
Hawliau tramwy cyhoeddus - Cwestiynau a ofynnir yn 
aml 

1. Beth ydi 'hawl tramwy cyhoeddus'? 

Diffiniadau 
 
Yn ôl y gyfraith mae hawliau tramwy cyhoeddus yn briffyrdd, sef llwybrau diffiniedig y mae 
gan y cyhoedd hawl i’w defnyddio. Mae 1056.2 km o hawliau tramwy cyhoeddus yn Sir y 
Fflint.   

Llwybr troed cyhoeddus (963.645km): priffordd â hawl tramwy ar droed yn unig.  Nid 
yw’r rhain yn cynnwys troedffyrdd ar hyd ochr ffyrdd cyhoeddus fel arfer. 

Llwybr ceffyl cyhoeddus (109.046km): priffordd â hawl tramwy ar droed, ar gefn ceffyl 
neu i arwain ceffyl gyda neu heb yr hawl i yrru anifeiliaid o unrhyw fath ar hyd y briffordd.  
Mae gan feicwyr hefyd hawl i ddefnyddio llwybrau ceffyl, ond rhaid iddynt ildio i gerddwyr a 
marchogwyr ceffylau. Mae’n drosedd gyrru cerbyd pŵer mecanyddol ar lwybrau troed a 
llwybrau ceffyl cyhoeddus oni bai: Fod y tir yn perthyn i chi; eich bod wedi cael caniatâd 
perchennog y tir; neu bod gennych hawl tramwy cerbydol preifat sy’n rhedeg ar hyd y 
llwybr.  

Cilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig (11.917km): priffordd â hawl tramwy cyhoeddus 
ar gyfer cerbydau a phob math arall o draffig, ond sy’n cael ei ddefnyddio gan y cyhoedd 
yn bennaf at yr un dibenion â llwybrau troed a llwybrau ceffyl. Os ydych yn defnyddio 
cerbyd modur ar gilffordd sydd ar agor i unrhyw draffig, rhaid i chi sicrhau bod ganddo 
drwydded a’i fod yn addas i’w ddefnyddio ar ffyrdd cyhoeddus.  Fel gyrrwr, rhaid i chi fod â 
thrwydded ac yswiriant. 

2. Beth yw’r map diffiniol? / Ble allaf weld y Map Swyddogol?  

Y map a'r datganiad diffiniol yw cofnod swyddogol y llwybr cyhoeddus. Mae'n cynnwys 
tystiolaeth gyfreithiol derfynol ynghylch pob llwybr cyhoeddus sydd wedi'i gofnodi arno. 

Mae’r ‘copi gweithredol’ yn cynnwys pob newid sydd wedi’i wneud â llaw gan gynnwys 
newidiadau cyfreithiol, ers ‘dyddiad perthnasol’ y map (31 Hydref 1978). Mae’r map diffiniol 
ar gael i’w archwilio fel arfer rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener ym Mynedfa 
3, Neuadd y Sir, Yr Wyddgrug, CH7 6NF.  Os oes gennych apwyntiad gallwn sicrhau y 
bydd rhywun ar gael i ateb eich ymholiadau (ffoniwch 01352 704612).  

3. Beth os ydw i’n defnyddio llwybr neu ffordd nad yw wedi’i gofnodi ar 
y map diffiniol? 

Gall llwybrau cyhoeddus fodoli heb eu cofnodi ar y map diffiniol, gall llwybrau sydd wedi’u 
cofnodi fel llwybrau cyhoeddus fod, mewn gwirionedd, yn llwybrau ceffylau neu efallai nad 
yw llwybr cyhoeddus yn y lle iawn ar y map.  Gall unrhyw un sy’n honni fod angen 
diwygio’r map diffiniol ofyn i’r Cyngor Sir wneud hynny.  Mae’n rhaid cefnogi ceisiadau 
gyda thystiolaeth, naill ai rhai dogfennol (e.e. mapiau ‘hanesyddol) neu dystiolaeth 
defnyddiwr (ble mae’r cyhoedd wedi defnyddio’r llwybr am nifer o flynyddoedd) neu'r  



ddau.   Bydd y Cyngor Sir yn ystyried yr holl dystiolaeth sydd ar gael cyn penderfynu 
gwneud gorchymyn ai peidio. Mae’r broses o ddiwygio’r map diffiniol yn gymhleth, yn 
cymryd llawer o amser ac yn agored i wrthwynebiad gan y cyhoedd.  Felly, fe’ch cynghorir 
yn gryf i gysylltu â’r adain Hawliau Tramwy cyn penderfynu ar a ddylid cyflwyno cais. 

4. Beth ddylwn i ei wneud os oes rhywun yn ceisio fy rhwystro rhag 
defnyddio llwybr cyhoeddus, yn fy mygwth neu fy nychryn wrth i mi 
ddefnyddio neu geisio defnyddio un?  

Dylech gysylltu â’r heddlu. Mae ganddyn nhw’r pwerau i ymdrin â phroblemau o’r fath.  
Mae’r Cyngor Sir yn derbyn ceisiadau’n rheolaidd i ddileu (cau’n barhaol) lwybrau 
cyhoeddus a llwybrau ceffyl lle ceir problemau gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol.   
Bron yn ddieithriad mae’n rhaid eu gwrthod oherwydd nad yw’n bosibl bodloni’r profion 
cyfreithiol ar gyfer Gorchmynion Dileu. Gweler uchod. 

5. Sut ydw i’n symud hawl tramwy cyhoeddus ar fy nhir? 

Yr unig ffordd o wneud hynny’n gyfreithiol yw trwy orchymyn dargyfeirio llwybr cyhoeddus. 
Mae’n rhaid cyfarfod â nifer o amodau cyn y gellir gwneud gorchymyn ac mae yna broses 
ymgynghori fanwl. Mae’n rhaid cadw’r llwybr presennol ar agor ac ar gael nes y daw 
unrhyw orchymyn dargyfeirion i rym. Mae gorchmynion yn costio tua £5,000 i’w prosesu a 
does dim gwarant o lwyddiant.  Dyna pam y byddwn yn annog unrhyw un sy’n dymuno 
gofyn am ddargyfeiriad i feddwl yn ddifrifol iawn cyn gwneud felly. Efallai y bydd yn rhaid i 
ymgeiswyr ail feddwl ynghylch eu cynigion os ceir unrhyw wrthwynebiadau dilys a gallan 
nhw ddal fod yn gorfod talu rhywfaint neu’r cyfan o’r costau.    Mewn nifer o achosion y 
dewis gorau, os nad yr unig un, yw gadael i'r llwybr ble y mae. Os hoffech ragor o 
wybodaeth, cysylltwch â’r adain Hawliau Tramwy.  

6. Alla i ofyn cael cau llwybr cyhoeddus? 

Mae cau parhaol yn cael ei alw’n Orchymyn Dileu. Oni bai fod llwybr arall ar gael yn lle'r un 
sy'n cael ei gau, mae gorchmynion o’r fath yn gallu bod yn eithriadol o gynhennus. Felly, 
dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y byddwn yn ystyried ceisiadau ar gyfer dileu 
llwybr, ble nad oes unrhyw ddewis ymarferol arall. Er enghraifft, mae rhai ystadau tai 
wedi’u hadeiladu dros lwybrau cyhoeddus a llwybrau ceffyl, nad oedd erioed wedi'u cau'n 
ffurfiol.   Er, efallai, nad yw’r llwybrau wedi’u defnyddio ers blynyddoedd lawer, maen 
nhw’n dal i fodoli’n gyfreithiol.  Mae’r Cyngor Sir wedi llwyddo i ddileu llwybrau mewn 
amgylchiadau o’r fath. Mae manylion pellach ar gael o’r Adain Hawliau Tramwy. 

7. Gyda phwy y dylwn i gysylltu os ydw i eisiau gosod camfa neu giât ar 
draws llwybr cyhoeddus ar fy nhir? 

Dylech gysylltu â’r Adain Hawliau Tramwy i weld os allen nhw ei awdurdodi.  Mae amodau 
llym ar gyfer awdurdodi camfa neu giât. Nid yn unig mae’n rhaid i’r Cyngor Sir sicrhau y 
bydd y gamfa / giât ar dir amaethyddol a bod ei hangen i rwystro anifeiliaid rhag crwydro, 
ond mae'n rhaid hefyd ystyried anghenion pobl gyda phroblemau symudedd.  Dyna pam y 
bydd y Cyngor Sir yn debycach o awdurdodi giât yn hytrach na chamfa, o gymryd na 
allwch adael bwlch i’r cyhoedd. 
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8. Beth ddylwn i ei wneud os wyf eisiau caniatâd cynllunio i adeiladau 
dros / ar draws llwybr cyhoeddus? 

Cysylltwch â’r Adain Hawliau Tramwy ar unwaith. Mae’n bosibl gwneud Gorchymyn i 
ddileu neu ddargyfeirio llwybr troed neu lwybr ceffyl er mwyn datblygu. Gallai hynny 
gynnwys adeiladu neu waith arall y mae caniatâd cynllunio wedi’i roi ar ei gyfer. Fodd 
bynnag, byddwn yn annog y datblygwr bob tro i ‘ddylunio’r’ llwybr cyhoeddus i mewn i’r 
datblygiad, er mwyn ei gynnwys.  Mae'n ffordd o osgoi dargyfeiriad neu ddileu. Mae’n 
anodd iawn rhagweld canlyniad unrhyw orchymyn a gallai olygu fod caniatâd wedi’i roi ond 
na ellir ei weithredu.  Efallai y bydd gofyn cael cau dros dro tra bo’r gwaith yn mynd yn ei 
flaen. Os ydych yn meddwl eich bod angen gwneud hynny, cysylltwch â’r adain Hawliau 
Tramwy. 

9. Pwy sydd â'r cyfrifoldeb o gadw hawliau tramwy cyhoeddus ? 

Caiff y cyfrifoldeb o gadw hawliau tramwy cyhoeddus ar agor a sicrhau eu bod ar gael i’r 
cyhoedd ei rannu rhwng y Cyngor Sir, fel yr awdurdod priffyrdd, a’r tirfeddianwyr / deiliaid y 
tir. Rhestrir rhai enghreifftiau o’r hawliau a’r dyletswyddau hyn isod. 

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gyfrifol am: 

 arddel ac amddiffyn hawl y cyhoedd i ddefnyddio a mwynhau unrhyw hawliau 
tramwy cyhoeddus;  

 sicrhau bod rhwystrau’n cael eu tynnu (trwy’r llysoedd os oes angen) ar hawliau 
tramwy cyhoeddus;  

 gosod arwyddion ar lwybrau troed, llwybrau ceffyl a chilffyrdd sydd ar agor i bob 
traffig sy’n gadael ffyrdd metlin a darparu arwyddbyst ychwanegol ar hyd y llwybrau 
os oes angen;  

 cynnal a chadw a rheoli llystyfiant naturiol (heblaw am gnydau) ar hawliau tramwy;  
 cynnal a chadw pontydd dros gyrsiau dŵr naturiol a ffosydd;  
 rhoi caniatâd i osod camfeydd a giatiau newydd sy’n ateb y meini prawf.  Os nad 

oes angen camfeydd a giatiau bellach, gellir eu tynnu gyda chaniatâd yr Is-adran 
Hawliau Tramwy;  

 Darparu grantiau i dirfeddianwyr hyd at leiaf 25% o gostau cynnal a chadw 
camfeydd a giatiau presennol ar hawliau tramwy sydd ar eu tiroedd;  

 Paratoi a diweddaru’r cofnod swyddogol o hawliau tramwy cyhoeddus – y map a’r 
datganiad diffiniol.  

Os dowch ar draws unrhyw broblemau sy’n effeithio ar hawl tramwy yn Sir y Fflint, dylech 
hysbysu’r Is-adran Hawliau Tramwy. 

Mae tirfeddianwyr a deiliaid tir yn gyfrifol am: 

 dynnu rhwystrau megis weiren bigog oddi ar lwybrau a datgloi giatiau;  
 torri unrhyw lystyfiant sydd wedi gordyfu fel nad yw’n peri anhwylustod i unrhyw un;  
 sicrhau nad yw llwybrau troed neu lwybrau ceffyl ar ymylon caeau nac unrhyw 

gilffyrdd sydd ar agor i bob traffig yn cael eu haredig;  
 aredig llwybrau troed a llwybrau ceffyl sy’n mynd ar draws caeau dim ond pan na 

fydd yn gyfleus i osgoi gwneud hynny ac adfer y llwybrau troed a’r llwybrau ceffyl 14 
diwrnod ar ôl yr amhariad cyntaf (aredig neu amaethu) ac o fewn 24 awr ar ôl 
unrhyw amaethiad dilynol;  
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 peidio â phlannu cnydau ar hawliau tramwy i osgoi anhwylustod i ddefnyddwyr a 
sicrhau bod llwybrau dros dir amaethyddol yn aros yn amlwg ar y ddaear;  

 cynnal a chadw camfeydd a giatiau mewn cyflwr diogel fel bo modd i’r cyhoedd eu 
defnyddio’n rhwydd;  

 darparu pontydd priodol os gwneir ffosydd newydd neu os caiff rhai presennol eu 
lledu, gyda chaniatâd Cyngor Sir y Fflint;  

 cael caniatâd Cyngor Sir y Fflint cyn codi unrhyw gamfeydd a giatiau newydd;  
 peidio â rhwystro hawl tramwy nac atal y cyhoedd rhag ei defnyddio trwy, er 

enghraifft, godi arwyddion camarweiniol;  
 peidio â chadw anifeiliaid peryglus mewn cae lle ceir hawl tramwy cyhoeddus;  
 Sicrhau nad oes unrhyw deirw llaeth yn cael eu cadw mewn caeau lle ceir hawliau 

tramwy cyhoeddus a chadw teirw bîff dim ond os ydynt dan 10 mis oes neu os 
ydynt yn hŷn na 10 mis oes ac yng nghwmni gwartheg neu heffrod.  

Aelodau’r cyhoedd: 

cânt: 

 mynd heibio a dychwelyd ar unrhyw hawl tramwy cyhoeddus;  
 aros i edrych ar yr olygfa, tynnu lluniau, eistedd a gorffwys, cyn belled â nad ydych 

yn achosi rhwystr;  
 gwthio pram, coets neu gadair olwyn, ond disgwyliwch ddod ar draws camfeydd ar 

lwybrau troed;  
 mynd â chi am dro, ar dennyn os yn bosibl, ond dylech ei gadw dan reolaeth bob 

amser;  
 cymryd llwybr byr o amgylch rhwystr anghyfreithlon;  
 tynnu rhwystr anghyfreithlon er mwyn gallu pasio.  

ni chânt: 

 grwydro ar dir fel y mynnwch, gan wyro oddi ar linell yr hawl tramwy oni bai eich 
bod yn pasio rhwystr;  

 defnyddio cerbyd ar gilffordd os nad yw wedi’i gofrestru, ei drethu a’i yswirio, neu 
reidio/pedlo/gyrru’n ddi-hid, diofal neu’n anystyriol;  

 defnyddio llwybrau troed cyhoeddus ar feic neu ar gefn ceffyl (oni bai eich bod wedi 
cael caniatâd y tirfeddiannwr).  

Cofiwch: Dylech ddilyn y Cod Cefn Gwlad bob amser 
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