
Atodiad 2a 

Gwerthusiad i ba raddau y cyflwynwyd y CGHT blaenorol 

Mae’r tablau canlynol yn nodi’r Themâu Gweithredu a’r Gweithredoedd sydd yn y CGHT gwreiddiol. 

Thema Weithredu 1  - cyflwr y rhwydwaith Hawliau Tramwy 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
Sylwadau  

1/1a Sicrhau fod llwybrau yng nghategorïau 1,2 a 3 wedi eu harwyddo a’u 
cyfeirbwyntio’n iawn. 

£155k 
 

Heb ei weithredu’n llawn, mae’r  sylw pennaf wedi ei roi ar 
lwybrau category 1 a 2.  
Mae diffygion arwyddo yn parhau ac yn cael ei amlygu yn yr 
holiadau a’r data  cyflwr, 

1/1b Sicrhau fod yr holl rwydwaith (hynny yw, categorïau 1-5) wedi ei 
arwyddo a’i cyfeirbwyntioi’n iawn 

£217k Heb ei weithredu, sylw pennaf wedi  rhoi i lwybrau category 1 
a 2 
 

1/2a Ymgymryd â gwaith adferol ar lwybrau  mwdlyd a rhai sydd wedi gorlifo 
a thwr yng nghategorïau 1, 2 a 3 
 
 

£378k Heb ei weithredu’n llawn, gwaith wedi ei wneud yn bennaf a’r 
llwybrau category 1 a 2.  Mewn  llawer o achosion mae 
problem yn tarddu o dir cyfagos.  

1/2b 
 
 

Ymgymryd â gwaith adferol ar holl lwybrau mwdlyd a rhai sydd wedi 
gorlifo a thwr (categorïau 1- 5) 

£525k Heb ei weithredu, gweler 1 / 2a 

1/3a Datrys yr holl ddiffygion eraill (megis dodrefn diffygiol a rhwystrau) ar 
lwybrau  yng nghategorïau 1, 2 a 3 

£1,170k Heb ei weithredu’n llawn, sylw pennaf wedi ei roi i lwybrau 
category 1 a 2. 
 

1/3b Datrys yr holl ddiffygion eraill (megis dodrefn diffygiol a rhwystrau) ar 
lwybrau yng nghategori 1 -5 . 
 

£1,636k Heb ei weithredu (gweler sylw 1/3a) 

1/4a Cynnal a chadw llwybrau yng nghategori 1, 2 a 3 yn eu stad bresennol £3,420k Heb ei weithredu’n llawn, blaenoriaeth wedi ei roi i lwybrau 
category 1 a 2 



 

1/4b Cynnal a chadw'r holl rwydwaith  (hynny yw, categorïau 1-5) 
 

£4,500k Heb ei weithredu (gweler sylw 1/4a) 

1/4c 
 

Cynnal a chadw gyda dirywiad mewn cyflwr £3,150k Wedi ei weithredu’n rhannol. 

 

Thema Weithredu 2 – Y map a’r datganiad Swyddogol 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
Sylwadau  

2 /1  Gweithredu rhaglen ddatrys anghysondebau - angen aelod o staff 
ychwanegol i ddatrys 200 o anomaleddau’r Map sydd angen 
Gorchmynion Diwygio Map swyddogol 

£288k 
(cost 
swydd) 
 

Heb ei gyflawni oni bai am faterion cynhennus  sydd wedi ei 
blaenoriaethu 

2/ 2 Ffyrdd coll – angen aelod o staff i brosesu’r gorchmynion canlyniadol £288k 
(cost 
swydd) 

Heb ei weithredu, nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
gweithredu’r ddeddfwriaeth berthnasol I Lwybrau coll ac 
mae’n debyg na fydd hyn yn digwydd bellach. 

2/3 
 

Cynhyrchu Map wedi’i gyfuno - cyfuno  newidiadau o’r map swyddogol 
newydd sydd â dyddiad newydd perthnasol arno. 

Adnoddau 
presennol 

Heb ei gyflawni , amodol a’r weithredu 2 / 1 
 
 

2/ 4 Gweithio at gynhyrchu fersiwn gyfredol o’r Map Swyddogol gweithredol  Adnoddau 
presennol 
 

Wedi ei gyflawni’n llawn, map ar gael ar systemau mapio’r 
Cyngor 
 

2/ 5  
 

Clirio’r ôl-groniad o geisiadau Gorchmynion Diwygio Map Swyddogol - 
45 achos yn 2007 

 Nid yw’r ôl-groniad wedi ei glirio, gan fod ceisiadau  newydd 
yn cyrraedd yn rheolaidd,  tua 3 y flwyddyn 
 
 
 
 
 
 



Thema Weithredu 3 – Rheoli’r Rhwydwaith 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
Sylwadau  

3 /1  Datblygu polisi cadarn ar gyfer camau ar gyfer camau gorfodi / 
erlyniadau  

Adnoddau 
presennol 

Wedi ei weithredu’n rhannol, rhoddir sylw i agweddau o 
orfodaeth yn ddogfen Polisi 
 
 

3/ 2 
 
 

Cynhyrchu  ystod o bolisïau eglur ar reoli hawliau tramwy Adnoddau 
presennol 

Wedi ei gyflawni’n llawn 

3/3  Cyflwyno trefn reolaidd o archwilio llwybrau’n seiliedig ar y system 
gategoreiddio – angen swyddog newydd  

£252k 
(costau 
swydd) 

Heb ei gyflawni oherwydd diffyg adnoddau staff. Archwiliadau 
achlysurol yn cael ei chynnal gan ddefnyddio offer a system 
bwrpasol 
 
 

3/4 Penodi Cydlynydd Gwirfoddolwyr I ddatblygu cynlluniau yng Ngwynedd I 
wella’r rhwydwaith  hawliau tramwy  - angen swyddog newydd  
 

£234k 
(costau 
swydd) 

Nid yw wedi bod yn bosibl i gyflogi aelod o staff i 
ganolbwyntio ar gefnogi gwaith gan wirfoddolwyr. Serch 
hynny, mae gwirfoddolwyr yn cael eu defnyddio gan y Cyngor 
a’r Parc Cenedlaethol I gynhorthwy gyda gwaith i gynnal a 
gwella hawliau tramwy. 
 

3/5 Cynhyrchu canllaw  i ddibenion diogelu a gorfodaeth gan ddefnyddio 
enghraifft Cyngor Sir Gaer fel model ymarfer da 

Adnoddau 
presennol 

Nid yw hyn wedi ei weithredu ond mae’r ddogfen Polisi yn 
ymdrin ag agweddau o faterion gorfodaeth. 
 
 

3 / 6  Negodi Cytundeb Ffurfiol gyda’r APCE  er mwyn sefydlu dull o weithio 
mwy integredig. 
 

Adnoddau 
presennol 

Mae egwyddorion cydweithio wedi eu cytuno ac mae 
trefniadau cydweithio agosach wedi esblygu dros amser. 

3/ 7 
 
 

Annog gweithio mewn partneriaeth gydag adrannau eraill o’r Cyngor , 
cynghorau  cymuned ac asiantaethau eraill. 

Adnoddau 
presennol 

Trefniadau cydweithio wedi cryfhau dros y blynyddoedd  

 



Thema Weithredu 4 – Deall Anghenion Defnyddwyr 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
 Sylwadau  

4/ 1  Uwchraddio’n briodol yn seiliedig ar anghenion defnyddwyr Prisio 
fesul 
cynllun 

Mae gwelliannau a dargedwyd wedi eu cyflawni gyda grantiau 
allanol 
 
 

4/ 2  
 
 

Adolygu pwyntiau croesi drwy’r rhwydwaith - nodi cyfleoedd i wneud 
gwelliannau a darparu croesffyrdd mwy diogel 

Prisio 
fesul 
cynllun 

Mae gwelliannau i groesfeydd wedi eu gwneud fel rhan o brif 
brosiectau megis y Llwybr Arfordir a datblygu’r Lonydd Glas 

4 / 3 Trafod gyda thirfeddianwyr a rheolwyr i leihau gwrthdaro - trefnu a 
chynnal gweithdai gyda thirfeddianwyr i drafod materion sy’n effeithio  
ar dirfeddianwyr 
 

Adnoddau 
presennol 

Dim gweithdai ffurfiol wedi eu cynnal ond aelodau staff yn  
ymwybodol o bwysigrwydd datblygu a chynnal perthynas dda 
gyda thirfeddianwyr. 

4/4a Ceisio opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol 
lle bynnag y bo’n briodol  (target o 100 y flwyddyn)  

£531k Nid yw’r targed yma wedi ei gyrraedd.  
Mae’n bwysig nodi  nad oes gan y Cyngor bŵer i newid camfa 
am giât heb   gydweithrediad y perchennog tir. Yn aml mae 
yna resymau dilys o ran rheolaeth stoc dros gadw  camfeydd. 
 

4/4b Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol 
lle bynnag y bo’n briodol  (targed o 50 y flwyddyn) 

£265k Nid yw’r target yma wedi ei gwrdd (gweler sylw i 4/4a) 
 
 

4 /4c Ceisio’r opsiwn lleiaf cyfyngol – gosod giatiau yn lle camfeydd presennol 
lle bynnag y bo’n briodol  (targed o 20 y flwyddyn) 
 

£106k Mae cynnydd wedi ei wneud tuag at gyrraedd y targed yma. 

4/5a Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu 
gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anableddau, gwneud 
gwelliannau i’r arwyneb a hyrwyddo (targed o 10km y flwyddyn) 
 
 

£2,250k Nid yw’r targed yma wedi ei gyrraedd 



4/5b  Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu 
gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anableddau, gwneud 
gwelliannau i’r arwyneb a hyrwyddo (targed o 5km y flwyddyn) 
 

£1,125k Wedi ei  gyrraedd yn rhannol 

4/ 5c  Gwelliannau i arwyneb llwybrau penodol - nodi llwybrau y gellid eu 
gwneud yn addas ar gyfer pobl a phob mathau o anableddau, gwneud 
gwelliannau i’r arwyneb a hyrwyddo (targed o 1km y flwyddyn) 
 

£225k Mae’r targed yma wedi ei gyrraedd 

4/6 Hyfforddiant anabledd i swyddogion hawliau tramwy 
 

Adnoddau 
presennol 

Gweithred wedi ei gyflawni 

4/7 Cysylltu â gwahanol grwpiau defnyddwyr anabledd - ymgynghorir  a 
chynrychiolwyr i helpu i ganfod llwybrau addas posibl 
 

Adnoddau 
presennol 

Cysylltiad  uniongyrchol gyda grwpiau defnydd  yn digwydd. 

 

Thema Weithredu 5 – Darpariaeth Mynediad presennol 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
Sylwadau  

5/ 1 Ehangu’r “Adolygiad Fesul Ardal” I gwmpasu’r holl sir+  
£576k 

Heb ei gyflawni , 
Roedd gweithredu yn ddibynnol ar gael 2 aelod o staff 
ychwanegol 

5/ 2  
 
 

Ymgymryd â phrosiectau darparu cyswllt  mynediad yn codi o’r 
Adolygiad Fesul Ardal 

£288k Heb ei gyflawni 
Roedd gweithredu yn ddibynnol ar gael aelod o staff 
ychwanegol.  
 

5/3 Parhau i  ddarparu / gwella mynediad I Dir Mynediad. Ceisio gwella  
hygyrchedd hawliau tramwy presennol i dir  mynediad 

Amodol ar 
grant 
 

Wedi ei gyflawni’n rhannol. Rhaglen waith oedd yn cael ei yrru 
gan  grant gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru 
 

5/4  Integreiddio a llwybrau diogel i’r ysgol / gwaith - penderfynu pau 
benodol a ddefnyddir i gymudo i’r ysgol ac i’r gwaith a nodi  
gwelliannau posibl 

Adnoddau 
presennol 

Wedi ei gyflenwi’n rhannol.  Deddf Teithio’n llesol yn gyfle i 
weithredu cynlluniau tebyg dros y blynyddoedd nesaf. 



 
 

Thema Weithredu 6 – Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd 
 
Cyf Gweithred Amcan 10 

mlynedd 
Sylwadau  

6/ 1a Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion 
lle bo’n briodol (20 y flwyddyn @ £200 y postyn) 
 

 
£36k 

Nid yw’r targed yma wedi ei gyrraedd 

6/1b  
 
 

Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion 
lle bo’n briodol (10 y flwyddyn @ £200 y postyn) 
 

£18k Nid yw’r targed yma wedi ei gyrraedd 

6/1c Cynnwys mwy o wybodaeth (ee pellter , cyrchfan) ar byst ac arwyddion 
lle bo’n briodol (5 y flwyddyn @ £200 y postyn) 
 

£9k Mae’r targed yma wedi ei weithredu 

6/2 Archwilio llwybrau presennol  a hyrwyddir – cynnal  arolwg o lwybrau a 
hyrwyddir ac edrych ar gysylltiadau ac estyniadau posibl. 
 

Adnoddau 
presennol 
 

Mae’r weithred yma wedi ei chyflawni i raddau helaeth 

6/3  Nodi mwy o deithiau cerdded iach - archwilio llwybrau newydd / 
gwahanol i sicrhau bod hawliau  tramwy cyhoeddus  a mynediad  yn 
cynorthwyo i ddarparu manteision iechyd 
 

Adnoddau 
presennol 
 

Cyflawnwyd y weithred yma - cyfres o deithiau hamdden wedi 
ei sefydlu gan APCE a chylchdeithiau arfordirol 

6/4 Creu ystod newydd o lwybrau cylchol byr  a hyrwyddir – defnyddio  
rhwydwaith  presennol lle bo’n bosibl  ond hefyd  darparu  cysylltiadau  
newydd lle bo angen 
 

Prisio 
fesul 
cynllun 

Cyflawnwyd y weithred yma – cyfres o deithiau hamdden 
wedi ei sefydly gan APCE a cylchdeithiau arfordirol 

6/5 
 

Datblygu gwefan ryngweithiol o ansawdd - adolygu / diwygio, trefnu  a 
chynnal y wefan bresennol i hyrwyddo  mynediad a gwaith yr Uned 
Cefn Gwlad a Mynediad 

Adnoddau 
presennol 
 

Nid yw’r weithred yma wedi ei chyflawni 

 

Nodyn : mae  Adnoddau presennol yn cyfeirio sefyllfa adnoddau yn 2007 / 08 



 

Rhai enghreifftiau o brosiectau  i well a mynediad 

Datblygu rhan Gwynedd o Lwybr Arfordir Cymru Buddsoddwyd dros £4m yn y cynllun ers 2007 / 08.  
Ariannwyd tyn bennaf gan  gyllid Llywodraeth Cymru a 
chronfa Cydgyfeiriant Ewrop. 
Mae’r gwaith yn parhau i wella a chynnal y llwybr, derbynnid 
grant blynyddol (75%) ar  gyfer gwaith cynnal. 
 

Gwella a datblygu’r rhwydwaith Grant “CGHT” wedi ei dderbyn ers 2008 tuag at wella’r 
rhwydwaith i gwrdd â  meysydd gwaith y CGHT. 
Mae Gwynedd wedi derbyn £1,007,8823  tuag at welliannau 
mewn dros 100 lleoliad ar draws y Sir. Enghraifft ddiweddar 
ydi cefnogaeth i ail godi pont Dol y Bont yn Ninas Mawddwy. 
 
Ni fydd y cyllid yma ar gael ar ôl 2017 / 18 
 

Gwella a datblygu’r rhwydwaith Lonydd Glas a 
llwybrau tebyg 

Mae’r rhwydwaith Lonydd Glas  yn  darparu adnodd i 
gerddwyr, beicwyr, defnyddwyr cadeiriau olwyn ac mewn rai 
mannau marchogaeth ceffyl. 
Ers 2008  buddsoddwyd oddeutu £5.5 miliwn  i wella’r 
rhwydwaith Lonydd Glas ac i ddatblygu  llwybrau newydd 
megis Lôn Gwyrfai ar gyswllt rhwng Tregarth a Bethesda. 
 
Ariannwyd yn bennaf gan  grantiau allanol. 
 

 

 


