau am adnoddau sydd i'w
dyrannu (yn arbennig felly Llywodraeth Cynulliad
Cymru).

• Cysylltu llwybrau ar y tir i sicrhau'r ddarpariaeth
ehangaf bosibl i ddefnyddwyr

• Ymrwymiad y cyhoedd yn rheolaeth y
rhwydwaith.

Ceir seiliau ar gyfer hyn o fewn y 'Strategaeth Cefn
Gwlad' lle dywedir "... Os oes gwrthdaro rhwng y
grwpiau, byddai rhwydwaith mwy diffiniedig o
grwpiau cefn gwlad yn gallu darparu dull mwy
addas ar gyfer cael consensws'.

Rhaid i'r Cyngor gydnabod ei fod yn un organeb
gyflawn a dylai gydweithredu er lles yr uned
gyflawn. Rhaid i’r agwedd hon hefyd dreiddio i
grwpiau sy’n cynrychioli gwahanol ddosbarthiadau
o ddefnyddwyr. Mae’n hanfodol i grwpiau o
ddefnyddwyr gydweithio’n strategol gan y bydd
hyn yn eu helpu i ddelio â’r awdurdodau lleol.
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Yn wir, ceir cyfeiriad at hyn yn ‘Strategaeth ar gyfer
Y Diwydiant Ceffylau yn Lloegr a Chymru’ lle nodir
bod angen i’r ‘Diwydiant (Ceffylau Prydeinig)
sefydlu cysylltiadau cynhyrchiol gyda’r mudiadau
sydd wedi arwain y ffordd i gerddwyr a beicwyr. Ar
lefel leol, mae angen datblygu Fforymau Mynediad
Lleol ymhellach er mwyn gallu cydweithio’n
effeithiol gydag awdurdodau lleol i gyflawni
Cynlluniau Cludiant’.

Un o swyddogaethau hanfodol
Gwella Hawliau Tramwy yw
gweithredu fel dogfen gais effeithiol.
Ni wireddir yr amcanion a nodir heb
gynnydd yn y cyllid. Mae'r ffaith bod
dogfennau strategol yn cefnogi
amcanion cyffelyb yn ychwanegu at
hygrededd y cais hwn. Bydd
gweithredu'r hyn a nodwyd uchod yn
galw am fuddsoddiad sylweddol yn y
ddarpariaeth gwasanaethau.
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3. Y Llwybr Presennol

Asesiad o Hawliau Tramwy Caerdydd a’u Cyflwr Cyfredol
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Rhaid cynnal asesiad o’r hawliau tramwy cyfredol
o fewn Caerdydd er mwyn sefydlu sail i’r
gwelliannau. Felly, bydd yr adran hon o’r ddogfen
yn darparu golwg gyffredinol ac eglurhad o’r holl
wybodaeth a gasglwyd.

Mae’r broses asesu hon yn hanfodol i ganlyniad
cyffredinol CGHT gan ei fod yn gosod cyd-destun
strategol ar gyfer rheoli hawliau tramwy lleol.

Strategaeth Rheoli:

Yn draddodiadol, y tîm hawliau tramwy sydd wedi
rheoli’r rhwydwaith ac wedi delio â phroblemau
wrth iddyn nhw godi. Gwnaed hyn oherwydd i
flaenoriaeth gael ei roi i gynnal a chadw – i gynnal
y rhwydwaith yn y cyflwr gorau posibl gydag
adnoddau prin.

Mae’r angen am CGHT a’i weithredu yn rhoi cyfle
i’r tîm hawliau tramwy i lunio strategaeth tymor
hirach.

Mae’r strategaeth newydd hon yn ceisio hyrwyddo
dull cynhwysol o fynd ati - o ran defnydd ac
ymgynghori parhaus. Bydd dull fel hyn yn ceisio
cynnwys y defnyddiwr unigol, grwpiau budd-
ddeiliaid a Chynghorau Cymuned.

Wrth gynnal yr asesiad dan sylw, mae’n bwysig
ystyried nifer o ffactorau. Rhaid ystyried pethau
megis;

• Cyflwr y rhwydwaith hawliau tramwy sydd yn
bodoli.

• Anghenion a darpar anghenion gwahanol
fathau o ddefnyddwyr.

• Canfod ardaloedd lle ystyrir bod y ddarpariaeth
yn ddiffygiol ar gyfer un neu ragor o fathau o
ddefnyddwyr.

• Y cyfleoedd a'r blaenoriaethau ar gyfer gwella'r
rhwydwaith sy'n bodoli.

3.1 Dull Ystadegol

Yn 2002, cynhaliwyd arolwg cyffredinol o'r holl
rwydwaith hawliau tramwy o fewn yr awdurdod
lleol. Bydd hyn yn ddefnyddiol iawn gan y bydd yn
sail i ddadansoddiadau yn y dyfodol.

Cynhaliwyd gwerthusiad cyfoes o’r rhwydwaith
gan y tîm hawliau tramwy gan ddefnyddio dwy
brif dechneg.

Yr arf sylfaenol a ddefnyddiwyd oedd
Dangosyddion Perfformiad Gwerth Gorau’r
Llywodraeth. Rhesymeg sylfaenol Dangosyddion
Perfformiad Gwerth Gorau yw y bydd yr hawliau
tramwy, sy’n cael eu hystyried yn rhai hawdd i’w
defnyddio, yn cael eu cofnodi fel canran o holl hyd
y rhwydwaith.

Yn fwy penodol, mae’r term ‘hawdd i’w
ddefnyddio’ yn cyfeirio at lwybrau sydd:

• Ag arwyddion neu marciau-cyfeirio lle maen
nhw’n gadael y ffordd.

• Yn rhydd o rwystrau anghyfreithiol ac ymyriadau
eraill.

• Ag wyneb a rhwystrau (cyfreithiol) mewn cyflwr da
• Ag wyneb a rhwystrau (cyfreithiol) sy’n caniatáu

mynediad hawdd i’r cyhoedd heb ormod o
anhwylustod.
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Yn ôl y canllawiau a roddir gan y Llywodraeth,
dylai’r Awdurdod Leol ddewis llwybrau i’w
harolygu ar hap.

Dylai Awdurdodau Lleol gyda rhwydweithiau
rhwng 25 a 500 cilomedr (y mae Caerdydd yn un
o’r rhain) arolygu lleiafswm o 25 cilomedr bob
blwyddyn. Mae’n well cynnal y broses hon mewn
dwy ran – felly, dau arolwg pob un yn arolygu 12.5
cilomedr o’r rhwydwaith. Os dyfernir bod llwybr yn
methu â chyflawni’r meini prawf hanfodol, dyfernir
bod y llwybr yn methu’n gyffredinol.

Mae cynhyrchu Map Terfynol yn bwysig wrth
ddefnyddio’r ail ddull o ddadansoddi ystadegol.
Ceir rhagor o wybodaeth am y map terfynol yn nes
ymlaen, ond digon yw dweud mai map yw hwn
sydd wedi’i baratoi gan yr Awdurdod Lleol sy’n
cynnwys cofnod cyfreithiol o'r rhwydwaith hawliau
tramwy.

Roedd y broses eilaidd hon yn fwy llafurus i’r tîm
hawliau tramwy gan i bob ffeil hanesyddol
llwybrau unigol gael ei harchwilio. Bydd data felly
yn hwyluso archwiliad o weithdrefn gweinyddol
blaenorol.

3.2 Golwg Gyffredinol drwy gyfrwng Ystadegau

Mae rhestr o rwydweithiau hawliau tramwy yn
dangos y canlynol:

• Yng Nghaerdydd mae cyfanswm o 334 o
lwybrau troed o hyd cyfunol o 172 cilomedr neu
107 o filltiroedd.

• Yng Nghaerdydd mae 13 o lwybrau

marchogaeth gyda hyd cyfunol o 5.5 cilomedr
neu 3.4 o filltiroedd.

• Yng Nghaerdydd mae 2 Ffordd a Ddefnyddir fel
Llwybrau Cyhoeddus o hyd cyfunol o 1.2
cilomedr neu 0.75 milltir

• Yng Nghaerdydd mae 1 cilffordd agored i bob
traffig o 0.093 cilomedr neu 0.06 milltir.

Drwy arolwg cyffredinol 2002, mae’n bosibl
defnyddio’r canlynol fel sail i’n dadansoddiad
ystadegol;

• Ystyrir bod 47% o’r llwybrau troed oedd yn
bodoli yn hygyrch ac yn rhai y gellid eu
defnyddio.

• Ystyrir bod 95% o’r llwybrau marchogaeth oedd
yn bodoli yn hygyrch ac yn rhai y gellid eu
defnyddio.

• Ystyrir bod y ddwy ffordd a ddefnyddir fel
llwybrau cyhoeddus yn rhai hygyrch ac yn rhai y
gellid eu defnyddio.

• Ystyrir bod yr 1 llwybr marchogaeth agored i bob
traffig yn hygyrch i gerddwyr ond gyda
rhwystrau i draffig cerbydol.

Cyfyng yw darpariaeth o fewn Caerdydd ar gyfer
pob defnyddiwr – yn enwedig beicwyr a
marchogion ceffylau. Felly, ymddengys bod yr
ystadegau hyn yn dangos mai’r angen mwyaf
sylfaenol y ddarpariaeth yn y dyfodol yw gwella
cyflwr y mynediad presennol tra’n sicrhau
ymestyniad o’r rhwydwaith.

Canfuwyd rhai problemau o ran rhwystrau lleol ac
aneffeithlonrwydd. Dangosir rhwystrau felly yn y
tablau isod;
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Yn dilyn arolwg 2002 y sialens amlwg oedd yn
wynebu’r tîm hawliau tramwy oedd/yw adeiladu
ar yr ystadegau hyn ac i gywiro pob problem a
ganfuwyd.

Gellir defnyddio'r Dangosyddion Perfformiad
Gwerth Gorau i ddadlennu i ba raddau y
cyflawnwyd yr amcanion dan sylw. Yn y lle cyntaf,
gellir darparu crynodeb cyffredinol iawn a fyddai’n
ymddangos fel pe bai'n dadlennu gwelliant
cynyddol:

• Ystyrir bod 64% o’r llwybrau troed yn hygyrch ac
yn rhai y gellir eu defnyddio.

• Ystyrir bod 98% o’r llwybrau marchogaeth sy’n
bodoli nawr yn hygyrch ac yn rhai y gellir eu
defnyddio.

• Ystyrir bod y ddwy ffordd a ddefnyddiwyd fel
llwybrau cyhoeddus yn hygyrch ac yn rhai y gellir
eu defnyddio.

• Ystyrir bod yr 1 cilffordd agored i bob traffig yn
hygyrch i gerddwyr a thraffig cerbydol.
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• Nifer y rhwystrau a nodwyd yn ystod yr Arolwg.

Ffens/Rhwystr Arwyneb Coed Tresbasiad Arall
201 60 53 117 3

• Dodrefn sydd angen eu hatgyweirio/adnewyddu.

Camfeydd Gatiau Mynegbyst Gatiau Mochyn Arall
70 8 155 11 4

Mis /Blwyddyn Cyfanswm Pellter y Cyfanswm % y Rhwydwaith
Rhwydwaith aArolygwyd (KM) sy’n Hawdd ei Ddefnyddio

Mai 2004 12.152 55
Tach 2004 12.534 51
Mai 2005 12.715 66
Tach 2005 12.747 66
Mai 2006 13,253 76
Tach 2006 12,660 52
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Fel y nodwyd, gweithredwyd yr ail ddadansoddiad
ystadegol gan ystyried creu a rheoli’r map
terfynol.

Yn unol â hynny, cyn cyflwyno’r data hwn bydda’i
ddoeth i gynnwys rhai diffiniadau perthnasol fel a
ganlyn:

GORCHYMYN CREU: Gorchymyn gan yr Awdurdod
Lleol i greu llwybr neu lwybr marchogaeth newydd

GORCHYMYN DARGYFEIRIO: Gorchymyn a
wnaed gan Awdurdod Lleol i ddargyfeirio llwybr
troed neu lwybr marchogaeth.

GORCHYMYN DILEU: Gorchymyn a wnaed gan
Awdurdod Lleol i gau llwybr troed neu lwybr
marchogaeth.

GORCHYMYN ADDASU: Gwneir Gorchymyn
Addasu Map terfynol gan yr awdurdod sy’n
Arolygu i addasu’r map terfynol a’r datganiad

GORCHYMYN AILDDOSBARTHU: Gorchymyn a
wnaed gan yr awdurdod sy’n arolygu i
ailddosbarthu llwybr cyhoeddus a ddefnyddiwyd
fel llwybr cyhoeddus yn llwybr troed, yn llwybr
marchogaeth neu gilffordd agored i bob traffig.

GORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS: Term ar
gyfer gorchmynion cyfunol creu, dargyfeirio a dileu.
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• Rhwystrau a symudwyd ers yr Arolwg.

Ffens/Rhwystr Arwyneb Coed Tresbasiad Arall
6 49 46 112 3

• Dodrefn a atgyweiriwyd/adnewyddwyd ers yr Arolwg.

Camfeydd Gatiau Mynegbyst Gatiau Mochyn Arall
64 4 142 9 3

Mae’r ystadegau hyn rywfaint yn well na
chyfartaledd Cymru dros yr un cyfnod sef rhwng
41% a 44%. Fodd bynnag, ni ddylid gorffwys ar
ein rhwyfau.

Mae ystadegau Cymru yn adlewyrchu sefyllfa wael
ac nid yw ystadegau Caerdydd lawer gwell – ond

mae’r datblygiad cyson yn dangos ymrwymiad i
wella’r sefyllfa.

Mae gwasanaeth DPGG/BVPI yn ddefnyddiol dros
ben oherwydd gallan nhw gasglu gwybodaeth ar
faterion o bwys strategol;
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Bydd darparu’r diffiniadau hyn yn golygu y bydd hi’n
haws dehongli’r data hwn. Caiff y ffigyrau hyn eu
cynnwys ym map terfynol newydd Caerdydd. Mae’n
bwysig pwysleisio natur hanesyddol yr ystadegau hyn.

Ar y llaw arall, rhaid cofio y gallai fod cyfyngiadau
neu amodau ychwanegol ar y rhwydwaith (a hawl
y cyhoedd i’w defnyddio) sydd heb eu cofnodi hyd
yn hyn;

CANLYNIADAU CHWILIO COFNODION
HANESYDDOL FEL Y’U COFNODWYD ERBYN
2003:

• Nifer o Orchmynion Dargyfeirio a broseswyd
ers cyhoeddi’r Map terfynol Diweddaraf.

Dargyfeirio Llwybrau Troed Cyfanswm
Darpar Ddargyfeiriadau 144
Gorchmynion a Wnaed 87
Gorchmynion a Gadarnhawyd 75

• Nifer o Lwybrau a Ddilëwyd ers Cyhoeddi’r
Map terfynol Diweddaraf.

Dileu Llwybrau Cyfanswm
Dileu’r Holl Lwybr 27
Dileu Rhan o’r Llwybr 47

• Nifer o Orchmynion Ffyrdd ymyl a broseswyd
ers cyhoeddi’r Map terfynol Diweddaraf.

Gorchmynion Ffyrdd Ymyl Cyfanswm
Gorchmynion Ffyrdd Ymyl 44

• Nifer o faterion i’w datrys oherwydd
Gorchmynion Cynllunio

Materion Cynllunio Cyfanswm
Newidiadau angenrheidiol o
ganlyniad i Faterion Cynllunio 11

• Nifer o lwybrau a ymgorfforwyd mewn/ar ôl
datblygiadau.

Materion Mabwysiadu Cyfanswm
Llwybrau wedi’u mabwysiadu 22
Llwybrau wedi’u mabwysiadu’n rhannol 7

• Nifer o anghysondebau a ganfuwyd rhwng y
Map terfynol a System Wybodaeth
Ddaearyddol y Cyngor (GIS).

Rheolaeth GIS Cyfanswm
Camgymeriadau GIS (Pwysig) 152
Cywiriadau GIS 6

• Nifer o lwybrau a hawliwyd drwy Adran 53 o
Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn
dilyn cyhoeddi’r Map terfynol Diweddaraf.

Llwybrau Newydd (Addasiadau) Cyfanswm
Darpar Orchymyn 9
Gorchmynion a Wnaed (Gwybodaeth
wedi’i Lleoli) 5
Gorchmynion a Gadarnhawyd 8

• Nifer o gamgymeriadau a ganfuwyd wrth
gyfeirnodi’r Map terfynol o’u cymharu ag
arolwg go iawn o’r llwybrau a fwriadwyd.

Rheoli’r Map terfynol Cyfanswm
Map terfynol – Camgymeriadau Gwreiddiol 120
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3.3 Map a Datganiad Terfynol

Soniwyd am y syniad o fap terfynol nifer o
weithiau mewn perthynas â’r ystadegau uchod. O
ganlyniad, byddai’n ymddangos yn briodol nawr i
ddiffinio’r hyn a olygir a sut mae’r map yn
datblygu.

Mae’r map terfynol yn cynnwys cofnod swyddogol
o hawliau tramwy cyhoeddus fel y cân nhw eu
rheoli gan yr Awdurdod Lleol. Mae dangos ‘ffordd’
ar y map terfynol yn gadarnhad bod gan y
cyhoedd hawl i’w dramwyo ar adeg cynhyrchu’r
map.

Mae Datganiad Terfynol yn mynd gyda’r map
terfynol a phwrpas y ddogfen hon yw disgrifio pob
hawl tramwy unigol mor fanwl ag sydd angen. Os
yw’r datganiad yn diffinio lleoliad neu led hawl
tramwy a ddangosir ar y map, yna mae’r
wybodaeth hon yn derfynol ar adeg cynhyrchu’r
map.

Mae gan yr Awdurdod Lleol ddyletswydd i
arolygu’r map a’r datganiad terfynol yn barhaus.
Felly, bydd angen cynhyrchu gorchmynion addasu
yn ôl yr angen er mwyn cadw cofnod cywir a
chyfredol am y rhwydwaith. Mae natur map
terfynol Caerdydd yn bwnc ychydig yn ddyrys fel y
gellir gweld yn glir o’r ystadegau.

Ar hyn o bryd, y ddogfen cyfeirnodi berthnasol yw
map Sir Forgannwg gydag estyniad iddo ar gyfer
Sir Fynwy. Mae map terfynol Morgannwg yn
cynnwys pum dalen ar y raddfa 1:25,000 a’r
dyddiad arno oedd 14 Medi 1954. Mae map
terfynol Sir Fynwy yn cynnwys un ddalen ar raddfa

1:10,560. Dyddiad y map hwn yw 1 Gorffennaf
1952. Mae’r mapiau hyn yn cynnwys cefn gwlad
Caerdydd

Gellir casglu ar unwaith y bydd ffactorau
hanesyddol wedi cyfrannu at wallau yn y mapiau
hyn ac nad ydyn nhw’n gofnod gwir o'r
rhwydwaith hawliau tramwy.

Cymhlethir y mater ymhellach gan fod Deddf
Parciau Cenedlaethol a Chefn Gwlad 1949 wedi
caniatáu i ‘ardaloedd trefol’ gael eu heithrio o’r
broses o gofnodi map terfynol. Gan fod Caerdydd
wedi dewis defnyddio’r eithrio hwn, mae cyfran
sylweddol o hen lwybrau heb eu cofnodi ar fap
terfynol.

Mae’n glir bydd rhaid cynhyrchu map terfynol
newydd ar gyfer Caerdydd i gynnwys yr
addasiadau angenrheidiol. Cyflwynir cwrs
gweithredu priodol i gyflawni’r bwriad hwn ym
Mhennod 5 – ‘Llwybr y Dyfodol’.

Ar hyn o bryd, cynhelir ymarfer i adolygu pa mor
gywir yw’r mapiau hanesyddol ac i nodi llwybrau
sefydledig mewn ardaloedd oedd wedi’u
gwahardd yn flaenorol. Rhennir y dasg rhwng dau
aelod presennol o’r staff sy’n treulio cyfanswm o
un diwrnod yr wythnos yn archwilio i’r mater hwn.

Mae’r ffaith nad oes gan y Cyngor yr adnoddau i
gyflogi Swyddog Map terfynol penodol yn golygu y
caiff y broses sydd eisoes wedi’i hestyn ei ymestyn
ymhellach. Nid yw’r sefyllfa hon yn ddelfrydol
chwaith gan fod cymaint o wallau wedi digwydd
wrth gofnodi digwyddiadau hanesyddol a
chyfreithiol. Mae’r gwallau hyn yn fwy o
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adlewyrchiad o arferion gwaith ar y pryd nag yn
enghraifft o unrhyw ymgais fwriadol i gamarwain.

3.4 Rheoli, Cynnal a Chadw a Gorfodi Hawliau
Tramwy Cyhoeddus

Fel y nodwyd yn flaenorol, strategaeth ‘rheoli’
arferol y tîm hawliau tramwy fu delio â materion
cynnal a chadw wrth i’r problemau godi.

Felly, prinder adnoddau a chylch gwaith yw’r prif
resymau dros ddiffyg trefn strategol ar gyfer
cynnal a chadw a gorfodi. Symudwyd rhai pethau
yn eu blaen yn ystod y blynyddoedd diweddar – yn
bennaf, oherwydd ymroddiad tîm bychan ond
ymroddedig.

Mae tîm hawliau tramwy Cyngor Caerdydd ar hyn
o bryd yn cynnwys pedwar aelod parhaol o staff
llawn amser a thri aelod llawn amser o staff
asiantaeth. Bu un o’r staff parhaol hyn yn gyfrifol
am lunio’r CGHT ers Tachwedd 2005.

Mae aelodau parhaol eraill o’r staff yn rhannu eu
hamser rhwng cynlluniau gwella hawliau tramwy,
gan gwblhau arolygon ar gyfer dangosyddion
perfformiad Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC),
chwiliadau tir lleol, cynnal a chadw cofrestr
mabwysiadu priffyrdd, gorchmynion map terfynol,
gorchmynion llwybrau troed a gweinyddu Fforwm
Mynediad Lleol Caerdydd (FfMLl).

Mae’r angen am weinyddu gorfodaeth a
gweithredu yn rhan o’r gwaith ac yn ymroddiad
pellach. Yn hyn o beth, caiff aelodau’r cyhoedd eu
hannog i ffonio’r tîm hawliau tramwy i leisio’u
pryderon. Ar hyn o bryd, aelod presennol o’r tîm

hawliau tramwy sy’n gyfrifol am gofnodi
rhwystrau ac anfon yr holl ohebiaeth
angenrheidiol o fewn paramedrau’r gyfraith.

Yn hanesyddol, mae’r tîm hawliau tramwy
(weithiau ar y cyd â Gwasanaeth Cefn Gwlad
Mynydd Caerffili) wedi cyflogi contractwyr yn
uniongyrchol i wneud gwaith ar y rhwydwaith
hawliau tramwy.

Fodd bynnag, ers Gorffennaf 2003, cyflogwyd dau
weithiwr llaw i wneud mân waith gwella. Mae’r
gwaith hwn wedi cynnwys eitemau megis
gosod/adnewyddu marcwyr llwybrau ac atgyweirio
camfeydd.

Mae’r fenter hon wedi bod yn llwyddiannus iawn i
sicrhau ymateb cyflymach i gwynion ac osgoi’r
weithdrefn tendro oedd angen ei defnyddio yn y
gorffennol hyd yn oed ar gyfer y tasgau lleiaf. Yn
fwy pwysig, mae Dangosyddion Perfformiad
Gwerth Gorau wedi cofnodi gwelliant clir – y fenter
sy’n gyfrifol am hyn.

Cyflogir contractwyr o hyd ar gyfer y tasgau hynny
sy’n anaddas i’r gweithwyr llaw ymgymryd â nhw.
Byddai’r rhain yn cynnwys pethau megis gwaith
gwella wyneb heolydd.

Mae’r tîm hawliau tramwy yn dymuno nodi ar y
cam hwn y byddai’n ddymunol cael mwy o staff,
cyflogi Swyddog Map Terfynol pwrpasol ynghyd â
dau aelod ychwanegol o’r staff cynnal a chadw. Os
ceir yr adnoddau ychwanegol hyn, gallai’r tîm
hawliau tramwy weithio yn fwy effeithiol nag
erioed. Tystiolaeth o hyn fyddai cynnydd mwy
sylweddol yn ffigyrau DPGG/BVPI nag a nodir yn
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flaenorol – a hefyd y gallu i gynhyrchu’r map
cadarn terfynol yn gyflymach.

Fodd bynnag, nid yw’n eglur o ble gellir cael yr
adnoddau ychwanegol hyn i wireddu’r ‘sefyllfa
ddelfrydol’ hon.

Fel mater o ddiddordeb ychwanegol, mae Cyngor
Cymunedol Pentyrch wedi dod i gytundeb â
Chyngor Caerdydd i gynnal a chadw hawliau
tramwy o fewn ffiniau eu cymuned. Mae gan
Gyngor Cymuned Radur a Phentre-poeth hefyd
gytundeb i gynnal a chadw rhai llwybrau o fewn
ardal gadwraeth Coedwig Radur. Bydd yr
enghreifftiau hyn o gyfrifoldebau datganoledig yn
darparu astudiaethau achos defnyddiol ar gyfer
Pennod 5.

3.5 Dull Ymgynghori

Mae Fforwm Mynediad Lleol Caerdydd (FfMlL)
wedi darparu adborth a thrafodaeth hanfodol ar
faterion hawliau tramwy ers cryn amser.

FFORWM MYNEDIAD LLEOL CAERDYDD:

Mae Deddf Hawliau Tramwy yn gosod dyletswydd
statudol ar bob Cyngor i sefydlu a chynnal a
chadw Fforymau Mynediad Lleol. Swyddogaeth
sylfaenol FfMlL yw cynghori’r cyrff perthnasol ar y
gwelliannau sy’n bosibl ar gyfer mynediad
cyhoeddus.

Sefydlwyd FfMLl Caerdydd ar 13 Hydref 2003
gydag wyth aelod ar y cychwyn.

Rhoddir cyfarwyddyd i’r FfMLl i ystyried rheolaeth
tir, yr angen i gadw harddwch naturiol ardal ac
unrhyw gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cynulliad
Cymru. Rhaid ymgynghori â’r FfMLl hefyd ar
faterion sy’n effeithio ar gynhyrchu Is-ddeddfau,
penodi wardeniaid, rhai eithriadau/cyfyngiadau a
materion yn ymwneud â’r map drafft.

Rhaid i’r Fforwm Mynediad Lleol hefyd weithredu i
ddatblygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.
Byddai’n deg dweud bod FfMLl Caerdydd wedi
darparu, a bydd yn parhau i ddarparu,
ymgynghoriad ar bob cam o gynhyrchu,
gweithredu ac adolygu’r CGHT.

Sefydlwyd proses ymgynghori fwy penodol ar
gyfer CGHT ym mis Mai 2005 ac mae wedi parhau
ers hynny.

Ym Mai 2005, cyhoeddwyd holiadur ym mhapur
newydd "Llais y Ddinas" ac anfon copi i bob aelwyd
yng Nghaerdydd. Cwblhawyd a dychwelwyd 673 o
holiaduron. Nododd Canolfan Ymchwil y Cyngor
bod hyn yn golygu nifer cadarnhaol iawn o
ganlyniadau. Ceir copi o’r holiadur dan sylw yn
Atodiad 2 ar y dudalen nesaf. Fodd bynnag, mae’n
siomedig mai’r defnyddwyr ‘nodweddiadol’ o
hawliau tramwy cyhoeddus, sef dynion dros 35
oed, oedd mwyafrif yr ymatebwyr.

Mae o fantais bod yr unigolion hyn yn gallu
monitro’r rhwydwaith yn gyson. Ar y llaw arall,
byddai’n ddefnyddiol sefydlu sut y gellid annog
defnyddwyr mwy cyndyn i deithio ar hyd hawliau
tramwy.
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Wedyn, defnyddiwyd y data cronedig hwn i
gynhyrchu amlinelliad drafft o’r CGHT.
Cyflwynwyd amlinelliad o’r ddogfen i’r Fforwm
Mynediad Lleol i’w hystyried – ac felly ei dosbarthu
i nifer o grwpiau defnyddwyr perthnasol.

Roedd y Cyngor yn ddiolchgar iawn i dderbyn
ymatebion cynhwysfawr i’r cyhoeddiad hwn. Rhaid
canmol Ymgyrch Beicio Caerdydd a Chymdeithas
Ceffylau Prydain ac mae eu barn werthfawr wedi’i
gynnwys yn yr adran hon.

Cychwynnwyd ar y cam diweddaraf o’r
ymgynghoriad gyda phenodiad swyddog CGHT
ym mis Tachwedd 2005. Penderfynwyd o fewn y
tîm hawliau tramwy y dylid cychwyn ar gyfnod
cysylltu mwy uniongyrchol – yn targedu’r bobl
hynny na chafodd eu cynrychioli’n ddigonol yn yr
holiadur. Felly, trefnwyd i ohebu â phobl a threfnu
apwyntiadau ad hoc er mwyn sicrhau dull hyblyg o
fynd ati.

Gyda chyhoeddi drafft CGHT, cychwynnir yn
ffurfiol ar gyfnod o dri mis o ymgynghori.

3.6 Golwg Gyffredinol ar yr Ymgynghori

O holiadur Mai 2005, mae’r ystadegau canlynol yn
ymddangos;

• Roedd y mwyafrif o ymatebwyr (96.5%) yn
drigolion Caerdydd.

• Nododd dros ddwy ran o bump (41.0%) o’r holl
ymatebwyr eu bod yn defnyddio’r llwybrau cefn
gwlad neu fannau agored o fewn Caerdydd bob
dydd neu bron bob dydd.

• Roedd yr ymatebwyr a nododd eu bod yn

defnyddio llwybrau tu allan i Gaerdydd yn
dweud eu bod yn fwy tebygol o’u defnyddio
unwaith y mis (19.8%) neu o leiaf unwaith yr
wythnos (19.6%).

• Y gweithgareddau mwyaf poblogaidd ar lwybrau
Caerdydd oedd cerdded (81.9%) ac ymlacio
(39.2%).

• Dywedodd ymatebwyr eu bod yn teithio tu allan
i Gaerdydd i ddefnyddio llwybrau mewn mannau
eraill yn bennaf er mwyn cael newid (40.5%) ac
ar gyfer cael ymarfer yn gyffredinol (14.1%).

• Nododd dros ddau draean o’r holl ymatebwyr
(68.1%) y bydden nhw’n fwy tebygol o ymweld
â llwybrau Caerdydd dros y Sul. Nodwyd mai’r
boreau (39.1%) a’r prynhawniau (39.2%) oedd
yr adegau mwyaf poblogaidd o’r dydd.

• Dywedodd traean (33.7%) o’r ymatebwyr eu
bod yn ymweld â llwybrau yng Nghefn Gwlad
Caerdydd gyda’u partner â 32.1% yn nodi eu
bod yn ymweld â hwy ar eu pen eu hunain.

• Dywedodd 59 o ymatebwyr eu bod yn defnyddio
llwybrau cefn gwlad fel aelodau o glwb – a’r
clybiau mwyaf poblogaidd oedd clybiau
cerdded.

• Rhwystrwyd un rhan o ddeg o’r ymatebwyr
(10.7%) sy’n defnyddio’r llwybrau ar gyfer
cerdded rhag eu defnyddio oherwydd nad oedd
y llwybrau wedi’u marcio’n ddigon da.
Rhesymau eraill a nodwyd oedd gormod o
sbwriel, wyneb y llwybrau’n rhy fwdlyd/garw a
diffyg gwybodaeth am y llwybr.

• Ystyriwyd mai gwybodaeth am y llwybrau a
rhagor o lwybrau cyswllt/cylchdeithiau yw’r
gwelliannau fyddai’n fwyaf tebygol o annog
rhagor o ddefnydd o lwybrau.

• Yn ôl ymatebwyr, y peth gorau am y llwybrau
yng Nghaerdydd yw eu bod yn hygyrch (15.2%),
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y ffaith nad oes traffig arnyn nhw (10.9%) a’r
bywyd gwyllt (8.9%).

• Rhestrodd ymatebwyr eu meysydd blaenoriaeth
uchaf ar gyfer gwella – rhagor o wybodaeth am
y llwybrau (14.0%), lleihau sbwriel (12.8%) a
mwy o deimlad o ddiogelwch (9.8%).

Mae aelodau o Gymdeithas Farchogaeth Prydain
wedi darparu map o Gaerdydd yn dangos y
llwybrau marchogaeth sydd eisoes yn bodoli a
llwybrau eraill i geffylau o fewn y Sir. Mae’r map
hefyd yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol am y
cynigion am ddeg llwybr marchogaeth newydd a
ddynodwyd fel darpar feysydd datblygu. Asesir
potensial uwchraddio ar gyfer y rhai sy'n
marchogaeth ym Mhennod 5.

Ymrwymodd Ymgyrch Beicio Caerdydd i gynnal
ymgynghoriad manwl o’u haelodaeth o sut y
gellid gwella rhwydwaith beicio o fewn Caerdydd.
O ganlyniad, derbyniwyd ymateb ar y cyd yn
cynnwys nifer o awgrymiadau am lwybrau hir a byr
o fewn Caerdydd.

Roedd y wybodaeth fanwl a dderbyniwyd gan y
grŵp yn delio ag ardaloedd gwahanol o’r Sir.
Cadwyd at y ffurf hon i gyflwyno’u hawgrymiadau:

• Llwybr Beiciau Perifferol Gogledd Caerdydd:
Awgrym yw hwn ar gyfer llwybr beiciau i
ddarparu llwybr ‘oddi ar y ffordd’ yn bennaf o
gwmpas ymylon gogledd Caerdydd. Byddai’r
llwybr hwn yn cysylltu Llwybr Taith y Taf yn
Nhongwynlais â’r Llwybr Celtaidd i’r gogledd
ddwyrain o Ffin y Sir. Awgrymwyd gan Ymgyrch
Beicio Caerdydd bod gan y llwybr hwn y
potensial i’w ddefnyddio fel gwasanaeth a

beicio hamdden ynghyd â bod yn llwybrau
diogel i deithio i’r ysgol.

• Llys-faen, Llanisien a’r Amgylchoedd: Cynnig
arall yw ymgorffori llwybrau beiciau yn narpar
ddatblygiad safle Cronfa Ddŵr Llys-
faen/Llanisien. Byddai hyn yn cysylltu â’r traciau
beiciau sydd eisoes yn bodoli a’u huwchraddio i
ddarparu llwybrau diogel i Ysgol Uwchradd
Gatholig Corpus Christi ac Ysgol Uwchradd
Caerdydd. Hefyd, byddai’n gwella cyflwr beicio
cyffredinol o fewn yr ardal.

Dylid nodi bod tîm hawliau tramwy yn barnu y
byddai archwiliad o ddarpar ‘lwybrau diogel i’r
ysgol’ o bwys mawr.

• Yr Eglwys Newydd, Rhiwbeina a’r Rhath:
Awgrymwyd y dylid darparu llwybrau sy’n rhydd
o gerbydau yn y maestrefi hyn drwy broses
strwythuredig o welliannau ac uwchraddio.

• Pontcanna, Llandaf, Radur, Y Tyllgoed a Llwybr
Taith y Taf: Mae’r ymgyrch wedi nodi nifer o
gyfleoedd ar gyfer gwella amwynderau beicio yn
yr ardaloedd hyn. Awgrym sylfaenol oedd
cynyddu’r cyswllt â'r rhwydwaith sydd eisoes yn
bodoli gan wneud defnydd pellach o lwybrau
wedi’u lleoli mewn parciau

• Dyffryn Elái: Awgrymwyd nifer o welliannau i’r
datblygiad parhaus hwn. Caiff yr addasiadau eu
hystyried gan y rhai sy’n rhan uniongyrchol o
reolaeth y cynllun.

• De a Dwyrain Caerdydd: Gan fod buddsoddi
mawr a datblygu yn yr ardaloedd hyn ar hyn o
bryd mae Ymgyrch Beicio Caerdydd wedi nodi
nifer o gyfleoedd uchelgeisiol i wella mynediad i
feiciau. Mae’r ardaloedd a nodwyd ar gyfer
gwelliant yn cynnwys Bae Caerdydd, hen ardal
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ddiwydiannol De Caerdydd ac ardaloedd mwy
gwledig o Ddwyrain Caerdydd a Llwybr Cwm
Rhymni.

Ystyrir addasrwydd y cynigion hyn gan y Cyngor
(yn bennaf gan y Swyddog Beicio) a chyfeirir yn
briodol at unrhyw ddarpariaeth angenrheidiol o
fewn Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Mae’r Cyngor yn ddiolchgar bod cysylltiadau
cyfathrebu wedi’u sefydlu gyda Rheolwyr Tir o
fewn y Sir. Yn anffodus, yr unig ganlyniad i’r
cysylltiadau hyn oedd mwy o bwyslais ar y
problemau sydd eisoes yn bodoli yn hytrach nag
awgrymu unrhyw beth newydd.

Fodd bynnag, cafwyd rhai cyfraniadau defnyddiol
a fydd yn symud CGHT yn ei flaen.

Dylid nodi bod Fforwm Ieuenctid Caerdydd wedi
helpu i gysylltu â phobl iau.

Mae ymgynghoriadau a gynhaliwyd mewn
Canolfannau Hamdden wedi targedu pobl ifanc
gweithredol frwd a chynnal trafodaethau gyda
grwpiau iechyd lleol.

Cyfeirir at y cyfraniadau hyn drwy’r ddogfen hon.
Byddai’n deg dweud bod y materion sylfaenol a
godwyd yn debyg i’r rhai a fynegwyd yn yr
holiadur. Mae rhai materion sy’n peri pryder yn
cynnwys yr angen i glirio sbwriel, yr awydd i gadw’r
hawliau tramwy yn glir rhag rhwystrau a’r angen i
hysbysu’n well ynglyn â lleoliad y llwybrau a sut i
gael mynediad iddynt.

Mater o’r pwysigrwydd mwyaf yn y broses
ymgynghori hon oedd yr angen i dderbyn adborth
gan bobl anabl neu gan rai sy’n dioddef nam.

MATERION ANABLEDD O RAN HAWLIAU
TRAMWY CYHOEDDUS:

Ni fesurwyd y gyfran o’r rhwydwaith sy’n gallu cael
ei ddefnyddio ar hyn o bryd gan y rhai â nam
symud neu â nam ar eu golwg. Nid yw’n hawdd
cael eglurhad gan fod sawl isadran o nam ac o
ganlyniad gwahanol raddau o anhwylustod.

Byddai’n deg dweud mai cyfyngedig yw gallu’r
Cyngor i ddarparu parcio digonol, cyfleusterau
cyhoeddus, lluniaeth a gofynion eraill yr ystyrir yn
angenrheidiol gan y grŵp hwn o ddefnyddwyr.

Un sefydliad na ellir ei gyhuddo o fod yn ddifater
yw Sefydliad y Deillion, Caerdydd. Roedd cyfraniad
y Sefydliad i’r broses ymgynghorol o fudd
sylweddol. Gwahoddwyd y Cyngor i sefydlu
perthynas a fyddai’n cydweithio â Sefydliad y
Deillion o ran cynghori a hyrwyddo.

Cyflwynwyd y posibilrwydd syml, ond nodedig, o
greu tapiau sain fel canllawiau. Ystyriwyd y byddai
creu cylchdeithiau fflat, yn ddefnyddiol gan y
bydden nhw’n caniatáu i bobl gyda nam ar eu
golwg i gychwyn a gorffen taith yn yr un lle a
thrwy hynny, lleihau’r siawns o fynd ar goll.

Sicrhaodd Grŵp Defnyddwyr y Sefydliad y tîm
hawliau tramwy na fyddai’r Cyngor yn
nawddoglyd gyda hwy petaent yn hyrwyddo un
neu ddau lwybr ‘cyfeillgar i bobl â nam’ neu
petaent yn darparu graddfa symudol o anhawster
y llwybrau.
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Yn olaf, awgrymodd nifer o unigolion eu bod dipyn
yn nerfus pan fyddan nhw’n rhannu llwybr â
beiciau sy’n teithio’n gyflym. Felly, gwnaed cais i
rai o’r llwybrau gael eu dosbarthu fel rhai na all
beicwyr eu defnyddio.

Er bod gwneud honiadau yn beth peryglus bob
amser, gellir tybio bod defnyddwyr anabl eraill y
rhwydwaith o’r un farn.

Mae gofynion cyfreithiol a moesol yn sicrhau bod
darparu mwy o fynediad ar gyfer defnyddwyr
anabl yn bwysig iawn. Uchod, amlygwyd rhai
mesurau i wella amodau a cheir mwy o fanylion
ym Mhennod 5 – ‘Llwybr y Dyfodol’.

Yn amlwg, nid yw dibynnu ar dybiaethau’n
ddelfrydol. Felly ymdrechir i sicrhau sylwadau
uniongyrchol drwy gydol y broses o gynhyrchu’r
adroddiad hwn – a hyd yn oed ar ôl ei gyhoeddi.

Ar hyn o bryd, efallai bod y ddogfen hon yn dangos
rhagfarn o blaid y grwpiau hynny sydd wedi
cyfrannu at y broses ymgynghorol. Yn sicr, nid
yw’n fwriad gan y tîm hawliau tramwy i gyfleu’r
argraff hon – ond rhaid dibynnu ar y dystiolaeth a
ganfyddir yn hytrach nag ar dybiaethau. Bydd y
tîm hawliau tramwy yn parhau i gynnwys yr holl
fudd-ddeiliaid yn ystod oes y ddogfen hon – yn
enwedig yn ystod cyfnodau ei monitro a’i
harolygu.

40

Rhanddeiliad
Fforwm Mynediad Lleol

Preswylwyr Caerdydd (Cyffredinol)

Preswylwyr BME (Penodol)
Cerddwyr
Beicwyr

Marchogion
Tirfeddianwyr

Y Comisiwn Coedwigaeth
Ysgolion/Grwpiau Ieuenctid

Grwpiau Byw’n Iach

Pobl ag Anableddau/Namau

Cynhwysiad o fewn Ymgynghoriad
Cyfarfodydd/Gweithdai/Adroddiadau

Holiadur ym Mhapur Newydd Llais y Ddinas/Diwrnodau
Ymgynghori a Hysbysebwyd

Llythyrau/Presenoldeb mewn Digwyddiadau Cymunedol
Cyfarfodydd FfMLl/Grŵp
Cyfarfodydd FfMLl/Grŵp
Cyfarfodydd FfMLl/Grŵp
Cyfarfodydd FfMLl/Grŵp
Cyfarfodydd FfMLl/Grŵp

Llythyrau/Cyfarfodydd Grwpiau/Presenoldeb mewn
Digwyddiadau a Drefnwyd

Llythyrau/Cyfarfodydd Grwpiau/Presenoldeb mewn
Digwyddiadau a Drefnwyd

Llythyrau/Cyfarfodydd Grwpiau/Presenoldeb mewn
Digwyddiadau a Drefnwyd



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

3.7 Cyhoeddusrwydd i Hawliau Tramwy a’u
Hyrwyddo

Wrth gwrs, mae rhaid hyrwyddo a chael
cyhoeddusrwydd i sicrhau bod y cyhoedd yn
gyffredinol yn llwyr ymwybodol o’r cyfleusterau
sydd ar gael iddynt. Felly, rhoddir pwyslais mawr ar
arwyddocâd hyn yn y datganiad gweithredu. Ar
hyn o bryd, gellir disgrifio'r dulliau hysbysebu fel
rhai traddodiadol. Er enghraifft, gwybodaeth ar y
we ac erthyglau yn y wasg cyn digwyddiadau
unigol. Er bod y dulliau hyn yn gost effeithiol,
tybed a ydyn nhw’n ddigon cynhwysfawr i
gyrraedd cynulleidfa darged ehangach.

Mae’r mater o ‘ddiffyg gwybodaeth’ yn un sy’n
codi’n gyson yn y broses ymgynghorol. Er mwyn
delio â hyn ac hefyd annog pobl i ddefnyddio’r
rhwydwaith, mae angen dull hysbysebu mwy
uniongyrchol a chynhwysfawr. Mae’n amlwg bod
angen gwneud mater hawliau tramwy cyhoeddus
yn fwy perthnasol i’r rhai sydd ddim yn eu
defnyddio yn ogystal â darparu gwybodaeth fwy
manwl i’r rhai sydd yn eu defnyddio er mwyn
cyfoethogi eu profiad.

3.8 Yr Adnoddau sydd ar Gael

Bu’r broses asesu hon yn ddefnyddiol iawn i
ganfod nodweddion arbennig rheoli rhwydwaith
sydd angen eu haddasu a’u gwella. Fodd bynnag,
mae'r cyllid sydd ar gael yn penderfynu ba raddau
ac am ba hyd y gellir gwneud yr addasiadau hyn.
Mae’n bwysig pwysleisio mai un o brif
swyddogaethau'r CGHT yw ei bod yn ddogfen
‘cynnig’ tu fewn i'r Cyngor a thu hwnt.

Rhagwelir y caiff arian Cyngor Cefn Gwlad Cymru
ei ddefnyddio pan fydd yn briodol i wneud hynny.
Ffynonellau ariannu eraill posibl fyddai;

• Lles Cynllunio.
• Llywodraeth Cynulliad Cymru.
• Bwrdd Croeso Cymru.
• Arian Nawdd.

Hefyd, mae profiad diweddar wedi dangos ei bod
yn fuddiol i sefydlu perthynas waith agos gyda
grwpiau gwirfoddol, gan y gallan nhw wneud cais
am arian i wahanol ffynonellau sydd ddim yn
hygyrch i awdurdodau lleol.

Ymhlith y mesurau byddai'n rhaid gwario arnyn
nhw fyddai;

• Prynu mynegbyst sy'n marcio’r ffordd
• Prynu Camfeydd
• Prynu Clwydi (gan gynnwys Gatiau Mochyn)
• Gwaith o dan Gytundeb
• Prynu Meddalwedd Cyfrifiadurol
• Hyfforddiant/Cyrsiau Staff
• Gofynion Cyfreithiol (gan gynnwys Hysbysebu

sy’n ofynnol yn ôl y Gyfraith)

Mae’r tabl isod (yn seiliedig ar ddata a
ddarparwyd gan y Cyngor ar gyfer grŵp meincnodi
Cymdeithas Syrfewyr Cymru) yn dangos bod y
lefelau ariannu sydd ar gael i’r tîm hawliau tramwy
wedi codi a gostwng yn ystod y blynyddoedd
diweddar.

Dadelfennwyd y ffigyrau hyn i roi asesiad penodol
o’r costau a’r arian a wariwyd.
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3.9 Rheoli Asedau

Dylid nodi bod y tîm hawliau tramwy, ar hyn o
bryd, yn cychwyn ar ddadansoddiad o Reoli
Asedau. Ar sail protocol newydd wedi ei sefydlu'n
ddiweddar gan y Cyngor, bydd y tim hawliau
tramwy yn mesur pethau megis:

• Cyfanswm hyd llwybrau unigol
• Mathau o wyneb sydd ar lwybrau unigol
• Darpariaethau ffisegol neu rwystrau ar lwybrau

unigol
• Ffrâm amser sydd ei angen i wneud gwaith

cynnal a chadw ar lwybrau unigol.

O wneud hyn, bydd yn bosibl rhagfynegi atodlenni
gwaith yn y dyfodol a’r gost.

3.10 Crynodeb o Ddeunydd Asesu

Mae’r broses asesu wedi darparu llawer o
ddeunydd ar gyfer dadansoddi. Gall y rhain arwain
at Ddatganiad Gweithredu positif. Mae gan rai o’r
materion hyn briodweddau cadarnhaol a gellir
diffinio eraill yn rhai a fyddai’n niweidio’r Cynllun.

Felly, mae’n bwysig bod y nodweddion sylfaenol a
drafodwyd yn y Cam Asesu’n cael eu crynhoi er
mwyn gallu cyfeirio atyn nhw’n hawdd. Felly,
mae’r tabl isod yn rhoi atodlen o nodweddion
cadarnhaol a negyddol cyflwr y rhwydwaith fel ag
y mae ar hyn bryd.

Bydd y tabl crynodeb hwn yn darparu deunydd
craidd ar gyfer y cynnwys a ddisgrifir yn y
Datganiad Gweithredu. Am y rheswm hwn, mae
pob mesur a ddisgrifir yn y Datganiad Gweithredu
yn cynnwys adran dan y pennawd ‘Cysylltiadau â’r
Asesiad’. Defnyddir hyn i roi rheswm dros y
gweithredu.

Mae’n deg dweud y bydd y Datganiad Gweithredu
yn delio’n benodol gyda’r materion a ganfuwyd.
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Blynyddoedd

2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06

Hyd HTC
km.

177.2
177.2
177.2
177.2
177.2

Cost
Cytundeb

7750
54000
43700
32000

124600

Cost
Cleient

18000
52200
25700
44200
42000

Costau
Rheolaidd

37400
42360
69600
28400
66000

Cyfanswm
Gwariant

63260
148600
139000
104500
232600

Gwariant am
bob km o’r
Rhwydwait

357
839
784
589

1313



Cardiff Council – Rights of Way Improvement Plan

Cryfderau Rheolaeth Gyfredol y Rhwydwaith

• Mae aelodau’r tîm hawliau tramwy yn cynnwys pobl
broffesiynol iawn, aelodau diflino sy'n meddu ar lawer
o sgiliau ar gyfer gwneud eu gwaith.

• Rhaid ystyried bod Caerdydd ei hun yn gryfder. Mae’n
brifddinas a’i nodweddion ei hun eto mae’n meddu ar
atyniadau naturiol y gellir mynd atyn nhw drwy
hawliau tramwy cyhoeddus.

• Mae’r DPGG/BVPI wedi darparu tystiolaeth o
welliannau cynyddol o ran cyflwr y rhwydwaith.
Priodolir y gwelliannau hyn i’r ddau weithiwr llaw – ac
felly roedd yn bosibl osgoi peth biwrocratiaeth yn ystod
y broses dendro.

• Cymerwyd camau i sefydlu mentrau cydweithio gyda
Chynghorau Cymuned. Mae'r datganoli cyfrifoldeb hwn
wedi dechrau gweld llwyddiannau, ac felly ystyrir ei
ymestyn yn y dyfodol.

• Mae defnyddwyr rheolaidd y rhwydwaith yn helpu’r
broses o fonitro a hunan werthuso. Dylid annog hyn
ymhellach – efallai ar ffurf cynllun swyddogol

• Ystyrir y gall hawliau tramwy o fewn Caerdydd greu
amgylchedd ymlaciedig. Dylid annog a hyrwyddo hyn
ymhellach.

• Ystyrir bod ehangder y bywyd gwyllt sydd i’w weld o’r
hawliau tramwy cyhoeddus o fewn Caerdydd yn
atyniad arwyddocaol. Felly, rhaid ystyried gwella’r
amodau a hyrwyddo’r adnodd.

Gwendidau Rheolaeth Gyfredol y Rhwydwaith

• Mae’r DPGG/BVPI yn darparu asesiad ar gyfran fechan
yn unig o’r rhwydwaith. Ar ben hynny, mae diffyg
gweithwyr yn golygu mai prin yw’r arolygon cyflawn
(megis yr un a gynhaliwyd yn 2002) a ellir eu cynnal.

• Cyfyng yw’r cyfleusterau ar gyfer beicwyr o fewn Sir
Caerdydd.

• Prin yw’r cyfleusterau o fewn sir Caerdydd ar gyfer rhai
sy'n marchogaeth ceffylau.

• Gall grwpiau o aml-ddefnyddwyr sy'n defnyddio
rhwydwaith cyfyngedig arwain at anawsterau a
gwrthdaro weithiau.

• Mae llawer o broblemau yn gysylltiedig â llunio map
terfynol ar gyfer Caerdydd. Cymhlethwyd yr
anghysonderau hanesyddol gan ddryswch gweinyddol.
Hefyd, mae gweithdrefnau cyfreithiol ar gyfer
cynhyrchu’r map yn gymhleth ac yn cymryd amser.

• Mae’n ymddangos mai dim ond rhai pobl o fewn Sir
Caerdydd sy’n credu bod hawliau tramwy yn
berthnasol ac yn hygyrch iddynt. Mae hyn wedi codi yn
ystod y prosesau ymgynghorol ac mae rhaid i’r Cyngor
ddelio â hyn.

• Yn aml, dywedwyd mai diffyg gwybodaeth yw’r prif
rwystr rhag i bobl ddefnyddio’r rhwydwaith. Mae’n
ymddangos mai prinder cyhoeddusrwydd a
gwybodaeth am leoliad y llwybrau a sut y gellir cael
mynediad iddynt yw’r rhesymau pam nad yw pobl yn
defnyddio’r hawliau tramwy.



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

44

Cryfderau Rheolaeth Gyfredol y Rhwydwaith

• Mae’r Cyngor a’r FfMLl yn cydweithio’n agos gyda’i
gilydd i sicrhau y byddwn yn llunio y CGHT mor
effeithiol a pherthnasol ag sy’n bosibl.

• Sefydlwyd perthynas ardderchog gydag Ymgyrch
Beicio Caerdydd a thrwy hynny, ddeall anghenion y
frawdoliaeth beicio yn well.

• Sefydlwyd perthynas ardderchog gyda Sefydliad y
Deillion yng Nghaerdydd a thrwy hynny, deall
anghenion y rhai sydd yn dioddef o amhariadau ar
eu golwg

Gwendidau Rheolaeth Gyfredol y Rhwydwaith

• Mae’n amlwg nad oes digon o gylchdeithiau o fewn
Caerdydd sy’n caniatáu i bobl gychwyn a gorffen yn yr
un man.

• Nodwyd hefyd mai sbwriel ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol yw’r prif faterion sy’n peri pryder.

• Cyfrannodd y dull ‘ad hoc’ o ddelio â’r mater o gynnal
chadw tuag at ddiffyg dull strategol o ddelio â chynnal
a chadw a gorfodi.

• r y cyfan, mae’r rhwydwaith yn anaddas ar gyfer
defnyddwyr anabl neu’r rhai sy’n dioddef o nam ar eu
golwg. Nid oes cyfleusterau sylfaenol ar gael ar hyn o
bryd megis cyfleusterau parcio a thoiledau. Hefyd,
mae’n ymddangos nad oes digon o adnoddau ar gael i
gywiro hyn

• Yn gyffredinol, braidd yn gyfyngedig hefyd yw’r
adnoddau ac effeithiolrwydd ariannol. Rhaid i’r cyllid
sydd ar gael dalu am staff yn ogystal ag ariannu
cynlluniau addasu. Felly, rhaid cael strwythur addas ar
gyfer unrhyw awgrym am welliant er mwyn
cydymffurfio â’r amodau ariannol hyn. I’r gwrthwyneb,
rhaid chwilio am ddulliau amgen o sicrhau cyllid.

• Rhaid codi'r pwynt na ddylai’r ddogfen hon gael ei
gwrthod na’i hanwybyddu fel mentrau eraill.

Erbyn hyn, cwblhawyd asesiad o gyflwr y rhwydwaith. Y cam nesaf yw llunio
rhestr o weithredu uchaf eu blaenoriaeth a fydd yn cychwyn ar y gwelliannau
angenrheidiol. Seilir y gweithredu hyn ar ddatganiadau crynodeb blaenorol.
Nodir y ‘materion targed’ hyn yn ‘Croesi’r Afon’.





4. Croesi’r Afon

Materion Uchel eu Blaenoriaeth i Ddelio â nhw yng Nghynllun
Gwella Hawliau Tramwy Caerdydd
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Mae Deddf Hawliau Tramwy 2000 yn nodi bod
rhaid cynnal arolwg cynhwysfawr o’r Cynllun
Gwella Hawliau Tramwy ddeng mlynedd ar ôl ei
gyhoeddi gyntaf. O fewn yr amser hwn, dylai
CGHT fod wedi delio â materion cyffredinol o
gynnal a chadw, gorfodaeth, hygyrchedd ar gyfer y
gwahanol ddefnyddwyr, hybu, monitro a materion
yn ymwneud â’r map Terfynol.

Er mwyn delio âr materion hyn yng Nghaerdydd (y
mae pob un wedi’u nodi a’u cario ymlaen o’r cam
asesu) lluniwyd un ar bymtheg o Nodau Allweddol
trosfwaol.
Y nodau Allweddol hyn fydd sail i agenda’r deg
mlynedd nesaf

• Codi ymwybyddiaeth o hawliau tramwy
cyhoeddus drwy gyhoeddusrwydd a’u hyrwyddo.
Rhaid annog pobl wahanol i’r defnyddwyr
arferol ddefnyddio’r rhwydwaith.

• Gwneud y rhwydwaith yn fwy gweledol ar y tir.
Rhaid sefydlu rhagor o arwyddion a
chanolfannau gwybodaeth (gan gynnwys rhoi
pwyslais ar nodweddion naturiol).

• O ran datblygu strategaeth rheoli cydlynol,
byddai’n briodol nodi llwybrau uchel eu
blaenoriaeth o fewn y rhwydwaith.

• Datrys pob anghysondeb cyfredol a chynhyrchu
map Terfynol cyfunol ar gyfer Caerdydd.

• ynyddu nifer y llwybrau hygyrch i rai sy'n
marchogaeth ar geffylau.

• Sefydlu rhwydwaith ymestynnol o lwybrau beicio
– sicrhau bod y llwybrau hyn wedi’u harwyddo’n
briodol

• efydlu cylchdeithiau ychwanegol o fewn
Caerdydd.

• I’r graddau mwyaf realistig a rhesymol, rhaid
gwneud y rhwydwaith yn fwy addas ar gyfer
defnyddwyr anabl a’r rhai ag amhariadau.

• Rhaid annog cydfodoli – Rhaid cychwyn ar
raglen a fydd yn meithrin agwedd mwy
goddefgar ac ystyriol

• Rhaid sefydlu dulliau ymarferol i ddelio â
phroblemau sbwriel.

• Rhaid sefydlu dulliau ymarferol o ddelio â
phryderon am ddiogelwch.

• Dylai materion cynnal a chadw a gorfodaeth fod
yn destun gweithdrefnau rheolaeth mwy ffurfiol
ac effeithiol.

• Archwilio’r posibilrwydd o ddatganoli
cyfrifoldebau rheoli’r rhwydwaith.

• Rhaid cyflawni nifer o ‘atebion chwim’ i
argyhoeddi’r cyhoedd am arwyddocâd CGHT. I’r
gwrthwyneb, rhaid cychwyn a gweithredu
cynlluniau i arolygu’r rhwydwaith yn gyffredinol.

• Ystyried y posibilrwydd o gael arian o
ffynonellau ychwanegol.
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• Sicrhau bod Caerdydd yn cymryd rhan a
chwblhau’r dasg o greu Llwybr Arfordir Cymru
Gyfan’.

Yn ystod y broses ymgynghori a ddilynodd
cyhoeddi drafft CGHT, gofynnwyd i’r ymatebwyr i
flaenoriaethu’r mesurau a awgrymwyd.

Ar ôl tablu’r canlyniadau hyn, roedd yn bosibl
dosbarthu’r tasgau uchaf eu blaenoriaeth (a
nodwyd gan y cyhoedd) fel a ganlyn:

1) Datrys yr holl anghysonderau cyfredol a chreu
map Terfynol ar gyfer Caerdydd

2) Gwneud y rhwydwaith yn fwy amlwg ‘ar y tir’.
Rhaid sefydlu mwy o fynegbyst a
chanolfannau gwybodaeth (gan gynnwys
pwyslais ar nodweddion naturiol).

3) Gwella ymwybyddiaeth o hawliau tramwy
cyhoeddus drwy gyhoeddusrwydd a hyrwyddo.
Rhaid annog pobl ar wahân i’r bobl sy’n
defnyddio’r rhwydwaith yn rheolaidd hefyd i’w
ddefnyddio.

4) Sefydlu cylchdeithiau ychwanegol o fewn
Caerdydd.

5) Sicrhau bod Caerdydd yn cymryd rhan ac yn
cwblhau’r dasg o greu ‘Llwybr Arfordirol
Cymru Gyfan’.

(Nifer gyfartal o bleidleisiau)
6) Sefydlu rhwydwaith ymestynnol o lwybrau

beicio – sicrhau bod y llwybrau hyn wedi’u
harwyddo’n briodol

6) I’r graddau mwyaf realistig a rhesymol, rhaid
gwneud y rhwydwaith yn fwy addas ar gyfer
defnyddwyr anabl a’r rhai ag amariadau.

6) Rhaid sefydlu dulliau ymarferol i ddelio â
phryderon am ddiogelwch

6) Dylai materion cynnal a chadw a gorfodaeth
fod yn destun gweithdrefnau rheolaeth mwy
ffurfiol ac effeithiol.

Mae gan y tîm hawliau tramwy nifer o
ddyletswyddau statudol ac i ddechrau, rhaid
diffinio’r rhain fel tasgau uchaf eu blaenoriaeth

Fel mae’n digwydd, mae materion yn ymwneud
â’r map Terfynol eisoes yn dod o dan y teitl
‘gofynion statudol’. Fodd bynnag, bydd y rhestr o
flaenoriaethau (o gofio bod pob un o’r un ar
bymtheg o amcanion a blaenoriaethau allweddol
yn bwysig) yn darparu cyfarwyddyd defnyddiol i
benderfynu pa fesurau fydd y rhai mwyaf
arwyddocaol ar ôl eu cyflawni.

Mae hyn yn arbennig o wir gan mai’r cyhoedd
sydd wedi penderfynu ar y blaenoriaeth yn y lle
cyntaf – ac yn yr ail le drwy drafodaeth ymhlith y
tîm hawliau tramwy.

I’r perwyl hwn bydd y datganiad gweithredu yn
cyflwyno rhestr o dasgau o ran eu blaenoriaeth fel
a ddiffiniwyd yn y Cynllun a’u cymeradwyo gan y
Cyngor.
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O ganlyniad i nodi'r amcanion allweddol hyn, datblygwyd
Datganiad Gweithredu a fydd yn lansio rhaglen o welliant
parhaus. Yn yr adran nesaf, ‘Llwybrau’r Dyfodol’ diffinnir pob
nod allweddol yn glir a’u dadelfennu’n is-weithredoedd
gyda’u hadnoddau a’u hamserlen penodol eu hunain.



Datganiad Gweithredu fydd yn Hwyluso Gwella Rhwydwaith
Hawliau Tramwy Caerdydd

5. Llwybr y Dyfodol
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Mae cynnwys y Cyfnod Asesu yn ei gwneud hi’n
bosibl i lunio rhestr o dasgau uchel eu blaenoriaeth
ar gyfer eu dadansoddi ymhellach a’u gweithredu.

Mae’r Datganiad Gweithredu yn caniatáu i
awdurdod priffyrdd lleol nodi sut maen nhw’n
bwriadu newid rheolaeth hawliau tramwy er mwyn
sicrhau gwell rhwydwaith.

Yn yr adran hon mae’n bosibl atgyfnerthu:

• Nodau allweddol a blaenoriaethau.
• Yr adnoddau sydd ar gael ac sydd eu hangen.
• Y partneriaid allweddol sy’n rhan o gyflawni

gwelliannau.
• Amserlen ar gyfer gweithredu.

Bydd y ddogfen hon ar ffurf cynllun busnes.

CYNLLUN BUSNES TAIR BLYNEDD:

Rhagwelir bydd cylch deng mlynedd i’r Cynllun
Gwella Hawliau Tramwy. Mae hyn yn awgrymu y
bydd rhaid i’r cynllun busnes a gyflwynir ragweld
faint o welliant sy’n bosibl dros gyfnod o ddeng
mlynedd.

Ymhob agwedd o fywyd, mae’n anodd rhagweld
amgylchiadau a fydd yn codi yn y dyfodol. I’r
perwyl hwn caiff cynllun busnes CGHT Caerdydd ei
addasu mewn cylchoedd o dair blynedd er mwyn
sicrhau proses fwy esblygiadol.

Mae gwahanu’r tasgau yn y modd hwn yn golygu
y gellir adeiladu’n raddol gynllun busnes deng
mlynedd mwy realistig.

Felly, bydd pob tasg yn cael ei ddosbarthu’n nod
tymor byr, canolig neu hir. Bydd safle’r dasg o fewn
gwahanol cylchoedd CGHT (a’r dyddiad i’w
gwblhau) yn penderfynu hyn.

Ar gyfer cyfeirio (ac yn dilyn cyfarwyddyd
Llywodraeth Cynulliad Cymru) dylid ystyried mai 1
Ebrill 2008 fydd y dyddiad cychwyn – er bod rhai
prosesau wedi’u sefydlu cyn y dyddiad hwn.

• Mae tymor byr yn cyfeirio at gylch cyntaf CGHT
– sef blynyddoedd1-3

• Mae tymor canolig yn cyfeirio at ail gylch CGHT
– sef blynyddoedd 4-6

• Mae tymor hir yn cyfeirio at drydydd cylch CGHT
– sef blynyddoedd 7-10

Gallai rhai tasgau barhau dros ddau gyfnod neu
fwy o’r cynllun busnes. Cyfeirir at y rhain fel tasgau
‘parhaus’.

O ganlyniad, diffinnir y tasgau hyn hefyd fel
‘prosiectau tymor hir’.

Mae nodi’r cylchoedd rhesymegol hyn hefyd yn
caniatau i’r tîm hawliau tramwy i ymroi i wella
hygyrchedd (yn unol â meini prawf DPGG/BVPI) o
5% ymhellach dros y cyfnod tymor byr.
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SUT I GYFLWYNO’R DATGANIAD
GWEITHREDU:

Rhaid cyflwyno cynllun busnes i ddangos
goblygiadau’r gwahanol ddulliau o weithredu.. Y
ffurf mwyaf priodol i wneud hyn yw tablau unigol.

Cyflwynir y tablau cychwynnol ar ddiwedd pob
Amcan a Blaenoriaeth Allweddol.

Bydd y tablau syml hyn yn dangos cyfanswm cost
Amcan a Blaenoriaeth Allweddol – gyda
‘dadansoddiad tair blynedd’

O ganlyniad, cyflwynir ‘tablau penodol’ yn
Atodiad 5.

Yn yr Atodiad hwn ceir tabl ar wahân ar gyfer pob
‘Gweithred Darged’ a nodwyd yn ‘Amcan a
Blaenoriaeth Allweddol’

Cyflwynir y tablau hyn yn Atodiad 5 o dan y
penawdau canlynol

• Argymhelliad
• Manteision Cysylltiol
• Dilyniant Tasg
• Ffrâm Amser i’r Dilyniant
• Staff i’r Gwaith
• Amcangyfrif o’r Gost
• Partneriaid Allweddol
• Canlyniadau Diffyg Cyllidol

Bydd y fformat hwn yn caniatáu i bob targed
unigol gael ei ddadelfennu’n ddilyniant ‘gam wrth
gam’.

Byddai cyflawniad fel hyn yn help i sicrhau
eglurhad terfynol – a thrwy hyn gwneud y CGHT
hwn yn ddogfen ‘wneud cais’ effeithiol.

SUT CAIFF Y DATGANIAD GWEITHREDU EI
FONITRO:

Bydd Fforwm Mynediad Lleol yn ganolog i’r broses
monitro ac arolygu a fydd yn dilyn cyhoeddi’r
CGHT.

Ar hyn o bryd, llunnir adroddiad blynyddol ar gyfer
aelodau’r Fforwm Mynediad Lleol sy’n siartio
digwyddiadau a chyflawniadau’r flwyddyn.

Gwneir yr adroddiad hwn nawr yn fwy
cynhwysfawr ei natur a’i ddefnyddio i fanylu ar y
tasgau ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod ynghyd ag
adroddiad ar y cynnydd a wnaed ar y tasgau a
gychwynnwyd

O ganlyniad, bydd Fforwm Mynediad Lleol mewn
sefyllfa i archwilio’r tasgau a’r cynnydd yn y
gwaith

Cofnodir barn a sylwadau aelodau Fforwm
Mynediad Lleol yn y ddogfen ffurfiol hon – sydd ar
gael i’r cyhoedd ei harchwilio.

Gellir atodi’r dull sylfaenol hwn o fonitro ac
arolygu gyda nifer o fesurau ychwanegol.

Byddai’n ymarfer buddiol i rannu holiaduron
‘boddhad cwsmeriaid’. Byddai diwedd bob cylch
tair blynedd yn gyfnod rhesymegol i wneud hyn.
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Yn amlwg, bydd DPGG/BVPI yn chwarae rôl
sylfaenol i sicrhau bod CGHT yn ddefnyddiol.

Hefyd, yn amlwg, bydd angen llunio cynllun busnes
wedi’i diweddaru ar ddiwedd un cylch CGHT.

Bydd y ddogfennaeth hon yn cael ei harchwilio’n
fanwl gan Swyddogion diduedd y Cyngor cyn ei
gyflwyno i Gyfarfod Busnes Adran Weithredol y
Cyngor.

Mae’n bwysig nodi nad yw’r wybodaeth isod yn
cynrychioli diffyg uchelgais dros y tair blynedd
nesaf – ond yn hytrach yn gychwyn ar brosiectau
cyffredinol y gellir manylu arnyn nhw dros y ddeg
mlynedd nesaf.

5.1 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 4 –
Datrys pob anghysondeb cyfredol a chynhyrchu
Map Terfynol cyfunol ar gyfer Caerdydd

MATER: Y map a'r datganiad diffiniol ydy'r cofnod
swyddogol o hawliau tramwy o fewn Caerdydd.
Mae'r dystiolaeth ar y funud yn deillio o chwe map
sy'n cofnodi hen siroedd Morgannwg a Mynwy.

Yn anffodus, bellach nid yw'r map na'r datganiad
diffiniol yn gofnod cywir o'r rhwydwaith hawliau
tramwy yng Nghaerdydd. Rhaid gweithredu'n
briodol i sicrhau newidiadau cymwys.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn Adran 3.3 (Map
Terfynol a Datganiad) bod map Terfynol ar gyfer
Caerdydd ar hyn o bryd yn cynnwys nifer o wallau
hanesyddol.

Ar ben hynny, (fel y disgrifiwyd yn Adran 3.3) nid
yw’r map Terfynol cyfredol yn cynnwys ‘ardaloedd
trefol’ gan i Gaerdydd benderfynu cyn hyn i
ddefnyddio’r cymal ‘eithrio’ yn Neddf Parciau
Cenedlaethol a Chefn Gwlad 1949.

Nodwyd hefyd yn Adran 3.3 bod Cyngor Caerdydd
ar hyn o bryd heb Swyddog Map Terfynol penodol.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Ers i'r
mapiau gael eu cofnodi ym 1954, mae 'esblygiad
cymunedau' yn golygu bod y wybodaeth a
gofnodwyd wedi dyddio tipyn. Adeiladwyd tai a
ffyrdd newydd – gan achosi peth ailgyfeirio neu
ddiddymu.

Hefyd mae'r datganiadau diffiniol yn gyfyngedig
iawn eu cynnwys a byddai'n dda iddyn nhw gael
eu harolygu drwyddi draw.

Nid yw'n glir eto a fydd angen gorchymyn addasu
ar gyfer pob achos, neu a ellid 'grwpio'
addasiadau ar un gorchymyn.

Pe byddai rhaid prosesu pob addasiad yn unigol
byddai'n dasg aruthrol a'r gost yn rhai miloedd o
bunnau.

Am yr un rheswm, ni fyddai fawr o ddiben i
ymgorffori'r llwybrau sydd wedi eu lleoli o fewn yr
ardaloedd cyhoeddus agored (sydd wedi'u
hamddiffyn).

Dylid cydweithredu â Gwasanaethau Cyfreithiol y
Cyngor fel bod map Terfynol cyfunol newydd yn
cael ei gynhyrchu, a fydd yn ddull mwy addas o
gofnodi'r rhwydwaith.
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Bydd angen nifer o oriau gwaith i sicrhau bod y
gwaith hwn yn cael ei gwblhau'n foddhaol, a gall
dynodi amser y staff ar gyfer hyn gael ôl-effaith ar
y tîm hawliau tramwy a'r gwasanaethau
cyfreithiol.

Hefyd bydd hawliau tramwy cyhoeddus wedi eu
creu (drwy rym arferiad) ond sydd heb eto wedi eu
hawlio.

Gellid ychwanegu hefyd yr hawliau tramwy sydd
wedi eu cofnodi mewn dogfennau hanesyddol,
ond sydd heb erioed eu cynnwys o fewn y map a'r
datganiad.

O'r herwydd, bydd rhan fawr o waith y broses
CGHT yn ceisio canfod a chadarnhau unrhyw
hawliau tramwy sydd heb eu cofrestru. Ni ellir
cadarnhau nes bod ymholiadau wedi eu gwneud
ar y dystiolaeth gysylltiol.

Bydd y dasg academaidd hon yn golygu archwilio
cofnodion hanesyddol ac asesu'r 'defnydd o'r
lwybr'. A dibynnu ar arfarniad boddhaol, gellir
cychwyn y gweithdrefnau cyfreithiol perthnasol i
gynnwys y llwybrau hyn o fewn y map a'r
datganiad diffiniol.

Gellir gwneud defnydd o nifer o ddogfennau
hanesyddol i helpu gyda'r broses hon. Mae'r prif
ystorfeydd ar gyfer y rhain i'w cael yn Archifdy
Morgannwg (GRO), Llyfrgell Ganolog Caerdydd, Y
Llyfrgell Genedlaethol (NLW), Y Swyddfa
Cofnodion Cyhoeddus (PRO) yn Kew, Y Llyfrgell
Brydeinig a'r Archif Seneddol yn San Steffan.

Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn cydnabod er, ei
fod yn fater pwysig, nid yw’r adnoddau sydd eu
hangen i wneud hyn ar gael ar hyn o bryd ac felly,
blaenoriaeth isel a roddwyd i’r gweithredu hwn ac
felly, ein dewis yw bod yr Awdurdod Priffyrdd Lleol
yn canolbwyntio ar ddelio â’r anghysonderau
gwybyddus.

Dylid annog y cyhoedd (yn arbennig grwpiau o
fudd-ddeiliaid) i ymgymryd â’u prosiectau ymchwil
eu hunain. Yma eto, dylai'r anogaeth hon fod yn
rhan o unrhyw ymgyrch i gynyddu dealltwriaeth ac
ymwybyddiaeth pobl.

Byddai dyfeisgarwch o'r fath yn golygu ychydig llai
o faich ar ysgwyddau’r tîm hawliau tramwy o reoli
amser

Fodd bynnag, rhaid i'r tîm hawliau tramwy sicrhau
y gallan nhw ddarparu arweiniad addas i rai sydd
am gymryd rhan yn y broses hon ac sydd angen
eglurhad pellach.

Fel y nodwyd yn y cam asesu, pe byddai cyllid
sylweddol ar gael byddai’r tîm hawliau tramwy yn
ystyried mai’r sefyllfa ddelfrydol fyddai cyflogi
Swyddog Map Terfynol penodol.

Fodd bynnag, nid yw’n debygol bydd cyllid y
Cyngor yn ymestyn i gynnwys y mesur hwn, felly,
bydd y tîm hawliau tramwy yn parhau i ddeisebu
Llywodraeth y Cynulliad drwy CCW (Cyngor Cefn
Gwlad Cymru).
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Ar hyn o bryd, dim ond un swyddog cyfreithiol sydd
wedi ei neilltuo i ddelio â materion hawliau
tramwy. Er bod y swyddog dan sylw'n rhoi cymorth
glew, mae ei faich gwaith yn cynnwys materion
eraill heblaw materion hawliau tramwy ac felly
rhaid disgwyl oedi wrth brosesu materion
cyfreithiol.

I wella pethau ymhellach, byddai'n ddoeth cynnal
cysylltiad gyda’r Gwasanaethau Cyfreithiol i nodi
unrhyw broblem yn gynnar ac i flaenoriaethu
baich gwaith. Byddai hyn yn golygu y gellid sefydlu
gweithdrefnau ar gyfer monitro..

Dylid ymestyn y gwelliant hwn mewn cyfathrebu i
gynnwys Rheolaeth Datblygu'r Cyngor, yr adain
o'r Cyngor sy'n delio â materion Caniatâd
Cynllunio.

Mae'r hinsawdd datblygu presennol o fewn
Caerdydd yn sicrhau bod dirfawr angen ehangu
ym maes tai a diwydiant ac felly, mae pwysau
parhaol ar safleoedd maes gwyrddlas.

Dengys profiad blaenorol bod safleoedd datblygu
wedi cael effaith anffafriol ar y rhwydwaith
hawliau tramwy. Roedd y digwyddiadau negyddol
yn cynnwys cyfeirio llwybrau drwy lwybrau ale cefn
(alleyways) anaddas – neu hyd yn oed gael eu
rhwystro gan adeiladau.

Y gobaith yw y gellir cyfyngu ar y rhwystro
anaddas ac anghyfreithlon hwn drwy gyhoeddi
"Canllawiau Cynlluniau Atodol ar gyfer Hawliau
Tramwy a Datblygiad' neu SPG.

Mae'r ddogfen hon yn ceisio gwarantu y bydd
unrhyw lwybrau newydd ar safle datblygiad wedi
eu darparu'n unol â'r canllawiau cenedlaethol a
lleol perthnasol. Cymeradwywyd y ddogfen hon yn
Ionawr 2007.

Cyfeirir at bwysigrwydd yr SPG yn uniongyrchol yn
'Strategaeth Cerdded Caerdydd' lle dywedir bod
'..... Ystyriaeth yn cael ei roi i ddarparu Canllawiau
Cynllunio Atodol yn benodol ar gyfer Hawliau
Tramwy Cyhoeddus er mwyn sicrhau bod
cynllunwyr a datblygwyr yn rhoi ystyriaeth briodol
i hawliau tramwy yn ystod camau cynharaf y
broses gynllunio'.

Pwysleisir pwysigrwydd hyn hefyd yn ‘Strategaeth
ar gyfer y Diwydiant Ceffylau yn Lloegr a Chymru’
lle dywedir bod rhaid “i’r diwydiant (ceffylau)
gydweithio gyda’r awdurdodau lleol ac eraill i
sicrhau dull mwy cyson o fynd ati i gynllunio”.

Wedyn, mae'n hanfodol bod y ddogfen hon yn
cael ei dosbarthu mor eang ag sydd angen, fel y
gellir ei defnyddio gan y Cyngor a'r datblygwyr fel
ei gilydd.

Gwelwyd bod anghysonderau caniatâd cynllunio
wedi cyfrannu tuag at anghysondeb yn y map
Terfynol. Rhestrwyd anghysonderau pellach yn
ystod y Cam Asesu – ac y mae rhagor eto heb eu
mesur.

O ganlyniad, rhaid i'r tîm hawliau tramwy barhau
gyda'u harolygon 'ar y tir'.
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Ar ben hynny, bydd materion cysylltiol yn parhau i
godi – felly rhaid i aelodau’r tîm hawliau tramwy
ymgymryd â’r holl dasgau gweinyddol ar ben eu
cyfrifoldebau cyfredol.

Yn bwysicach na dim, rhaid i’r broses o gynhyrchu
map Terfynol fod yn fwy strwythuredig a ffurfiol

Gweithred Darged

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

55,600
126,667
15,267

167
8,467
267

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

55,600
126,667
15,267

167
8,467
267

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

55,600
126,667
15,267

167
8,467
267

Cyfanswm
AmcangyfrifonCost (£)

166,800
380,000
45,800

500
25,400

800
619,300
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5.2 Amcan a Blaenoriaeth Rhif 2 – Gwneud y
rhwydwaith yn fwy gweledol ar y tir. Rhaid
sefydlu mwy o arwyddion a chanolfannau
gwybodaeth

MATER: Mae’n ymddangos na all rhai defnyddwyr
ddarganfod ble mae’r hawliau tramwy na chwrs y
llwybr.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Fel y nodwyd yn Adran
3.1 (Methodoleg Ystadegol) mae’r mater a yw
llwybrau wedi’u harwyddo’n briodol yn ystyriaeth
bwysig yn ôl DPGG/BVPI.

Mae canlyniadau holiadur Mai 2005 yn dangos
bod 10.7% o’r ymatebwyr yn cael eu rhwystro
rhag defnyddio hawliau tramwy gan nad oedden
nhw wedi’u harwyddo’n ddigon clir.

Hefyd yn Adran 3.6 (Golwg Gyffredinol ar yr
Ymgynghori) pwysleisiwyd y byddai mwy o
wybodaeth am y llwybrau yn annog mwy o
ddefnydd ohonyn nhw.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: O ran
gwneud hawliau tramwy yn fwy amlwg, rhaid
ystyried y math o arwyddion a ddarperir.

O fewn ‘Strategaeth Cerdded Caerdydd’ ceir
manylion sut ‘…bydd y Cyngor yn arwyddo’r
llwybrau sy’n arwain at gyfleusterau hamdden yn
glir neu lwybrau sy’n arwain at yr ardaloedd mwy
gwledig i’w gwneud yn fwy hygyrch’.

Fodd bynnag, er bod mynegbyst eisoes yn dangos
y man lle mae hawl tramwy’n cychwyn, mae’n
ymddangos bod angen mwy o gyfarwyddyd i
ddynodi cyfeiriad y llwybr.

Un sylw a dderbyniwyd oedd y dylid cael
arwyddion i’ch arwain i’r hawl tramwy yn y lle
cyntaf.

Yr awgrym yw y dylid cyfeirio mwy at hawl tramwy
o fewn yr ardal o'i gwmpas. Gellid cymharu hyn â’r
math o arwyddion sy’n dangos datblygiadau
adeiladu newydd. Mantais hyn yw y gall ddenu
pobl i ddefnyddio hawl tramwy nad oedden nhw’n
gwybod am ei fodolaeth.

Dylid adolygu a gwella mynegbyst hefyd. Roedd
gan ddangosyddion perfformiad a ddefnyddiwyd
gan Awdurdodau Lleol yn y gorffennol gategori
penodol i fesur mynegbyst addas a phriodol.

Fodd bynnag, oherwydd y newidiadau yn y
canllawiau, mae Awdurdodau Lleol Cymru wedi
cynnwys materion arwyddo yn y dangosydd
perfformiad cyffredinol.

Nid yw hyn yn golygu nad yw cael dangosydd
arwyddion yn syniad da – ac na ddylai Caerdydd
weithredu hyn er mantais iddi hi ei hun.

Yn hyn o beth, bydd y tîm hawliau tramwy yn
sefydlu ei set o ‘ddangosyddion perfformiad
arwyddo’ ei hun (ar cyd â LAF) a fydd yn
penderfynu safon arwyddion y rhwydwaith.



Fel gyda safon Dangosyddion Perfformiad Gwerth
Gorau, nod y tîm hawliau tramwy fydd cyflawni
cynnydd yn y canran o flwyddyn i flwyddyn.

Bydd y tîm hawliau tramwy yn cyflwyno’r
ystadegau hyn i LAF yn yr Adroddiad Blynyddol.

Dylai’r Cyngor hefyd geisio lleoli byrddau
gwybodaeth ar gychwyn hawliau tramwy
cyhoeddus. Bydd hyn yn caniatáu i aelodau'r
cyhoedd gynllunio’u taith yn strategol ac ar yr un
pryd ddod i wybod am yr holl ddatblygiadau eraill.

Wrth gwr, mae anfanteision posibl i’r fenter hon,
megis cost cynhyrchu’r arwyddion hyn.

Hefyd, mae angen gorchfygu dipyn o
fiwrocratiaeth cyn sicrhau bod arwyddion yn cael
eu cymeradwyo a’u lleoli. Gallai arwyddion hefyd
fod yn cael eu fandaleiddio, a byddai rhaid eu
hamnewid. Fodd bynnag, oherwydd y manteision
posibl, mae angen ystyried y cynnig hwn
ymhellach.

Rhaid gwella argaeledd mapio priodol hefyd.

Mae’r mater o gael map Terfynol yn hanfodol
bwysig. Felly, neilltuwyd un pwynt gweithredu
penodol i’r pwnc hwn eisoes.

Fodd bynnag, dylid gallu cyfeirio at wybodaeth am
lwybrau yn haws.

Dylid ehangu gwefan bwrpasol hawliau tramwy
ymhellach (dan faner Caerdydd Awyr Agored) .
Rhaid i’r wefan hon gynnwys mapiau’r llwybrau a
fydd ar gael ar eu hunion o dan adran wedi’i
diffinio’n glir.

Dylai aelodau’r cyhoedd allu lawrlwytho map o’u
dewis o’r wefan i’w defnyddio ar ffurf papur.

Ystyrir hefyd a ellir parhau i ddefnyddio’r
‘dechnoleg newydd’ (megis systemau GPS) heb
dorri deddfau hawlfraint.

Awgrym pellach yw y dylid defnyddio cod lliwiau ar
y mynegbyst – yn marcio llwybr parhaus i’r
cyhoedd ei ddilyn yn drefnus.

Yn sicr, dylid rhifo’r mynegbyst i helpu pobl
ymhellach.

Mae’n amlwg y gallai’r arwyddo ychwanegol hwn
fod mor fanwl neu mor syml yn ôl y dymuniad.

Yr unig wir bryder wrth gwrs yw cost gweithredu’r
mesurau hyn.

Fodd bynnag, os bydd y fenter hon yn llwyddiannus,
gellid cynnal nifer realistig o ddarpariaethau bob
blwyddyn er mwyn ymestyn y gost.

Byddai’r Cyngor yn ystyried sefydlu teithiau dan
arweiniad yn fenter ddefnyddiol.
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Mae’r syniad yn debyg i gynllun ymgyrch y Cyngor
sef ‘Cerdded ar gyfer Iechyd’. Byddai’r teithiau
hyn dan arweiniad y tîm hawliau tramwy gan
ddangos y dilyniant llwybrau a materion eraill o
ddiddordeb i’r cyfranogwyr. Gellid yn sicr
gweithredu menter o’r fath yn y tymor byr.

Y bwriad tymor hir fyddai annog rhai cyfranogwyr i
ddod yn arweinwyr taith eu hunain. Felly, gellid
cynnig ystod ehangach o deithiau gydag
arweinydd.

Yn amlwg, mae angen amser ychwanegol staff i
lansio’r fenter hon. Hefyd, bydd rhaid ystyried
canllawiau iechyd a diogelwch os yw aelodau’r
cyhoedd yn dod yn arweinwyr teithiau. Fodd
bynnag, mae hwn yn ymddangos yn gynnig syml
ac yn haeddu ei gynnwys yng nghynllun busnes
CGHT.

Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 2 – Crynodeb o’r Gost:

D.S: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

Gweithred Darged

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

2,883
4,333
4,833
467

4,833
3,900

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

2,833
4,333
4,833
467

4,833
3,900

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

2,833
4,333
4,833
467

4,833
3,900

Cyfanswm
AmcangyfrifonCost (£)

8.500
13.000
14,500
1,400

14,500
11,700
63,600



5.3 Amcan a Blaenoriaeth Rhif 3 – Codi
ymwybyddiaeth o hawliau tramwy cyhoeddus ac
annog eu defnydd drwy gyhoeddusrwydd a
hyrwyddo.

MATER: Prin yw ymwybyddiaeth y cyhoedd o
rwydwaith hawliau tramwy Caerdydd (lleoliad ac
ehangder). Mae hefyd yn wir nad yw cyfran o’r
boblogaeth yn gwybod nemor ddim am fodolaeth
y rhwydwaith.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Fel y dyfynnwyd eisoes,
yn Adran 3.6, (Golwg Gyffredinol ar Ymgynghori)
pwysleisir y byddai rhagor o wybodaeth am y
llwybrau yn annog mwy o ddefnydd ohonyn nhw.

Yn Adran 3.7 (Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo
Hawliau Tramwy) nodir nad oes gan y tîm hawliau
tramwy unrhyw daflenni hyrwyddol penodol.

Mae Adran 3.7 hefyd yn rhoi cyfle i’r tîm hawliau
tramwy ddatgan yn onest eu bod yn ‘ddiniwed’
mewn materion o hunan hyrwyddo.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Mae
angen sylfaenol i gyflwyno dulliau hysbysebu a
hyrwyddo newydd a blaengar. Ar hyn o bryd, y
dulliau a ddefnyddir yw hysbysebu mewn
llyfrgelloedd, gwybodaeth ar y we ac erthyglau
arbennig yn y wasg.

Yn amlwg, dim ond i ryw raddau mae’r dulliau hyn
wedi llwyddo i godi ymwybyddiaeth a defnydd.

Y ddogfen sy’n cynnig cymorth a chanllawiau
cyffredinol yw ‘Strategaeth Cefn Gwlad Caerdydd’.
Yn ôl y ddogfen hon ‘…Mae’n bwysig ystyried sut i

gyflwyno deunydd harwyddol, sut mae’n cael ei
ddosbarthu ac ystyried pwy yw’r gynulleidfa
darged…Dylid anelu’r deunyddiau at y bobl sydd
ddim yn ‘cymryd rhan’ eisoes, at y rhai sydd, ar
hyn o bryd, heb ddim diddordeb mewn materion
cefn gwlad na dealltwriaeth ohonyn nhw’.

Yn, gyntaf, dylid defnyddio mwy ar y rhyngrwyd, y
cyfrwng i godi ymwybyddiaeth a hunan-hyrwyddo.

Felly, mae angen datblygu rhagor ar wefan
hawliau tramwy sy’n bodoli o fewn rhwydwaith TG
cyffredinol y Cyngor. Rhaid i’r wefan fod yn hawdd
i’w chyrchu ond hefyd yn un broffesiynol ac yn
cynnwys manylion cynhwysfawr. Rhaid darparu
gwybodaeth am leoliad hawliau tramwy a’r
gwahanol atyniadau naturiol sydd ar gael.

Bydd gwefan hawliau tramwy yn ffurfio rhan o
rwydwaith ehangach y Cyngor dan faner
‘CAERDYDD AWYR AGORED’. Dyma’r strategaeth
hyrwyddo a gynllunnir i gwmpasu holl Feysydd
Gwasanaeth y Cyngor sydd â chyfrifoldeb dros
ddarparu a chynnal amwynderau awyr agored . Ar
ôl ei sefydlu, gwahoddir partneriaid allanol i
gyfrannu i’r fenter hon.

Comisiynwyd gwefan Caerdydd Awyr Agored a
fydd wedi’i sefydlu’n fuan. Bydd yn bosibl cael
mynediad i hon drwy brif wefan y Cyngor ar
www.cardiff.gov.uk.

Cynigiodd Cyngor Cefn Gwlad Cymru yn garedig y
gellid cysylltu gwefan Caerdydd Awyr Agored â’u
Gwefan ‘Access Wales’. Bydd hyn yn esbonio
cysyniad Caerdydd Awyr Agored ar lefel
genedlaethol.
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Mae datblygiad pellach o’r wefan benodol hon,
mae’n ymddangos, yn un hollol bositif. Mae cael
adran ar wahân o fewn yr awdurdod lleol yn
golygu y bydd modd cyflawni’r nod hwn yn rhwydd
ac y byddai’n gost effeithiol.

Fodd bynnag, un anfantais o’r dull hwn o
hysbysebu ydy bod rhaid i bobl fod yn ymwybodol
am fodolaeth y wefan yn y lle cyntaf. Bydd sefydlu
dolenni cyswllt â gwefannau eraill yn ateb y
broblem i ryw raddau – ond rhaid cynnwys
manylion am y wefan o fewn dulliau eraill o
gyhoeddusrwydd.

Byddai ‘Sioe Deithio Gymunedol’ yn fodd i
hyrwyddo’n ehangach. Gallai aelodau presennol y
tîm hawliau tramwy ddarparu hyn. Gellid cynnwys
arddangosfeydd a llenyddiaeth mewn lleoliadau
wedi’u trefnu ymlaen llaw o dan yr enw brand,
‘Caerdydd Awyr Agored’. Felly, gellir denu mwy o’r
boblogaeth drwy gynnal y digwyddiadau hyn
mewn ardaloedd o’r Ddinas sydd wedi’u targedu’n
strategol.

Yn sicr byddai'n gwneud synnwyr i sefydlu rhyw
fath o ‘fforwm rhanbarthol’ yn cynnwys
awdurdodau lleol cyfagos sy’n ffinio â Chaerdydd.
Byddai rhannu adnoddau a gwybodaeth o fantais i
bob parti sydd â diddordeb.

Perygl menter o’r fath yw y gall droi yn ‘siop
siarad’. Rhaid osgoi hyn – drwy gael y
gymdeithas/sefydliad i ddiffinio’i cylch gwaith o
fewn Datganiad Cenhadaeth

Mae angen pendant i sefydlu cysylltiadau â’r
busnesau lleol perthnasol. Mae’r term ‘busnesau

perthnasol’ yn cyfeirio at sefydliadau a fyddai’n
manteisio, o bosibl, petai mwy o bobl yn
defnyddio’r hawliau tramwy.

Byddai’n fwriad gan y Cyngor i sicrhau bod
llenyddiaeth hyrwyddol yn cael ei arddangos
mewn siopau dillad awyr agored, siopau beiciau,
siopau marchogaeth ayb. O ran defnydd cyfartal
o’r hawliau tramwy, dylid darparu deunydd ar
gyfer sefydliadau i’r anabl hefyd.

Byddai mesur o’r fath yn cael cefnogaeth
Diwydiant Ceffylau Prydain gan fod ‘Strategaeth
ar gyfer y Diwydiant Ceffylau yn Lloegr a Chymru
yn pwysleisio’r angen i annog y sector hamdden
(marchogion, hyfforddwyr ac ysgolion
marchogaeth) a busnes (masnach, ffermwyr a
sefydliadau addysgol) i gydweithio ar lefel leol
gyda’r awdurdod lleol’.

Byddai tafarnau'n dargedau allweddol (nid yn unig
ar gyfer cymdeithasu!) ac amwynderau eraill ger yr
hawliau tramwy. Byddai’r lleoedd hyn yn croesawu
mwy o fasnach a fyddai’n deillio o gael mwy o
bobl i mewn i’r ardal ac efallai gytuno ar
arddangos deunydd hyrwyddol.

Yn arwyddocaol, hoffai’r Cyngor sefydlu
cysylltiadau â fyddai’n caniatáu i bobl barcio’u
ceir yn eu meysydd parcio. O ymgynghori â phobl,
yr awgrym yw eu bod yn dal i yrru i’r rhwydwaith
hawliau tramwy cyn cychwyn ar eu gweithgaredd.
Felly, gellid cynnwys gwybodaeth am leoedd
parcio yn y deunydd hyrwyddol.

Bydd y fenter hon wrth reswm yn cyfrannu at gost
cynyddol o ddiweddaru deunydd hyrwyddol,



Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 3 – Crynodeb o’r Gost:

D.S: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

effeithiol. Hefyd, rhagwelir bydd angen oriau
sylweddol y gweithlu i drafod gyda’r busnesau
perthnasol. Bydd, hefyd, rhaid i’r deunydd gael ei
ddylunio, ei gynhyrchu a’i ddosbarthu.

Fodd bynnag, mae’r cynllun ei hun yn syml ei
bwrpas a’i natur – yn ceisio targedu’n
uniongyrchol. Gellir gosod costau ychwanegol yn
erbyn caniatáu i gyfran o’r deunydd hyrwyddol
gael ei hysbysebu yn y cyfryngau.

Dylid hefyd, wrth gynhyrchu’r holl ddeunyddiau
hyrwyddol, gofio am y rhai sydd â nam ar eu
golwg.
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3.2
3.3
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867
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267
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867
1,067
267

1,133
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10/11 (£)

867
1,067
267

1,133
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2,600
3,200
800

3,400
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5.4 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 4 –
Sefydlu cylchdeithiau cerdded atodol o fewn
Caerdydd

MATER: Mae trafodaethau eang yn awgrymu
byddai cyflwyno cylchdeithiau cerdded atodol yn
fenter boblogaidd. Yn ei hanfod, bydd hyn yn
caniatáu i'r cyhoedd gychwyn a gorffen taith yn yr
un man tra'n mynd ar gylchdaith gerdded ddi-
fwlch.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn Adran 3.6
(Golwg Gyffredinol ar Ymgynghori) y byddai
datblygu cylchdeithiau yn annog mwy o ddefnydd
o hawliau tramwy.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Yn
ddelfrydol, dylai cylchdeithiau gael eu datblygu lle
mae arosfannau bws a/neu feysydd parcio yn
hygyrch. Mae'n parhau'n arfer digon cyffredin bod
y cyhoedd yn defnyddio cerbydau i gyrraedd y
mannau hawliau tramwy y maen nhw am eu
defnyddio. O'r herwydd, rhaid gofalu y bod cyswllt
cludiant yno ar y dechrau.

Mae angen cynnal rhaglen ymchwil addas i
benderfynu ble mae'r 'mannau delfrydol' hyn.
Hefyd, mae'n bwysig pwysleisio'r angen i gadw
cysylltiad strategol â Cardiff Bus.

Gellid dadlau na fyddai Cardiff Bus yn gosod
arosfannau ychwanegol neu'n cynyddu
gwasanaethau ar gyfer ychydig o ddefnyddwyr
hawliau tramwy. Fodd bynnag, mae'n rhesymol i
gael dolen i mewn ac allan o wefan Cardiff Bus.

Hefyd y gobaith fyddai gweld y deunydd hyrwyddo
ar gael ac yn cael ei ddosbarthu yn swyddfeydd
gwybodaeth Cardiff Bus – neu ar y cerbydau eu
hunain.

Cyfeiriwyd eisoes at yr angen i drafod gyda
sefydliadau eraill ar fater ddefnyddio meysydd
parcio.

Wrth gwrs, mae bob amser bosibilrwydd o’r
caniatâd yn cael ei wrthod. Fodd bynnag, mae'r
cyngor yn dal i gredu y gwelir sefydlu 'ysbryd
cymunedol' yn sgil y posibilrwydd o ddenu rhagor
o ymwelwyr.

Dylid datblygu cysylltiad pellach gydag Ymgyrch
Cerdded ar gyfer Iechyd – sy’n bosibl drwy
bartneriaeth Caerdydd Awyr Agored.

Yn ddiweddar, mae'r sefydliad hwn wedi dynodi
nifer o 'lwybrau cyswllt' y byddan nhw'n eu
hyrwyddo fel cylchdeithiau cerdded.

Dymuniad y tîm hawliau tramwy fyddai edrych yn
fwy manwl ar y manteision fyddai'n deillio o
ymgyrch hyrwyddo ar y cyd.

Hefyd, os bydd y duedd hon o wneud defnydd o
gylchdeithiau cerdded yn parhau, bydd cael
hawliau tramwy cylchdaith yn bur werthfawr.

Hefyd, dylid ymgynghori gyda phartneriaid
mewnol i sicrhau bod y borfa ochr ffordd a
ddefnyddir fel rhan o lwybrau cylchdaith sy’n cael
eu hyrwyddo yn cael eu cynnal yn ddigonol.
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Cyfrifoldeb y Gwasanaeth Parciau yw cynnal y
borfa ochr ffordd pan fydd yn ffurfio rhan o
briffordd an-strategol. Ar y llaw arall, mae
ardaloedd priffyrdd strategol yn dod o dan
awdurdodaeth Gweithrediadau Priffyrdd.

Dylid cyfarfod yn fisol er mwyn i'r tîm hawliau
tramwy roi gwybodaeth am lwybrau sy'n cael eu
hyrwyddo.

Gan fod ganddyn nhw amserlen brysur, rhaid i
Wasanaethau'r Parciau a Gweithrediadau'r
Priffyrdd ystyried y modd mwyaf effeithiol o
raglennu'r gwaith.

Awgrym arall gan y tîm hawliau tramwy yw y gellir
cynnwys ymgyrch ‘llwybr y tymor’ (h.y. ‘teithiau’r
gaeaf’) ym Mhapur Newydd y Cyngor, Llais y
Ddinas.

Ymddengys y byddai'r arf hyrwyddo hwn yn
arbennig o berthnasol ar gyfer cylchdeithiau
cerdded. Manteision cylchdeithiau cerdded yw y
gall taith gychwyn a gorffen yn yr un man heb
fynd heibio'r un mannau, nodwedd sy'n deilwng o
gael ei hyrwyddo'n benodol.
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5.5 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 5 –
Sicrhau bod Caerdydd yn cymryd rhan a
chwblhau’r dasg o greu Llwybr Arfordir Cymru
Gyfan’

MATER: Mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi
lansio menter i ddatblygu Llwybr Arfordirol yn
cysylltu Cymru gyfan erbyn Gorffennaf 2012.
Rhagwelir y bydd y prosiect wedi gorffen yn union
yr un adeg â’r Gêmau Olympaidd yn Llundain.

Bydd angen i Gaerdydd gydweithio gyda chyrff
perthnasol eraill a thirfeddianwyr i sicrhau y bydd
yr adran o’r llwybr sy’n rhedeg drwy Gaerdydd yn
cael ei gorffen yn foddhaol.

Drwy agor y mynediad hwn i’r arfordir, hyrwyddir
economi cefn gwlad ac annog bywyd actif.

Bydd y llwybr hwn yn cyflawni anghenion
cerddwyr, marchogion, beicwyr, pobl anabl a
theuluoedd â phramiau.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Lansiwyd menter y
Llwybr Arfordirol ar ôl cynnal yr ymgynghori a’r
adolygu a gofnodwyd yn y Cam Asesu. Felly, nid
oes cyfeiriad arbennig at yr angen am Lwybr
Arfordirol ym Mhennod 3 – Y Llwybr Presennol.

Cyfeirir ato yn Adran 3.6 (Golwg Gyffredinol ar yr
Ymgynghori) a nodir mai mwy o ddarpariaeth neu
fwy o gysylltu llwybrau fyddai’r gwelliant mwyaf
tebygol i annog mwy o ddefnydd o’r llwybrau.
Byddai Llwybr Arfordirol cyfagos gyda gwahanol
goridorau’r afonydd yn sicrhau bod llwybrau yn
cysylltu â’i gilydd yn fwy.

Ceir cyfeiriad at fynediad i’r arfordir ym Mhennod
1 – Cyflwyniad Cyffredin. Yn Adran 1.6 (Tir
Coedwigaeth a Mynediad i’r Arfordir) nodir y bydd
y tîm hawliau tramwy yn gweithio gyda gwahanol
bartneriaid (perthnasol) i archwilio a sicrhau
darpariaeth mynediad i’r arfordir.

Fodd bynnag, gwneir y darllenydd yn ymwybodol
yn y fan hon mai hwn yw’r unig ddarpar lwybr ar
hyn o bryd. Y rheswm am hyn yw bod y mynediad
presennol i’r arfordir yn wael – ac nad yw’r rhan
fwyaf ohono wedi’i ffurfioli mewn unrhyw fodd.

Oherwydd bod y darn o’r arfordir dan sylw yn
SoDdGA, mae hefyd yn ofynnol i gynnal asesiad
cymeradwy. Cynhelir hyn ar y cyd â Chyngor Cefn
Gwlad Cymru i ganfod unrhyw effaith gwella
mynediad ar fywyd gwyllt ar hyd y darpar lwybr

Gellid dadlau ei bod yn annheg bod cymaint o
amlygrwydd wedi’i roi i’r Bwriad a Blaenoriaeth
Allweddol hwn pan na chyfeiriwyd ato yn y Cam
Asesu. Fodd bynnag, mae’r tîm hawliau tramwy
wedi dewis i ymyrryd fel hyn oherwydd yr
arwyddocâd (a’r cyhoeddusrwydd) a roddwyd i’r
prosiect hwn ers ei Lansiad Cenedlaethol.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Gan fod
y prosiect hwn wedi parhau mor hir, rhaid gwneud
cais am gyllid ar wahân yn flynyddol.

Pan gwblhawyd y CGHT hwn dim ond un cais am
arian (Ebrill 2007) oedd wedi’i gyflwyno i Gyngor
Cefn Gwlad Cymru.

O’r herwydd, dim ond un set o dasgau ar fynediad
i ardaloedd arfordirol sydd wedi’u nodi a’u



cychwyn. Felly, manylir ymhellach ar brosiectau
mewn ceisiadau am arian yn y dyfodol.

Y flaenoriaeth gyntaf oedd penodi Swyddog
Mynediad Arfordirol penodol.

Ceisiodd y Cyngor sefydlu swydd fel hon er mwyn
gallu cydlynu gwahanol agweddau o fynediad
arfordirol yn briodol yn Nghaerdydd – ac o hyn
gallai ‘rhaglen mynediad arfordirol’ cynhwysfawr
gael ei datblygu.

Cyflwynwyd cais ffurfiol am arian am y cynnig hwn
– ac o ganlyniad penodwyd Swyddog Mynediad
Arfordirol ym mis Hydref 2007 am dymor sefydlog
o dair blynedd.

Hefyd gwnaeth Cyngor Caerdydd gais am
gyfraniad bychan i gynorthwyo Swyddog
Mynediad Arfordirol wedi’i leoli yng Nghasnewydd
a Sir Fynwy. Roedd Cyngor Caerdydd yn dymuno
cymryd rhan yn y broses hon er mwyn sicrhau bod
ystyriaeth yn cael ei rhoi i fynediad arfordirol ar
hyd :Lefelau Gwent / Gwynllŵg ac i’w datblygu.

Mantais cael y ddau Swyddog Mynediad Arfordirol
yn cydweithio bydd y caiff pob mater ei ystyried yn
llawn mewn modd cydlynol ac na fydd dyblygu
diangen yn digwydd.

Sicrhawyd cyfres o ddyraniadau ychwanegol o
arian ar yr un pryd â rhyddhau arian ar gyfer
Swyddog Mynediad Arfordirol.

Fodd bynnag, mae’n deg dweud mai penodiad y
Swyddog dan sylw sydd wedi golygu bod y
prosiectau hyn yn mynd yn eu blaen.

Mae’r Swyddog Mynediad Arfordirol hefyd wedi
chwarae rôl sylweddol yn nodi tasgau uchel eu
blaenoriaeth i’w hystyried.

Y prosiect mawr cyntaf oedd yn rhan o’r ‘cylch
cyntaf o ariannu’ oedd yr awydd i sefydlu cyswllt
arfordirol rhwng ‘Gwrthglawdd Bae Caerdydd a
Mermaid Quay

Ar hyn o bryd, nid oes llwybr uniongyrchol yn
bodoli rhwng Bae Caerdydd a Mermaid Quay – yr
unig fynediad ar hyn o bryd (i’r Gwrthglawdd) yw
drwy Marina Pennaeth.

Am y rheswm hwn, lluniwyd prosiect cychwynnol i
osod pont dros y cyn loc ger (yn ardal yr Eglwys
Norwyeg) – a fydd yn cysylltu â Locks Road.

Fel rhan o’r prosiect hwn, codir ffens ddiogelwch a
fydd yn ffin i dir sy’n berchen i Associated British
Ports (ABP).

Er y gellir nodi’r ddau beth sylfaenol hyn, rhaid
sefydlu darpar ‘Llinell Ddelfrydol Llwybr yr Arfordir’
er mwyn sefydlu natur tasgau hanfodol eraill.

Oherwydd hyn, bydd angen sefydlu llinell
ddelfrydol (gyda dewisiadau eraill) sy’n rhedeg
mor agos â phosibl i’r arfordir – tra’n gwneud
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defnydd o ‘barth byffer yr arfordir’ o 2 km pan
fydd rhwystrau’n codi.

Byddai hyn yn caniatáu i faterion pwysig megis
darparu mynediad a thirfeddiannaeth gael eu
harchwilio.

Bydd yr archwilio tirfeddiannaeth angenrheidiol
hwn yn golygu bod rhaid cynnal trafodaethau.
Y cam cyntaf yn y broses hon yw gwneud cais am
‘Chwiliad Cofrestrfa Tir’ er mwyn sefydlu’r
berchnogaeth briodol sy’n berthnasol i Lwybr yr
Arfordir (y cyfan ohono).

Ar ôl sefydlu llinell ddelfrydol a chwblhau popeth
ffurfiol arall, byddai’n synhwyrol i ddechrau gwaith
‘adeiladu’ Llwybr yr Arfordir.

Wrth ddefnyddio’r term ‘adeiladu’, mae angen
bod yn ofalus peidio â bod yn rhy uchelgeisiol yn
rhy gynnar.

Fodd bynnag, mae’n dderbyniol bod y Swyddog
Mynediad i’r Arfordir yn comisiynu Maes Cynllunio
Prosiect a Datblygu Gwasanaethau’r Cyngor (ar y
cyd â Rheolaeth Prosiect Priffyrdd) i gynnal
gwerthusiad cyffredinol ac astudiaeth
dichonolrwydd o’r llwybr dan sylw.

Bydd canlyniadau’r gwaith hwn yn caniatáu
sefydlu rhaglen addas o waith ‘ar y tir’ – a bydd yn
gymorth i flaenoriaethu ceisiadau am arian yn y
dyfodol.

Bydd sefydlu Caerdydd Awyr Agored yn gymorth i
Swyddog Mynediad i’r Arfordir gan fod darpar
gysylltiadau i lwybrau eraill (sefydledig) sydd ar
gael.

Budd y fenter hon yw y bydd posibilrwydd o greu
llwybrau cylchdaith sy’n codi o/yn cysylltu â Llwybr
yr Arfordir – tra hefyd â’r potensial i wella
argaeledd amwynderau sylfaenol.

Bydd cyswllt cyson ac ymgynghoriad gyda’r
Fforwm Mynediad Lleol yn helpu’r bwriad hwn –
ynghyd â’r tirfeddianwyr perthnasol sy’n dymuno
cymryd rhan yn y broses hon.

Ynghanol y gweithgareddau hyn, bydd angen
tynnu sylw at y prosiect ac at llwybr yr arfordir
drwy raglen o hyrwyddo perthnasol.

Unwaith eto bydd angen ystyried sut y gellir
defnyddio gwefan, ffurflenni, cydweithredu rhwng
y sector breifat a fforwm cymunedol yn y modd
mwyaf effeithiol.

Byddai hyrwyddo Llwybr yr Arfordir fel hyn yn dod
o dan faner Caerdydd Awyr Agored.

Gallai Swyddog Mynediad i’r Arfordir ystyried
cyflwyno cais yn y dyfodol am ddarparu croesfan i
gerddwyr yn ardal Lamby Way. Efallai nad ydyn
ni’n cysylltu tasg fel hyn â darparu mynediad i’r
arfordir ond byddai’r prosiect hwn yn dod o fewn
‘parth yr arfordir’ o 2km.



Byddai hyn yn caniatáu bod pobl yn gallu croesi’n
ddiogel ar draws ffordd brysur iawn – gyda
chyfleusterau parcio ceir yn agos at ‘bwynt
mynediad’ Llwybr yr Arfordir.

Darpar dasg arall a nodwyd yw gosod tair pont a
fydd yn golygu bod pobl yn gallu croesi’r hawl
tramwy (ar ffin Caerdydd/Casnewydd) sy’n arwain
i’r blaendraeth.

Dylid nodi na chadarnhawyd y prosiectau hyn.
Fodd bynnag, maen nhw’n cynrychioli
awgrymiadau sydd wedi codi o’r drafodaethau
gyda gwahanol bartneriaid. Byddai’n deg dweud
bod mynediad i’r arfordir yn ymarfer
cydweithredol – gyda LAF yn chwarae rôl arweiniol.

Mae i brosiect parhaus Llwybr yr Arfordir ei
fomentwm ei hun a gaiff ei arwain gan Swyddog
Mynediad i’r Arfordir. Felly, ni fyddai’n briodol i’r
CGHT hwn nodi meini prawf penodol ar gyfer
dilyniant tasg a’r costau cysylltiol. Llunnir
dogfennaeth berthnasol yn rhoi manylion am y
tasgau maes o law gan y Swyddog Mynediad i’r
Arfordir

5.6 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif.6 –
Hyd y gellir, yn realistig a rhesymol, rhaid
gwneud y rhwydwaith yn fwy addas ar gyfer
defnyddwyr anabl ac ar gyfer rhai ag
amhariadau.

MATER: Hanfod y CGHT yw ceisio darparu
cydraddoldeb mynediad lle bynnag bo hynny'n
bosibl. O'r herwydd, rhaid dynodi addasiadau
priodol yn ffurfiol.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Yn Adran 3.6 (Golwg
Gyffredinol ar yr Ymgynghori) mae adran ar
wahân yn disgrifio’r diffyg yn y ddarpariaeth ar
gyfer defnyddwyr anabl neu rhai ag amhariadau.
Ar y cam hwn, cofnodir na fesurwyd gwir
‘gyfanswm hygyrchedd’.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Ers
Mehefin 2006, bu’r tîm hawliau tramwy wrthi’n
ffurfioli a sefydlu grwpiau ffocws ‘Mynediad i
Bawb i Gefn Gwlad’. (RAFA)

Bwriad y grŵp hwn yw cynorthwyo’r broses o wella
mynediad yng nghefn gwlad a mannau gwyrdd
Caerdydd ar gyfer y rhai ag anabledd neu
amhariad

Rhaid penderfynu ar ba mor hygyrch yw’r
rhwydwaith ar hyn o bryd.

Hefyd, mae’n hanfodol i ganfod meysydd
blaenoriaeth sydd angen eu gwella.

I helpu gyda’r broses hon, bydd aelodau o’r grŵp
ffocws hwn yn cyfeirio’n ofalus at y canllawiau a’r
meini prawf a geir yn nogfen Cyngor Cefn Gwlad
Cymru, ‘By All Reasonable Means’.

Mae aelodau RAFA yn dod o fudiadau anabl
amlwg o fewn Caerdydd – ynghyd â gwneuthurwyr
polisi pwysig o fewn y Cyngor.

Bydd y rhan fwyaf o fentrau yn yr Amcan a
Blaenoriaeth hwn yn tarddu o’r grŵp ffocws hwn.

Y gobaith yw bydd cyfarfod ffurfiol o'r fath yn dod
â rhyw fath o gydlyniad ymhlith amrywiaeth y
partïon sydd â diddordeb.
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Mae hefyd yn fodd i gau'r bwlch rhwng y grwpiau
pwyso a'r ffurfwyr polisi – a thrwy hynny ganiatáu
i ymgynghori go iawn ddigwydd.

Gwirfoddolwyr yw aelodau gwerthfawr y grŵp
hwn. Felly nid oes unrhyw gost arwyddocaol i'r
fenter hon.

Fel y cyfeiriwyd mewn pwynt gweithredu
cynharach, mae'n bwysig nad yw cyfarfod ffurfiol
fel hwn yn troi'n 'siop siarad'. Wedi'r cwbl, mae
ysbryd y CGHT yn golygu 'mynediad i bawb'.

Byddai'r henoed, ynghyd â theuluoedd a'u
pramiau a'u cadeiriau babi, o bosib yn wynebu'r
un trafferthion wrth ddefnyddio'r rhwydwaith.

Dylid pwysleisio bod y tîm hawliau tramwy yn
anelu i symud camfeydd a gosod gatiau lle bo
hynny'n bosibl gwneud hynny – o fewn
cyfyngiadau deddfwriaeth gyfredol a gyda
chaniatâd y tirfeddianwyr. Mae hwn eisoes yn
'egwyddor weithredol' ond mae’r ddogfen hon yn
rhoi cyfle i'r egwyddor gael ei chydnabod yn iawn.

A hefyd, cyfreithlonir dull y polisi hwn o fynd ati
gan yr adran o Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau
Tramwy (CROW) sy'n cael ei ddisgrifio yn nogfen y
Cyngor Cefn Gwlad 'Rheoli Mynediad i'r Cyhoedd /
Managing Public Access'. Mae'r adran berthnasol
yn ein hysbysu ‘…bod y Ddeddf yn rhoi
dyletswydd ar yr awdurdodau priffyrdd lleol i roi
ystyriaeth i anghenion pobl sydd â phroblemau
symudedd ac mae'n rhoi pwerau i'r awdurdodau i
ddod i gytundeb â thirfeddianwyr i osod gatiau a
chamfeydd sydd ddim yn achosi rhwystrau'.

Dylid llunio pecynnau cyflwyno ar gyfer dewis o
lwybrau. Bydd y cymorth gafwyd gan y grŵp
ffocws RAFA yn ei gwneud hi’n haws i ganfod
llwybrau addas ac yn annog pobl i gyfnewid
syniadau cynhyrchiol am ‘gynnwys y pecyn’.

Y bwriad yw i'r pecyn hwn gynnwys eitemau fel
tapiau sain a mapiau darluniadol fydd yn caniatáu
i bobl ddod o hyd i'r llwybrau drwy gyfrwng
tirnodau.

Dylai'r pecynnau hyn fod ar gael drwy wneud cais
amdanyn nhw – mewn mannau addas lle byddan
nhw'n cael eu hyrwyddo.

Yn amlwg, bydd cost sylweddol i weithgaredd o'r
fath, gan y bydd rhaid rhoi cryn amser i
ddatblygu'r pecyn cyflwyno mwyaf effeithiol. Fodd
bynnag, hwyrach y gellir lleihau'r gost drwy gael
nawdd gan gwmnïau lleol.

Un awgrym fu'n cael ei ystyried gan y tîm hawliau
tramwy oedd rhoi graddau i'r holl lwybrau – tebyg
i'r dull a ddefnyddir mewn mannau sgïo. Fel hyn,
byddai gwyrdd yn dynodi llwybrau sy'n gwbl
hygyrch i ddefnyddwyr anabl, llwybrau melyn ar
gyfer rhai cymharol anodd a rhai coch ar y rhai
sy'n cael eu hystyried yn ddyrys.

Fodd bynnag, ar ôl ystyried ymhellach,
penderfynwyd y gallai gweithredu fel hyn fod
braidd yn anaddas. Ni ddylai'r tîm hawliau tramwy
fod yn cynghori pobl pa lwybrau sy'n addas ar
gyfer pobl ag anabelddaua pha rai sydd ddim yn
addas.



Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 6 – Crynodeb o’r Gost:

D.S: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

Yn hytrach, dylid rhoi cyfarwyddyd fydd yn
caniatáu i unigolion benderfynu drostynt eu
hunan. Dylai'r cyfarwyddyd hwn gynnwys yr holl
nodweddion ac agweddau arwyddocaol sydd i'w
canfod ar y daith gerdded a hynny mor fanwl nes
disgrifio graddiant a newid cyfeiriad.

Gellir canfod model o arfer dda ar gyfer y
weithdrefn hon drwy astudio gwefan Cyngor Sir
Fynwy

Dylid cynnwys disgrifiad manwl yn holl
gyhoeddiadau cyhoeddusrwydd ac ar wefan
Caerdydd Awyr Agored.
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Gweithred Darged

6.1
6.2
6.3
6.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

7,967
400

3,467
467

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

7,967
400

3,467
467

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

7,967
400

3,467
467

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

23,900
1,200

10,400
1,400
36,900
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5.7 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 7 –
Dylai materion cynnal a chadw a gorfodaeth fod
yn destun gweithdrefnau rheolaeth mwy ffurfiol
ac effeithiol.

MATER: Mae angen gweithdrefnau cynnal a
chadw a gorfodaeth addas er mwyn sicrhau bod y
rhwydwaith hawliau tramwy yn cael ei rheoli a’i
chynnal a’i chadw mewn cyflwr derbyniol.

CYSWLLT Â'R ASESIAD: Dywedir ar ddechrau'r
cam asesu (a'i ailadrodd yn Adran 3.4 – Rheolaeth
a Gorfodaeth) mai strategaeth draddodiadol
rheolaeth y tîm hawliau tramwy oedd 'diffodd
tanau' ym maes cynnal a chadw. Fodd bynnag,
teimlir bellach bod angen strategaeth mwy
strategol (tymor hir) arnon ni.

Yn Adran 3.2 (Golwg Gyffredinol ar yr Ystadegau)
ceir manylion o record Caerdydd wrth gwrdd â
disgwyliadau'r Dangosyddion Perfformiad Gwerth
Gorau. Er y gelir dweud bod Caerdydd yn
perfformio'n well na chyfartaledd Cymru, rhaid
derbyn na ddylid ystyried ffigyrau
DPGG/DPGG/BVPI cyfredol fel 'pinacl'. Rhaid
gweithredu prosesau strategol i wella'r ffigyrau
hyn – gan roi statws amlwg i strategaeth cynnal a
chadw a gorfodaeth effeithiol.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Disgrifir
awgrym synhwyrol yn Amcan a Blaenoriaeth
Allweddol 2 o'r modd y dylid rhoi rhifau cyfeirnod
unigol i bob postyn marcio. Bydd y rhif wedi ei
osod yn amlwg ar y postyn marcio ei hunan.

Awgrymwyd y system rhifo hon mewn Amcan a
Blaenoriaeth blaenorol fel dull o roi cyfarwyddyd
yn y fan a'r lle. Fodd bynnag, gallai'r rhifo hyn fod
yn fuddiol i ddibenion cynnal a chadw.

Bydd cyfeirnod sy'n rhif penodol yn caniatáu i'r
cyhoedd roi manylion lleoliad wrth reportio unrhyw
broblem y maen nhw'n ei chanfod.

Yn ei dro, dylai hyn olygu ymateb cyflymach gan y
tîm hawliau tramwy i wneud gwaith cynnal a
chadw.

Bydd angen archwiliad cychwynnol i ganfod
logisteg y prosiect – yn arbennig i sefydlu system
rhesymegol a systematig o rifo.

Felly, byddai'n ymddangos yn addas i weithredu'r
drefn hon ar y dechrau mewn nifer o leoliadau
dethol. Os bydd yn llwyddiant, gellir gweithredu'r
polisi'n gynyddol drwy'r holl rwydwaith.

Ar y dechrau, mae’r hierarchaeth hwn yn help i
lunio siediwl archwilio ar sail statws a phwrpas pob
rhan o’r rhwydwaith. Diffinnir statws yn ôl dulliau
strategol o fynd ati a nodir yn y ddogfen hon - neu
fentrau cydnabyddedig eraill.

Cyflwynir ‘amser ymateb i ddiffygion’ yn
gysylltiedig â'r mater hwn. Yn y pen draw, mae
hyn yn diffinio’r siediwl cynnal a chadw y bydd y
tîm hawliau tramwy yn ei gweithredu ar ôl
ffurfioli’r ddogfen bresennol.



Darperir fframwaith (cryno) i gyd-fynd â hyn i
egluro gweithdrefnau gweinyddu gorfodaeth. Ceir
copi o’r broses weithredol hon yn Atodiad 4.

Mae’r canllaw hwn yn darparu ffrâm gyfeirio ar
gyfer yr amodau ffurfiol lle mae'n rhaid symud
rhwystr.

Dylai system arolygu gadarn fel hon leddfu
pryderon bod trydydd parti yn hawlio iawndal am
niwed neu golled ac, ar yr un pryd, yn darparu dull
effeithiol o reoli a chynnal a chadw’r rhwydwaith
hawliau tramwy mewn cyflwr derbyniol.

Gellir gweld dull ‘du a gwyn’ yn datblygu sy’n
siartio’r holl ofynion cyfreithiol o ran rhwystrau i
hawliau tramwy cyhoeddus.

Felly, unwaith bydd y polisi hwn wedi ei ffurfioli, ni
fyddai’n bosibl wedi hynny, ddefnyddio
esgusodion megis naïfrwydd neu anwybodaeth
am fethu â gwneud gwaith atgyweirio.

Y swyddog cyfredol sy'n delio â materion o'r fath
fydd yn gweithredu’r gweithdrefnau hy .

Fodd bynnag dim ond drwy gydweithredu â’r
Gwasanaethau Cyfreithiol – a (pan fo angen) Prif
Swyddogion ac Aelodau’r Bwrdd Gweithredol y
gellir gweithredu’r strwythur polisi mwy effeithiol
hwn. A dyna pam y dylid sicrhau bod modd
cydrafod yn effeithiol pan fo galw am hynny.

I sicrhau llif effeithiol o wybodaeth, dylid anfon
manylion y strategaeth hon (ynghyd â manylion
sydd wedi eu penderfynu yn yr holl gyfarfodydd
perthnasol) at yr holl Reolwyr Gweithredu
perthnasol, at y Prif Weithredwyr ac at yr aelod o
Adran Weithredol y Cyngor sydd â phortffolio ar
gyfer Traffig a Thrafnidiaeth.

Dylai cyfathrebu o'r fath sicrhau nad oes unrhyw
wrthddweud damweiniol yn digwydd o fewn y
gweithdrefnau – fel all ddigwydd weithiau mewn
sefydliad mor fawr â’r Cyngor.
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Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 7 – Crynodeb o'r Gost:

DS: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.
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Gweithred
Darged

7.1
7.2
7.3

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

75,800
67

500

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

75,800
67

500

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

75,800
67

500

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

227,400
200

1,500
229,100

5.8 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 8 –
Rhaid sefydlu dulliau ymarferol i ddelio â
phryderon am ddiogelwch

MATER: Awgryma ymgynghoriadau bod y
cyhoedd yn ystyried bod materion diogelwch
canfyddedig i'w cael yng nghefn gwlad.

Mae'r Cyngor yn cydnabod y ceir rhai
enghreifftiau o hyn – ond dengys profiad bod y
broblem yn llai nag a dybir. Felly, dylai'r camau a
awgrymir fod yn rhai ymarferol – tra ar yr un pryd
fod yn cynnig peth sicrwydd tybiannol.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn ffurfiol yn
Adran 3.6 (Golwg Gyffredinol ar yr Ymgynghori)
bod canran sylweddol o ymatebwyr holiadur 2005
wedi nodi bod creu ‘ mwy o ymdeimlad o
ddiogelwch’ yn fater uchel ei flaenoriaeth.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO:
Manylwyd mewn pwynt gweithredu blaenorol sut
byddai cyflwyno teithiau cerdded dan arweiniad
yn fuddiol. Yn ogystal â rhoi cyfarwyddyd clir ar
gyfeiriad y llwybr, fe fyddan nhw hefyd yn cynnig
cysur o fod 'yn ddiogel mewn cwmni'.

Byddai'r teithiau hyn yn cael eu harwain gan
aelodau o'r tîm hawliau tramwy a’u cynnal yn
ardal wahanol y Sir yn eu tro (dwy daith y mis) i
ofalu bod cyfle cyfartal i bawb gymryd rhan. Felly,
dylid hyrwyddo'r teithiau'n briodol mewn da bryd
cyn iddyn nhw ddigwydd. Dylid dewis llwybrau sy'n
addas o ran eu safon ar gyfer y rhai sy'n cymryd
rhan.

Er eu bod yn golygu amser y staff, byddai hyn
eto'n gam gweddol syml ac yn rhywbeth y gellid ei
drefnu yn y tymor byr.
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Byddai’n synhwyrol i hyrwyddo teithiau dan
arweiniad a ddarperir gan Feysydd Gwasanaeth
eraill y Cyngor a phartneriaid dibynadwy. Yn
sylfaenol, mentrau fel hyn yw pwrpas sylfaenol
Caerdydd Awyr Agored.

Yn y tymor hir, mae dogfen Y Cynulliad 'Dringo'n
Uwch - Y Camau Nesaf' yn argymell '......Datblygu
pobl o fewn y 'cymunedau', creu actifyddion
newydd/hyrwyddwyr gweithgareddau, trefnyddion
digwyddiadau ac entrepreneuriaid'.

Ar sail llwyddiant y fenter hon , mae posibilrwydd
cynyddu nifer y teithiau dan arweiniad y gellir eu
cynnig bob blwyddyn.

Ar fater cynnal a chadw, bydd y tîm hawliau
tramwy yn ei wneud yn bolisi cyffredinol i geisio
cadw llinell weld sylweddol lle be hynny'n bosibl.

Yn amlwg, bydd topograffi'r tirwedd a
pherchnogaeth y tir yn effeithio ar i ba raddau y
gellid cyflawni hyn.

Fodd bynnag, bydd tyfiant a deiliach yn cael ei
dorri'n ôl (lle caniateir hynny) i ofalu nad oes
agendor cudd neu 'gonglau anodd eu gweld'.

Mae cefn gwlad yn dirwedd eang lle na ellir
sicrhau presenoldeb rhywun mewn awdurdod.
Rhaid iddo felly fod yn plismona ei hunan.

Mae'r egwyddor hon yn cael ei chyflwyno'n amlwg
yn 'Strategaeth Cefn Gwlad Caerdydd' lle dywedir
'....... Drwy agor rhagor o lwybrau ac annog pobl i
ymweld â'r ardaloedd hyn, byddid yn lleihau'r

achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol ....
Byddai mwy o bobl yn fwy ymwybodol o ble i fynd
yng nghefn gwlad, felly byddai'r llwybrau'n dod i
blismona'u hunain'.

Y modd sylfaenol o wireddu hyn fyddai cynyddu
niferoedd y bobl sy'n defnyddio hawliau tramwy
cyhoeddus. Eisoes nodwyd yr angen am hyrwyddo
ac amlygu rhagor ar y rhwydwaith – a dyma'r
ffordd fwyaf uniongyrchol o dargedu cynnydd yn y
defnydd. Fodd bynnag, efallai bod dulliau mwy
cynnil i'w cael a fyddai'n sicrhau bod cefn gwlad
yn ei gwarchod yn well.

Mae angen rhagor o gyfathrebu rhwng y tîm
hawliau tramwy a'r Cynghorau Cymuned lleol.
Dylid gofyn i'r Cynghorau Cymuned fonitro eu
hardaloedd eu hunain.

Gallai hyn fod ar ffurf trefnu achlysuron eu hunain
– a gallai'r tîm hawliau tramwy eu cynorthwyo
drwy drefnu cyhoeddusrwydd ar y cyd.

Ar y llaw arall, gall y Cyngor Cymuned sicrhau bod
holl faterion sy'n achosi gofid yn cael eu
trosglwyddo i'r Heddlu gan y bydd Plismon
Cymuned yn fodlon mynychu cyfarfodydd lleol yn
fisol. Gall hyn fod yn gyfle i awgrymu (a
gweithredu) mentrau ar y cyd pan fo galw
amdanyn nhw.

Gwnaed cynnig caredig gan unigolion o’r
frawdoliaeth marchogaeth ceffylau i sefydlu rhyw
ffurf o system fonitro ar lwybrau lle caniateir
marchogaeth ceffylau.

74



Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 8 – Crynodeb o'r Gost:

DS: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.
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Awgrymodd yr unigolion hyn bod presenoldeb
ceffylau’n atal pobl sydd a'u bryd ar weithredu'n
anghymdeithasol rhag gwneud hynny.

Bydd angen ystyried natur a logisteg y cynnig hwn
ymhellach drwy gynnal trafodaeth gyda’r grŵp
hwn o ddefnyddwyr.

Bydd rhaid pwysleisio manylion cyswllt ar gyfer y
tîm hawliau tramwy fel y gellir adrodd am unrhyw
bryderon priodol yn brydlon.

Yn ychwanegol at hyn, dylai pob cyhoeddusrwydd
am sianelau cyfathrebu gynnwys cyfeiriad at rif
101 Caerdydd.
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Gweithred
Darged

8.1
8.2
8.3

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

367
N/A
333

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

7367
N/A
333

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

367
N/A
333

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

1,100
N/A

1,000
2,100



5.9 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 9 –
Sefydlu rhwydwaith estynedig o lwybrau beicio –
sicrhau bod arwyddion priodol ar y llwybrau

MATER: Nid gweithgaredd hamdden yn unig yw
beicio, mae hefyd yn ddull cyffredin iawn o deithio
at ddibenion ymarferol. Felly, mae angen
isadeiledd i foddhau galw’r defnyddwyr.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Mae’r ffigyrau sylfaenol
a geir yn Adran 3.2 (Golwg Gyffredinol ar yr
Ystadegau) yn dangos mai cyfran fechan iawn o’r
rhwydwaith sydd ar gael i feicwyr ei defnyddio.

Mae’r ymateb manwl a gafwyd gan Ymgyrch
Beisio Caerdydd yn pwysleisio’r ffaith bod galw
mawr am well rwydwaith beicio. Cyflwynir yr
ymateb yn Adran 3.6 (Golwg Gyffredinol ar yr
Ymgynghoriad).

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Gellir
hwyluso estyniad y rhwydwaith beicio drwy wneud
defnydd o’r hen draciau rheilffordd o gwmpas
Caerdydd. Enghraifft ymarferol o hyn yw’r sôn am
gysylltu lein rheilffordd San Ffagan â Llwybr Y Taf .

Mantais defnyddio’r traciau hyn fyddai darparu
cysylltiadau strategol â gwahanol ardaloedd y Sir.
Fodd bynnag, rhaid treulio cryn amser yn datrys
materion perchnogaeth.

Efallai byddai'n ddoeth edrych ar fater Sain
Ffagan/Llwybr y Taf i ddechrau. Bydd y tîm
hawliau tramwy (mewn cydweithrediad â Swyddog
Beicio'r Cyngor) yn edrych ar ddichonolrwydd hyn
a beth fyddai costau gwireddu'r amcan hwn. Yn

seiliedig ar ganlyniad yr ymchwiliadau, byddai'r
Cyngor yn gweithredu strategaeth tymor hir.

Mae'r tîm hawliau tramwy wedi nodi mai prin yw'r
arwyddion sydd i'w cael ar Lwybr Taith Taf. Fel y
cyfryw, dylai fod yn hawdd datrys y broblem.

Ni ddylai'r Cyngor amcanu bod yn rhy ymwthiol a
'gor-arwyddo' llwybr neu ardal. Fodd bynnag,
dylai’r arwyddion cyfredol gael eu newid am rai
mwy penodol a chyfeillgar i ddefnyddwyr.

O ran y cyfrifoldebau a roddir ar feicwyr, dylid
argymell cyfyngiad cyflymder safonol.

Nid oes gofyniad statudol i feicwyr gael mesurydd
cyflymder – ond os argymhellir cyfyngiad
cyflymder o 15 milltir yr awr, gall pob unigolyn
farnu ac addasu'n briodol.

Ar y llaw arall, rhaid rhoi gofyniad ar ddefnyddwyr
eraill i ymddwyn yn gwrtais.

Mae'r datganiad am gynnwys yr arwyddion braidd
yn niwlog. Felly, y mater cyntaf i'w setlo yw geiriad
a dyluniad addas ar gyfer yr arwyddion.

I wneud hyn, dylid cadw mewn cysylltiad agos â
Gwasanaethau Parciau'r Cyngor. Mae gan y
Parciau brofiad helaeth o roi arwyddion mewn
mannau cyhoeddus ac y mae ganddyn nhw
gyfrifoldeb dros ran helaeth o Lwybr Taith y Taf.

Bydd cost sylweddol am osod brand newydd o
arwyddion. Rhaid derbyn y gost hon gan fod i
Lwybr y Taf statws pwysig. Dylid gweithredu'r
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Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 9 – Crynodeb o'r Gost:

DS: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5..
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fenter hon fesul cam fel y gellir gwasgaru'r gost yn
briodol.

Dylid rhoi ystyriaeth gyffelyb i Lwybr Elái a Llwybr
Rhymni wrth iddyn nhw ddatblygu.

Cyflwynwyd nifer o negeseuon sy'n gwrthddweud
ei gilydd i'r Cyngor ar fater rhwystrau i feiciau
(modur). Mae'r rhwystrau hyn yn amlwg yn
llesteirio beicwyr go iawn a defnyddwyr anabl.
Mae llawer yn dadlau nad ydyn nhw'n ateb eu
dibenion gwreiddiol yn effeithlon.

Mae'r tîm hawliau tramwy yn benderfynol y
byddan nhw'n symud yr holl rwystrau ar y
rhwydwaith lle mae'n realistig bosibl i wneud
hynny.

Fel hyn, gellir sicrhau cydraddoldeb mynediad a
chreu mater gorfodaeth 'du a gwyn'. I’r perwyl
hwn, gobaith y tîm hawliau tramwy fydd sefydlu
cysylltiadau agosach â'r heddlu lleol.

Hefyd, bydd y Cyngor yn ystyried rhoi
cyhoeddusrwydd i’r ganolfan beicio newydd ei
sefydlu ger Rover Way.

Disgrifiodd y cyfnod asesu'r modd y bu i Ymgyrch
Feicio Caerdydd yn garedig iawn ddarparu dogfen i
awgrymu nifer o deithiau beicio newydd.

Er y gall y tîm hawliau tramwy gynorthwyo i
ystyried dichonolrwydd yr awgrymiadau hyn,
Swyddog Beicio'r Cyngor fydd yn penderfynu a
ddylid cychwyn prosiectau.

Felly, bydd y tîm hawliau tramwy'n cynnal
cyfarfodydd diweddaru chwarterol â'r Swyddog
Beicio i sicrhau nad oes materion pwysig yn cael
eu hesgeuluso.

Bydd trafod fel hyn yn caniatáu i'r CGHT allu
ymgorffori'r mesurau perthnasol sydd yn
Strategaeth Beicio'r Cyngor.

Gweithred
Darged

9.1
9.2
9.3
9.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

12,667
4,667
3,333
500

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

12,667
4,667
3,333
500

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

12,667
4,667
3,333
500

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

38,000
14,000
10,000
1,500
63,500



5.10 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 10 –
Cynyddu niferoedd y llwybrau sy'n hawdd i rai
sy’n marchogaeth gael mynediad iddyn nhw

MATER: Byddai'n deg dweud mai cyfyngedig yw'r
ddarpariaeth o lwybrau marchogaeth o fewn y
rhwydwaith hawliau tramwy.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn Adran 3.2
(Golwg Gyffredinol ar yr Ystadegau) mai dim ond
13 o lwybrau ceffyl sydd yng Nghaerdydd. Felly
dim ond 5.5 cilomedr neu 3.4 milltir yw hyd y
rhwydwaith.

Mae’r ymateb manwl a dderbyniwyd gan
Gymdeithas Ceffylaul Prydeinig (ar ffurf map) yn
pwysleisio bod galw mawr am gysylltiadau
marchogaeth. Cydnabyddir yr ymateb hwn yn
Adran 3.6 (Golwg Gyffredinol ar yr Ymgynghori).

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Bydd
datrys y broblem hon yn debygol o fod yn
gymhleth. Byddai'n rhaid gwneud darpariaethau
cyfreithiol i newid statws yr hawliau tramwy.

Marchogwyr yw un o'r nifer o ddefnyddwyr sy'n
ceisio gwneud defnydd o rwydwaith gyfyngedig.
Fel y cyfryw, mae'n amlwg bod angen cynyddu'r
ddarpariaeth.

Ceir crynodeb o’r sefyllfa gyfredol yn ‘Strategaeth
Diogelwch Ffyrdd Cymru’. Mae’r ddogfen hon yn
nodi nad oes gan “…farchogwyr lawer o ddewis
ond i fynd ar y ffyrdd. Tameidiog yw’r rhwydwaith
llwybrau ceffylau yng Nghymru – gyda’r canlyniad
ei bod yn amhosibl yn aml i reidio mwy na hanner
awr oddi ar y ffyrdd cyn dychwelyd i ffordd”.

Yn Ebrill 2005, bu 'Cymdeithas Ceffylau Prydain'
mor garedig a chyflwyno 'Strategaeth
Marchogaeth' i'r tîm hawliau tramwy. Cyflwynodd
y Strategaeth olwg cyffredinol sylweddol o'r
llwybrau byddai rhai sy'n marchogaeth yn hoffi eu
gweld yn cael eu datblygu o fewn Caerdydd.

Mae Deddf Priffyrdd (1980) yn darparu ar gyfer
cynyddu statws hawliau tramwy (h.y. o lwybr i
lwybr marchogaeth) naill ai drwy gyflwyniad
tirfeddiannwr, neu drwy greu gorchymyn wedi ei
dan lofnodi gan yr awdurdod priffyrdd.

Yn benodol, mae'r tîm hawliau tramwy yn dymuno
argymell 'man-canolog/hot-spot' o fewn y Sir. Yno
gellir creu llwybrau marchogaeth dynodedig (a'u
hyrwyddo) gan olygu byddai defnyddwyr eraill yr
hawliau tramwy yn ymwybodol o gyflwr yr
arwynebedd fydd yn debygol o fodoli yn yr
ardaloedd hyn.

Awgrymwyd y byddai Pentyrch yn cwrdd â'r
gofynion hyn. Mae nifer o fusnesau cysylltiedig
wedi eu dynodi o fewn y gymuned hon. Efallai
byddai'r rhain yn croesawu sefydlu perthynas
fyddai o ddiddordeb proffidiol i'r ddwy ochr.

Gallai trigolion lleol a'r Cyngor Cymuned o bosib
wrthwynebu os nad ydyn nhw am weld hawliau
tramwy eu hardal yn cael eu defnyddio yn y modd
hwn.

Fodd bynnag, gan bod y gymuned yn un sydd â
'diddordeb mewn ceffylau' gobeithir y bydd lefel y
gwrthwynebiad yn un isel.
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Byddai o fudd i bob ochr pe byddai'r Cyngor
Cymuned yn cael ei wahodd i fod yn rhan o rhyw
fath o bwyllgor ymgynghorol. Byddai cynrychiolwyr
o'r BHS a SAFE hefyd yn cael eu gwahodd i
gyfrannu i fforwm o'r fath.

Gallai cymuned marchogwyr ceffylau (a
Chynghorau Cymuned eraill) wrthwynebu
ymhellach bod hyn yn cyfyngu’r ddarpariaeth i un
ardal o’r Sir.

Mae’n bwysig pwysleisio nad yw hyn yn wir ac mai
ymarfer peilot yw hyn i hyrwyddo a hysbysebu.

Nod yr ymarfer hwn yw sefydlu dealltwriaeth a
chydweithrediad ymhlith pob grŵp o ddefnyddwyr.
Asesir llwyddiant neu fethiant y cynllun hwn ar
ddiwedd y cylch cyntaf o dair blynedd CGHT.

Hefyd, mae rhai o'r llwybrau sy'n bodoli yn dod o
dan y disgrifiad amhenodol iawn o fod yn 'lonydd
gwyrddlas'.

Er bod lonydd gwyrddlas yn ddiffiniad gweithiol
nid yw'n derm cyfreithiol – mae'n ddisgrifiad
gwirioneddol o lwybr heb arwyneb sydd fel arfer yn
mynd rhwng perthi, ffosydd neu gloddiau. Mae'n
bwysig nodi nad ydyw'r term yn dynodi a oes
hawliau cyhoeddus neu breifat ar y llwybrau – neu
hyd yn oed unrhyw hawliau o gwbl.

A'r hyn sydd o ddiddordeb arbennig ydyw'r
darpariaethau newydd sydd wedi eu gweithredu i
wahardd neu gyfyngu ar draffig cerbydau ar hyd
llwybrau gwyrddlas.

Tybir y byddai llwybrau gwyrddlas yn ddelfrydol ar
gyfer marchogaeth.

Mae angen ymchwil i sefydlu a ellir hyrwyddo'r
llwybrau hyn fel rhai 'addas i farchogaeth' neu a
oes angen ail-ddosbarthu eu statws yn swyddogol.

Yn hyn o beth, byddai’n ddoeth ystyried y
posibilrwydd o ddefnyddio’r traciau rheilffordd
niferus sydd ddim yn cael eu defnyddio o fewn
Caerdydd ar hyn o bryd.

Derbyniwyd awgrymiadau (fel y nodwyd yn yr
amcan allweddol a blaenoriaeth blaenorol) y
gellid defnyddio’r traciau rheilffordd hyn yn
effeithiol fel darpariaeth ar gyfer beicwyr.

Fodd bynnag, mae’n briodol ystyried datblygu’r
llwybrau hyn fel llwybrau aml-ddefnydd gyda
chyfarwyddyd ar arwyneb addas gan SUSTRANS.

Mae un anghysondeb o fewn Caerdydd sef na
chaniateir marchogaeth yn yr ardal o gwmpas
Ysgol Farchogaeth Caerdydd – ym Mhontcanna.

Y rheswm am hyn yw bod Meysydd Pontcanna yn
diroedd parc amlwg o fewn Caerdydd ac felly'n
cael eu rheoli gan gyfres o is-ddeddfau caeth.
Mae'r cafeatau cyfredol yn yr is-ddeddfau yn
gwahardd darparu llwybrau marchogaeth.

Fodd bynnag, mae Rotten Row (yn Hyde Park,
Llundain) yn cynnig cynsail lle mae cylchdaith
farchogaeth wedi ei darparu o fewn tir parc
poblogaidd.



Fel y cyfryw, byddai'n rhesymegol i ystyried a ellid
darparu amwynder o'r fath o fewn Meysydd
Pontcanna – a bod Ysgol Farchogaeth Caerdydd yn
gweithredu fel y ganolfan naturiol i fod yn
ddechrau a diwedd y daith.

Byddai delio â’r mater hwn yn ymddangos yn
hanfodol. Yn wir, nodir yn ‘Strategaeth Diwydiant
Ceffylau yn Lloegr a Chymru’ mai’r “Ysgol
Farchogaeth yw cyflwyniad i’r rhan fwyaf bobl i’r
byd ceffylau. Os ydy hwn yn brofiad da, dyna
ddechrau ymrwymiad am oes. Os nad ydy, yna
mae cyfranogwr neu ddarpar gyfranogwyr wedi’u
colli am byth ”.

Yn anffodus, nid yw ystyriaeth o’r fath mor syml
ag y mae'n ymddangos. Bydd y tîm hawliau
tramwy yn cysylltu unwaith eto â'u cydweithwyr
yn y Gwasanaeth Parciau – fydd, yn eu tro yn
ceisio gwybodaeth gan Lywodraeth San Steffan

Gellid tybio byddai'r broses hon yn cael ei
chyfyngu gan oedi biwrocrataidd o ryw fath.

Ar y llaw arall, mae cylch tair blynedd cynllun
CGHT Caerdydd yn rhoi digon o ryddid i gychwyn
ar unwaith. Drwy arolygu cyson, sicrheir na fydd y
mater yn cael ei ddiystyru.

Mae’r ffaith bod yr Ysgol Farchogaeth ei hun yn
anodd mynd ati ar gefn ceffyl yn gwneud y
broblem yn waeth. Mae’n ymddangos nad oes
cysylltiad amlwg, cyflawn rhwng ardaloedd tu
allan i’r Sir ag ardal Pontcanna.

Bydd y tîm hawliau tramwy yn ceisio cysylltu â’u
cydweithwyr ym Maes Gwasanaeth Cludiant (gan
gynnwys y swyddog beicio) i benderfynu a ydy hi’n
bosibl datrys y broblem hon.

Hefyd, mae'r Strategaeth Marchogwyr (Horse
Riders Strategy) wedi nodi y byddai darparu rhagor
o lwybrau ar gyrion gogleddol Caerdydd yn
boblogaidd – yn arbennig yn ardal Llysfaen. Ar hyn
o bryd, mae prinder mawr o lwybrau marchogaeth
yn yr ardal honno.

Mae datrysiad ffurfiol y mater hwn yn mynd i fod
yn gymhleth oherwydd yr angen am weithredu
cyfreithiol sylweddol.

Awgrymwyd wrth y tîm hawliau tramwy y dylid
ystyried cychwyn cyfres o lwybrau goddefol yn
cysylltu Llysfaen hyd at y Ffin â Chaerffili.

Nid yw'r tîm hawliau tramwy yn meddwl llawer o'r
syniad o ganiatáu llwybr.

Yn bennaf oherwydd gall mater atebolrwydd fod
yn un sy’n peri cynnen ynghyd â’r ffaith nad oes
dosbarthiad ffurfiol ar gael a allai olygu na fyddai
unrhyw gofnod yn gywir a’i wyrdroi dros amser.

Ar ben hyn, mae’n ymddangos bod gwrthddweud
hyd yn oed yn y ‘Diwydiant Ceffylau yn Lloegr a
Chymru’ a ydy creu llwybrau goddefol yn ymarfer
defnyddiol.

Ar un pwynt yn y ddogfen, nodir bod “wir sgôp i
ffermwyr a thirfeddianwyr preifat a chyhoeddus
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eraill ddarparu mynediad gwirfoddol i’w tir ar
gyfer marchogaeth”.

Fodd bynnag, yn ddiweddarach yn y ddogfen
nodir, “ Ar un pegwn mae pobl yn ystyried mai’r
unig ateb cynaliadwy a theg fyddai i bob llwybr
fod yn un statudol …Mae nifer o bobl eraill yr un
mor bendant bod sgôp, i fferwmyr a
thirfeddianwyr preifat a chyhoeddus eraill
ddarparu mynediad gwirfoddoli’w tir ar gyfer
marchogaeth yn ogystal â chynnal rhwydwaith
eang cyhoeddus yn dda ar sail ymrwymiad
parhaol ai peidio”.

Fodd bynnag, gall y gofid a’r polareidddio barn
hwn gael ei liniaru gan gylch tair blynedd CGHT
Caerdydd. Fel ateb tymor byr, hwyrach y bydd hi'n
ymarferol gweithredu cyfres o lwybrau goddefol
sy'n mynd i roi amwynder angenrheidiol yn
Llysfaen a'r ardaloedd cyfagos.

Gellir atgyfnerthu ac adolygu'r dosbarthiad o ba
lwybrau ydy'r rhain wrth i bob cylch y CGHT ddod
i ben – a thrwy hynny gweithredu system arolwg
effeithiol. Yn y cyfamser, gellir ystyried yn llawn
ddichonolrwydd creu/ailddosbarthu swyddogol.

Rhaid ymchwilio i'r syniad o llwybrau goddefol – a
hon fydd tasg gyntaf y CGHT. Rhaid ymgynghori
â'r tirfeddianwyr a'r grwpiau defnyddwyr fel ei
gilydd, i ganfod eu dewis a’r dichonolrwydd.

Problem arall a ddaeth i’r amlwg yn ardal Llysfaen
(er y tybir byddai hyn yn ofid ledled y Sir) ydyw
diogelwch marchogwyr pan fyddan nhw'n teithio
ar y ffyrdd – cyn gallu cyrraedd y rhwydwaith
hawliau tramwy.

Derbyniwyd nifer o geisiadau am ragor o
arwyddion ar y ffyrdd yn ymyl y llwybrau
marchogaeth. Diben yr arwyddion hyn fyddai
rhybuddio gyrwyr bod ceffylau yn yr ardal gyfagos.

Yn ‘Strategaeth y Diwydiant Ceffylau yn Lloegr a
Chymru’ rhoddir pwyslais mawr ar fesurau i
‘ostwng nifer y damweiniau drwy ganfod mannau
lleol peryglus y gall awdurdod priffyrdd ddelio â
nhw, a darparu tystiolaeth werthfawr i gefnogi
ymgyrchoedd diogelwch ffyrdd lleol, rhanbarthol a
chenedlaethol’.

Nid yw gosod arwyddion o'r fath o fewn cylch
gwaith y tîm hawliau tramwy – yn hytrach yn
gyfrifoldeb Maes Gwasanaeth Cludiant y Cyngor.

Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i Gynghorau
Cymuned i 'fesur' barn y gymuned farchogaeth yn
eu hardal – a throsglwyddo unrhyw geisiadau am
arwyddion i'r tîm hawliau tramwy.

Yn eu tro, bydd y tîm hawliau tramwy yn sefydlu
sianel gyfathrebu gyda'r Swyddog Cludiant
perthnasol.

Cefnogir gweithredu fel hyn yn ‘Strategaeth
Diogelwch Ffyrdd Cymru’ sy’n enwi un nod
penodol sef “…Nodi ffyrdd a ddefnyddir yn
rheolaidd gan farchogwyr a gosod arwyddion
priodol”.

Ar gyfer y cyfan o'r prosiectau ymchwil uchod,
bydd angen neilltuo cyfran fawr o amser y staff –
yn arbennig ar gyfer cysylltu â'r gwasanaethau
cyfreithiol.



Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 10 – Crynodeb o'r Gost:

DS: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

Yn anffodus, bydd yr holl faterion addasu neu
gynnal a chadw'n golygu cynnydd yn y costau
rheoli.
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Gweithred
Darged

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

7,167
8,000
6,733
2,833
667

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

7,167
8,000
6,733
2,833
667

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

7,167
8,000
6,733
2,833
667

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

21,500
24,000
20,200
8,500
2,000
76,200

5.11 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 11 -
Er mwyn datblygu strategaeth rheoli gydlynol,
byddai'n rhaid sefydlu dull i ddynodi llwybrau
uchel eu blaenoriaeth

MATER: Er mwyn gwneud penderfyniadau rheoli
mae'n hanfodol sefydlu 'hierarchaeth hawliau
tramwy'.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir ar ddechrau’r Cam
Asesu ac yn Adran 3.4 (Rheoli a Gorfodi Hawliau
Tramwy Cyhoeddus) na ddatblygwyd unrhyw
strategaeth reoli rhwydwaith hawliau tramwy.

Bydd nodi llwybrau uchel eu blaenoriaeth a ‘chod
hierarchaeth’ yn fodd i ddelio â’r mater hwn yn

briodol. Caiff gweinyddu sylfaenol resymeg o’r
newydd ac o ganlyniad, ddarparu gwell
gwasanaeth.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO:
Cynhaliwyd gweithdy buddiol iawn ym Mis Mawrth
2006 yn un o gyfarfodydd y Fforwm Mynediad
Lleol (FFMLL).

Bwriad y gweithdy hwn oedd i aelodau'r FFMLL
ddynodi pa lwybrau oedden nhw'n ystyried yn
'llwybrau uchel eu blaenoriaeth'. Ymatebodd
aelodau'r FFMLL yn bositif iawn i'r dasg hon a
chynnig pum taith bosibl i'r Cyngor, llwybrau yr
hoffen nhw weld yn cael eu sefydlu.
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Lleoliadau’r llwybrau hyn oedd: Dolen Gyswllt
Fferm y Fforest (ardal yr Eglwys Newydd yng
Nghaerdydd), taith o Barc Cefn Onn i Barc y Rhath,
llwybr ar hyd Blaendraeth Caerdydd, cylchdaith o
amgylch Sain Ffagan, San Siorys a Llansanffraid-
Ar-Elái a dolen gyswllt o Borth Caerdydd i ochr
bellaf Ffin Caerffili.

Mae'r daith o Barc Cefn Onn hyd at Barc y Rhath o
ddiddordeb arwyddocaol gan ei bod o fewn yr
ardal sy'n cael ei hadnabod fel Cwrs Afon Nant
Fawr. Wrth ddatblygu ei ymchwil ei hun, bydd y
tîm hawliau tramwy yn cysylltu â Thîm Cefn Gwlad
y Cyngor am Fenter Cymoedd yr Afonydd (River
Valleys Initiative).

Mae'r llwybr ar hyd y Blaendraeth yn bwnc
poblogaidd, gan y byddai'n darparu llwybr arfordirol
yn y Sir. Yn ôl yr agenda cyfredol, byddai datblygiad
o'r fath yn derbyn cryn gefnogaeth (o bosibl ar ffurf
adnoddau) gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

Byddai statws y llwybrau hyn 'a gymeradwyir gan
FFMLL' yn cael y sylw blaenaf os gellid sefydlu eu
dichonolrwydd.

Mae hyn wedi digwydd eisoes i Lwybr yr Arfordir, ac
felly mae ganddo ei Amcan Allweddol a’i
Flaenoriaeth ei hun yn y Datganiad Gweithredu hwn.

Fel yr awgrymwyd, y dasg gyntaf un fydd edrych i
weld pa mor realistig ydy'r llwybrau hyn fel cynigion.

Byddwn yn cyflawni hyn ar ôl nifer o archwiliadau
safle gan y tîm hawliau tramwy - ynghyd â
chysylltu â'r sefydliadau perthnasol (gan gynnwys
rhai trawsffiniol).

Gall yr ymholiadau hyn gychwyn ar eu hunion ac
maen nhw'n rhesymol syml i'w cyflawni. Yna bydd
angen cychwyn asesiad o gostau unrhyw waith
fydd angen ei gwblhau.

Ceir cefnogaeth lawn ar gyfer sefydlu llwybrau a
theithiau newydd gan ddogfen "Dringo'n Uwch"
Llywodraeth Cynulliad Cymru. O fewn ugain
mlynedd, mae'r ddogfen yn rhagweld ' ..... Bydd
canran y bobl yng Nghymru sy’n defnyddio
amgylchedd naturiol Cymru ar gyfer
gweithgareddau awyr agored yn cynyddu o 36% i
60%......Bydd gan 95% o bobl Cymru lwybr troed
neu lwybr beicio o fewn cyrraedd taith gerdded 10
munud.....Ni ddylai unrhyw un fyw mwy na thaith
gerdded o chwe munud (300m) o’r man glas
naturiol agosaf'.

Bydd hyfywdra pob achos unigol yn amlwg yn
penderfynu ei berthnasedd. Tybir y byddai'n gost
sylweddol i ddiffinio'r llwybrau hyn a’u codi eu
safon.

Mae dau aelod o dîm cynnal a chadw'r tîm
hawliau tramwy yn gwneud gwaith ardderchog.
Bydd yr aelodau hyn o'r staff yn gallu rhoi
crynodeb o ba lwybrau sy'n cael eu defnyddio
amlaf.

Dylid cysylltu ymhellach gyda'r prif grwpiau sy'n
defnyddio'r rhwydwaith – yn arbennig drwy'r
FFMLL. Mae hyn yn ffynhonnell arall o dystiolaeth
sylfaenol fydd, gobeithio, yn werthusiad realistig
o'r defnydd. Dylid hefyd gwneud defnydd o'r
Cynghorau Cymuned.
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Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 11 – Crynodeb o'r Gost:

D.S.: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

Llwybr uchel ei flaenoriaeth fyddai un sydd yn
agos at amwynder mawr. Enghraifft o safle ‘pot
mêl’ fyddai Amgueddfa Werin San Ffagan. Mae’n
bwysig cysylltu ag amwynder o’r fath i sefydlu
cydweithrediad.

Dylid annog y syniad o ddarpariaeth ‘ddi-dor’. I’r
perwyl hwn dylid rhoi statws o flaenoriaeth i’r
hawliau tramwy hynny a all gysylltu â llwybrau
hamddena strategol eraill - megis cymoedd
afonydd Caerdydd.

Rhaid casglu gwybodaeth ystadegol er mwyn
diffinio llwybrau uchel eu blaenoriaeth. Cymhlethir
y dasg hon gan fod y rhwydwaith yn un eang a'r
tîm hawliau tramwy'n fach. Gan hynny, efallai y
dylid bod yn amheus o gywirdeb unrhyw ymarfer
'ar y tir'.

Ffordd arall fyddai defnyddio rhyw ffurf o ddyfais
dechnolegol i'w leoli mewn mannau strategol.
Mantais hyn fyddai ein bod yn cael sampl mwy
cynhwysfawr o ddata.

Mae'r disgrifiad o 'ddyfais dechnegol' yn un
amhendant. Felly'r dasg gyntaf un fyddai holi
cwmnïau perthnasol am y math o gynnyrch y
gallent ei gynnig

Y gofid amlwg yw’r gost o brynu'r fath offer.

Fodd bynnag, mae angen asesiad o rifau. Gyda'r
canlyniad, gobaith y Cyngor ydy y gellir chwilio am
y fargen orau. I ddechrau bydd y tîm hawliau
tramwy yn prynu nifer cyfyngedig o ddyfeisiadau
i'w galluogi i gynnal y prosiect peilot.

Mae peth amwysedd am yr hyn sy'n gwneud 'man
strategol' ar y rhwydwaith, ac mae'n fater sydd
raid ei setlo'n fuan.

Am y rheswm hwn, rhaid trafod ymhellach gyda
staff yn fewnol ac yn allanol â grwpiau
defnyddwyr.

Gweithred
Darged

11.1
11.2
11.3
11.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

7,667
2,833
833

2,000

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

7,667
2,833
833

2,000

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

7,667
2,833
833

2,000

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

23,000
8,500
2,500
6,000
40,000
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5.12 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 12 –
Ystyried y posibilrwydd o gael cyllid o
ffynonellau ychwanegol

MATER: Mae nifer o fentrau pwysig yn y ddogfen,
ond nid yw'n eglur eto sut y gellir ariannu'r rhain
yn ddigonol. O'r herwydd, rhaid defnyddio'r
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy fel dogfen
effeithiol i wneud cais am arian.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn glir yn y
Crynodeb Gweithredol ac eto yn Adran 3.8
(Adnoddau sydd ar Gael) mai ‘dogfen cais am
arian’ fydd hon yn bennaf.

Amlinellir hyn hefyd yn Adran 3.8 o’r Asesiad. Ar y
cam hwn, bernir yn gywir mai dim ond os ceir y
lefel briodol o gyllido y gellir gwneud gwelliannau.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Yn y lle
cyntaf, gofynnir am gymeradwyaeth ffurfiol
aelodau Adran Weithredol y Cyngor cyn i'r
ddogfen hon gael ei chyhoeddi.

Os yw’r ddogfen yn cael ei chymeradwyo, ystyrir y
bydd hyn yn golygu nawdd ar gyfer y maniffesto.

O'r herwydd, mae'r tîm hawliau tramwy yn
rhagweld y bydd addasiadau realistig yn cael eu
gwneud i'r dyraniad cyllidol i adlewyrchu'r
ymrwymiad hwn.

Gan fod posibilrwydd y bydd y cyllid rywfaint yn
brin, rhaid ystyried chwilio am arian o ffynonellau
ychwanegol, allanol.

I barhau â'r thema o ddefnyddio'r CGHT fel
dogfen gais, argymhellir y dylid lobïo Llywodraeth
Cynulliad Cymru er mwyn iddyn nhw ddarparu
arian mwy sylweddol.

Byddai’r lobïo yn digwydd fwy na thebyg, drwy
Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Ymddengys bod mentrau sydd eisoes wedi eu
lansio gan y Cynulliad yn atodiad ac yn cefnogi
cynnwys y CGHT.

Mewn cydweithrediad â'r Cynllun Cludiant Lleol,
gellir hefyd gyfeirio at y ddogfen ‘Ffyrdd Iach a
Gweithgar o Fyw yng Nghymru: Fframwaith ar
gyfer Gweithredu'.

Hefyd dywed y Cynulliad ei hunan y byddan nhw
yn '..... annog eu partneriaid i fabwysiadu dulliau
gwreiddiol o gaffael arian cyfalaf priodol'. Manylir
ar hyn yn y ddogfen 'Dringo'n Uwch'.

Byddai Fforwm Rhanbarthol o fantais er gyfer
rhannu gwybodaeth. Efallai y byddai materion
ariannol hefyd yn bwnc perthnasol i'w trafod gan
y corff hwn.

Gellid wedyn, ganfod dulliau gweithredu
trawsffiniol (a'r hyrwyddiadau cysylltiol) a fyddai o
fudd i bob ochr a hefyd yn gyfle i gronni
adnoddau.

Mae 'Strategaeth Cefn Gwlad Caerdydd' yn nodi '
....... Yn ogystal ag agor rhwydwaith HTC o fewn y
Sir, mae hefyd yn bwysig i ymestyn a chysylltu'r
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rhwydwaith i gyrraedd awdurdodau cyfagos .....
bydd hyn yn bwysig i gysylltu'r ardal drefol gyda
chefn gwlad gyfagos'.

Cynllun Gwella Hawliau Tramwy fydd yn sicrhau
mai'r tîm hawliau tramwy sy'n gwthio’r
ymrwymiad hwn yn ei flaen.

Mae deunydd hyrwyddo'n rhoi cyfle i gynnwys
nawdd preifat. Neilltuir gofod ar gyfer nawdd i
fusnesau lleol sydd wedi helpu i hwyluso mynediad
y cyhoedd i hawliau tramwy.

Gallai busnesau eraill perthnasol sydd am
hysbysebu eu hunain o fewn eu marchnad darged
hefyd fod yn dymuno cyfrannu. Dylid gwneud
rhywfaint o ymchwil marchnata i weld beth
fyddai'n raddfa deg a chystadleuol am hysbysebu.

Nid yw’n briodol cael nifer o noddwyr ar gyfer un
map cyfarwyddyd. Dylid neilltuo gwahanol
ganllawiau i wahanol noddwyr.

Gallai creu cyfeirlyfr cynhwysfawr 'Cefn Gwlad yn y
Brifddinas' fod ar ffurf cyhoeddiad mwy
'sylweddol' a allai hefyd fod yn cynnwys
gwybodaeth hanesyddol a disgrifiad o'r
amwynderau yn yr ardal leol. Gallai fod gogwydd
mwy masnachol i’r ‘teithlyfr’ hwn. Gallai hyd yn
oed fod yn addas codi tâl am y cyhoeddiad hwn.

Dylid ystyried hefyd a oes arian o ffynonellau
cenedlaethol ar gael ar gyfer hyn.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn un enghraifft
o gynllun cenedlaethol sy'n anelu at fod er lles
cymunedau lleol. Gallai fod o gymorth i hyrwyddo
ysblander gwledig ardal ddinesig.

Byddai'n fuddiol i gysylltu gyda CHADW ar
faterion hawliau tramwy sy'n gysylltiedig â
safleoedd o ddiddordeb hanesyddol.

Mae Castell Coch yn enghraifft o adeilad
hanesyddol ag iddo nodweddion nodedig.
Hwyrach y byddai cynyddu'r niferoedd sy'n
crwydro'r rhwydwaith yn yr ardal hon yn denu
mwy o ymwelwyr i'r castell. Gallai hyn olygu y
byddai CADW (neu gyrff cysylltiol eraill) yn fodlon
darparu rhai adnoddau angenrheidiol.

Fel y soniwyd droeon, sefydlir cyswllt cyson gyda
grwpiau cymunedol/defnyddwyr (yn arbennig
drwy Cymunedau’n Gyntaf) ynglŷn â mater
sicrhau cyllid. Y rheswm yw y gall y grwpiau hyn
sicrhau cyllid o ffynonellau sydd ddim ar gael i
awdurdodau lleol. Ni all awdurdodau lleol gael
mynediad i nifer o ‘fentrau grant’ gan fod
ganddyn nhw eisoes gyllid penodol ar gyfer
cyfrifoldebau statudol.

Felly, rhaid i’r tîm hawliau tramwy fanteisio ar bob
cyfle i ganfod mentrau cyllido newydd sydd ar
gael.

Caiff y wybodaeth hon ei dosbarthu ymhlith y
grwpiau gweithredu perthnasol. Y gobaith yw y
bydd Cymunedau’n Gyntaf yn helpu i ledaenu
gwybodaeth hefyd.
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Heb y ddarpariaeth ariannol sydd ei angen ni fydd
y ddogfen hon fawr gwell na 'rhestr o
ddymuniadau' sy'n llawn o fwriadau da.

Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 12 – Crynodeb o’r Gost:

D.S.: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

Gweithred
Darged

12.1
12.2
12.3
12.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

67
5,167
733

11,967

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

67
5,167
733

11,967

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

67
5,167
733

11,967

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

200
15,500
2,200

35,900
53,800
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5.13 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 13 –
Rhaid cymell cydfodoli – rhaid cychwyn ar raglen
addysgiadol er mwyn meithrin agweddau mwy
ystyriol a goddefgar.

MATER: Mae gan grwpiau gwahanol o
ddefnyddwyr ddisgwyliadau pur wahanol ar gyfer
y rhwydwaith ac o dro i dro mae rhwystredigaeth
ac agweddau ymosodol wedi dod i’r wyneb

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Yn Adran 3.2 (Golwg
Gyffredinol ar yr Ystadegau), nodir yn gyffredinol
mai prin yw’r ddarpariaeth o fewn Caerdydd ar
gyfer pob carfan o ddefnyddiwr – yn enwedig
beicwyr a marchogwyr.

Yn amlwg, o gael nifer fawr o gyfranogwyr
(amrywiol) yn ceisio defnyddio rhwydwaith
cyfyngedig, ceir gwrthdaro rhwng defnyddwyr.

Ceir manylion am faterion yn ymwneud â
‘mynediad i bobl anabl yn Adran 3.6 (Golwg
Gyffredinol ar yr Ymgynghoriad). Wrth ganfod
natur y materion hyn, derbyniwyd adborth
sylweddol gan Grŵp Defnyddwyr Sefydliad y
Deillion Caerdydd.

Un pwynt arwyddocaol a godwyd gan aelodau’r
grŵp oedd eu bod yn nerfus wrth rannu llwybr
gyda defnyddwyr eraill – yn enwedig traffig
beiciau cyflym.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSIADAU:
Cychwynnodd cylch newydd y Fforwm Mynediad
Lleol (FFMLL) ym mis Hydref 2006, sy'n rhoi cyfle i
wneud eu fforwm yn fwy proactif. Rhaid i'r FFMLL

weithredu fel dolen gyswllt rhwng y Cyngor a'r
grwpiau defnyddwyr penodol – gan roi mwy o
ystyriaeth i negeseuon a chynghorion.

Mae'r dasg hon yn arbennig o bwysig pan ddaw
hi'n fater o gydfodoli. Y Fforwm Mynediad Lleol
ddylai fod y man cyswllt cyntaf ar gyfer pob
menter a chyfarwyddyd newydd. Felly dylid cael
adran adborth o fewn agenda pob cyfarfod, gan
roi cyfle i'r aelodau sy'n bresennol leisio’u barn ar
faterion cydfodoli. Bydd hyn yn fodd i wneud pob
carfan yn fwy atebol.

Mae sicrhau bod y FFMLL yn gweithio'n effeithiol
yn fenter fuddiol gan nad oes angen llawer iawn o
adnoddau ychwanegol.

Rhaid rhoi mwy o sylw i'r Cod Cefn Gwlad.

Taflen fanwl gan y Cyngor Cefn Gwlad yw'r Cod
Cefn Gwlad sy'n rhoi cyngor i dirfeddianwyr,
ffermwyr a phobl eraill sydd â diddordeb yn y tir.
Mae'r daflen yn cydnabod bod pobl sy'n ymweld â
chefn wlad yn rhoi economaidd i ardaloedd
gwledig.

Yn y ddogfen hon, rhestrir y cyfrifoldebau y dylai
defnyddwyr a thirfeddianwyr fod yn ymwybodol
ohonyn nhw.

Byddai'r Cyngor yn gweithio mewn cydweithrediad
â'r Cyngor Cefn Gwlad i sicrhau cynnydd mewn
darparu a dosbarthu'r daflen hon. Rydyn ni'n tybio
byddai'r Cyngor Cefn Gwlad yn rhoi cymorth
sylweddol ar gyfer ei chynhyrchu.
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Hefyd, gallai fod yn ymarfer buddiol i Gaerdydd
lunio ei Chod Ymarfer (arbenigol) ei hunain –
oherwydd y cyfuniad unigryw o'r trefol a'r gwledig.
Gallai'r dasg hon gael ei chyflawni gan y FFMLL,
dan arolygaeth Cyngor Cefn Gwlad. Er na fyddi’n
daflen swyddogol, gellid ei ddosbarthu ymhlith
grwpiau defnyddwyr fel cyfarwyddyd perthnasol.

Yna byddai'r tîm hawliau tramwy yn gofalu bod y
llenyddiaeth yn cael ei chynnwys mewn unrhyw
ohebiaeth ac ar gael mewn achlysuron hyrwyddo
perthnasol. Bydd y FFMLL hefyd yn cynorthwyo i'w
ddosbarthu.
Efallai bod rhai meysydd penodol yn cael yr enw
am fod yn fannau lle mae gwrthdaro'n digwydd yn
rheolaidd. Mewn achosion o'r fath, dylid ymweld
yn benodol â'r safleoedd hynny.

Swyddogion y Cyngor, cynrychiolwyr o'r grwpiau
defnyddwyr a'r tirfeddianwyr eu hunain fyddai’n
mynd ar yr ‘ymweliad dilynol’. Dylai ymateb
cyflym fel hyn feithrin perthynas o ymddiriedaeth
a chydweithrediad rhwng yr holl garfannau dan
sylw.

Mae ymchwilio i broblem yn y fan a’r lle yn rhoi
golwg ymarferol ar faterion. Effaith manteisiol hyn
fydd creu empathi ymhlith y partïon sydd â
diddordeb.

Mewn pwynt gweithredu blaenorol nodwyd y dylai
arwyddion fod yn fwy penodol. Gallai a dylai
syniad o'r fath gael ei weithredu ym maes
cydfodoli.

Wrth bwysleisio eto na ddylid gosod gormod o
arwyddion yng nghefn gwlad, dylid defnyddio
peth o'r cyfarwyddyd sy'n cael ei arddangos ar y
rhwydwaith i gymell ymddygiad cwrtais a chyfrifol.
Gallai negeseuon o'r fath fod yn annog rhai ar
droed i beidio â cherdded mwy na dau/dwy ochr
yn ochr ar y llwybr. Gellid hefyd ystyried gofyn i
feicwyr ganu cloch eu beic i rybuddio eu bod yn
nesáu at ddefnyddwyr eraill. Dylid hefyd
arddangos rhif ffôn fel y gellir adrodd yn ôl ar
unwaith wrth y tîm hawliau tramwy am unrhyw
ddigwyddiad.

Fel o'r blaen, dylid cael cyfnod o drafod gyda
Gwasanaethau'r Parciau am fod ganddyn nhw
arbenigedd yn y maes hwn. Dylid ymgynghori â'r
FFMLL ar yr hyn fydden nhw'n ystyried yn
'negeseuon effeithiol'.

Mae'n hanfodol cynnwys y bobl ifanc er mwyn
cymell goddefgarwch a chydfodoli, fel y bydd
cyfrifoldeb yn cael ei feithrin yn y genhedlaeth
nesaf o oedolion.

I'r perwyl hwn, rhaid cynllunio rhaglen ysgolion
sy'n hyrwyddo teimlad o gyfrifoldeb cymdeithasol.

Ymhlith pethau eraill, dylid annog disgyblion i
ddiogelu cefn gwlad, i beidio gollwng sbwriel ac i
osgoi’r pwysau y mae eu cyfoedion yn ei roi arnyn
nhw i ymddwyn mewn dull bygythiol.

Bydd rhaid neilltuo llawer ac amser staff i
ddarparu a gweithredu'r rhaglen addysgiadol hon.
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D.S.: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.
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Fodd bynnag, rhagwelir y ceir cymorth arbenigol
gan Faes Gwasanaeth Ysgolion a Dysgu Gydol Oes
y Cyngor, ynghyd ag ysgolion unigol sy'n dymuno
cymryd rhan. Mae'r Rhaglen Ysgolion ei hunan yn
sylfaenol i holl hanfod y Cynllun Gwella Hawliau
Tramwy (CGHT).

Bydd y Rhaglen yn fodd o gynyddu
ymwybyddiaeth tra hefyd yn ymgodymu â
meysydd penodol sy'n achosi gofid a rhaid
ariannu'r rhaglen yn ddigonol.

Ceir gwrthdaro cynyddol pan ddefnyddir beiciau
modur mewn modd gwrthgymdeithasol gan
aflonyddu ar fannau gwyrdd a’u difrodi. Mae hyn
yn difetha pethau i ddefnyddwyr eraill.

Unwaith eto, ni ellir datrys y mater hwn ar unwaith
ond yn hytrach, rhaid annog newid yn y diwylliant.

Felly, (ynghyd â’r rhaglen ysgolion y soniwyd
amdani eisoes), bydd rhaid i’r tîm hawliau tramwy
geisio hyrwyddo’r ganolfan feicio newydd yn ardal
Rover Way. Cynlluniwyd y ganolfan hon i ffurfio
rhan o’r dull ‘moronen a gwialen’ o fynd ati i
gymell newid yn ymddygiad yr unigolion hynny
sydd wedi bod yn camddefnyddio’r hawliau
tramwy.

Y gobaith yw y bydd hyn yn cael ei weithredu
mewn partneriaeth dan faner Caerdydd Awyr
Agored.

Gweithred Darged

13.1
13.2
13.3
13.4
13.5

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

800
2,867
667
N/A

3,200

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

800
2,867
667
N/A

3,200

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

800
2,867
667
N/A

3,200

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

2,400
8,600
2,000
N/A

9,600
22,600
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5.14 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 14 –
Ystyried y posibilrwydd o ddatganoli cyfrifoldeb
o gynnal a chadw’r rhwydwaith

MATER: Gellir gwella effeithiolrwydd rheolaeth y
rhwydwaith drwy roi mân gyfrifoldeb i gyrff eraill.
Mantais hyn yw bod baich darparu gwasanaeth
yn llai a dylai lefel y ddarpariaeth wella.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Ar ddechrau’r Cam Asesu
(ac eto yn Adran 3.4 – Rheoli a Gorfodi Hawliau
Tramwy Cyhoeddus), nodwyd mai strategaeth
‘rheoli’ arferol y tîm hawliau tramwy fu delio â
materion cynnal a chadw wrth i’r problemau godi.

O ganlyniad, dylai CGHT ystyried unrhyw fodd i
ryddhau ‘oriau’r gweithlu’ (ac yn sefydlu dull mwy
strategol o fynd ati).

Hefyd disgrifir yn Adran 3.4 o’r Cam Asesu bod
ychydig o gyfrifoldeb wedi’i roi ar Gyngor
Cymuned Pentyrch ynghyd â Chyngor Cymuned
Radur a Morganstown.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO:
Byddai’r tîm hawliau tramwy am roi cyfrifoldebau
penodol i’r Cynghorau Cymuned ffurfiol. Disgwylir
bod safon y gwaith yn dderbyniol a byddai disgwyl
i’r Cyngor Cymuned sicrhau hyn.

Dechreuwyd ar y broses hon yn ystod haf 2006
pan fynychodd swyddog CGHT gyfarfodydd
Cynghorau Cymuned i ddechrau ar y broses o
ymgynghori. Bu hyn yn ymarfer defnyddiol i
ailsefydlu ymddiriedaeth.

Rhaid atgyfnerthu hyn gyda dilyniant priodol a
pherthnasol.

Y dull sylfaenol o ddelio â hyn fydd sefydlu
perthynas waith agos rhwng Ysgrifennydd y
gwahanol Gynghorau Cymuned. Ysgrifennydd y
Cyngor Cymuned yw’r person sy’n cynrychioli’r
corff ac felly’n gallu cydlynu’r materion cyswllt.

Dull addas o wneud hyn fydd anfon gwybodaeth
ddwywaith y flwyddyn (neu pan fo’n briodol i
wneud hynny) at yr Ysgrifennydd yn nodi’r holl
ofynion a’r hyn sydd wedi’i gyflawni.

Byddai’r tîm hawliau tramor hefyd yn annog
cynnwys gwybodaeth berthnasol mewn unrhyw
gylchlythyrau sy’n bodoli.

Wrth bennu tasgau, rhaid i’r drafodaeth ffocysu ar
‘faint’ o gyfrifoldeb y gall y Cyngor Cymuned
ysgwyddo’n realistig .

Bydd y tîm hawliau tramwy yn fodlon gwrando ar
awgrymiadau gan gyrff lleol ar yr hyn y maen
nhw’n teimlo y gallan nhw ei wneud.

Ar y llaw arall, rhaid i’r Cyngor Cymuned fod yn
ymwybodol o’r awdurdod sydd gan y tîm hawliau
tramwy. Gwneir hyn er mwyn sicrhau bod pawb yn
deall maes awdurdod y tîm hawliau tramwy ac na
fydd cyfrifoldebau unigol yn cael eu cyfaddawdu.

Mae’n hanfodol hefyd, i’r Cyngor Cymuned fod yn
ymwybodol o’r safon y mae rhaid i unrhyw waith
ei gyrraedd. Gellir cynnwys cyfarwyddiadau ar hyn
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fel cyflwyniad cyffredinol ymhob gohebiaeth i’r
Ysgrifennydd.

Mae’r tîm hawliau tramwy yn credu y gellir
gwneud y syniad o ‘ddatganoli cyfrifoldeb’ mor
effeithiol â phosibl drwy ei gadw mor syml â
phosibl.

Yn ddelfrydol, byddai’n well gan y tîm hawliau
tramwy bod y gwaith y mae’r Cyngor Cymuned yn
ymgymryd ag e yn waith cymunedol ei natur yn
hytrach na gwaith cynnal a chadw llwyr. Byddai
hyn yn cynnwys codi sbwriel a chadw llwybrau’n
glir o falurion yn ystod misoedd yr hydref a’r gaeaf
.

Byddai cyflawni’r tasgau sylfaenol hyn o fantais
sylweddol i’r tîm hawliau tramwy o ran arbed
amser gwerthfawr y staff.

Os gall y grwpiau hyn brofi eu hymroddiad a’u
sefydlogrwydd, gellid eu defnyddio fel ‘tasglu’
eilradd.

Fel y nodwyd eisoes yn y cam asesu, byddai hyn
yn berthnasol wrth wneud cais am arian.

Mae’r tîm hawliau tramwy yn llwyr ymwybodol
bod angen cynnwys tirfeddianwyr yn y
trafodaethau a’r broses ymgynghori.

Bydd trafod gyda thirfeddianwyr yn hanfodol i
gyflawni nifer o’r amcanion a nodwyd hyd yn hyn.

Mae’r tîm hawliau tramwy wedi datblygu eu
perthynas gyda thirfeddianwyr yn sylweddol dros y
blynyddoedd diweddar. Fodd bynnag, mae’n dasg
barhaus i gael gwared ar ddiffyg ymddiriedaeth a
dileu gwrthwynebiad.

Efallai y byddai tirfeddianwyr yn teimlo’n fwy
cyfforddus yn delio â ‘wynebau cyfarwydd lleol’. Y
Cyngor Cymuned ddylai benderfynu ar y ffordd
orau i wneud hyn. Byddai’r tîm hawliau tramwy yn
awgrymu y dylid rhoi gwahoddiad penodol i
dirfeddianwyr i fynychu cyfarfodydd y Cyngor
Cymuned fel arsylwyr arbennig.

Dichon y gellid ehangu ar bwy sy’n cyflawni’r
tasgau syml hyn yn hytrach na chyfyngu’r
cyfrifoldeb i Gynghorau Cymuned. Mae menter
Cymunedau’n Gyntaf yn gyson yn ceisio sefydlu
grwpiau o wirfoddolwyr lleol ac yn awyddus i roi
cyfrifoldebau penodol i’r grwpiau hyn.

Mae’n ymddangos y gallai Cynghorau Cymuned
chwarae rôl werthfawr i ddatblygu’r broses hon.

Mae Crwydrwyr Caerdydd yn fudiad arall sydd
wedi cynnig cymorth i reoli’r rhwydwaith. O
ganlyniad, rhaid cychwyn ar drafodaethau ffurfiol
er mwyn sefydlu ‘agenda gweithredu’

Mae'r tîm hawliau tramwy wedi nodi dau faes lle
bydden nhw’n croesawu cyngor a chydweithrediad
Crwydrwyr Caerdydd.
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Yn y lle cyntaf, mae’r Cyngor yn awyddus i ail-
lansio’r cynllun ‘mabwysiadu llwybr’. O
ddefnyddio help Crwydrwyr Caerdydd gellid
ehangu ac ymestyn y cynllun hwn.

Bydd y crwydrwyr yn cerdded rhai llwybrau
strategol penodol a hysbysu’r tîm hawliau tramwy
o unrhyw fater sy’n peri pryder. Byddai hyn yn
help i ychwanegu at ‘Hierarchaeth Hawliau
Tramwy’ y Cyngor.

Yn ail, credir y gall y crwydrwyr chwarae rhan
sylweddol yn nodi llwybrau hanesyddol. Mae’r
llwybrau hanesyddol yn cyfeirio at dramwyfeydd
sydd heb eu dosbarthu’n swyddogol – ond gellir
profi eu bod wedi cael eu defnyddio dros gyfnod o
ugain mlynedd. Wedyn, ar sail hyn, gellir eu
categoreiddio.

Ond, mae rhaid i’r crwydrwyr hwythau fod yn
ymwybodol o faes awdurdod y tîm hawliau
tramwy.

Gweithred
Darged

14.1
14.2
14.3
14.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

467
833
167
333

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

467
833
167
333

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

467
833
167
333

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

1,400
2,500
500

1,000
5,400
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5.15 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 15 –
Rhaid sefydlu dulliau ymarferol o ddelio â
phroblem sbwriel a ragwelir

MATER: Awgryma ymgynghoriadau bod y
cyhoedd yn ystyried bod sbwriel yn broblem yng
nghefn gwlad.

Mae'r Cyngor yn cydnabod bod rhai enghreifftiau
o hyn – ond dengys profiad bod y broblem yn llai
nag a dybir. Felly, dylai'r camau a awgrymir fod yn
rhai ymarferol – tra ar yr un pryd yn cynnig peth
sicrwydd damcaniaethol.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Nodir yn ffurfiol yn
Adran 3.6 ( Golwg Gyffredinol ar yr Ymgynghoriad)
bod canran sylweddol o ymatebwyr i holiadur Mai
2005 wedi dynodi ‘lleihau sbwriel’ fel mater o
flaenoriaeth.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Mae'r
Tîm Hawliau Tramwy â'u bryd ar gychwyn system
lem o archwiliadau fydd yn caniatáu i ardaloedd
sy'n cael trafferthion sbwriel i gael eu canfod ar eu
hunion. Mae hyn yn rhan o 'strategaeth
gyffredinol cynnal a chadw' a gyflwynwyd ar gam
cynharach yn y Datganiad Gweithredu hwn.

Cynsail sylfaenol y strategaeth hon yw sefydlu
'hierarchaeth hawliau tramwy' fydd yn dynodi pa
mor aml y gwneir archwiliad – a'r amserlen ar
gyfer ymateb.

Bydd y tîm hawliau tramwy yn cysylltu â'u
cydweithwyr yn yr adran Rheoli Gwastraff i sicrhau
y delir ag anhwylustod o'r math hwn mewn modd
effeithlon.

Hwyrach y bydd rhaglennu 'archwiliadau sbwriel'
yn y dyfodol yn cael eu seilio ar wybodaeth a
gesglir drwy unrhyw system fonitro synhwyraidd.

Y llwybrau mwyaf poblogaidd sydd fwyaf tebygol
o gael problemau sbwriel. Fodd bynnag, gallai
llwybrau sy'n cael ychydig iawn o ymwelwyr gael
eu problemau am nad ydyn nhw'n plismona'u
hunain.

Byddai arwyddion mwy effeithiol hefyd yn
chwarae rhan yn y frwydr yn erbyn sbwriel.

Defnyddir geiriad priodol ar arwyddion a fydd yn
annog a gofyn i ddefnyddwyr fynd â’u sbwriel
adref gyda nhw.

Fel y nodwyd yn flaenorol, dylid cynnwys rhif ffôn
cyswllt ar fynegbyst fel y gellir adrodd wrth y tîm
hawliau tramwy ar unwaith am unrhyw broblem.

Yn ychwanegol, dylid cynnwys rhif 101 y Cyngor ar
bob arwydd newydd a osodir.

Mae’r gwasanaeth 101 yn darparu opsiwn ar gyfer
cofnodi materion lleol o ymddygiad
gwrthgymdeithasol sy’n ddifrifol - ond heb fod o
natur ddifrifol.

Caiff y digwyddiadau hyn wedyn eu cyfeirio at y
corff priodol naill ai o fewn yr Heddlu neu’r
Awdurdod Lleol.

Dylid gosod yr arwyddion hyn ar lwybrau uchaf eu
blaenoriaeth.

Byddai cynnwys rhifau ffôn perthnasol yn y 'Llais y
Ddinas' hefyd yn gam digon rhesymegol.
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SUSTRANS yw'r mudiad cenedlaethol gwirfoddol
cydnabyddedig sy'n cynnal a chadw llwybrau
beicio a llwybrau eraill. Mae SUSTRANS cyn hyn
wedi cydlynu ymgyrchoedd casglu sbwriel.

Hwyrach bod y tîm hawliau tramwy wedi bod yn
ddiofal i beidio â chyfathrebu SUSTRANS yn
rheolaidd.

Pe byddai SUSTRANS yn cytuno, hoffai’r tîm
hawliau tramwy sefydlu perthynas anffurfiol i
ryngweithio, cydlynu a chydweithio.

Byddai perthynas fel hyn hefyd yn cael ei
hargymell (ac felly dylid ei dilyn) gyda’r
Ymddiriedolaeth Brydeinig dros Wirfoddolwyr
Cadwraeth YBGC (BTCV).

Mae YBGC yn fudiad elusennol sy’n dymuno (drwy
gynhwysiad, hygyrchedd a dewis) creu
amgylchedd cynaliadwy, iach. Felly, bydd YBGC yn
darparu gwirfoddolwyr i helpu mewn amrywiaeth
o brosiectau os ydyn nhw’n ystyried eu bod am
gyflawni’r nod hwn.

Mae cynnwys y gymuned yn hanfodol er mwyn
cymell pobl i ymfalchïo yn eu hardal a'r
amgylchedd a rhaid i hyn fod yn arbennig o wir am
y to iau.

Fel y cyfeiriwyd eisoes, mae'n hanfodol
gweithredu'r 'Rhaglen Gweithdy Ysgolion'.

Rhaid i'r rhaglen hon ddelio â'r elfennau
cymdeithasol a phersonol sy'n galw am ymddwyn
yn gyfrifol er bod cyfoedion yn dewis peidio
gwneud hynny.

Yn ei hanfod, gall y 'gadwyn resymu' hon gael ei
defnyddio wrth ofyn i'r cyhoedd i beidio â gadael
sbwriel ar eu hôl.

Gellid gofalu bod rhaglen o'r fath yn ddigon
rhyngweithiol drwy wahodd disgyblion i ddylunio
posteri i annog pobl i beidio â gollwng sbwriel.

Gellid defnyddio'r goreuon o'r rhain mewn
mannau hysbysrwydd dynodedig. Byddai
rhyngweithio o'r fath yn help i bwysleisio ac
atgyfnerthu’r neges.

Rhaid i Raglen Ysgolion fod yn ddigon manwl fel
bod y polisi'n cael ei gyflwyno'n gwbl eglur. Felly,
byddai'n dda cael cyngor gan rai mwy profiadol
mewn datblygu deunyddiau ar gyfer cyrsiau.

Ar fater gollwng sbwriel (ac yn y cyd-destun
ehangach, ymwybyddiaeth gymdeithasol) bydd
rhaid ceisio cyngor gan arbenigwyr ym maes
Datblygiad Personol a Chymdeithasol.

Gellir gwneud hyn drwy wneud defnydd o Faes
Gwasanaeth Ysgolion a Dysgu Gydol Oes y Cyngor.

Heb amheuaeth, gall cynllunio a gweithredu'r
prosiect hwn fynd â chryn amser y staff.

Ymddengys bydd hyn yn cyflawni un o feini prawf
'Strategaeth Cefn Gwlad Caerdydd' sy'n ceisio
cynnig '.....…Cymorth i ddehongli'r Cwricwlwm
Cenedlaethol ar bob pwnc..... Gall hyn alluogi
athrawon i ganfod y materion allweddol yn y
Cwricwlwm Cenedlaethol ym maes yr
amgylchedd'.
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Gweithred
Darged

15.1
15.2
15.3
15.4

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

133
400
333
N/A

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

133
400
333
N/A

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

133
400
333
N/A

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

400
1,200
1,000
N/A
2,600

5.16 Amcan a Blaenoriaeth Allweddol Rhif 16 –
Rhaid cyflawni nifer o ‘ddatrysiadau chwim’ er
mwyn tawelu meddwl y cyhoedd am
arwyddocâd cynllun gwella hawliau tramwy. I’r
gwrthwyneb, rhaid gweithredu cynlluniau ar
gyfer arolygon cyffredinol pellach o’r
rhwydwaith

MATER: Mae perygl i CGHT gael ei ystyried fel
datganiad o ddelfrydau nad ydyn nhw byth yn
debygol o gael eu cyflawni. Felly, mae’n bwysig
cyflwyno nifer o fesurau ar frys (a llwyddiannus) .
Byddai hyn yn dangos bod y ddogfen hon yn
cynrychioli ymrwymiad cyfreithiol at gyflawniadau
sylweddol.

Hefyd, mae’n bwysig bod arolygon cyffredinol
pellach o’r rhwydwaith yn cael eu cynnal yn gyson.
Bydd yr arolygon hyn yn fodd i’r tîm hawliau
tramwy fonitro effaith hirdymor y gweithredu a’r
mentrau a gynigir yn y ddogfen hon.

Dylid nodi bod yr adran hon yn rhoi pwyslais
sylweddol ar weithrediadau y soniwyd amdanyn
nhw eisoes yn y ddogfen hon.

Felly, mae’r ystyriaethau isod yn cynrychioli’r
Bwriad Allweddol a Blaenoriaethau olaf y CGHT.

Felly, bydd yr unig dabl newydd sydd raid ei
gynhyrchu ar gyfer yr adran hon yn rhoi manylion
o ‘ddilyniant y tasgau’ wrth gynnal arolwg
cyffredinol o’r rhwydwaith.

CYSWLLT Â’R ASESIAD: Does dim cyfeiriad
uniongyrchol yn y Cam Asesu at sicrhau ‘datrysiad
cyflym’. Fodd bynnag, gellid ei ystyried yn fater o
synnwyr cyffredin a phragmatiaeth bod rhai
tasgau’n cael eu cyflawni’n gyflym er mwyn profi
hyfywdra’r ddogfen gyfan.

ATEBION A AWGRYMIR A GWERTHUSO: Eisoes
mae San Ffagan wedi cael ei dynodi fel y brif ardal
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ar gyfer datblygu cylchdeithiau cerdded. Rhagwelir
y bydd tair cylchdaith gerdded yn cael eu sefydlu
(a’u hysbysebu) o fewn deunaw mis o gyhoeddi
cynllun gwella hawliau tramwy.

Mae dyddiadau cau’r prosiectau a chyllid yn
sicrhau y bydd Prosiect Llwybr yr Arfordir yn
datblygu’n gyflym.

Eisoes mae Swyddog Mynediad i’r Arfordir wedi
cychwyn ar ei waith a llinell ddymuniad wedi’i
sefydlu.

Dylai’r gwaith ar godi pont yn ardal Bae Caerdydd
fod yn tynnu i’w derfyn ar yr un pryd â chyhoeddi’r
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn.

Mae gwaith Grŵp Ffocws Mynediad i Bawb hefyd
yn mynd yn ei flaen wrth i CGHT gael ei orffen.

Mae aelodau’r Grŵp Ffocws Mynediad i Bawb
erbyn hyn wedi diffinio cylch gorchwyl y grŵp a
hefyd wedi nodi cyfres o dasgau uchel eu
blaenoriaeth.

Mae’r tîm hawliau tramwy hefyd yn parhau â’i
bolisi safonol o gael gwared â chamfeydd lle
bynnag posibl.

Yn yr un modd, mae’r tîm hawliau tramwy yn
cydweithio gyda phartneriaid o’r Grŵp Ffocws
Mynediad i Bawb a Chaerdydd Awyr Agored i
symud rhwystrau i feiciau lle bo’n briodol.

Gellir nodi yma hefyd yma bod archwiliad wedi’i
gynnal i ddichonolrwydd nifer o ‘lwybrau uchel eu

blaenoriaeth’ fel yr awgrymwyd gan Fforwm
Mynediad Lleol.

Mae’r tîm hawliau tramwy hefyd yn bwriadu
cwblhau’r dasg o nodi deg llwybr uchaf eu
blaenoriaeth yn o fuan.

Bwriad arall y soniwyd amdano eisoes yw bod
ymgyrch ’llwybr y tymor’ i’w gyhoeddi yn y ‘Llais y
Ddinas’.

Bydd hyn yn golygu cyhoeddi pedwar segment o
wybodaeth trwy gydol y flwyddyn. Bydd y cyntaf
o’r rhain yn cael ei gyhoeddi’r un pryd â CGHT ac
yn cyfeirio at ‘Hydref 2008’.

Mae’r ffaith bod Llais y Ddinas yn gyhoeddiad
mewnol yn golygu na fydd dim trafferth cyflawni
hyn.

Disgrifiwyd manteision cynnal prosiect peilot
droeon yn y ddogfen hon.

Byddai ymarfer o’r math yn golygu y gellid arbrofi
gyda dulliau arwyddo, monitro a marchnata ac yn
hwyluso gwerthusiad o dechnegau newydd cyn
gwneud ymrwymiad cyffredinol.

Felly, dylid cychwyn prosiect peilot tebyg fel mater
o flaenoriaeth – i ddarparu sail ar gyfer
dadansoddi yn y dyfodol.

Disgrifiwyd eisoes sut bydd ‘Hierarchaeth Hawliau
Tramwy’ yn sail i arolwg a monitro rhwydwaith
Hawliau Tramwy Caerdydd. Bydd y system hon yn
caniatáu gwerthuso adrannol agos a rheolaidd.



Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 1 -16 – Crynodeb Terfynol o’r Gost:

NB: Greater detail in relation to task/cost breakdown is presented in Appendix 5.

Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Fodd bynnag, byddai'n nod hanfodol hefyd i
gynnal arolygon cyson o’r holl rwydwaith.

Gallai hyn fod yn werthfawr, oherwydd y byddai’n
caniatáu golwg cyffredinol o’r holl lwyddiannau a
methiannau’r mentrau ar gyfer y rhwydwaith.

I’r perwyl hwn, dylid gweithredu polisi ffurfiol sy’n
awgrymu cynnal arolwg cyffredinol o’r rhwydwaith
bob tair blynedd. Bydd hyn yn cyfateb yn briodol
ag atodiadau i 'Lwybrau'r Dyfodol’.
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Targeted Action

16.1

Estimated Cost
08/09 (£)

5,333

Estimated Cost
09/10 (£)

5,333

Estimated Cost
10/11 (£)

5,333

Total Estimated
Cost (£)

16,000
16,000
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Amcan a Blaenoriaeth Allweddol 1 -16 – Crynodeb Terfynol o’r Gost:

D.S.: Cyflwynir mwy o fanylion am y tasgau/dadansoddiad cost yn Atodiad 5.

FFIGYRAU’R LLINELL ISAF:

Amcangyfrif o’r ffigyrau blynyddol ar gyfer gweithredu pob mesur yn y Cynllun Gwella hawliau Tramwy hwn
yw: £427,032

Amcangyfrif o’r gost i weithredu pob mesur yn y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy hwn dros y cylch cyntaf o
dair blynedd yw: £1,281,100

Amcan a Blaenoriaeth
Allweddol

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Cyfanswm

Amcangyfrif Cost
08/09 (£)

206,433
21,200
3,333

13,333
N/A

12,300
76,367

700
21,167
25,400
13,333
17,933
7,533
1,800
867

5,333
427,032

Amcangyfrif Cost
09/10 (£)

206,433
21,200
3,333

13,333
N/A

12,300
76,367

700
21,167
25,400
13,333
17,933
7,533
1,800
867

5,333
427,032

Amcangyfrif Cost
10/11 (£)

206,433
21,200
3,333

13,333
N/A

12,300
76,367

700
21,167
25,400
13,333
17,933
7,533
1,800
867

5,333
427,032

Cyfanswm
Amcangyfrifon Cost (£)

619,300
63,600
10,000
40,000

N/A
36,900

229,100
2,100

63,500
76,200
40,000
53,800
22,600
5,400
2,600

16,000
1,281,100



Caiff gweithredu CGHT ei fonitro’n briodol i benderfynu ei
lwyddiant yn erbyn ‘targedau cynnydd’ – mae hon yn elfen
sylfaenol yn yr holl broses.

6. Casgliad



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Fel y nodwyd eisoes bydd y Cyngor yn defnyddio'r
Fforwm Mynediad Lleol (FFMLL) fel baromedr i’r
broses fonitro hon.

Gosodir eitem benodol ar agenda pob cyfarfod o'r
FFMLL i sicrhau adborth rheolaidd ac archwilio
effeithiol. Hefyd, bydd Adroddiad Blynyddol FFMLL
yn ddogfen bwysig iawn o ran cofnodi a hysbysebu
‘r cynnydd. Bydd cofnodi ffigurau Dangosyddion
Gwerth Gorau yn rhan allweddol o’r adroddiad
hwn.

Bydd dadansoddiad o’r fath yn fodd i ddehongli a
yw nodau CGHT yn cael eu cyflawni a pha
wendidau sydd i’w canfod.

Mae'r cylch tair blynedd 'addasiadau i'r polisi'
hefyd yn creu cyfle i adolygu cynnydd ac asesu’r
angen am adnoddau ychwanegol a’r dull o’i
sicrhau.

Defnyddir holiaduron adborth (a dulliau eraill) i
ganfod ‘boddhad cwsmeriaid’, newid yn yr
anghenion a llwybrau i weithio arnyn nhw yn y
dyfodol.

Yn fwy cyffredinol, mae llunio’r ddogfen hon
wedi’n galluogi i nodi rhai ystyriaethau pwysig.

Er enghraifft, amlygwyd bod rhaid ystyried
Caerdydd yn fwy na chanolfan ddinesig. Er bod
Canolfan y Mileniwm yn ysblennydd (ac yn ffocws i
adloniant wedi’i drefnu) felly hefyd mae
Ucheldiroedd Mynydd y Garth a Chymoedd
Pentyrch.

Gellir dweud bod yr ‘atyniadau naturiol’ hyn yn
cynnig llawer mwy o ddefnydd anffurfiol o amser
hamdden sy’n fodd i wella iechyd a lles pobl.

Yn y Cam Asesu nodwyd hefyd sut mae ymroddiad
parhaus tîm hawliau tramwy Cyngor Caerdydd
wedi gwella cyflwr y rhwydwaith – a’r disgwyl ydy
y bydd yn gwella’n barhaus.

Daeth yn amlwg y bydd angen llawer o weinyddu i
lunio’r Map Terfynol a’r Datganiad. Bydd angen eu
diwygio i gydymffurfio â’r safon gyfredol.

Darparwyd manylion pellach am rôl hanfodol
Fforwm Mynediad Lleol Caerdydd.

Mae’n amlwg bod Fforwm Mynediad Caerdydd
wedi cyflawni ei ddyletswydd i ddarparu cyngor ac
ymgynghoriad ar wella mynediad i’r cyhoedd.
Mewn gwirionedd, mae cyngor a chyfarwyddyd y
Fforwm Mynediad Lleol wedi bod yn amhrisiadwy i
ddatblygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn
ystod y cyfnod ymgynghori.

Dysgwyd gwersi am y dulliau mwyaf effeithiol o
sicrhau bod pobl leol yn cymryd rhan. Dangosodd
y Cam Asesu’n glir bod rhai dulliau o ryngweithio
wedi bod yn llawer mwy llwyddiannus nag eraill.

Er enghraifft, cafwyd ymateb sylweddol i Holiadur
yn Llais y Ddinas Mai 2005 gan y gynulleidfa
draddodiadol. Wrth dargedu’n uniongyrchol
drwy’r Fforwm Mynediad Lleol, sicrhawyd
cyfraniadau nodedig gan nifer o grwpiau
defnyddwyr.
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Fodd bynnag, dangosodd dull ymgynghori ‘wyneb
yn wyneb’ bod trwch y boblogaeth yn llugoer – yn
enwedig ymhlith grwpiau defnyddwyr sydd fel
arfer, yn llafar eu barn.

Canfuwyd bod y dulliau cyfredol o hysbysebu a
hyrwyddo yn rhy draddodiadol a thrwsgl eu natur.
O ganlyniad, credir y dylid meddwl yn ehangach a
sicrhau bod cynulleidfa ehangach yn cael
gwybodaeth am hawliau tramwy. Mae hon yn
sialens fawr i’w hwynebu wrth weithredu CGHT.

Yr ystyriaethau hyn (ynghyd ag adborth y
cyhoedd) oedd sail llunio rhestr o amcanion
allweddol uchaf eu blaenoriaeth. Mae’r nodau hyn
yn cynnwys un amcan ar bymtheg ac ymdrinnir
â’r rhain drwy ddarpar broses cynllun busnes tair
blynedd.

Mae’r mesurau hyn yn darparu fframwaith i
sicrhau gwelliannau parhaus i rwydwaith hawliau
tramwy – a’i allu i ddarparu adnodd ymarferol ar
gyfer ei holl ddefnyddwyr.

Mae’r Adran Datganiad Gweithredu yn rhoi ’cig ar
esgyrn’ y pwyntiau gweithredu hyn.

Hanfod y rhan hon o’r ddogfen ydy ategu’r
strategaethau polisi eraill – gan gynnwys Cynllun
Cludiant Caerdydd. Mae hyn yn awgrymu felly, bod
mandad i wella materion mynediad.

Fodd bynnag, mae’n bwysig pwysleisio eto bod
gweithredu CGHT Caerdydd yn ‘gylch tair
blynedd’. O ganlyniad, mae set o weithrediadau
cychwynnol wedi cael ei lunio, gweithrediadau y
gellir yn realistig eu cyflawni o fewn cyfnod o dair
blynedd.
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Bydd y mesurau sylfaenol hyn yn caniatáu nodi
gweithgareddau mwy penodol yn nes ymlaen.
Serch hynny, rhagwelir y bydd yn rhaid delio â’r
Amcanion Allweddol hyn yn barhaus dros y cyfnod
llawn o 10 mlynedd.

Mae’n deg dweud bod y lefel o’r adnoddau sydd
eu hangen (a nodwyd ar gyfer y tair blynedd
gyntaf) llawer uwch na’r lefel sydd ar gael ar hyn o
bryd.

Felly, bydd cynnydd yng Nghynllun Gwella Hawliau
Tramwy yn dibynnu ar sicrhau adnoddau
ychwanegol.

Os na cheir mwy o adnoddau (ar lefel uwch na’r
hyn a gynigir yn gyfredol) yna bydd oedi yng
nghyflawniad y rhaglenni yn y ddogfen hon.

Mae’r Cynulliad wedi ymrwymo i ddarparu cyllid
ychwanegol drwy Gyngor Cefn Gwlad Cymru ac
mae hyn i’w groesawu.

Fodd bynnag, mae’n glir na fydd y lefel hon o
gyllid ychwanegol yn ddigonol (ar ei ben ei hun) i
gynorthwyo’r Cynllun i’r graddau angenrheidiol

O ganlyniad, mae’r sialens wedi’i chyflwyno – ac
eisoes mae angen i flaenoriaethu’r tasgau i’w
gweithredu ymhellach.

103



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

104

Atodiadau

Atodiad 1: Proses Datblygu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Penodi
Unigolyn / Grŵp i fod yn
gyfrifol am ddatblygu’r

adroddiad.
Cychwynnywd: Chwefror ’04

Sefydlu amcanion terfynol
y prosiect a methodoleg
berthnasol Cychwynwyd:

Chwefror ’04
– Diwygiwyd: Tach’05 Cynnal gwerthusiad

ystadegol o reolaeth
gyfredol ‘hawliau

tramwy’.
Cychwynwyd: Mai ’02
Diwygiwyd: Tach’05Ymgynghoriad Rhif 1

Gwahodd cyfraniadau i
broses Asesu hawliau

tramwy.
Cychwynwyd: Mai’05 –

Diwygiwyd: Nov’05

Asesiad: Sefydlu
cryfderau a gwendidau

rheolaeth gyfredol
hawliau tramwy.

Cychwynwyd: Tach’05 –
Cwblhawyd Mehefin’06

Canfod cyfleoedd
amlwg ar gyfer

gwelliant a sefydlu
rhestr o flaenoriaethau
ar gyfer tasgau ar sail y

broses asesu.
Cwblhawyd: Mehefin’06

Ymgynghoriad Rhif 2
Ffenestr ar gyfer

adborth i’r data asesu.
Cynhaliwyd:
Mehefin’06
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Datganiad Gweithredu:
Cynnig amcanion/polisïau y
gellir eu cyflawni i ddelio’n
briodol â’r materion hynny
ar y rhestr tasgau uchaf eu

blaenoriaeth.
Cwblhawyd: Ionawr’07

Cynnal gwerthusaid o faterion
cyffredinol – yn benodol i

adolygu sut gall CGHT
gydymffurfio â chynlluniau a

pholisïau eraill.
‘Parhaus tan iddo gael ei

gyhoeddi’

Cyhoeddi a hysbysebu
fersiwn drafft o’r CGHT.

Cychwynwyd: Mehefin ’07
Ymgynghoriad Rhif 3
Ymgynghoriad 3 mis

statudol a Drafft y CGHT.
Cwblhawyd: Medi ‘07

Dod â’r cynllun i ben.
Cychwynwyd: Medi: ‘07

Cyflwyno fersiwn
derfynol o’r CGHT.

Cwblhawyd: Ebrill ‘08

Atodiad 1 (Parhad): Proses Datblygu Cynllun Gwella Hawliau Tramor
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Atodiad 2: Holiadur Hawliau Tramwy
Cyngor Caerdydd

Bwriad yr arolwg yw helpu Cyngor Caerdydd i lunio’i
Gynllun Gwella Hawliau Tramwy a’i gwneud hi’n haws i
gerddwyr, beicwyr, rhai sy'n marchogaeth a defnyddwyr
cerbydau priodol i fwynhau cefn gwlad. Mae Hawliau
Tramwy Cyhoeddus yn cynnwys llwybrau troed a
llwybrau marchogaeth ond nid pafinau ochr ffordd.
Cwblhewch yr holiadur a’i dychwelyd i’r cyfeiriad
rhadbost ar ddiwedd yr holiadur.

C1. Ydych chi’n ymateb fel (dewiswch y categori o’r
canlynol):

Preswylydd Sir Caerdydd �

Tirfeddiannwr Preifat (e.e. ffermwr) �

Grŵp diddordeb neu sefydliad �

Arall �

Ymwelydd â'r ardal �

Enw’r grŵp diddordeb neu sefydliad arall �

C2. Cod post cartref.....................................................................

C3. Grŵp oed (Ticiwch y blwch perthnasol)

15-24 � 25-34 � 35-54 �

55-64 � dros65 �

C4. Oes gennych anabledd a fyddai’n effeithio ar
eich gallu i gael mynediad i lwybrau cefn gwlad neu
fannau agored yng Nghaerdydd?

Nac oes � Oes – anawsterau symud �

Oes – anawsterau synhwyrau (golwg, clyw ayb.) �

C5. Pa mor aml ydych chi’n defnyddio llwybrau cefn
gwlad neu fannau agored yng Nghaerdydd neu mewn
man arall?

Yng Nghaerdydd Man arall

Bob dydd/ bron bob dydd � �

O leiaf unwaith yr wythnos � �

Unwaith bob pythefnos � �

Unwaith y mis � �

Llai aml � �

Byth � �

C6. At ba bwrpas ydych chi’n defnyddio llwybrau
cefn gwlad neu fannau agored yng Nghaerdydd neu
fan arall? (Ticiwch bob un sy’n berthnasol?)

Yng Nghaerdydd Man arall
Cerdded � �

Mynd â'r ci am dro � �

Beicio � �

Marchogaeth ceffyl � �
Gweithgareddau cerbydau a
dynnir gan geffyl � �

Gweithgareddau 4x4 � �

Beic modur (a gweithgareddau tebyg) � �

Fel tirfeddiannwr � �

Mynediad i
Siopau � �

Ysgolion � �

Gorsafoedd Trenau � �

Arosfannau bysys � �

Arall – rhowch fanylion....................................................................

C7. Hoffai Cyngor Caerdydd gael eich help i
flaenoriaethu gwelliannau i lwybrau cefn gwlad neu
fannau agored o fewn Caerdydd. Ticiwch isod i
ddangos a yw’r canlynol yn broblem yn eich Ardal.
(D.S. – ddim pafinau ffordd)

Cerdded marchogaeth beicio arall

� � � �

� � � �

� � � �

Llwybrau heb eu
marcio’n ddigon da

Dydy llawer o’r Hawliau
Tramwy cyhoeddus ddim
wedi’u marcio ar y Map
Ordnans

Gormod o
gamfeydd/rhwystrau
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Cerdded marchogaeth beicio arall

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

� � � �

Arall – rhowch fanylion.....................................................................
...................................................................................................................

C8. Rhestrwch hyd at 3 pheth yn nhrefn eu
pwysigrwydd i chi, sydd fwyaf angen eu gwella.
Gallan nhw fod ar y rhestr neu eich syniadau eich hun.

Y gwelliant mwyaf pwysig..............................................................

2il Flaenoriaeth...................................................................................

3ydd Blaenoriaeth..............................................................................

C9. Petai’r gwelliannau yr hoffech gael eu gwneud
wedi eu cwblhau, a fyddech chi’n defnyddio’r llwybrau
cefn gwlad neu’r mannau agored o fewn Caerdydd yn
fwy aml? (ticiwch bob un sy’n berthnasol).

Byddwn, yn fwy aml �

Byddwn – ystod ehangach o lwybrau �

Na fyddwn �

Ddim yn gwybod �

C10. Beth ydych chi’n ei feddwl yw’r peth gorau am y
llwybrau cefn gwlad neu fannau agored?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

C11. A fyddech chi’n hapus i Gyngor Caerdydd
gysylltu â chi os oes angen rhagor o fanylion am eich
barn; rhowch eich enw a'ch rhif ffôn/cyfeiriad e-bost.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Dychwelwch i Ganolfan Ymchwil Cyngor Caerdydd,
Neuadd y Sir.
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Llwybrau wedi’u
blocio’n fwriadol

Camfeydd/giatiau
mewn cyflwr gwael

Dim digon o wybodaeth
am y llwybrau

Anodd defnyddio
gwybodaeth am y llwybr

Dim digon o
gysylltiadau a
chylchdeithiau

Llwybrau wedi gordyfu

Wyneb y llwybrau’n
rhy fwdlyd neu arw
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Atodiad 3: Hierarchaeth Hawliau
Tramwy

Arolygon
Mae Deddf Priffyrdd 1980, adran 36 (d) yn gosod
dyletswydd ar awdurdodau priffyrdd i gynnal a
chadw hawliau tramwy cyhoeddus. O ganlyniad,
dylai fod gan y Cyngor system i ddelio â'i
ddyletswydd statudol i ddiogelu buddiannau’r
Cyngor.

Mae system arolygu gadarn gyda pholisi clir ar
hierarchaeth, mynychder arolygon, ymateb i
gwynion y cyhoedd a gweithdrefn i drwsio
diffygion, yn amddiffyn y Cyngor rhag i drydydd
parti hawlio iawndal am niwed neu golled a hefyd
yn y system i ofalu bod y rhwydwaith hawliau
tramwy mewn cyflwr derbyniol.

Er mwyn rheoli’r adnoddau sydd ar gael i’r Tîm
Hawliau Tramwy yn well, rhannwyd y rhwydwaith
hawliau tramwy yn bum categori yn nhrefn eu
pwysigrwydd fel a ganlyn:-

Llwybrau Craidd
Yn unol â pholisi’r Cyngor, ystyrir bod y llwybrau
canlynol o werth strategol i feicwyr a cherddwyr
symud ar eu hyd.
1. Llwybr Taith y Taf
2. Llwybr Elái
3. Llwybr y Rhymni

Llwybrau a Hyrwyddir
Dyma’r llwybrau a ddynodwyd eu bod yn agos at
atyniad poblogaidd a’u bod wedi eu hysbysebu
a’u marcio i annog pobl i’w defnyddio.

Llwybrau Diogelach i’r Ysgol
Y rhain yw’r llwybrau sy’n cynnwys hawliau
tramwy cyhoeddus ac sydd wedi’u dynodi a’u
hyrwyddo o dan fenter Llwybrau Diogelach i’r
Ysgol.

Mabwysiadu Cynllun Llwybr
Y rhain yw’r llwybrau sydd, fel arfer, dan nawdd
Cyngor Cymuned neu Grŵp Cyfeillion, sy’n cael eu
tramwyo’n gyson gan y rhai sy’n eu mabwysiadu i
sicrhau eu bod yn addas i gael eu defnyddio.
Hysbysir y tîm hawliau tramwy am ddiffygion ar
gyfer unrhyw anghenion gweithredu.

Llwybrau eraill
Y rhain yw’r mwyafrif llethol o lwybrau sy’n ffurfio
sail y rhwydwaith hawliau tramwy .

Caiff pob categori ei archwilio fel a ganlyn:-

Llwybrau Craidd …………………..Yn fisol
Llwybrau a Hyrwyddir……………..Yn fisol
Llwybrau Diogelach i’r Ysgol…….. Bob 3 mis
Cynllun Mabwysiadu Llwybr ……...Bob chwe mis
Llwybrau Eraill ……………………Yn flynyddol
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Diffygion
Ystyrir y canlynol yn ddiffygion sydd angen eu
trwsio neu eu symud:-

Ceudyllau ar wyneb llwybr,
Gwreiddiau yn y golwg yn achosi perygl i rywun
syrthio ar eu traws,
Llystyfiant yn llechfeddiannu’r llwybr,
Tyfiant drwy wyneb llwybr,
Rhigolau ar y llwybr,
Difrod i gamfeydd, gatiau neu bontydd,
Ffensys weiren bigog ar hyd llwybrau cul,
Unrhyw ffens neu adeilad sy’n achosi rhwystr i
lwybr, neu
Unrhyw beth arall a ystyrir yn niwsans neu’n
rhwystr.

Dylid cofnodi unrhyw ddiffyg a ddynodwyd yn
ystod arolwg a dylid asesu pa gategori o ymateb
sydd ei angen. Yna, dylid gweithredu fel a ganlyn:-

Amseroedd Ymateb i Ddiffyg

Achos brys
Dylid hysbysu swyddfa HT yn syth o unrhyw
ddiffygion a ystyrir eu bod yn fater o frys lle gallai
fod yn peryglu aelod o’r cyhoedd neu, os yw’n
briodol, eu trwsio neu eu diogelu tra ar y safle.
Cyfeirir y diffygion yn syth at dîm cynnal a chadw
hawliau tramwy a fydd naill ai’n trwsio’r diffyg
neu wneud y llwybr yn ddiogel dros dro hyd nes y
gellir ei atgyweirio’n barhaol.

Achos brys mawr
Caiff diffyg a ystyrir ei fod yn fater o frys, ond heb
fod yn beryglus, ei raglennu ar gyfer ei drwsio o
fewn 7 diwrnod o dderbyn y wybodaeth. Bydd
diffyg na ellir ei drwsio o fewn 7 diwrnod ei wneud
yn ddiogel hyd nes bydd contractwr allanol yn
gallu ei ddiogelu drwy weithdrefnau tendro am
swydd y Cyngor.

Heb fod yn achos brys
Bydd tîm cynnal a chadw hawliau tramwy yn
ymgymryd â thorri’r tyfiant a chlirio’r llystyfiant o
gwmpas camfeydd yn unol â’u trefn gwaith sydd
wedi’i raglennu.

Rhwystrau
Ymdrinnir â rhwystrau yn unol â gofynion
Cyfreithiol

Rhybudd Cyhoeddus o Ddiffygion/Rhwystrau
Archwilir y diffygion neu rwystrau a ganfuwyd gan
y cyhoedd a’u cyfeirio at y tîm hawliau tramwy o
fewn 7 diwrnod o dderbyn y wybodaeth ac
ymdrinnir â’r broblem yn unol â’r cyfarwyddiadau
Amser Ymateb i Ddiffyg uchod.
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Atodiad 4: Hawliau Tramwy Cyhoeddus

Dull o Symud Rhwystrau (Symudadwy)

1. Canfod achos/ffynhonnell y rhwystr.
2. Os yw’n briodol, symud y rhwystr yn syth.
3. Os mai’r tirfeddiannwr sy’n achosi’r rhwystr

h.y. ffens, wal, coeden ayb. Enwi’r perchennog
a gofyn yn gwrtais drwy lythyr iddo/iddi ei
symud o fewn 14 diwrnod.

4. Os bydd y tirfeddiannwr yn methu â symud y
rhwystr ar ôl cais cwrtais, anfon llythyr cryf yn
gofyn am ei symud o fewn 14 diwrnod .

5. Os bydd y tirfeddiannwr yn methu â symud y
rhwystr o fewn yr amser hwn, cysylltu â’r
gwasanaethau cyfreithiol i gyflwyno rhybudd
yn datgan y bydd y Cyngor yn gweithredu’n
briodol os na fydd yn cydymffurfio.

6. Os, ar ôl 28 diwrnod o dderbyn y rhybudd, bydd
y tirfeddiannwr yn dal heb symud rhwystr,
trefnu ei symud ac os yw’n briodol, ail-
arwystlo'r tirfeddiannwr.

Rhwystr i lwybr a achosir gan dirlithriad,
llifogydd/mwd, tyfiant h.y. coed a llwyni trwchus
(heb eu trwsio).

Methodoleg

1. Nodi achos y rhwystr.
2. Asesiad o’r hyn sydd ei angen i liniaru’r rhwystr
3. Sicrhau amcan bris am y gwaith fydd ei angen.
4. Ychwanegu at drefn gwaith yn ôl trefn

blaenoriaeth.

Blaenoriaeth

Y meini prawf canlynol fydd yn penderfynu ar y
blaenoriaethau .

1. Y risg i’r cyhoedd o’i adael.
2. Y gost.
3. Amharu ar y cyhoedd.
4. Defnydd Blaenorol.

Bydd cyfarfod tîm misol yn hwyluso’r gwaith o
sefydlu ‘targed datrys’ bob mis.
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Dilyniant Tasg

1.1.1) Ymchwilio a dynodi
llwybrau a ddefnyddir fel
rhai hawliau tramwy mewn
ardaloedd oedd wedi eu
heithrio cyn hyn.

1.1.2) Ychwanegu llwybrau
at fap sail gweithio (graddfa
1:10,000 ) ac ysgrifennu
datganiadau terfynol.

1.1.3) Digideiddio'r map sail
ar raddfa 1:10,000 (i wella
manylder).

1.1.4) Trosglwyddo
gwybodaeth ddigidol i'r map
sail o 1:25,000 a'i argraffu.

1.1.5) Cynnal proses
gyfreithiol i greu'r map
diffiniol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

2 flynedd (Tasg
tymor byr)

1 flwyddyn
(Tasg tymor byr)

6 mis
(Tasg tymor byr)

1 mis
(Tasg tymor byr)

6 mis
(Tasg tymor
canolig)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2006

1 Tach 2008

1 Tach 2009

1 Ebrill 2010

1 Tach 2010

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 4,200 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 2,100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 800 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 90 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 1050 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

84,000
Costau Staff

42,000
Costau Staff

16,000
Costau Staff
2,000
Gweithrediad

1,800
Costau Staff

21,000
Costau Staff

Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Gweithred Darged 1.1

Argymhelliad: Cynnal ymarfer er mwyn cynnwys
ardaloedd/llwybrau oedd wedi eu heithrio cyn hyn
ar Fap Terfynol sydd newydd ei gydgrynhoi.

Manteision cysylltiol: Bydd yr ymdrech hon yn
help i gynhyrchu ac i weinyddu’r map terfynol o
Gaerdydd.

Atodiad 5: CGHT/ Dilyniant Tasg/Dadansoddiad o'r Gost

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £166,800

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Arolwg Ordnans
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynhyrchu'r map diffiniol cyfunol dros ffrâm
amser sy'n hirach na'r un a nodir uchod.
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Dilyniant Tasg

1.2.1) Archwilio'r Map
Terfynol a'r cofnodion
cysylltiol er mwyn dynodi'r
baich gwaith.

1.2.2) Gweithio ar y
gorchmynion dargyfeirio a
diddymu – tua 10 y
flwyddyn.

1.2.3) Prosesu'r
gorchmynion diwygiadau
cyfreithiol a newid y map
Terfynol a'r datganiad.

1.2.4) Digideiddio data'r
Map Terfynol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd ‘parhaus’
(Tasg tymor hir)

3 blynedd ‘parhaus’
(Tasg tymor hir)

2 flynedd (Tasg
tymor byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2006

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 6,300 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 6,300 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 4,200 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 2,100 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

126,000
Costau Staff

126,000
Costau Staff

84,000
Costau Staff

42,000
Costau Staff
2,000
Gweithrediad

Gweithred Darged 1.2

Argymhelliad: Adolygu’r map terfynol cyfredol a
datrys unrhyw anghysonderau a ganfuwyd.

Manteision Cysylltiol: Bydd yr ymdrech hon yn
helpu i gynhyrchu a gweinyddu map terfynol ar
gyfer Caerdydd.

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £380,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Arolwg Ordnans
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl:
Cynhyrchu'r map diffiniol cyfunol dros ffrâm
amser sy'n hirach na'r un a nodir uchod.
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Gweithred Darged 1.3

Argymhelliad: Cyfnerthu'r Map Terfynol – gan
gynnwys ardaloedd a gwybodaeth o hen fap
Morgannwg.

Manteision Cysylltiol: Bydd yr ymdrech hon yn
help i gynhyrchu a gweinyddu'r map terfynol ar
gyfer Caerdydd.

Dilyniant Tasg

1.3.1) Sicrhau bod
anghysonderau a ganfuwyd
yn yr hen fap terfynol wedi
eu datrys.

1.3.2) Gan ddefnyddio
gwybodaeth ddigidol (a map
graddfa 1: 25,000) argraffu
map terfynol wedi ei
gyfnerthu ar gyfer Caerdydd.

1.3.3) Gweithredu'r broses o
gyhoeddi'r map terfynol
newydd hwn.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
canolig)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2010

1 Tach 2010

1 Ebrill 2011

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 1,050 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 90 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 1,050 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

21,000
Costau Staff

1,800
Costau Staff

21,000
Costau Staff
2,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £45,800

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Arolwg Ordnans
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd
Adran Gwasanaethau Cyfathrebu Cyngor
Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynhyrchu'r map terfynol cyfunol dros ffrâm
amser sy'n hirach na'r un a nodir uchod.



Gweithred Darged 1.4

Argymhelliad: Gwaith parhaus i ganfod llwybrau
heb eu cofrestru (mewn cydweithrediad â grwpiau
defnyddwyr) er mwyn eu cynnwys mewn mapiau
terfynol yn y dyfodol.

Manteision Cysylltiol: Bydd yr ymdrech hon yn
helpu i gynhyrchu a gweinyddu map terfynol ar
gyfer Caerdydd.

Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

114

Dilyniant Tasg

1.4.1) Drwy'r Fforwm
Mynediad Lleol (a
chyfarfodydd ad hoc eraill â
grwpiau defnyddwyr) fel y
gellir hwyrach cynnwys y
llwybrau ar y map terfynol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2006

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Y Cynghorau Cymuned
Crwydrwyr Caerdydd
BHS
SAFE
Tirfeddianwyr
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na chlustnodir
cyllid ychwanegol yna gellid parhau i weithredu ar
hwn – ond yn dameidiog yma a thraw.
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Gweithred Darged 1.5

Argymhelliad: Edrych ar y posibilrwydd o gyflogi
Swyddog Map Terfynol un pwrpas. Eiriolaeth am
ragor o gyllid oddi wrth Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

Manteision Cysylltiol: Byddai hyn yn help i
gyflymu cynhyrchu a gweinyddu map Terfynol ar
gyfer Caerdydd.

Dilyniant Tasg

1.5.1) Gofyn am sêl bendith
y Fforwm Mynediad Lleol ar
gyfer yr eiriolaeth am ragor
o gyllid oddi wrth y Cyngor
Cefn Gwlad i wireddu hyn.

1.5.2) Cysylltu â Chyngor
Cefn Gwlad Cymru am y
posibilrwydd o sicrhau cyllid
ychwanegol i gyflogi
Swyddog Map Terfynol
penodol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 mis (Tasg tymor
byr)

(O bosib) 3 blynedd
'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Mai 2008

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

1 aelod cyfredol o
staff – 10 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff
25,000
(Posibl)
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £25,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl:
Na fydd hi'n bosibl cyflogi Swyddog Map Terfynol
un pwrpas.



Gweithred Darged 1.6

Argymhelliad: Rhaid rhoi mwy o bwyslais a
hyrwyddiad i'r cymalau sydd yn berthnasol i
hawliau tramwy yn y Canllawiau Cynllunio Atodol.

Manteision Cysylltiol: Bydd y weithred hon yn
gostwng yr achosion o wrthdaro rhwng hawliau
tramwy cyhoedd a materion cynllunio. Felly, bydd
hyn yn mynd rhan o'r ffordd tuag at gynnal a
chadw'r map terfynol ar gyfer Caerdydd.
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Dilyniant Tasg

1.6.1) Bydd dogfen
Canllawiau Cynllunio Atodol
ar gael ar wefan Caerdydd
Awyr Agored.

1.6.2) Bydd copïau o'r
Canllawiau Cynllunio Atodol
ar gael o Swyddfeydd y
Cyngor yn Heol Brindley
drwy ofyn am hynny.

1.6.3) Lle bo'n addas,
cyfeirnodir y ddogfen
Canllawiau Cynllunio Atodol
ym mhob gohebiaeth i'r
cynllunwyr.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

1 Ion 2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 5 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – cyfanswm
o25 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

100
Costau Staff

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £800

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Gwasanaethau Rheoleiddio Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na fydd cyllid
ychwanegol yn cael ei glustnodi yna gall y gwaith
hwn barhau i fynd rhagddo yn gyfan gwbl.
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Gweithred Darged 2.1

Argymhelliad: Cynnal ymchwiliad i’r posibilrwydd
o ffurfio a gosod rhagor o 'arwyddion cyffredinol'
er mwyn cyfeirio pobl yn well tuag at yr hawliau
tramwy cyhoeddus.

Manteision Cysylltiol: Byddai gwaith o'r fath yn
help i amlygu'r llwybrau lleol 'ar lawr gwlad' a'r
gobaith ydy y bydd hyn i raddau'n denu'r
defnyddwyr 'achlysurol' at yr hawliau tramwy.

Dilyniant Tasg

2.1.1) Cynnal ymarfer
'uwchben map' i ganfod 10
llwybr ddylai gael blaenoriaeth
wrth eu hyrwyddo.

2.1.2) Ystyried esiamplau o
'arfer da' mewn mynegbyst
sydd wedi eu defnyddio gan
awdurdodau lleol/sefydliadau
twristaidd eraill.

2.1.3) Yn seiliedig ar
esiamplau o arfer da – ffurfio
arddull briodol ar gyfer
'arwyddion ychwanegol' ar
gyfer hawliau tramwy i'r
cyhoedd.

2.1.4) Yn ddibynnol ar gyllid,
byddwn yn cychwyn ar adeg
gyfnodol o weithredu.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2007

1 Ion 2008

1 Gorffennaf
2008

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Costau Staff

500
Costau Staff

2,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £8,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Tîm Cefn Gwlad Cyngor Caerdydd
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal rhaglen ymchwil i ganfod yr arddull addas
ar gyfer yr arwyddion.



Gweithred Darged 2.2

Argymhelliad: Sefydlu proses i gyflawni
dangosydd perfformiad arwyddion penodol i
Gaerdydd.

Manteision Cysylltiol: Byddai mesur o’r fath yn
cynorthwyo’r broses o fonitro ac adolygu’r CGHT.
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Dilyniant Tasg

2.2.1) Cynhelir ymarfer
penodol i ganfod yr hawliau
tramwy sy’n hygyrch o
briffyrdd ag wyneb caled.

2.2.2) Yn ystod yr ymarfer
uchod, sefydlu gwaelodlin
drwy ganfod y nifer/canran o
lwybrau sydd wedi’u
harwyddo’n gywir.

2.2.3) Cyflwynir FFMLL
gyda’r wybodaeth hon ac
(ynghyd â’r tîm hawliau
tramwy) cytunir ar gyfradd
gwelliant blynyddol. Yna
bydd y tîm hawliau tramwy
yn ceisio cyflawni’r
disgwyliad hwn.

2.2.4) Bydd y FMLL yn
monitro ac adolygu’r tîm
hawliau tramwy yn flynyddol
drwy Adroddiad Blynyddol Y
FMLL.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2009

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

2,000
Costau Staff
10,000
Gweithrediad

500
Costau Staff
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £13,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Sefydlu meini prawf dangosydd perfformiad
arwyddion. Gwella arwyddion ar gyfradd arafach
nag sy’n ofynnol yn ôl y ffigwr gwella y
penderfynwyd arno.



Gweithred Darged 2.3

Argymhelliad: Archwiliad i’r posibilrwydd o osod
hysbysfyrddau ychwanegol ar lwybrau dynodedig.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn cynorthwyo
pobl i ganfod a dilyn llwybr dynodedig.
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Dilyniant Tasg

2.3.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ i ganfod 10
llwybr ddylai gael
blaenoriaeth wrth eu
hyrwyddo.

2.3.2) Ar sail profiad
blaenorol (a phrofiad
Partneriaid Caerdydd Awyr
Agored) bydd math priodol o
hysbysfwrdd yn cael ei nodi.

2.3.3) A dibynnu ar gyllid,
cychwynnir ar gyfnod o
Weithredu ar lwybrau â
blaenoriaeth. Rhagwelir
bydd cyllid ar gael i osod 1
bwrdd bob blwyddyn.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ion 2008

1 Gorffennaf
2008

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff

2,000
Costau Staff
12,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £14,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Cyngor Cefn Gwlad Cymru

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Ganfod fformat dymunol ar gyfer yr
hysbysfyrddau.
Gosod un hysbysfwrdd bob blwyddyn.
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Gweithred Darged 2.4

Argymhelliad: Sicrhau bod mapiau llwybrau ar
gael drwy wefan y Cyngor.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
darparu mwy o eglurhad am y graddau a lleoliad y
rhwydwaith. Bydd hyn o gymorth i aelodau’r
cyhoedd i gynllunio llwybr dymunol.

Dilyniant Tasg

2.4.1) Sicrhau bod y
cysylltiadau priodol ar
wefannau Caerdydd Awyr
Agored/Hawliau Tramwy â
chyfleuster mapio Caerdydd.

2.4.2) Archwilio materion
hawlfraint i sicrhau y gellir
ailgynhyrchu’r mapio hyn
gan y cyhoedd.

2.4.3) Cysylltu â Maes TG y
Cyngor er mwyn sicrhau (lle
bo’n bosib) bod mapio ar
gael ar dudalennau y gellir
eu hargraffu.

2.4.4) Parhau i archwilio i
ffyrdd a dulliau o
ddefnyddio technoleg
newydd yn briodol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Tach 2008

1 Tach 2008

1 Tach 2008

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

200
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na chlustnodir
cyllid ychwanegol yna gellid parhau i weithredu ar
hwn – ond yn dameidiog yma a thraw.



Gweithred Darged 2.5

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
ceisio dynodi pyst marcio gyda chod lliw a’u
rhifo’n rhesymegol – gan gychwyn gyda’r rhai a
ddynodwyd yn rhai â blaenoriaeth.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn o gymorth i
aelodau’r cyhoedd wrth geisio cael mynediad i
lwybr.
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Dilyniant Tasg

2.5.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ i ganfod 10
llwybr i’w hybu’n rhai â
blaenoriaeth.

2.5.2) Bydd pyst marcio
wedi’u lliwio a’u rhifo gan
ddefnyddio stensil. Ar y
cychwyn, cyfyngir hyn i
lwybrau â blaenoriaeth.

2.5.3) Os yw’n llwyddiannus,
datblygir y fenter ar draws y
rhwydwaith

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2008

1 Ion 2009

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 500 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

2,000
Costau Staff
500
Gweithrediad

10,000
Costau Staff
2,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £14,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gyfyngu’r ymarfer hwn i’r llwybrau a ddynodwyd
yn rhai uchel eu blaenoriaeth.
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Gweithred Darged 2.6

Argymhelliad: Dymuniad y tîm hawliau tramwy
yw sefydlu cyfres o deithiau dan arweiniad i
ddarparu cyfarwyddyd a sicrwydd ychwanegol.

Manteision Cysylltiol: Byddai mesur fel hyn yn
darparu gwybodaeth benodol am lwybr a’r gobaith
yw codi hyder pobl i archwilio’r rhwydwaith.

Dilyniant Tasg

2.6.1) Drwy’r ymarfer
‘uwchben map’ y cyfeiriwyd
ato eisoes, canfod
cylchdeithiau sydd â
nodweddion tymhorol amlwg.

2.6.2) Ar y cyd â Chaerdydd
Awyr Agored, canfod 4
‘llwybr y tymor’ i’w hybu.
Cynnal yr hyrwyddo
angenrheidiol.

2.6.3) Ystyried yr
hyfforddiant sydd ei angen
ar aelod o’r tîm hawliau
tramwy ddod yn arweinydd
taith. Bydd dau aelod o’r
staff yn gwneud yr
hyfforddiant hwn.

2.6.4) Sefydlu teithiau dan
arweiniad yn seiliedig ar
hyrwyddiad ‘llwybr y tymor’.

2.6.5) Ceisio canfod
arweinyddion teithiau o’r
gymuned yn gyffredinol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'

3 blynedd 'parhaus'

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ion 2008

1 Gorffennaf
2008

1 Tach 2008

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 75 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff
8,000
Gweithrediad

200
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

1,500
Costau Staff

500
Costau Staff



Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £11,700

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl:
Hyrwyddo dau ‘lwybr y tymor’ ac felly’n gostwng
nifer y teithiau dan arweiniad fyddai ar gael.
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Gweithred Darged 3.1

Argymhelliad: Mae’n angenrheidiol bod gwefan
hawliau tramor yn cael ei hadolygu a’i haddasu er
mwyn rhoi mwy o wybodaeth arni.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn o gymorth i
wneud gwybodaeth am y rhwydwaith hawliau
tramwy yn fwy gweladwy – ac felly’n ei gwneud yn
fwy hygyrch i aelodau’r cyhoedd.

Dilyniant Tasg

3.1.1) Cynnal arolwg o
gynllun cyfredol a chynnwys
gwefan hawliau tramwy.

3.1.2) Drwy Gaerdydd Awyr
Agored, cychwyn proses o
Ymgynghori gyda Thîm
Cyfathrebu’r Cyngor.

3.1.3) Ar y cyd â’r Tîm
Cyfathrebu, llunio cynllun
addas a chynnwys
diwygiedig ar gyfer gwefan
hawliau tramwy.

3.1.4) A dibynnu ar gyllid (ac
argaeledd y Tîm TG) caiff y
wefan hawliau tramwy ei
diwygio a’i gweithredu.

3.1.5) Sicrhau bod gwefan
hawliau tramwy yn
cysylltu’n briodol â gwefan
Caerdydd Awyr Agored.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Mai 2008

1 Awst 2008

1 Chwef
2009

1 Awst 2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

500
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

200
Costau Staff



Gweithred Darged 3.2

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
ystyried cychwyn ar Gynllun Sioe Deithio
Gymunedol.

Manteision Cysylltiol: Bydd mesur o’r fath yn
hwyluso targedu darpar ddefnyddwyr a’r
defnyddwyr cyfredol.
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,600

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na chlustnodir
cyllid ychwanegol yna gellid parhau i weithredu ar
hwn – ond yn dameidiog yma a thraw.

Dilyniant Tasg

3.2.1) Ar y cyd â Phartneriaid
Caerdydd Awyr Agored, bydd
y tîm hawliau tramwy yn
ceisio yn casglu adnoddau a
deunydd addas i gynnal sioe
deithio Gymunedol.

3.2.2) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn cynnal cyfres o
sioeau teithio cymunedol
dan faner Caerdydd Awyr
Agored. Gwneir hyn mewn
modd ad hoc mewn
lleoliadau strategol a
dargedwyd.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Mai 2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

2,000
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £3,200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na chlustnodir
cyllid ychwanegol yna gellid parhau i weithredu ar
hwn – ond yn dameidiog yma a thraw.
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Gweithred Darged 3.3

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
ceisio sefydlu ‘corff rhanbarthol’ gyda’u
cymheiriaid mewn awdurdodau cyfagos.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
gwneud rywfaint i hwyluso dull cydlynol o ddelio â
rheoli hawliau tramwy.

Dilyniant Tasg

3.3.1) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn cysylltu â’i
awdurdodau perthnasol
cyfagos er mwyn sefydlu
fforwm mynediad
rhanbarthol.

3.3.2) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn galw cyfarfod
gyda’i bartneriaid
rhanbarthol. Yn ystod y
cyfarfod hwn bydd y
cyfranogwyr yn llunio
datganiad o fwriad ar gyfer
y corff rhanbarthol hwn.

3.3.3) Sefydlir amserlen fel
bod y corff rhanbarthol hwn
yn cwrdd ddwywaith y
flwyddyn

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Ion 2009

1 Gorffennaf
2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 5 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

100
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £800

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Awdurdodau Cyfagos
Fforymau Mynediad Lleol Cyfagos

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.



Gweithred Darged 3.4

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
ceisio sefydlu ‘perthynas o gydweithredu’ gyda
busnesau a fyddai’n elwa petai mwy o ddefnydd
yn cael ei wneud o hawliau tramwy.

Manteision Cysylltiol: O ganlyniad i hyn, dylid
gweld cynnydd yn hybu hawliau tramwy ymhlith y
rhai a ystyrir fel ei gynulleidfa darged. Gallai
mentrau cydweithredu eraill olygu cynnydd yn lefel
y ddarpariaeth o wasanaethau ar gyfer
defnyddwyr yr hawliau tramwy.
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Dilyniant Tasg

3.4.1) Cynnal ymarfer i
ganfod darpar ‘bartneriaid
busnes’ yn agos i’r hawliau
tramwy. Hefyd canfod
allfeydd mân-werthu
arbenigol (cysylltiol) o fewn
Caerdydd.

3.4.2) Yna, rhaid i’r tîm
hawliau tramwy gynnal
cyfnod o ymgynghori gyda’r
busnesau hyn i ganfod y rhai
sy’n barod i gydweithio.

3.4.3) Ynghyd â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored, llunio deunydd
hyrwyddo priodol a’i
ddosbarthu.

3.4.4) Ddwywaith y flwyddyn,
cysylltu â ‘phartneriaid
busnes’ i benderfynu ar y
nifer o bobl a fyddai’n barod i
gymryd rhan.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Gorffennaf
2009

1 Hydref
2009

1 Hydref
2010

1 Ebrill 2011

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

200
Costau Staff
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £3,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Os na chlustnodir
cyllid ychwanegol yna gellid parhau i weithredu ar
hwn – ond yn dameidiog yma a thraw.



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Gweithred Darged 4.1

Argymhelliad: Cynnal ymarfer i ganfod mannau
strategol ar gyfer cylchdeithiau strategaeth.
Cychwyn ar Weithredu’r cylchdeithiau hyn.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn o gymorth i
gynyddu darpariaeth y mesur poblogaidd.
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Dilyniant Tasg

4.1.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ ac ar safle i
ganfod lleoliad a
dichonolrwydd pob darpar
gylchdaith.

4.1.2) Cynnal gweithdai
FFMLL (a chysylltu â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored) er mwyn
blaenoriaethu llwybrau.

4.1.3) Cychwyn graddol i
Weithredu llwybrau ar sail
rhestr o flaenoriaethau.
Bwriad i sefydlu 2 gylchdaith
y flwyddyn.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2007

1 Ebrill 2008

1 Tach 2008

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 1,000 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

2,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

20,000
Costau Staff
6,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £29,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Weithredu 1 cylchdaith yn flynyddol
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Dilyniant Tasg

4.3.1) Cysylltu â’r
Gwasanaethau Parciau
(drwy Gaerdydd Awyr
Agored) i sicrhau bod y
cynnal a’r cadw yn parhau.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

Gweithred Darged 4.3

Argymhelliad: Sicrhau bod ymylon gwyrdd sy’n
rhan o gylchdeithiau’n cael eu cynnal a’u cadw’n
briodol.

Manteision Cysylltiol: Bydd y cynnal a’r cadw hyn
(pan fydd angen) yn caniatáu ffurfio a hyrwyddo
cylchdaith gyfan.

Gweithred Darged 4.2

Argymhelliad: Mwy o gysylltiad â’r Ymgyrch
‘Cerdded ar gyfer Iechyd’ o ran hyrwyddo
cylchdeithiau yn benodol.

Manteision Cysylltiol: Byddai cysylltiad o’r fath yn
hwyluso darpariaeth fwy cydlynol a hyrwyddiad o
gylchdeithiau.

Dilyniant Tasg

4.2.1) Mae cynrychiolydd
‘Cerdded ar gyfer Iechyd’
eisoes yn cymryd rhan ym
mhroses Caerdydd Awyr
Agored. Fel y cyfryw, gellir
delio â’r holl brosesau o fewn
y cysyniad hwn.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 75 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,500

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau
tramwy yn ceisio cydweithio mewn partneriaeth
gyda’r
Ymgyrch ‘Cerdded ar gyfer Iechyd’
Partneriaid Eraill Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.



Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1,000
Costau Staff
8,000
Gweithrediad

Gweithred Darged 4.4

Argymhelliad: Rhoddir pwyslais arbennig ar
gylchdeithiau wrth hyrwyddo ‘Llwybr y Tymor’.

Manteision Cysylltiol: Bydd y gweithredu hwn yn
golygu pwyslais cynyddol ar ddarpariaeth
boblogaidd
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £500

Partneriaid Allweddol: Gobaith y tîm hawliau
tramwy yw gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd
Partneriaid eraill Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.

Dilyniant Tasg

4.4.1) Drwy’r ymarfer
‘uwchben map’ y cyfeiriwyd
ato’n flaenorol i ganfod
cylchdeithiau sydd â
nodweddion tymhorol amlwg.

4.4.2) Drwy Gaerdydd Awyr
Agored, sicrhau bod
gwybodaeth briodol yn cael
ei throsglwyddo i Faes
Gwasanaeth Cyfathrebu’r
Cyngor

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2008

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – cyfanswm
50 awr

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): 9,000

Partneriaid Allweddol: Gobaith y tîm hawliau
tramwy yw gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Partneriaid eraill Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Hyrwyddo 2 gylchdaith yn unig (fel ‘llwybrau’r
tymor’) y flwyddyn
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Dilyniant Tasg

6.1.1) Canfod unigolion (yn
fewnol yn y Cyngor neu’n
allanol) sydd â diddordeb
mewn materion o’r fath.

6.1.2) Sefydlu siarter ar gyfer
darpar ymdrechion a diffinio
cylch gorchwyl cyfrifoldebau’r
grŵp.

6.1.3) Yn unol â chylch
gorchwyl y grŵp, canfod cyfres
o dasgau (realistig) y gallai
RAFA ymgymerwyd â nhw

6.1.4) Canfod ffynonellau
cyllid fydd yn galluogi i RAFA
ymgymryd â’r tasgau hyn.

6.1.5) Ar ôl sicrhau cyllid,
ymgymryd â thasgau
priodol.

6.1.6) Ar ôl ymgymryd â’r
tasgau hyn, bydd y grŵp yn
adolygu’r sefyllfa a chanfod
set arall o dasgau.

Gweithred Darged 6.1

Argymhelliad: Sefydlu a ffurfioli Grŵp Ffocws
Mynediad i Bawb i Gefn Gwlad (RAFA). Canfod
tasgau allweddol (a realistig) i’w hystyried a’u
Gweithredu.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn sicrhau bod
sylw penodol yn cael ei roi ar fater o bwys. Mae
hefyd yn hanfodol bod y grŵp hwn yn gwneud
cyfraniad gwerthfawr yn hytrach na bodoli fel ‘siop
siarad’ yn unig.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Mehefin
2006

1 Mehefin
2007

1 Ion 2008

1 Ion 2008

1 Ion 2009

1 Ion 2010

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

200
Costau Staff

2,000
Costau Staff
20,000
Gweithrediad

500
Costau Staff



Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £23,900

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl:
Ffurfioli’r grŵp a sefydlu tasg ‘rhestr dymuniad’.
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Gweithred Darged 6.3

Argymhelliad: Cynhyrchu pecyn cyflwyniad a fydd
o gymorth i’r rhai ag anabledd neu nam i
ddefnyddio’r rhwydwaith.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
darparu gwybodaeth a chyfarwyddyd i unigolion
allu penderfynu a ydyn nhw am ddefnyddio’r
llwybr ai peidio – a sut y gallan nhw gael
mynediad iddo.

Gweithred Darged 6.2

Argymhelliad: Pwyslais ar y polisi sy’n nodi y caiff
camfeydd eu (lle bo’n bosibl) eu symud a rhoi
giatiau yn eu lle.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn help i wneud y
rhwydwaith hawliau tramwy’n llawer mwy hygyrch
i ddefnyddwyr anabl ac i’r rhai â nam arnynt.

Dilyniant Tasg

6.2.1) Hysbysebir y polisi
hwn o symud camfeydd ar
wefan Caerdydd Awyr
Agored ac ym mhob
cyhoeddiad perthnasol.

6.2.2) Gweithredir y polisi
hwn o symud cymaint â
phosib o gamfeydd.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – cyfanswm o
50 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

1,000
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tirfeddianwyr

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Dilyniant Tasg

6.3.1) Ystyried enghreifftiau
o ‘arfer da’ Meysydd
Gwasanaethau eraill y
Cyngor/Awdurdodau Lleol o
ran cynhyrchu pecyn
gwybodaeth o’r fath.

6.3.2) Cyflwyno
enghreifftiau perthnasol o
arfer da aelodau RAFA ac
annog ystyriaeth a
thrafodaeth ar ‘gryfderau a
gwendidau’ yr enghreifftiau
dan sylw.

6.3.3) Ar y cyd ag aelodau
RAFA, penderfynu ar
gynnwys priodol ‘pecynnau
cyflwyniad’ Caerdydd

6.3.4) Ar y cyd â Thîm
Cyfathrebu’r Cyngor (a
Phartneriaid eraill Caerdydd
Awyr Agored) penderfynu ar
ddichonoldeb cynhyrchu’r
pecynnau hyn.

6.3.5) Cynhyrchu’r ‘pecyn
cyflwyniad’ mwyaf priodol
dan faner Caerdydd Awyr
Agored

6.3.6) Ar y cyd â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored, sicrhau bod y
pecynnau hyn ar gael yn y
lleoliadau mwyaf addas.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 mis (Tasg tymor
byr)

3 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Mai 2009

1 Tach 2009

1 Dec 2009

1 March
2010

1 Medi 2010

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm).

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm).

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

200
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

500
Costau Staff
8,000
Gweithrediad

500
Costau Staff
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Gweithred Darged 6.4

Argymhelliad: Defnyddio iaith ddisgrifiadol er
mwyn i unigolion benderfynu drostyn nhw eu
hunain a yw llwybr yn addas ai peidio ar eu cyfer.
Rhaid sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i
bawb.

Manteision Cysylltiol: Bydd y fenter hon yn
darparu cyfarwyddyd pellach ar y defnydd o
hawliau tramwy heb fod yn nawddoglyd.

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £10,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
RAFA

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl:
Ystyried enghreifftiau o ‘arfer da’.
Penderfynu ar ‘gynnwys priodol’ y pecynnau
cyflwyniad.



Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
RAFA

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Dilyniant Tasg

6.4.1) Ystyried enghreifftiau
o ‘arfer da’ gan awdurdodau
lleol eraill.

6.4.2) Mewn cyfarfodydd ar
wahân, cyflwyno’r
enghreifftiau perthnasol o
‘arfer da’ i aelodau RAFA a
Chaerdydd Awyr Agored.

6.4.3) Ar y cyd â RAFA a
Chyfranogwyr Caerdydd
Awyr Agored, penderfynu ar
y modd mwyaf priodol i
ddisgrifio cyflwr yr hawliau
tramwy. Ar y dechrau, dylid
gwneud hyn ar y llwybrau
‘uchaf eu blaenoriaeth’.

6.4.4) Ar y cyd â’r Tîm
Cyfathrebu (a Phartneriaid
eraill Caerdydd Awyr Agored)
sicrhau bod y wybodaeth
hon ar gael i bawb. Dylid
gwneud defnydd helaeth ac
amlwg o wefan Caerdydd
Awyr Agored yn y broses
hon.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis
(Tasg tymor byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2007

1 Mai 2008

1 Tach 2008

1 Mai 2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm).

2 aelod cyfredol o'r
staff – cyfanswm 25
awr .

1 aelod o'r staff
cyfredol – cyfanswm
25 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

500
Costau Staff

500
Costau Staff
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Dilyniant Tasg

7.1.1) Cynnal ymarfer i
ganfod llwybrau sy’n syrthio
i wahanol gategorïau o
hierarchaeth hawliau
tramwy.

7.1.2) Ystyried y
posibilrwydd o gael rhaglen
gyfrifiadurol System Rheoli
Mynediad i Gefn Gwlad
(CAMS).

7.1.3) Datblygiad pellach o
ddarpar strategaeth cynnal
a chadw yn unol ag
egwyddorion Rheoli Asedau.

7.1.4) Gweithredu’r polisi.

7.1.5) Parhau i ymgynghori â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored a (dewis o) grwpiau
defnyddwyr allanol

Gweithred Darged 7.1

Argymhelliad: Cychwyn gweithredu strategaeth a
luniwyd ar gyfer cynnal a chadw a gorfodi.

Manteision Cysylltiol: Byddai strategaeth o’r fath
yn help i sefydlu mwy i gynllunio strategol a mwy o
reolaeth ar y rhwydwaith. O ganlyniad, gallai hyn
fod o help i wella cyflwr rhwydwaith hawliau
tramwy Caerdydd.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

1 Tach 2008

1 Tach 2009

1 Tach 2009

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 300 awr
(cyfanswm)

3 aelod cyfredol o'r
staff – 11,000 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

6,000
Costau Staff

220,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff



Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £227,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Adran Gwasanaethau TG Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Weithredu’r strategaeth a luniwyd yn ad hoc yn
hytrach nag mewn modd cynhwysfawr. Felly, bydd
hyn yn effeithio er gwaeth ar ba mor gyflym y
gellir gwella cyflwr y rhwydwaith.
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Dilyniant Tasg

7.2.1) Sicrhau bod
gweithdrefnau cynnal a
chadw a gorfodi a bennwyd
yn cael eu cyfleu i’r Rheolwyr
Gweithredol perthnasol, Prif
Swyddogion ac Aelodau’r
Adran Weithredol.

Gweithred Darged 7.2

Argymhelliad: Sicrhau bod gweithdrefnau cynnal
a chadw a gorfodi a bennwyd yn cael eu cyfleu i’r
Rheolwyr Gweithredol perthnasol, Prif Swyddogion
ac Aelodau’r Adran Weithredol berthnasol.

Manteision Cysylltiol: Bwriad y gweithredu hyn
fydd sicrhau nad oes anghysonderau anfwriadol
yn y weithdrefn.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir))

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Gwasanaethau Aelodau Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Costau Staff

500
Costau Staff

Gweithred Darged 7.3

Argymhelliad: Creu methodoleg o dan
weithdrefnau ‘Sicrhau Ansawdd’ i sicrhau bod
protocol gorfodi’n cael ei weithredu.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn sicrhau y
dilynir gweithdrefnau safonol (cam wrth gam) hyd
eu cwblhau fel na wneir polisi’r Cyngor yn
ddibwynt a dibwrpas.

Dilyniant Tasg

7.3.1) Cynnal arolwg o’r
gweithdrefnau gorfodaeth
presennol tra ar yr un pryd
yn unol â ‘chyfraith gwlad’.

7.3.2) Ystyried gyda Chyngor
Caerdydd enghreifftiau o
‘arfer da’ ehangach.

7.3.3) Llunio proses i’w
chynnwys yn system
‘Sicrhau Ansawdd’ y Cyngor
a sicrhau ei bod yn cael ei
gweithredu.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis (Tasg tymor
byr)

3 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ion 2008

1 Ebrill 2008

1 Gorffennaf
2008

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif o’r Gost (Cyfanswm): £1,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 8.1

Argymhelliad: Cychwyn cyfres o ‘deithiau dan
arweiniad’ i’w cynnal yn chwarterol.

Manteision Cysylltiol: Bydd dau bwrpas i’r mesur
hwn sef darparu eglurhad o’r llwybr a darparu
teimlad ei bod yn ddiogel yng nghwmni pobl eraill’.

Dilyniant Tasg

8.1.1) Drwy ymarfer
‘uwchben map’ y cyfeiriwyd
ato eisoes, canfod
cylchdeithiau sydd â
nodweddion tymhorol amlwg
er mwyn eu hyrwyddo.

8.1.2) Ar y cyd â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored, canfod 4 ’llwybr y
tymor’ i’w cerdded.

8.1.3) Ystyried lefel yr
hyfforddiant sydd ei angen
ar gyfer aelod o’r tîm
hawliau tramwy. Ymgymryd
â’r hyfforddiant hwn.

8.1.4) Sefydlu teithiau dan
arweiniad yn seiliedig ar ‘lwybr
y tymor’ a hyrwyddwyd.

8.1.5) Ceisio canfod
arweinwyr teithiau o’r
gymuned yn gyffredinol

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

6 mis (Tasg tymor
byr)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2008

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff
600
Gweithrediad

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,100

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Partneriaid Hyfforddi Addas

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Hyrwyddo dau ‘lwybr y tymor’ a thrwy hynny
ostwng nifer y cylchdeithiau dan arweiniad fyddai
ar gael. Byddai cyfyngu fel hyn yn golygu na ellid
cynyddu nifer yr ‘arweinwyr teithiau’ addas (ynghyd
â’r nifer o deithiau dan arweiniad fyddai ar gael).

Gweithred Darged 8.2

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
ceisio sicrhau bod llinellau gweld yn cael eu cynnal
lle bynnag posibl.

Manteision Cysylltiol: Gallai mesur ymarferol fel
hyn fod o help i sefydlu’r syniad ym meddwl pobl
nad ydy cefn gwlad wedi’i amgáu ac nad oes
‘corneli tywyll’.

Dilyniant Tasg

8.2.1) Cynhelir y gwaith
cynnal a chadw ar y
rhwydwaith yn unol â’r
strategaeth y rhoddwyd
manylion amdani ati eisoes.

Ffrâm amser
i'r Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): Eisoes wedi
cyfrif amdano.

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Y Cynghorau Cymuned
Crwydrwyr Caerdydd
BHS
SAFE
Tirfeddianwyr
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Weithredu’r strategaeth a luniwyd ad hoc yn
hytrach nag mewn modd cynhwysfawr. Felly, bydd
hyn yn effeithio er gwaeth ar ba mor gyflym y
gellir gwella cyflwr y rhwydwaith.
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Gweithred Darged 8.3

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
gofyn i’r Cynghorau Cymuned fod yn ‘glustiau’ yn
eu cymunedau.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn (gobeithio) yn
cychwyn ar gyfathrebu mwy effeithiol. Bydd y
ffaith bod Cynghorau Cymuned ynghanol yr hyn
sy’n digwydd yn eu cymunedau yn help i ganfod,
cofnodi a datrys problemau yn ynghynt.

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Staff Costs

Dilyniant Tasg

8.3.1) Cysylltu ag
Ysgrifenyddion y Cynghorau
Cymuned i benderfynu ar
lefel y brwdfrydedd sy’n
bodoli i weithredu. Bydd
angen penderfynu hefyd pa
alluoedd y mae’r Cynghorau
Cymuned yn eu meddu.

8.3.2) A member of the
rights of way team will make
themselves available for all
Community Council
meetings if a presence is
required.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 years ‘ongoing’
(Long term task)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 April 2008

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff - 25 awr
(cyfanswm)

2 current staff
members – 25 hours
(total)

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Cynghorau Cymuned

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 9.1

Argymhelliad: Ystyried mesurau posibl i sefydlu
rhwydwaith estynedig o draciau beiciau. Rhoi
pwyslais penodol ar ddefnyddio hen draciau
rheilffordd segur.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
hwyluso darpariaeth bellach o gyfleusterau ar
gyfer beicwyr.

Dilyniant Tasg

9.1.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ i ganfod ble
mae rheilffyrdd segur yn y Sir.

9.1.2) Canfod Tirfeddianwyr
perthnasol i’r prosiect hwn a
chychwyn ar drafodaethau.

9.1.3) Sicrhau bod cyswllt
addas rhwng grwpiau
defnyddwyr perthnasol a
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored.

9.1.4) Datblygu cysylltiadau
beiciau unigol (ychwanegol)
wrth iddyn nhw ’ddod ar
lein’.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

2 flynedd (Tasg
tymor canolig)

2 flynedd (Tasg
tymor canolig)

3 blynedd
'parhaus' (Tasg
tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Mai 2009

1 Mai 2009

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 300 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 1,000 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff

6,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

20,000
Costau Staff
10,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £38,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Tirfeddianwyr
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal ymchwiliadau cychwynnol i ganfod pwy
yw’r Tirfeddianwyr perthnasol a chael eu barn.
Creu dim ond un llwybr beicio ychwanegol bob 3
blynedd.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

2,000
Costau Staff
10,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £14,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Tîm Cefn Gwlad Cyngor Caerdydd
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal rhaglen ymchwil i benderfynu ar y dewis
ddull o arwyddion.

Gweithred Darged 9.2

Argymhelliad: Cynnal gwelliant i’r arwyddion ar
Lwybr y Taf.

Manteision Cysylltiol: Bydd yn sicrhau bod ffiniau
addas a chyfarwyddyd ar gael ar brif lwybrau
beicio.

Dilyniant Tasg

9.2.1) Cynnal arolwg o’r
arwyddion presennol ar
Lwybr y Taf.

9.2.2) Sicrhau bod cyswllt
addas rhwng y grwpiau
defnyddwyr perthnasol a
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored.

9.2.3) Ystyried enghreifftiau
o ‘arfer da’ arwyddion
awdurdodau lleol
eraill/byrddau croeso
perthnasol.

9.2.4) Yn dibynnu ar gyllid,
cychwyn ar gyfnodau
gwasgarog o weithredu.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd
'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Hydref
2008

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Hydref
2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £10,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Swyddog Beicio Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Yr Heddlu
Aelodau'r Wardiau
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal arolwg angenrheidiol o’r rhwydwaith a
chanfod rhwystrau sydd angen eu symud.
Dim ond symud un rhwystr yn unig bob blwyddyn

Gweithred Darged 9.3

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn symud
pob rhwystr i feiciau (modur) lle mae’n briodol i
wneud hynny.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn hwyluso symud y
rhwystrau ar y rhwydwaith ac yn help i bawb ei
ddefnyddio.

Dilyniant Tasg

9.3.1) Cynnal arolwg i
benderfynu ar leoliad
rhwystrau sydd eisoes yn
bodoli.

9.3.2) Sicrhau bod cyswllt
addas gyda’r grwpiau
defnyddwyr perthnasol.

9.3.3) Cysylltu â Swyddog
Beicio Cyngor Caerdydd a
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored.

9.3.4) Cysylltu â Swyddogion
yr Heddlu lleol ac Aelodau’r
Ward (lle bo’n briodol).

9.3.5) Symud y rhwystrau’n
gyfnodol lle bo’n briodol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Mehefin
2007

1 Mehefin
2007

1 Mehefin
2007

1 Ebrill 2008

1 Mehefin
2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

3 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad
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Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

1,000
Costau Staff

Gweithred Darged 9.4

Argymhelliad: Sicrhau bod sianelau cyfathrebu
effeithiol yn cael eu sefydlu gyda Swyddog Beicio’r
Cyngor.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn sicrhau y delir
â holl hawliau tramwy/materion beicio yn briodol.
Bydd y gweithredu hyn hefyd yn caniatáu
integreiddio addas rhwng CGHT a Strategaethau
Beicio Cyngor Caerdydd.

Dilyniant Tasg

9.4.1) Bydd aelod o’r tîm
hawliau tramwy yn mynychu
cyfarfodydd Parti Cyswllt
Datblygu Beicio yn
chwarterol.

9.4.2) Bydd cyfarfodydd
Caerdydd Awyr Agored yn
cynnwys materion beicio.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2007

1 Ebrill 2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Swyddog Beicio Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Dilyniant Tasg

10.1.1) Cysylltu â Chyngor
Cymuned Pentyrch. Sefydlu
partneriaeth waith i gynnal
ymarfer ymgynghorol yn y
gymuned leol.

10.1.2) Cynnal y
trafodaethau angenrheidiol
gyda thirfeddianwyr.

10.1.3) Cychwyn ar Broses
Gyfreithiol i sefydlu 2 lwybr
ceffyl yn ardal Pentyrch.

10.1.4) Cynllunio a
chynhyrchu deunydd
cyhoeddusrwydd.

Gweithred Darged 10.1

Argymhelliad: Ystyried y posibilrwydd o greu (i
gychwyn) man poblogaidd i farchogaeth yn y Sir.
Cynhelir trafodaethau â Chyngor Cymuned
Pentyrch i ganfod a fydden nhw am groesawu’r
ddarpariaeth hon. Defnyddir yr ymarfer hwn i
benderfynu a ellir lleihau’r gwrthdaro drwy
hyrwyddo defnydd penodol mewn mannau
arbennig. Mae’n bwysig nodi mai prosiect peilot
yn unig yw hwn.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn caniatáu
sefydlu llwybrau ceffyl. Bydd yr ymarfer hwn hefyd
(gobeithio) yn helpu rhywfaint i ddatrys y
gwrthdaro yn y defnydd.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis
(Tasg tymor byr).

1 flwyddyn
(Tasg tymor byr).

2 flynedd
(Tasg tymor
canolig).

6 mis
(Tasg tymor
canolig).

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Tach 2008

1 Mehefin

1 Mehefin

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 200 awr
(cyfanswm).

2 aelod cyfredol o'r
staff – 200 awr
(cyfanswm).

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff.

4,000
Costau Staff.

4,000
Costau Staff.
10,000
Gweithrediad.

1,000
Costau Staff.
2,000
Gweithrediad.
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £21,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cyngor Cymuned Pentyrch
Tirfeddianwyr
BHS
SAFE
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Greu 1 llwybr ceffyl ychwanegol yn ardal Pentyrch.
Hyrwyddo cyfyng iawn o’r ddarpariaeth hon.
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Gweithred Darged 10.2

Argymhelliad: Ystyried y posibilrwydd o
ddefnyddio ‘lonydd gwyrdd’ ar gyfer reidio
ceffylau.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
hyrwyddo’r ddarpariaeth o gyfleusterau ar gyfer
marchogwyr ymhellach.

Dilyniant Tasg

10.2.1) Cynnal ymarfer
sylfaenol ‘uwchben map’ i
ganfod lleoliad pob lôn
werdd.

10.2.2) Canfod tirfeddianwyr
a chychwyn ar y
trafodaethau angenrheidiol.

10.2.3) Cychwyn ar broses
gyfreithiol i greu 4 llwybr
ychwanegol ar gyfer ceffylau
gan ddefnyddio lonydd
gwyrdd.

10.2.4) Cynllunio a
chynhyrchu deunydd
hyrwyddo

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £24,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cyngor Cymuned Pentyrch
Tirfeddianwyr
BHS
SAFE
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Greu 2 lwybr ar gyfer ceffylau gan ddefnyddio
lonydd gwyrdd.
Hyrwyddiad cyfyng iawn o’r ddarpariaeth hon.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis
(Tasg tymor byr).

2 flynedd.
(Tasg tymor
canolig).

2 flynedd.
(Tasg tymor
canolig).

6 mis
(Tasg tymor
canolig).

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2008

1 Mai 2009

1 Mai 2010

1 Mai 2011

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 300 awr
(cyfanswm).

2 aelod cyfredol o'r
staff – 200 awr
(cyfanswm).

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff.

6,000
Costau Staff.

4,000
Costau Staff.
10,000
Gweithrediad.

1,000
Costau Staff.
2,000
Gweithrediad.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff.

500
Costau Staff.

500
Costau Staff.

6,000
Costau Staff.
10,000
Gweithrediad.

1,000
Costau Staff.
2,000
Gweithrediad

Gweithred Darged 10.3

Argymhelliad: Ystyried dichonolrwydd o greu
cylchdaith i geffylau yn ardal Ysgol Farchogaeth
Caerdydd. Bydd angen prosesu’r holl faterion
cyfreithiol o ran diffinio statws.

Manteision Cysylltiol: Bydd y mesur hwn yn
hwyluso darpariaeth bellach o gyfleusterau ar
gyfer marchogwyr.

Dilyniant Tasg

10.3.1) Cynnal ymarfer
sylfaenol ‘uwchben map’ i
ganfod y gylchdaith orau
posibl o fewn Caeau
Pontcanna.

10.3.2) Cynnal asesiad
diogelwch ( ar y cyd â’r
Gwasanaeth Parciau) i
benderfynu a yw
darpariaeth o’r fath yn
ymarferol.

10.3.3) Os penderfynir bod y
cynllun yn ymarferol, bydd
angen cynnal trafodaethau
gyda’r Gwasanaethau
Parciau.

10.3.4) Cychwyn ar y broses
gyfreithiol (ar y cyd â’r
Gwasanaeth Parciau) i greu
cylchdaith ar gyfer ceffylau
o fewn Caeau Pontcanna.

10.3.5) Cynllunio a
chynhyrchu deunydd
hyrwyddo cysylltiol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis
(Tasg tymor byr).

6 mis
(Tasg tymor byr).

6 mis
(Tasg tymor byr).

2 flynedd
(Tasg tymor
canolig).

6 mis
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ion 2009

1 Ebrill 2009

1 Hydref
2009

1 Ebrill 2010

1 Hydref
2011

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 300 awr
(cyfanswm).

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr.



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

153

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £20,200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
BHS
SAFE
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal ymchwiliad o’r llwybr sylfaenol
Cynnal asesiad diogelwch sylfaenol
Canfod sefyllfa’r Gwasanaeth Parciau



Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £8,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cyngor Cymuned Llysfaen
Tirfeddianwyr
BHS
SAFE
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal ymchwiliad sylfaenol o leoliadau llwybrau
posibl.
Cynnal trafodaethau rhagarweiniol gyda
Thirfeddianwyr .

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff.

6,000
Costau Staff.

2,000
Costau Staff

Dilyniant Tasg

10.4.1) Cynnal ymarfer
sylfaenol ‘uwchben map’ i
ganfod y lleoliadau mwyaf
manteisiol ar gyfer llwybrau
delfrydol yn Llysfaen – gan
roi ystyriaeth arbennig i
lwybrau sy’n croesi ffiniau.

10.4.2) Cynnal y
trafodaethau angenrheidiol
gyda thirfeddianwyr.
Byddai’r tîm hawliau tramwy
(os yw’r tirfeddianwyr yn
cytuno) i sefydlu 2 lwybr
delfrydol ychwanegol yn
Ardal Llysfaen.

10.4.3) Bydd angen adolygu’r
llwybrau delfrydol hyn ar ôl i’r
cynllun busnes tair blynedd
gyntaf ddod i ben

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis.
(Tasg tymor byr).

2 flynedd.
(Tasg tymor
canolig).

1 flwyddyn
(Tasg tymor
canolig).

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2009

1 Gorffennaf
2009

1 Ebrill 2011

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 300 awr
(cyfanswm).

2 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm).

Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Gweithred Darged 10.4

Proposal: An investigation in to the feasibility of
creating permissive routes in the Lisvane Area.

Associated Benefits: This measure will facilitate a
further provision of facilities for equestrians.
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Dilyniant Tasg

10.5.1) Cynnal ymarfer
sylfaenol ‘uwchben map’ i
ganfod yr holl leoliadau
sefydlog yng Nghaerdydd.

10.5.2) Cysylltu â’r Cynghorau
Cymuned a grwpiau
defnyddwyr i benderfynu pa
leoliadau ydy’r rhai mwyaf
‘dyrys’. Gwneir cais i’r
Swyddog Cludiant perthnasol i
ddarparu arwyddion rhybuddio
yn yr ardaloedd hyn.

10.5.3) Gofyn i’r Cynghorau
Cymuned gymryd rhan mewn
arolwg bob chwe mis o
effeithiolrwydd arwyddion a’r
cynnal a chadw (gofynnol
arnyn nhw)

10.5.4) Darparu briff bob chwe
mis ar gyfer Swyddog Cludiant
perthnasol ar effeithiolrwydd
arwyddion a’r cynnal a chadw
(gofynnol) arnyn nhw.

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Cynghorau Cymuned
BHS

SAFE
Maes Gwasanaeth Cludiant Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.

Gweithred Darged 10.5

Argymhelliad: Sefydlu sianelau cyfathrebu
effeithiol o ran arwyddion heolydd sydd eu hangen
yn ymyl llwybrau ceffyl.

Manteision Cysylltiol: Y gobaith yw y bydd y
gwelliannau strategol yn darparu mesurau
diogelwch ychwanegol ar gyfer marchogwyr.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 mis.
(Tasg tymor byr).

6 mis.
(Tasg tymor byr).

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Gorffennaf
2009

1 Hydref
2009

1 Ebrill 2010

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff.

500
Costau Staff.

500
Costau Staff.

500
Costau Staff.
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Gweithred Darged 11.1

Argymhelliad: Ymchwiliad i ddichonolrwydd o
weithredu ‘llwybrau delfrydol’ fel yr awgrymir gan
LAF.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn (o bosibl) yn help
i ganfod cyfres o lwybrau â blaenoriaeth a hefyd
yn pwysleisio manteision helaeth sy’n deillio o
weithio mewn partneriaeth â’r LAF.

Dilyniant Tasg

11.1.1) Cynnal arolwg ‘ar
dir’ o lwybrau a awgrymir i
benderfynu pa mor
ymarferol ydyn nhw.

11.1.2) Cynnal ymchwiliad i
faterion cyfreithiol – gan
gynnwys nodi tirfeddianwyr
perthnasol.

11.1.3) Sefydlu llwybrau
delfrydol (yn dibynnu ar
gyllid a dichonolrwydd).
Cynnal prosesau cyfreithiol
i’w gwneud yn hawliau
tramwy.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

2 flynedd (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Chwef
2007

1 Chwef
2008

1 Chwef
2010

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 100 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Costau Staff

2,000
Costau Staff
20,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £23,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Gwasanaethau Cyfreithiol Cyngor Caerdydd
Tirfeddianwyr

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Cynnal arolygon ‘ar dir’.
Cynnal ymchwiliad i faterion cyfreithiol a
pherchnogaeth tir.



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

157

Gweithred Darged 11.2

Argymhelliad: Cysylltu â safleoedd ‘pot mêl’.
Hefyd, canfod cysylltiadau posibl gyda llwybrau
hamddena eraill.

Manteision Cysylltiol: Byddai mesur o’r fath yn
help i ddarparu hawliau tramwy cyhoeddus ac
felly’n hwyluso hyrwyddo a chyhoeddusrwydd
drutach.

Dilyniant Tasg

11.2.1) Cysylltu â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored i ganfod safleoedd
‘pot mêl’ yng Nghaerdydd

11.2.2) Mynd at safleoedd
‘pot mêl’ i benderfynu pa
mor frwd ydyn nhw i
gydweithredu.

11.2.3) Cysylltu â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
i ystyried ymarferoldeb
sefydlu cysylltiadau â
llwybrau strategol eraill.
Gweithredu’r cysylltiadau
hyn lle bynnag posibl os yw
cyllid yn caniatáu.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Start Date

1 Tach 2008

1 Ebrill 2009

1 Ebrill 2009

Staff Deployment

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

Estimated
Cost (£)

500
Costau Staff

1,000
Costau Staff

2,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £8,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Lleoliadau/cyfleusterau ‘strategol’ a ganfuwyd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Ganfod a sefydlu perthynas gydweithredol gyda
safleoedd ‘pot mêl’.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

2,000
Costau Staff

500
Costau Staff

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Gweithred Darged 11.3

Argymhelliad: Sicrhau adborth cyson gan dîm
cynnal a chadw hawliau tramwy, grwpiau’r prif
ddefnyddwyr a’r Cynghorau Cymuned.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn golygu y gellir
derbyn gwerthusiad realistig o gyflwr a
phoblogrwydd hawliau tramwy cyhoeddus yn
gyson.

Dilyniant Tasg

11.3.1) Gellir cael barn tîm
cynnal a chadw hawliau
tramwy mewn cyfarfodydd
misol y tîm

11.3.2) Gellir cael barn
grwpiau defnyddwyr drwy
gyfarfodydd chwarterol y
FFMLL.

11.3.3) Bydd aelod o’r tîm
hawliau tramwy ar gael ar
gyfer pob cyfarfod o’r
Cyngor os oes angen ei
b/phresenoldeb.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

1 Tach 2007

1 Dec 2006

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Y Cynghorau Cymuned

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 11.4

Argymhelliad: Cychwyn ar y broses i ymchwilio, i
brynu a gweithredu cyfres o ddyfeisiadau i ‘gyfrif
ymwelwyr’.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn hwyluso
monitro parhaus o boblogrwydd llwybrau
dynodedig yn rhwydwaith hawliau tramwy a faint
o ddefnydd a wneir ohonyn nhw.

Dilyniant Tasg

11.4.1) Ymchwilio, prynu a
gweithredu cyfres o
ddyfeisiadau ‘cyfrif
ymwelwyr’

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Dec 2006

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £6,000

Partneriaid Allweddol: Ddim yn berthnasol yn yr
achos hwn

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Brynu llai o ddyfeisiadau nag sydd eu hangen – ac
felly, monitro llai o hawliau tramwy cyhoeddus.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

Gweithred Darged 12.1

Argymhelliad: Rhaid i’r CGHT gael ei
ddefnyddio’n effeithiol fel dogfen ‘wneud cais’ er
mwyn sicrhau rhagor o gyllid ar gyfer materion
hawliau tramwy.

Manteision Cysylltiol: Sicrhau y gellir ymgymryd
â’r tasgau sylfaenol ar gyfer gwella a gyflwynir yn
y ddogfen hon yn helaeth.

Dilyniant Tasg

12.1.1) Rhaid i’r CGHT gael
ei ddefnyddio fel dogfen
‘wneud cais’ er mwyn
sicrhau mwy o gyllid ar gyfer
materion hawliau tramwy.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Aelodau'r Adran Weithredol ar Gyngor Caerdydd
Cymunedau'n Gyntaf
Y Fforwm Mynediad Lleol

Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
RAFA
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill sy’n
gallu cyllido

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd
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Dilyniant Tasg

12.2.1) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn cysylltu â’r
awdurdodau cyfagos i geisio
sefydlu fforwm mynediad
rhanbarthol.

12.2.2) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn galw cyfarfod
gyda’i bartneriaid
rhanbarthol. Yn ystod y
cyfarfod bydd y cyfranogwyr
yn llunio darpar ddatganiad o
fwriad ar gyfer y corff
rhanbarthol hwn. Os ystyrir
bod hwn yn addas, bydd
cyfeiriad at ‘gronni
adnoddau’n’ cael ei gynnwys.

12.2.3) Lle bo’n briodol,
bydd y corff rhanbarthol
hwn yn cydweithio ac yn
rhannu adnoddau er mwyn
cynnal prosiectau penodol.

12.2.4) Sefydlir amserlen fel
y gall y corff hwn gyfarfod
ddwywaith y flwyddyn

Gweithred Darged 12.2

Argymhelliad: Cychwyn ‘Fforwm Rhanbarthol’
fydd â’r dasg o ymchwilio i ‘gronni rhanbarthol o
adnoddau’.

Manteision Cysylltiol: Mae tîm hawliau tramwy
Caerdydd yn credu y gellir hwyluso’r gweithredu i
sicrhau gwelliannau drwy weithio mewn
partneriaeth yn hytrach na gweithio ar wahân. Yn
ymarferol, dylai hyn olygu bod mwy o adnoddau ar
gael.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg hirdymor’)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2007

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff
15,000
Gweithrediad

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £15,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Awdurdodau Cyfagos
Fforymau Mynediad Lleol Cyfagos

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Weithredu rhai tasgau ar y cyd â phartneriaid
rhanbarthol.
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Gweithred Darged 12.3

Argymhelliad: Ystyried cyfreithloniaeth a’r
defnydd mwyaf addas o nawdd preifat mewn
deunydd hyrwyddo.

Manteision Cysylltiol: Nodi ‘ffrwd incwm’
sylweddol newydd heb ei defnyddio o’r blaen gan
y tîm hawliau tramwy.

Dilyniant Tasg

12.3.1) Cynnal ymarfer
uwchben map i enwi 10
llwybr uchel eu blaenoriaeth
i’w hyrwyddo

12.3.2) Cynnal ymarfer i
enwi ‘partneriaid busnes’
posibl yn agos at hawliau
tramwy. Hefyd, enwi allfeydd
manwerthu arbenigol
(cysylltiol) o fewn Caerdydd.

12.3.3) Rhaid i’r tîm hawliau
tramwy gynnal cyfnod o
ymgynghori gyda’r
busnesau y soniwyd
amdanyn nhw eisoes er
mwyn nodi pwy fyddai’n
fodlon darparu nawdd.

12.3.4) Ystyried
enghreifftiau o ‘arfer da’
noddi cynhyrchu deunydd
hyrwyddo.

12.3.5) Cysylltu â Meysydd
Gwasanaeth y Cyngor i
benderfynu ar y dull mwyaf
addas i gael cyllid o’r sector
breifat.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 mis (Tasg tymor
byr)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Hydref
2009

1 Hydref
2009

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff

200
Costau Staff
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Dilyniant Tasg

12.3.6) Ynghyd â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored, llunio deunydd
hyrwyddo priodol a’i
ddosbarthu’n addas.

12.3.7) Adolygu taflenni yn
flynyddol a diweddaru’r
taflenni pan fo angen

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2012

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

500
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd – er yn dameidiog -
hyd yn oed heb ddim cyllid ychwanegol.
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £35,900

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cymunedau'n Gyntaf
Y Cynghorau Cymuned
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill sydd â
mynediad i gyllid.

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Ganfod ffynonellau arian a chynlluniau sy’n
cydymffurfio â’r meini prawf perthnasol.
Ymgymryd â dim ond hanner y darpar gynlluniau
a nodwyd.

Gweithred Darged 12.4

Argymhelliad: Ystyried y posibilrwydd o gael
mynediad i grantiau cenedlaethol a chyllido
‘achos da’.

Manteision Cysylltiol: I ddefnyddio ‘ffrydiau
incwm’ cenedlaethol heb eu defnyddio’n
gyffredinol gan y tîm hawliau tramwyo.

Dilyniant Tasg

12.4.1) Nodi ac ystyried pob
ffynhonnell posibl o gyllido
allanol.

12.4.2) Nodi darpar
gynlluniau a fyddai’n
cydymffurfio â meini prawf
ceisiadau am arian.

12.4.3) Canfod partneriaid
allanol y Cyngor a fyddai’n
barod i gyflwyno cynigion
am gyllid priodol.

12.4.4) Os bydd cyllid ar
gael, gweithredu cynlluniau
a nodwyd.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ion 2007

1 Ion 2007

1 Gorffennaf
2007

1 Gorffennaf
2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 1000 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

500
Costau Staff

200
Costau Staff

20,000
Costau Staff
15,000
Gweithredu
(matsio’r
cyllido posibl)
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Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol: Y Fforwm Mynediad Lleol
Y Cynghorau Cymuned

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

1000
Costau Staff

500
Costau Staff

200
Costau Staff
500
Gweithrediad

Gweithred Darged 13.1

Argymhelliad: Annog aelodau’r Fforwm Mynediad
lleol i sicrhau bod y FFMLL yn gweithio fel cyswllt
mwy effeithiol rhwng y Cyngor a grwpiau
defnyddwyr ymroddedig.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn rhywfaint o help
i hwyluso trafodaeth agored (a defnyddiol) rhwng
Swyddogion y Cyngor a phartïon â diddordeb

Dilyniant Tasg

13.1.1) Drwy brosiect
Caerdydd Awyr Agored, casglu
bas data o wybodaeth am holl
fentrau Caerdydd.

13.1.2) Pan fo angen,
cynhyrchu a dosbarthu taflen
grynodeb bythefnos cyn
cyfarfod FMLL sy’n olrhain pob
menter berthnasol Caerdydd.

13.1.3) Caiff dull cyfarfod FMLL
ei newid ychydig er mwyn ei
wneud yn fwy rhagweithiol.
Bydd Swyddogion y Cyngor yn
gofyn i Gadeirydd FMLL wneud
cais ffurfiol bod pob mater yn
cael ei drafod yn unigol. Gallai
hyn fod mor syml â ‘Does gen i
ddim sylw ar y mater’.

13.1.4) Anogir newid lleoliad
er mwyn cysylltu cyfarfodydd y
FFMLL â chymunedau
ehangach ac amrywio’r
grwpiau defnyddwyr.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008.

1 Tach 2007

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

3 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

167

Gweithred Darged 13.2

Argymhelliad: Cynyddu cyhoeddusrwydd a
dosbarthiad Cod Cefn Gwlad. Cynnal ymarfer i
lunio cod ymarfer penodol i Gaerdydd.

Manteision Cysylltiol: Bydd ymgais fel hyn yn
hyrwyddo ymwybyddiaeth hawliau a
chyfrifoldebau sy’n gysylltiedig â’r defnydd o gefn
gwlad.

Dilyniant Tasg

13.2.1) Gofynnir i dîm
cynnal a chadw hawliau
tramwy ddosbarthu copïau o
ddeunydd perthnasol i
aelodau’r cyhoedd y maen
nhw’n cwrdd â nhw.

13.2.2) Lle bo’n briodol, pan
fydd aelodau’r cyhoedd yn
gofyn am wybodaeth y cân
nhw gopi o God Cefn Gwlad.

13.2.3) Dosberthir copïau o
God Cefn Gwlad ymhob
digwyddiad y mae’r tîm
hawliau tramwy yn eu
mynychu

13.2.4) Drwy Bartneriaid
Caerdydd Awyr Agored,
llunio darpar ‘God Ymarfer’
Caerdydd.

13.2.5) Dosbarthu’r ddarpar
ddogfen y cyfeiriwyd ati
uchod i aelodau FFMLL a
dewis o grwpiau defnyddwyr
wedi’u trefnu er mwyn iddyn
nhw ei hystyried a chael
adborth ganddyn nhw.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

2 flynedd (Tasg
tymor byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ion 2008

1 Ion 2008

1 Rhag 2007

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 10 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

3 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

1,000
Costau Staff

1,000
Costau Staff

200
Costau Staff
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Dilyniant Tasg

13.2.6) Gwneud yr
addasiadau angenrheidiol i’r
ddarpar ddogfen hon a
chyhoeddi’r fersiwn derfynol.
Adolygu ac addasu’r ddogfen
(ar y cyd â phartneriaid) pan
fo angen.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Hydref
2010

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 50 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

1,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £8,600

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Detholiad o grwpiau defnyddwyr wedi’u trefnu.

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Ddosbarthu copïau o’r Cod Cefn Gwlad ynghyd â’r
ddogfennaeth berthnasol ac mewn digwyddiadau
hyrwyddo.
Llunio canllawiau ar gyfer ‘cod ymarfer’ penodol i
Gaerdydd.
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Gweithred Darged 13.3

Argymhelliad: Mynd ar ymweliad â safle penodol
(pan fo angen) yn dilyn adroddiadau am wrthdaro
rhwng defnyddwyr.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn rywfaint o help i
hwyluso trafodaeth agored (a defnyddiol) rhwng
Swyddogion y Cyngor a phartïon â diddordeb.

Dilyniant Tasg

13.3.1) Sicrhau mwy o
gyhoeddusrwydd i fanylion
cyswllt perthnasol (argyfwng
a di-argyfwng) ar arwyddion
ar lwybrau a thrwy wefan
Caerdydd Awyr Agored.

13.3.2) Sefydlu ‘Grŵp Tasg a
Gorffen’ FFMLL i ymateb i
faterion wrth iddyn nhw gael
eu cofnodi.

13.3.3) Gofynnir i’r ‘Grŵp
Tasg a Gorffen’ wneud
cyflwyniad ar faterion yr
ymchwiliwyd iddyn nhw a
chaiff unrhyw argymhellion
y cytunir arnyn nhw eu
cynnig fel ‘polisi’r Cyngor’.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2009

1 Ebrill 2009

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Costau Staff

1,000
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Tirfeddianwyr

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 13.4

Argymhelliad: Defnyddio arwyddion penodol i
annog ymddygiad cwrtais a chyfrifol ar rwydwaith
hawliau tramwy.

Manteision Cysylltiol: Y gobaith yw y byddai
‘atgoffa gweledol’ fel hyn yn annog unigolion i
ymddwyn yn gyfrifol wrth ddefnyddio hawliau
tramwy a mannau gwyrdd eraill.

Dilyniant Tasg

13.4.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ i ganfod 10
llwybr uchel eu blaenoriaeth
i’w hyrwyddo.

13.4.2) Ystyried
enghreifftiau o ‘arfer da’
arwyddion awdurdodau
lleol/cyrff twristiaeth eraill
berthnasol.

13.4.3) Sicrhau bod cyswllt
addas yn digwydd rhwng y
grwpiau defnyddwyr
perthnasol a Phartneriaid
Caerdydd Awyr Agored.

13.4.4) Yn seiliedig ar
enghreifftiau o arfer da –
llunio arddull briodol ar gyfer
‘arwyddion ychwanegol’ ar
hawliau tramwy cyhoeddus .

13.4.5) Yn dibynnu ar gyllid,
cychwyn ar gyfnod
gwasgarog o Weithredu.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): Eisoes wedi
cyfrif amdano.

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Tîm Cefn Gwlad Cyngor Caerdydd
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal rhaglen ymchwil i benderfynu ar arddull yr
arwyddion.

Gweithred Darged 13.5

Argymhelliad: Cynllunio Rhaglen ysgolion penodol
(ar sail Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Byd-eang) sy’n hyrwyddo synnwyr
o ymwybyddiaeth gymdeithasol ac ar yr un pryd
yn darparu gwybodaeth am yr amgylchedd

Manteision Cysylltiol: Dymuniad y tîm hawliau
tramwy yw annog y ‘genhedlaeth nesaf’ i gaffael
gwybodaeth a chyfrifoldeb am faterion cefn
gwlad.
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Dilyniant Tasg

13.5.1) Cysylltu ag athrawon
ymgynghorol y Cyngor er
mwyn penderfynu faint o
frwdfrydedd sydd yna ar
gyfer rhaglen o’r fath.

13.5.2) Cysylltu ag athrawon
ymgynghorol y Cyngor er
mwyn nodi darpar gynnwys
y cwrs.

13.5.3) Cynllunio
‘amlinelliad drafft o’r cwrs’
ar y cyd â Phartneriaid
Caerdydd Awyr Agored.

13.5.4) Cynnal ‘prosiect
peilot’ i gyflwyno’r rhaglen
ddrafft mewn dewis ysgol.

13.5.5) Mireinio’r rhaglen
hon i ysgolion yn sgil y
gwersi a ddysgwyd o’r
prosiect peilot. Datblygu
polisi gweithredu safonol

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

6 mis (Tasg tymor
byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

1 flwyddyn
(Tasg tymor byr)

6 mis (Tasg tymor
byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2007

1 Hydref 2007

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2009

1 Ion
2010

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr.

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 100 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

2,000
Costau Staff

200
Costau Staff
1,000
Gweithrediad

1,000
Costau Staff
5,000
Gweithrediad

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £9,600

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Ysgol Wirfoddol

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynllunio darpar gynnwys y cwrs.
Cynnal ‘prosiect peilot’ mewn ysgol wirfoddol.



Cyngor Caerdydd - Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

173

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Cynghorau Cymuned

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.

Dilyniant Tasg

14.1.1) Cysylltu ag
Ysgrifenyddion y Cynghorau
Cymuned i benderfynu ar
lefel eu gallu a pha mor frwd
ydyn nhw.

14.1.2) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn ceisio nodi
tasgau ar gyfer y Cynghorau
Cymuned/Grwpiau
Cymunedol.

14.1.3) Lle bo’n briodol,
anfonir taflen o grynodeb i’r
Cynghorau Cymuned yn
dangos yr holl fentrau a
chyfrifoldebau newydd.

14.1.4) Bydd aelod o’r tîm
hawliau tramwy ar gael ar
gyfer holl gyfarfodydd y
Cyngor Cymuned os oes
angen ei b/phresenoldeb.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2008

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

200
Costau Staff

200
Costau Staff

1,000
Costau Staff

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Gweithred Darged 14.1

Argymhelliad: Gwella ac ymestyn perthynas
ymhellach gyda’r Cynghorau Cymuned drwy
ohebu gydag Ysgrifenyddion y Cyngor Cymuned

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn yn sicrhau bod
dull mwy ffurfiol yn cael ei ddefnyddio o ddelio â
holl faterion yn ymwneud â chydweithredu. Yn ei
dro, bydd hyn yn golygu y gellir gwneud mwy o
waith gyda chymunedau lleol – a bydd y gwaith
hwn yn safonol a chyffredinol ei natur.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

2,000
Costau Staff

500
Costau Staff

Gweithred Darged 14.2

Argymhelliad: Sefydlu canllawiau er mwyn
penderfynu’n ddigonol ar y rolau a’r safonau y
bydd angen i ‘bartneriaid cymunedol’ eu cyflawni.

Manteision Cysylltiol: Bydd hyn rywfaint o help i
sicrhau dull safonol a chyffredinol o ddelio â
gwaith partneriaid cymunedol.

Dilyniant Tasg

14.2.1) Gan ddefnyddio
safonau/canllawiau
sefydledig, bydd y tîm
hawliau tramwy yn llunio
‘dogfen safonau cynnal a
chadw’ y gellir ei dosbarthu i
bartneriaid cymunedol

14.2.2) Ymrwymo i
gytundeb gwirfoddol gyda’r
dewis o bartneriaid
cymunedol y nodwyd eu bod
yn gallu cyflawni meini
prawf yn nogfen y ‘safonau
cynnal a chadw’.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

2 flynedd (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

3 aelod cyfredol o'r
staff – 100 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £2,500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Cynghorau Cymuned
Cymunedau’n Gyntaf
Unrhyw barti/unigolyn addas arall

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Dilyniant Tasg

14.3.1) Cysylltu ag
Ysgrifenyddion Cynghorau
Cymuned i sefydlu lefel eu
brwdfrydedd a'u galluoedd.

14.3.2) Ar sail argymhellion
y Cynghorau Cymuned, caiff
polisi ‘arfer da’ (o ran
cyfathrebu’n effeithiol gyda
Thirfeddianwyr) ei lunio a’i
weithredu.

Gweithred Darged 14.3

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
annog y Cynghorau Cymuned i chwarae rôl
allweddol wrth ddatblygu perthynas gyda
Thirfeddianwyr.

Manteision Cysylltiol: Mae perthynas
cydweithredol yn hanfodol i weithredu nifer o’r
mentrau a restrir yn CGHT. Mewn rhai achosion,
gallai Tirfeddianwyr deimlo’n fwy cyfforddus wrth
ddelio â ‘wyneb lleol’ yn hytrach na Swyddog y
Cyngor.

Dylid nodi mai’r unig bryd y defnyddir hyn ydy pan
fydd y tîm hawliau tramwy yn ei ystyried yn
briodol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £500

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Cynghorau Cymuned
Tirfeddianwyr

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

1,000
Costau Staff

Gweithred Darged 14.4

Argymhelliad: Bydd y tîm hawliau tramwy yn
gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda
Chrwydrwyr Caerdydd ar brosiectau addas eu
natur a ddynodir.

Manteision Cysylltiol: Bydd ‘trefniant
partneriaeth’ pellach yn fodd i helpu’r tîm hawliau
tramwy ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr.

Dilyniant Tasg

14.4.1) Yn unol â
safonau/canllawiau
sefydledig, bydd y tîm
hawliau tramwy yn llunio
‘dogfen safonau cynnal a
chadw’ y gellir ei dosbarthu i
bartneriaid yn y gymuned.

14.4.2) Bydd y tîm hawliau
tramwy yn ceisio sefydlu
cyfarfodydd cyson gyda
Chrwydrwyr Caerdydd i
sicrhau eu cefnogaeth ac i
ddiffinio tasgau penodol i’w
cwblhau. Ategir hyn mewn
trafodaethau yng
nghyfarfodydd FFMLL.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2008

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 50 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Crwydrwyr Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 15.1

Argymhelliad: Cychwyn ar weithredu ‘system
arolygu’ sydd ym mhrotocol y strategaeth newydd
ar gyfer cynnal a chadw a gorfodi.

Manteision Cysylltiol: Byddai strategaeth o’r fath
yn gymorth i sefydlu mwy o reolaeth ar y
rhwydwaith. O ganlyniad, byddai hyn yn helpu i
wella cyflwr rhwydwaith hawliau tramwy Caerdydd.

Dilyniant Tasg

15.1.1) Datblygu’r darpar
strategaeth ar gynnal a
chadw ymhellach yn unol ag
egwyddorion Rheoli Asedau.

15.1.2) Astudio bas data
cyfathrebu electroneg y tîm
hawliau tramwy er mwyn
penderfynu ar unrhyw fan a
gofnodwyd lle mae sbwriel
yn casglu

15.1.3) Sianelu’r wybodaeth
uchod i mewn i strategaeth
cynnal a chadw. Bydd hyn yn
help i sefydlu meini prawf ar
gyfer ‘mynychder arolwg’.

15.1.4) Gweithredu’r polisi.

15.1.5) Parhau i ymgynghori
gyda Phartneriaid Caerdydd
Awyr Agored a grwpiau
defnyddwyr allanol (a
ddewisir).

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 mis (Tasg tymor
byr)

1 mis (Tasg tymor
byr)

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Medi 2009

1 Hydref 2009

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

1 aelod o'r staff
cyfredol – 10 awr

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

200
Costau Staff

200
Costau Staff

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £400

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Weithredu ‘system arolygu sbwriel’ ar wahân yn
hytrach na’i bod yn rhan o strategaeth gyffredinol
cynnal a chadw mwy effeithiol.
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Gweithred Darged 15.2

Argymhelliad: Defnyddio arwyddion penodol er
mwyn annog ymddygiad cwrtais a chyfrifol ar
rwydwaith hawliau tramwy – gyda phwyslais
penodol ar i bobl gael gwared â’u sbwriel yn
briodol.

Manteision Cysylltiol: Y gobaith yw y byddai
‘atgoffa gweledol’ fel hyn yn annog unigolion i
ymddwyn yn gyfrifol wrth ddefnyddio hawliau
tramwy cyhoeddus a mannau gwyrdd eraill.

Dilyniant Tasg

15.2.1) Cynnal ymarfer
‘uwchben map’ i nodi 10
llwybr uchel eu blaenoriaeth
i’w hyrwyddo.

15.2.2) Ystyried
enghreifftiau o ‘arfer da’
arwyddion awdurdodau
lleol/eraill/cyrff twristaidd
perthnasol.

15.2.3) Sicrhau bod cyswllt
addas rhwng y grwpiau
defnyddwyr perthnasol a
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored.

15.2.4) ar sail enghreifftiau
o arfer da – llunio arwyddion
ychwanegol’ ar gyfer
hawliau tramwy cyhoeddus.

15.2.5) A dibynnu ar gyllid,
cychwyn ar gyfnod
‘gwasgarog’ o weithredu.

15.2.6) Cychwyn ar y gwaith
o gynnwys rhifau ffôn
perthnasol yn adran cyswllt
papur newydd Llais y Ddinas

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2009

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 aelod o'r staff
cyfredol – cyfanswm o
10 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

200
Costau Staff
1,000
Gweithrediad
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,200

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Y Fforwm Mynediad Lleol
Tîm Cyfathrebu Cyngor Caerdydd
Tîm Cefn Gwlad Cyngor Caerdydd
Gwasanaeth Parciau Cyngor Caerdydd
Unrhyw fuddgyfranogwyr/unigolion eraill

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal ymchwil i benderfynu ar arddull yr
arwyddion.
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Gweithred Darged 15.3

Argymhelliad: Cychwyn cydweithredu gyda
SUSTRANS a BTCV.

Manteision Cysylltiol: Bydd ‘trefniant partneriaeth’
pellach yn fodd i gynorthwyo’r tîm hawliau tramwy
i ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr.

Dilyniant Tasg

15.3.1) Cychwyn
cydweithredu â SUSTRANS
drwy Banel Cyswllt Beicio a
Swyddog Beicio Cyngor
Caerdydd.

15.3.2) Cychwyn
cydweithredu â BTCV drwy
gyfarfodydd Cymunedau'n
Gyntaf a chyfarfodydd
‘’penodol i brosiect’.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

1 Ebrill 2007

1 Ebrill 2007

Staff i'r gwaith

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

Amcangyfrif
o'r Gost £

500
Costau Staff

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £1,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Swyddog Beicio Cyngor Caerdydd
SUSTRANS
BTCV
Cymunedau'n Gyntaf

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Gallai hyn gael ei
weithredu yn ei gyfanrwydd hyd yn oed heb ddim
cyllid ychwanegol.
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Gweithred Darged 15.4

Argymhelliad: Cynllunio Rhaglen benodol i
Ysgolion (yn seiliedig ar Addysg ar gyfer
Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Byd-
eang) sy’n hyrwyddo ymwybyddiaeth
gymdeithasol ac ar yr un pryd yn darparu
gwybodaeth am yr amgylchedd.

Manteision Cysylltiol: Dymuniad y tîm hawliau
tramwy yw annog ‘y genhedlaeth nesaf’ i gaffael
gwybodaeth a chyfrifoldeb dros faterion cefn
gwlad.

Dilyniant Tasg

15.4.1) Cysylltu ag athrawon
ymgynghorol y Cyngor er
mwyn penderfynu a oes
brwdfrydedd dros gael
rhaglen o’r fath.

15.4.2) Cysylltu ag athrawon
ymgynghorol y Cyngor er
mwyn nodi darpar gynnwys y
cwrs.

15.4.3) Cynllunio ‘amlinelliad
drafft o’r cwrs’ ar y cyd â
Phartneriaid Caerdydd Awyr
Agored.

15.4.4) Cynnal ‘Prosiect
peilot’ i gyflwyno rhaglen
ddrafft mewn ysgol a
ddewisir.

15.4.5) Mireinio’r rhaglen
ysgolion hon yn sgil y gwersi
a ddysgwyd o’r prosiect
peilot. Gweithredu’r polisi
safonol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes
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Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): Eisoes wedi
cyfrif amdano.

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Ysgolion a Dysgu Gydol Oes Cyngor Caerdydd
Partneriaid Caerdydd Awyr Agored
Ysgol Wirfoddol

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynllunio darpar gynnwys cwrs
Cynnal ‘prosiect peilot mewn ysgol wirfoddol.

Gweithred Darged 16.1

Argymhelliad: Cychwyn mesur i gynnal arolwg
cyffredinol o’r rhwydwaith bob tair blynedd.

Manteision Cysylltiol: Byddai gweithdrefn arolwg
fel hyn yn fodd i sefydlu gorolwg gyffredinol o
gryfderau neu wendidau ar rwydwaith hawliau
tramwy.
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Dilyniant Tasg

16.1.1) Ystyried y
posibilrwydd o gael rhaglen
gyfrifiadurol System Rheoli
Mynediad i Gefn Gwlad
(CAMS).

16.1.2) Cysylltu â Maes
Gwasanaeth TGCh er mwyn
sicrhau cyllid ar gyfer y
system y cyfeiriwyd ati
uchod.

16.1.3) Gan ddefnyddio
system CAMS, cynnal arolwg
‘ar y tir’ o’r rhwydwaith er
mwyn canfod cyflwr yr ased.

16.1.4) Adolygu’r amserlen
cynnal a chadw (a gwneud
unrhyw newidiadau sydd eu
hangen) ar sail y wybodaeth
a geir o’r arolygon
cyffredinol perthnasol.

Ffrâm amser i'r
Dilyniant

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

1 flwyddyn (Tasg
tymor byr)

3 blynedd 'parhaus'
(Tasg tymor hir)

Dyddiad
Cychwyn

Tasg y
cyfeiriwyd ati
eisoes

1 Ebrill 2008

1 Ebrill 2010

1 Ebrill 2010

Staff i'r gwaith

Tasg y cyfeiriwyd ati
eisoes

2 aelod cyfredol o'r
staff – 25 awr
(cyfanswm)

2 aelod cyfredol o'r
staff – 250 awr
(cyfanswm)

1 aelod o'r staff
cyfredol – 25 awr

Amcangyfrif
o'r Gost £

Tasg y cyfeiriwyd
ati eisoes

500
Costau Staff
10,000
Gweithrediad

5,000
Costau Staff

500
Costau Staff

Amcangyfrif o'r Gost (Cyfanswm): £16,000

Partneriaid Allweddol: Bydd y tîm hawliau tramwy
yn gobeithio gweithio mewn partneriaeth gyda'r
canlynol:
Maes Gwasanaeth TGCH Cyngor Caerdydd

Canlyniadau Diffyg Cyllido: Byddai peidio â
chwrdd â'r costau a nodir (yn llawn) yn amlwg yn
cael effaith niweidiol ar y Weithred Darged hon. Os
mai dim ond 50% o'r cyllid fydd ar gael yna
hwyrach mai dyma'n unig fydd yn bosibl i:
Gynnal arolwg gyffredinol o’r rhwydwaith bob
pum mlynedd.
Cynnal arolygon cyffredinol o’r rhwydwaith heb
gymorth system CAMS


