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ATODLEN 1  

(GWELER Y PLANIAU SAFLE 1 AC 1A) 

 

Priffyrdd i’w gwella 

 

Y gefnffordd (A465) (ar blaniau safle 1 ac 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/16/1 (ar blan  safle 1 o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/34/1 (ar blan  safle 1 o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/55/1 (ar blan  safle 1 o’r plan a adneuwyd) 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Clydach Dingle (ar blan  safle 1 o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/57/1 sy’n rhedeg drwy Clydach Dingle (ar blan  safle 1 o’r plan a adneuwyd) 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir King Street (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Y brif ffordd (A467) (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr Beicio Cenedlaethol 46 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/35/1 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Y ffordd ddiddosbarth sy’n arwain at Hafod (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/34/2 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 333/41/1 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Hen Ffordd y Fenni (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 49/34 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 

 

Llwybr troed 49/41 (ar blan  safle 1A o’r plan a adneuwyd) 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Rhan o lwybr troed 333/55/1 o’i gyffordd 

â’r gefnffordd (A465) a llwybr troed 49/10 

am bellter o 110 metr tua’r orllewin yn 

gyffredinol (ar blan  safle 1  o’r plan a 

adneuwyd). 
 

- - - 

- 1/A  
 (Llwybr troed i 

ddilyn llinell y 

llwybr troed 

anawdurdodedig 

presennol) ar 

blan safle 1  o’r 

plan a 

adneuwyd 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent  

 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth a elwir 

Intermediate Road sy’n mynd dros y 

gefnffordd (A465) o bwynt 10 metr i’r 

gogledd-orllewin o gornel ogledd-

orllewinol Maeshafod hyd at ei chyffordd 

â’r ffordd ddiddosbarth sy’n arwain i 

Hafod ac Hen Ffordd y Fenni am bellter o 

220 metr tua’r dwyrain i gychwyn, ac yna 

tua’r de-ddwyrain ar blan safle 1A  o’r plan 

a adneuwyd. 
 

1/B 
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

1/C 
(Lwybr 

ceffylau) ar blan 

safle 1A  o’r 

plan a 

adneuwyd 
 

1/G ar blan safle 

1A  o’r plan a 

adneuwyd 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 
Diddosbarth 

Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

 

 

 
 

Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
Rhan o lwybr troed 333/1/1 o’i gyffordd â’r 

briffordd a elwir Intermediate Road am 

bellter o 4 metr tua’r de ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd.  

- - - 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth a elwir Hen 

Ffordd y Fenni o’i chyffordd ag 

Intermediate Road a’r ffordd ddiddosbarth 

sy’n arwain i Hafod hyd at bwynt 100 metr 

i’r de o beilon trydan B am bellter o 440 

metr i gychwyn ac yna tua’r de-ddwyrain, 

ar blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/G ar blan safle 

1A  o’r plan a 

adneuwyd 
 

Diddosbarth Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Hyd cyfan llwybr troed 49/1 o’i gyffordd 

ag Intermediate Road hyd at ei gyffordd â 

chylchfan Bryn-mawr am bellter o 183 

metr i’r de ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. (Nid yw’r llwybr troed hwn yn 

amlwg ar y tir ond fe’i cynhwysir ar y map 

diffiniol). 
 

- - - 

Rhan o Glydach Dingle (sy’n cyd-

ddigwydd â llwybr troed 333/57/1) o bwynt 

35 metr i’r gogledd-orllewin o’i gyffordd 

â’r ffordd sy’n arwain i Ysgol Sefydledig 

Bryn-mawr am bellter o 35 metr tua’r 

gogledd-orllewin ar blan safle 1A  o’r plan 

a adneuwyd.  
 

1/D 
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

Diddosbarth Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

Rhan o lwybr troed 333/57/1 (sy’n cyd-

ddigwydd â Clydach Dingle) o bwynt 35 

metr i’r gogledd-orllewin o’i gyffordd â’r 

ffordd sy’n arwain i Ysgol Sefydledig 

Bryn-mawr am bellter o 20 metr tua’r 

gogledd-orllewin ar blan safle 1A  o’r plan 

a adneuwyd.  
 

1/F  
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

Diddosbarth Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

1/E 
(llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

Rhan o Clydach Dingle o’i gyffordd â’r 

ffordd sy’n arwain i Ysgol Sefydledig 

Bryn-mawr am bellter o 15 metr tua’r 

gogledd-orllewin ar blan safle 1A  o’r plan 

a adneuwyd.  
 

1/F 
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

Rhan o lwybr troed 333/57/1 (sy’n cyd-

ddigwydd â Chlydach Dingle) o’i gyffordd 

â’r ffordd sy’n arwain i Ysgol Sefydledig 

Bryn-mawr am bellter o 15 metr tua’r 

gogledd-orllewin ar blan safle 1A  o’r plan 

a adneuwyd.  
 

1/F 
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth sy’n arwain o 

Bryn-mawr i Hafod o’i chyffordd ag 

Intermediate Road am bellter o 58 metr 

tua’r gogledd-ddwyrain ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd.  
 

 
1/G ar blan safle 

1A  o’r plan a 

adneuwyd 

 
Diddosbarth 

 
Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Llwybr troed anawdurdodedig ac 

anghofrestredig  o’i gyffordd â’r gefnffordd 

(A465) i’r gogledd o gylchfan Bryn-mawr 

hyd at ei gyffordd â Hen Ffordd y Fenni am 

bellter o 160 metr i’r gogledd-ddwyrain i 

gychwyn, ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd.  
 

- - - 

Rhan o lwybr troed 333/55/1 o’i gyffordd â 

chwadrant gogledd ddwyreiniol cylchfan 

Bryn-mawr hyd at bwynt 158 metr i’r 

gorllewin o’i gyffordd â llwybr troed 

49/999 am bellter o 420 metr yn 

gyffredinol tua’r dwyrain ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd.  
 

- - - 

 1/H 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd.  
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Rhan o lwybr troed 333/35/1 o bwynt 108 

metr i’r de-ddwyrain o ganol cylchfan 

Bryn-mawr  hyd at ei gyffordd â 333/36/1 a 

333/37/1 am bellter o 131 metr yn 

gyffredinol tua’r gogledd-ddwyrain ar blan 

safle 1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/I 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- - 

Llwybr beicio cenedlaethol 46 o bwynt 92 

metr i’r de-ddwyrain o ganol cylchfan 

Bryn-mawr am bellter o 30 metr tua’r 

gogledd-ddwyrain ar blan safle 1A  o’r 

plan a adneuwyd. 
 

- - - 

Llwybr troed anawdurdodedig a heb ei 

restru o’i gyffordd â Hen Ffordd y Fenni 

hyd at ei gyffordd â’r llwybr troed 

anawdurdodedig a heb ei restru sy’n arwain 

o gylchfan Bryn-mawr i Hen Ffordd y 

Fenni am bellter o 47 metr tua’r de i 

gychwyn ac yna i’r de-ddwyrain, yna i’r de 

ac yna i’r dwyrain, ac yna i’r de ar blan 

safle 1A  o’r plan a adneuwyd.    
 

- - Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Hyd cyfan llwybr troed 333/36/1 o’i 

gyffordd â llwybrau troed 333/34/1 a 

333/34/2 hyd at ei gyffordd â llwybrau 

troed 333/37/1 a 333/35/1 am bellter o 108 

metr i’r gogledd-ddwyrain ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd.  
 

1/I 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

- 1/J 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Rhan o lwybr troed 333/34/2 o’i gyffordd â 

llwybrau troed 333/34/1 a 333/36/1 am 

bellter o 166 metr i’r gogledd-ddwyrain i 

gychwyn ac yna i’r de-ddwyrain ar blan 

safle 1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/I 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

- 1/J 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Hyd cyfan llwybr troed 333/37/1 o’i 

gyffordd â llwybrau troed 333/36/1 a 

333/35/1 hyd at ei gyffordd â llwybrau 

troed 49/37 a 333/41/1 am bellter o 70 metr 

tua’r dwyrain ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd.  
 

1/I 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

- 1/J 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 

 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Rhan o lwybr troed 49/37 o’i gyffordd â 

llwybrau troed 333/37/1 a 333/41/1 am 

bellter o 88 metr tua’r dwyrain ar blan safle 

1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/I 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
- 1/J 

(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 

 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Rhan o Lwybr troed 333/41/1 o’i gyffordd 

â llwybrau troed 333/37/1 a 49/37 am 

bellter o 65 metr tua’r dwyrain ar blan safle 

1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/J 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 

 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Ffordd ddiddosbarth sy’n arwain o Fryn-

mawr i Hafod o bwynt 40 metr i’r de-

ddwyrain o gornel dde-orllewinol maes 

chwarae Ysgol Sefydledig Bryn-mawr am 

bellter o 121 metr tua’r dwyrain ar blan 

safle 1A  o’r plan a adneuwyd.  
 

1/K 
ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd.  
 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

- 1/L 
(Llwybr troed) 

ar blan safle 1A  

o’r plan a 

adneuwyd. 

 

- Cyngor 

Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 

 

Priffyrdd i’w Cau Dros Dro 

 
   

Cau dros dro ran o gilffordd gyfyngedig 

333/55/2 o’i chyffordd â chwadrant de-

orllewinol cylchfan Bryn-mawr hyd at ei 

chyffordd â chwadrant gogledd 

ddwyreiniol cylchfan Bryn-mawr a llwybr 

troed 333/55/1 am bellter o 70 metr tua’r 

gogledd-ddwyrain ar blan safle 1  o’r plan a 

adneuwyd. 
 

- - - 

Cau dros dro ran o lwybr beicio 

cenedlaethol 46 (sy’n cyd-ddigwydd yn 

rhannol â llwybr troed 333/35/1) o’i 

gyffordd ag A467 i’r de o gylchfan Bryn-

mawr hyd at bwynt 54 metr i’r gorllewin 

o’i gyffordd â llwybr troed 49/38 am bellter 

o 836 metr yn gyffredinol tua’r dwyrain ar 

blan safle 1  o’r plan a adneuwyd.  
 

 

 
2/E 

(Llwybr troed 

dros dro/ 
llwybr beicio- a 

ddarlunnir ar 

blan safle 2) 

 

 

 
- 

 

 

 
- 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
 

Cau dros dro ran o lwybr troed 333/35/1 

(sy’n cyd-ddigwydd yn rhannol â llwybr 

beicio cenedlaethol 46) o’i gyffordd ag 

A467 i’r de o gylchfan Bryn-mawr am 

bellter o 80 metr tua’r de-ddwyrain i 

gychwyn ac yna tua’r gogledd-ddwyrain ar 

blan safle 1  o’r plan a adneuwyd. 
 

- - - 

Cau dros dro lwybr anawdurdodedig o’i 

gyffordd â B4248, Ffordd Blaen-Afon  
hyd at ei gyffordd â llwybr beicio 

cenedlaethol 492 am bellter o 500 metr 

tua’r gogledd-ddwyrain ar blan safle 1  o’r 

plan a adneuwyd.  
 

- - - 

Cau dros dro lwybr troed anawdurdodedig 

o’i gyffordd â chilffordd gyfyngedig 

333/43/2 hyd at ei gyffordd â llwybr troed 

333/35/1 am bellter o 126 metr tua’r 

gogledd ar blan safle 1  o’r plan a 

adneuwyd.  
 

- - - 

Cau dros dro hyd cyfan lwybr troed 

333/34/1 o’i gyffordd â chilffordd 

gyfyngedig 333/43/2 a lwybr beicio 

cenedlaethol 46 hyd at ei gyffordd â llwybr 

troed 333/34/2 a 333/36/1 am bellter o 100 

metr i’r gogledd-ddwyrain ar blan safle 1  

o’r plan a adneuwyd. 

   

Cau dros dro rhan o lwybr troed 333/34/2 

o’i gyffordd â llwybr troed 333/41/1, 

llwybr troed 49/34 a llwybr troed 49/41 am 

bellter o 225 metr tua’r gorllewin ar blan 

safle 1  o’r plan a adneuwyd.  
 

- - - 

Cau dros dro rhan o lwybr troed 333/41/1 o 

bwynt 64 metr i’r dwyrain o’i gyffordd â 

llwybr troed 49/37 a llwybr troed 333/37/1 

hyd at ei gyffordd â llwybr troed 49/34, 

llwybr troed 333/34/2 a llwybr troed 49/41 

am bellter o 188 metr tua’r dwyrain ar blan 

safle 1  o’r plan a adneuwyd.  
 

- - - 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w  

Cau  

 

Cyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd 

Dosbarthiad 
 

 

Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Cau dros dro ran o lwybr troed 333/55/1 o 

bwynt 158 metr i’r gorllewin o’i gyffordd â 

llwybr troed 49/999 hyd at bwynt 210 metr 

i’r dwyrain o’r gyffordd honno am bellter o 

392 metr  tua’r dwyrain ar blan safle 1  o’r 

plan a adneuwyd.  
 

- - - 

Cau dros dro ran o lwybr troed 49/34 o’i 

gyffordd â llwybr troed 333/41/1, llwybr 

troed 333/34/2 a llwybr troed 49/41 am 

bellter o 20 metr tua’r dwyrain ar blan safle 

1  o’r plan a adneuwyd. 
 

- - - 

Cau dros dro ran o lwybr troed 49/41 o’i 

gyffordd â llwybr troed 333/41/1, llwybr 

troed 333/34/2 a llwybr troed 49/41 am 

bellter o 13 metr tua’r dwyrain ar blan safle 

1  o’r plan a adneuwyd.  
 

- - - 

Cau dros dro hyd cyfan llwybr troed 

49/999 o’i gyffordd â Hen Ffordd y Fenni 

hyd at ei gyffordd â llwybr troed 333/55/1 

am bellter o 77 metr i’r de ar blan safle 1  

o’r plan a adneuwyd.  
 

- - - 

 
 

 
Y Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 
 

 

   
Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

Mynedfa ar gyfer cerbydau  sy’n arwain i Garej 

Mechanix a 19 A Intermediate Road (sy’n cyd-

ddigwydd â llwybr troed 333/16/1) o’i chyffordd 

ag Intermediate Road am bellter o 4 metr tua’r 

gogledd ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/1 ar 

blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 

 

  1/1a 
(i gyd-ddigwydd â 

rhan o’r llwybr 

troed presennol 

333/16/1) 

 
 
 
 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo a elwir rhif 2 

Clydach Dingle o’i chyffordd â Clydach Dingle 

am bellter o 7 metr tua’r gorllewin ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 1/2 ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. 

 

  - 
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Y Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 
 

 

   
Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo a elwir rhif 1 

Chlydach Dingle o’i chyffordd â Clydach Dingle 

am bellter o 5 metr tua’r gorllewin ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 1/3 ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. 

 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i Ysgol Sefydledig 

Bryn-mawr, o’i chyffordd â Chlydach Dingle am 

bellter o 20 metr tua’r gogledd, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 1/4 ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. 

 

  1/4a 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau  sy’n arwain i Ysgol 

Sefydledig Bryn-mawr, peilonau trydan a 

chyfarpar cyfleustod dŵr o’i chyffordd â’r ffordd 

ddiddosbarth sy’n arwain i Glydach Dingle am 

bellter o 50 metr tua’r dwyrain, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 1/5 ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. 

 

  1/5a 
 

Rhan o’r fynedfa ar gyfer cerbydau  sy’n arwain i 

biblinell Hafod Arch dros lwybr troed 333/55/1 

o’i chyffordd â’r gefnffordd (A465) i’r gogledd o 

gylchfan Bryn-mawr am bellter o 470 metr tua’r 

dwyrain, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/6 ar 

blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 

 

  1/6a 
 

Llain mynedfa ar gyfer cerbydau i’r maes parcio 

ar safle’r ffatri a ddymchwelwyd, o’i gyffordd â 

Hen Ffordd y Fenni am bellter o 7 metr tua’r de-

orllewin ac y rhoddwyd iddo’r cyfeirnod 1/7 ar 

blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 

 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i faes parcio safle’r 

ffatri a ddymchwelwyd o’i chyffordd â Hen 

Ffordd y Fenni am bellter o 16 metr tua’r de-

orllewin, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/8 ar 

blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 

 

  - 

Mynedfa risiog i gerddwyr i safle’r ffatri a 

ddymchwelwyd o’i chyffordd â Hen Ffordd y 

Fenni am bellter o 17 metr tua’r gogledd-

ddwyrain, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/9 ar 

blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 
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Y Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 
 

 

   
Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i garej a 

ddymchwelwyd o’i chyffordd â’r gefnffordd 

(A465) i’r dwyrain o gylchfan Bryn-mawr am 

bellter o 12 metr tua’r de, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 1/10 ar blan safle 1A  o’r plan a 

adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i safle’r ffatri a 

ddymchwelwyd o’i chyffordd â’r ffordd 

ddiddosbarth sy’n arwain i Hafod am bellter o 13 

metr tua’r de, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 

1/11 ar blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i safle’r ffatri a 

ddymchwelwyd o’i chyffordd â’r ffordd 

ddiddosbarth sy’n arwain i Hafod am bellter o 7 

metr tua’r de, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 

1/12 ar blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i safle ffatri a 

ddymchwelwyd o’i chyffordd â ffordd 

ddiddosbarth sy’n arwain i Hafod am bellter o 10 

metr tua’r de, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 

1/13 ar blan safle 1A  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r cae a’r siediau sy’n 

rhan o’r eiddo a elwir Rhydw o’i chyffordd â’r 

ffordd ddiddosbarth sy’n arwain i Hafod am 

bellter o 3 metr tua’r gogledd-orllewin, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/14 ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  1/14a 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i glostir rhif E0014 

o’i chyffordd â’r ffordd ddiddosbarth sy’n arwain 

i Hafod am bellter o 3 metr tua’r de, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/15 ar blan safle 1A  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  1/15a 

 

Rhan o fynedfa ar gyfer cerbydau  sy’n arwain i 

biblinell Hafod Arch (sy’n cyd-ddigwydd yn 

rhannol â llwybr troed 333/55/1) o’i chyffordd â’r 

gefnffordd (A465) am bellter o 110 metr yn 

gyffredinol tua’r gogledd-orllewin, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 1/16 ar blan safle 1  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  2/13a  
(ar blan safle 2 i 

gyd-ddigwydd yn 

rhannol â rhan o 

briffordd newydd 

2/B) 
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ATODLEN 2  

 

 

Priffordd i’w gwella 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Main Road (Blackrock)  

 

Llwybr troed 52/58 (Nid yw’r llwybr troed hwn yn amlwg ar y ddaear yn y lleoliad a ddangosir ar y 

map diffiniol) 

 

Y ffordd ddiddosbarth sy’n arwain i’r adeiladau a elwir yr Hen Swyddfa Bost, tafarn y Drum and 

Monkey, Fflatiau Hafod Inn, a Field House. 

 

Llwybr troed 52/128 

 

Llwybr troed 52/23 

 

 

 

 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w Cau 

 

 

 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

Rhan o lwybr troed 49/10 o’i 

gyffordd â llwybr troed 333/55/1 am 

bellter o 21 metr tua’r gogledd-

ddwyrain. (Nid yw’r llwybr troed 

hwn yn amlwg ar y tir yn y safle a 

ddangosir ar y map diffiniol) 
 

2/A 
(Llwybr troed) 

 

 

 

- 
 

 

 

 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Blaenau 

Gwent 

Rhan o lwybr ceffylau 49/39 o’i 

gyffordd â chefnffordd (A465) am 

bellter o 64 metr tua’r dwyrain. 
 

2/B 
(Llwybr troed – rhan i 

gyd-ddigwydd â rhan o 

fynedfa breifat 

newydd 2/13a) 
 

- 
 

 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Blaenau 

Gwent 

Hyd cyfan tanlwybr troed 

digyfeirnod o dan y gefnffordd 

(A465), ar hyd Afon Clydach o’i 

gyffordd â llwybr troed 333/55/1 ar 

ochr ogleddol y gefnffordd (A465) 

hyd at ei gyffordd â llwybr ceffylau 

49/39 ar ochr dde y gefnffordd 

(A465) am bellter o 90 metr yn 

gyffredinol tua’r dwyrain. 
 

2/B 
(Llwybr troed – rhan i 

gyd-ddigwydd â rhan o 

fynedfa breifat 

newydd 2/13a) 
 

- 
 

 

Cyngor Bwrdeistref 

Sirol Blaenau 

Gwent 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w Cau 

 

 

 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

Rhan o lwybr troed 49/38 o’i 

gyffordd â’r gefnffordd (A465) hyd 

at ei gyffordd â llwybr beicio 

cenedlaethol 46 am bellter o 89 metr 

yn gyffredinol tua’r de. 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Hyd cyfan llwybr troed 52/57 o’i 

gyffordd â chefnffordd (A465) hyd 

at ei gyffordd â Main Road am 

bellter o 31 metr tua’r gogledd-

ddwyrain. 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Rhan o Main Road (Blackrock) o 

bwynt 22 metr i’r dwyrain o’r 

cyffordd rhwng llwybr troed 52/57 a 

Main Road hyd at bwynt 78 metr i’r 

de-ddwyrain o gornel dde 

ddwyreiniol Craig Cottage am bellter 

o 136 metr tua’r dwyrain. 
 

2/C 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth sy’n 

arwain i’r adeiladau a elwir Yr Hen 

Swyddfa Bost, Y Drum and Monkey, 

Fflatiau Hafod Inn, a Field House o 

bwynt 38 metr i’r de o’i chyffordd â 

Main Road (Blackrock) am bellter o 

122 metr tua’r de ac yna tua’r 

gogledd-ddwyrain. 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Rhan o Lwybr troed 52/23 o’i 

derfyniad ar ochr ogleddol y 

gefnffordd (A465) hyd at ei gyffordd 

â’r llwybr troed 52/128 ar ochr 

ddeheuol y gefnffordd (A465) am 

bellter o 54 metr i gyfeiriad y 

dwyrain yn gyffredinol. (Nid yw’r 

llwybr troed hwn yn amlwg ar y tir 

yn y lleoliad a ddangosir ar y map 

diffiniol). 
 

2/D 
(Llwybr troed  - cludir  

ar bont droed dros 

A465 
 

- 
 

 

Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o danlwybr troed cefnffordd 

(A465) o’i derfyniad ar ochr 

ogleddol y gefnffordd (A465) hyd at 

ei gyffordd â llwybr troed 52/128 ar 

ochr ddeheuol y gefnffordd (A465) 

am bellter o 106 metr yn gyffredinol 

tua’r dwyrain. 
 

2/D 
(Llwybr troed  - cludir  

ar bont droed dros 

A465) 
 

- 
 

 

Cyngor Sir Fynwy 
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 Manylion y Priffyrdd Newydd 

 
Y Priffyrdd sydd i’w Cau 

 

 

 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

Priffyrdd i’w cau dros dro.    
Cau dros dro ran o lwybr beicio 

cenedlaethol 46, y dilyn ymlaen o 

blan safle 1, o bwynt 54 metr i’r 

gorllewin o’i gyffordd â llwybr troed 

49/38 hyd at ei gyffordd â llwybr 

troed 49/37 am bellter o 371 metr 

tua’r dwyrain. 
 

2/E 
(Llwybr troed/llwybr 

beicio  dros dro)    
 

- 
 

 

Gweinidogion 

Cymru 

Cau dros dro rhan o lwybr troed 

49/10 o bwynt 21 metr i’r gogledd-

ddwyrain o’i gyffordd â llwybr troed 

333/55/1 hyd at ei gyffordd â Hen 

Ffordd y Fenni (rhwng Bryn-mawr a 

Blackrock) am bellter o 135 metr 

tua’r gogledd. (Nid yw’r llwybr 

troed hwn yn amlwg ar y tir yn y 

safle a ddangosir ar y map diffiniol). 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Cau dros dro ran o lwybr digyfeirnod 

anawdurdodedig o bwynt 25 metr i’r 

gogledd-orllewin o’r gyffordd rhwng 

llwybr troed 49/10 a llwybr troed 

333/55/1 hyd at ei gyffordd â Hen 

Ffordd y Fenni (rhwng Bryn-mawr a 

Blackrock) am bellter o 186 metr yn 

gyffredinol tua’r gogledd. (Y llwybr 

troed hwn yw union safle llwybr 

troed 49/10 ar y tir). 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Cau dros dro ran o lwybr troed 49/38 

o’i gyffordd â llwybr beicio 

cenedlaethol 46 hyd at ei gyffordd â 

llwybr troed 49/37 am bellter o 44 

metr tua’r dwyrain. 

- - - 

Cau dros dro ran o lwybr ceffylau 

49/39 o bwynt 64 metr i’r dwyrain 

o’i gyffordd â chefnffordd (A465) 

hyd at ei gyffordd â llwybr beicio 

cenedlaethol 46 am bellter o 242 

metr tua’r dwyrain. 
 

- 
 

 

- 
 

 

- 
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Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 

 
  Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd  

    
Mynedfa ar gyfer cerbydau i chwarel 

anarferedig o’i chyffordd â Main 

Road am bellter o 61 metr tua’r 

gogledd, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 2/1 ar blan safle 2  o’r plan 

a adneuwyd. 

 

  2/1a 
 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Rose Cottage o’i chyffordd â 

Main Road i’r gorllewin o Rose 

Cottage am bellter o 2 fetr tua’r 

gogledd, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 2/2 ar blan safle 2  o’r plan 

a adneuwyd. 

 

  - 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Rose Cottage o’i chyffordd â 

Main Road i’r dwyrain o Rose 

Cottage am bellter o 2 fetr tua’r 

gogledd, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 2/3 ar blan safle 2  o’r plan 

a adneuwyd. 

 

  - 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Vale View o’i chyffordd â 

Main Road am bellter o 2 fetr tua’r 

de, ac y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 

2/4 ar blan safle 2  o’r plan a 

adneuwyd. 

 

  - 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Graig Cottage o’i chyffordd â 

Main Road am bellter o 5 metr tua’r 

gogledd, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 2/5 ar blan safle 2  o’r plan 

a adneuwyd. 

 

  2/5a 
 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Yr Hen Swyddfa Bost o’i 

chyffordd â’r ffordd ddienw sy’n 

arwain i dafarn y Drum and Monkey, 

am bellter o 1 metr tua’r gogledd, ac 

y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/6 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 

 

  2/6a 
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Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 

 
  Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd  

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Yr Hen Swyddfa Bost o’i 

chyffordd â Main Road am bellter o 

5 metr tua’r de-ddwyrain, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/7 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 
 

  2/7a 
 

Mynedfa ar gyfer cerddwyr i’r eiddo 

a elwir Tarrina Dinon o’i chyffordd â 

Main Road am bellter o 1 metr, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/8 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 
 

  2/8a 
 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i faes 

parcio yr eiddo a elwir tafarn y Drum 

and Monkey o’i chyffordd â’r ffordd 

ddiddosbarth  am bellter o 5 metr 

tua’r gogledd-ddwyrain, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/9 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 

 

  - 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r dafarn 

a elwir y Drum and Monkey, o’i 

chyffordd â’r ffordd ddiddosbarth 

am bellter o 4 metr tua’r de, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/10 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Fflatiau Hafod Inn o’i 

chyffordd â’r ffordd ddiddosbarth 

am bellter o 3 metr tua’r gogledd, ac 

y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 2/11 ar 

blan safle 2  o’r plan a adneuwyd. 
 

  2/11a 
 
2/11b 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Field House o’i chyffordd â’r 

ffordd ddiddosbarth am bellter o 3 

metr tua’r gogledd, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 2/12 ar blan safle 2  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  2/12a 
 

 

-   2/13a 
(I gyd-ddigwydd â 

rhan o’r llwybr 

troed presennol 

333/55/1 a’r 

briffordd newydd 

2/B (llwybr troed) 
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Mynedfeydd Preifat sydd i’w Cau 

 
  Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd  

- 
 

 

  2/14a 
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ATODLEN 3  

 

Priffyrdd i’w gwella 

 
Llwybr troed 52/127 

 

Llwybr troed 52/63 

 

Gilffordd gyfyngedig 52/94  
 

 

 

 

Manylion y Priffyrdd Newydd 

 

Priffyrdd i’w Cau Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
 

           

Dosbarthiad 

 
Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 

Hyd cyfan llwybr troed 52/60 o’i 

gyffordd ag ochr ogleddol y 

gefnffordd (A465) hyd at ei gyffordd 

â Main Road (Clydach) am bellter o 

16 metr tua’r gogledd-ddwyrain. 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Hyd cyfan llwybr troed 

anawdurdodedig o’i gyffordd â Main 

Road hyd at ei gyffordd â llwybr 

troed 52/64 a llwybr troed 52/35 am 

bellter o 115 metr tua’r dwyrain ac 

yna tua’r de-orllewin ac tua’r 

dwyrain. 

 

3/A 

(Lwybr ceffylau) 

 Cyngor Sir Fynwy 

Hyd cyfan llwybr troed 52/64 o’i 

gyffordd â Main Road hyd at ei 

gyffordd â llwybr troed 52/35 am 

bellter o 25 metr. 

 

3/A 

(Lwybr ceffylau) 

 Cyngor Sir Fynwy 

Hyd cyfan llwybr troed 52/35 o’i 

gyffordd â’r gefnffordd (A465) hyd 

at ei gyffordd â llwybr troed 52/63 

am bellter o 107 metr tua’r dwyrain. 

 

- 
 

 

- 
 

 

- 
 

 

Rhan o gilffordd gyfyngedig 52/94 

o’i chyffordd â’r gefnffordd (A465) 

hyd at ei chyffordd â llwybr troed 

52/63 am bellter o 78 metr yn 

gyffredinol tua’r dwyrain. 

 

3/A 
(Lwybr ceffylau) 

 

- 
 

 

Cyngor Sir Fynwy 
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Hyd cyfan llwybr troed 52/51 o’i 

gyffordd â llwybr troed 52/50 ar ochr 

ddeheuol y gefnffordd (A465) hyd at 

ei gyffordd â llwybr troed 52/127 ar 

ochr ogleddol y gefnffordd (A465) 

am bellter o 122 metr tua’r gogledd-

orllewin, ac yna tua’r gogledd-

ddwyrain ac yna’r gogledd-orllewin. 

 

3/B 
(Llwybr troed) 

 

- 
 

 

Cyngor Sir Fynwy 

Hyd cyfan llwybr troed 

anawdurdodedig o’i bwynt dechreuol 

10 metr i’r gogledd o’r gyffordd 

rhwng llwybr troed 52/51 a llwybr 

troed 52/50 hyd at bwynt 38 metr i’r 

gogledd-orllewin o’r gyffordd honno 

(lle y mae’n wahanol i’r safle a 

ddangosir ar y map diffiniol) am 

bellter o 70 metr tua’r gogledd ac 

yna tua’r de-orllewin ac yna tua’r 

gogledd. (Hon yw’r union lwybr a 

ddilynir ar y ddaear gan lwybr troed 

52/51). 

 

3/B 
(Llwybr troed) 

 

- 
 

 

Cyngor Sir Fynwy 

Mynedfeydd Preifat i’w Cau 

 
  Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

 
- 
 

 

  3/1a 

 

   3/2a 

   3/2b 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i glostir 

rhif E0014 o’i chyffordd â Dan-y-

Coed am bellter o 3 metr i gyfeiriad 

y gorllewin ac y rhoddwyd iddi'r 

cyfeirnod 3/3 ar blan safle 3 o’r plan 

a adneuwyd. 

 

  3/3a 
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ATODLEN 4  

 

Priffyrdd i’w gwella 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Main Road (Clydach) 

 

Y gefnffordd (A465) 

 

Llwybr troed 52/34  

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Ffordd yr Orsaf 

 

Llwybr troed 52/33 (sy’n rhedeg i lawr Ffordd yr Orsaf) 

 

Llwybr troed 52/113 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Ffordd Brunant 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Old Trap Road 

 

 

 
 

 
Manylion y Priffyrdd  Newydd  

 
 

Priffyrdd i’w Cau 
 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
 

Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 
 

Troetffordd sy’n ffurfio rhan o  

gefnffordd (A465) ac yn arwain o 

Bont Pant-Glas hyd at ei chyffordd 

â’r gefnffordd (A465) am bellter o 

121 metr tua’r gogledd-ddwyrain. 
 

4/A 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

 

4/B 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

Tanlwybr diddosbarth o dan y 

gefnffordd (A465) o’i gyffordd â 

Main Road ar bwynt 27 metr i’r 

dwyrain o gornel ogledd ddwyreiniol 

Clydach Villa hyd at ei gyffordd â’r 

trac diddosbarth sy’n arwain i Bont 

Pant-Glas am bellter i gychwyn o 50 

metr tua’r de-ddwyrain ac yna tua’r 

de. 
 

4/A 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

4/B 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/34,o bwynt 

140 metr i’r gogledd-ddwyrain o 

Bont Pant-Glas hyd at bwynt 37 metr 

i’r de o’r grid gwartheg ar y gyffordd 

rhwng Main Road (Clydach) a’r 

gefnffordd (A465) am bellter o 308 

metr tua’r gogledd-ddwyrain. 

4/C 
(Lwybr ceffylau) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 
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Manylion y Priffyrdd  Newydd  

 
 

Priffyrdd i’w Cau 
 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
 

Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 
 

Rhan o Ffordd yr Orsaf, o bwynt 171 

metr i’r de-orllewin o’i chyffordd â 

llwybr troed 52/40 hyd at bwynt 38 

metr i’r gogledd-ddwyrain o’r 

gyffordd honno am bellter o 211 

metr tua’r gogledd-ddwyrain. 
 
 

4/D 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/33 sy’n 

rhedeg ar hyd Ffordd yr Orsaf o 

bwynt 171 metr i’r de-orllewin, o’i 

gyffordd â llwybr troed 52/40 hyd at 

bwynt 38 metr i’r gogledd-ddwyrain 

o’r gyffordd honno am bellter o 

211metr tua’r gogledd-ddwyrain. 
 

4/D 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor Sir Fynwy 

Hyd cyfan llwybr troed 52/40, o’i 

gyffordd â Ffordd Brunant hyd at ei 

gyffordd â Ffordd yr Orsaf am 

bellter o 203 metr tua’r gogledd. 
 

4/D 
 

Diddosbarth 
 

Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/34 o’i 

gyffordd â'r ffordd ddiddosbarth ym 

Mhont Pant-glas am bellter o 140 

metr i gyfeiriad y gogledd ddwyrain. 

 

4/G 

(Lwybr ceffylau) 

 Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/34 (sy’n cyd-

ddigwydd â Ffordd yr Orsaf), o’i 

gyffordd â Ffordd yr Orsaf hyd at ei 

gyffordd â llwybr troed 52/33 am 

bellter o 7 metr tua’r dwyrain. 
 

- - - 

Rhan o lwybr troed 52/33 (sy’n cyd-

ddigwydd â Ffordd yr Orsaf),o’i 

gyffordd â llwybr troed 52/34 am 

bellter o 19 metr tua’r de. 
 
 

- - - 

Hyd cyfan llwybr troed 52/84, o’i 

gyffordd â’r gefnffordd (A465) hyd 

at ei gyffordd â Ffordd Brunant am 

bellter o 305 metr tua’r dwyrain. 
 

4/D 
 

 

 

Diddosbarth 
 

 

 

Cyngor Sir Fynwy 
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Manylion y Priffyrdd  Newydd  

 
 

Priffyrdd i’w Cau 
 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 
 

Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 
 

Rhan o Old Trap Road, o’i chyffordd 

â’r gefnffordd (A465) hyd at ei 

chyffordd â Ffordd Brunant am 

bellter i gychwyn o 215 metr tua’r 

de-ddwyrain ac yna tua’r dwyrain. 
 

4/D 

 

 

4/E 

(Llwybr troed) 

 

4/F 
 

Diddosbarth 

 

 

- 

 

 

Diddosbarth 

 

Cyngor Sir Fynwy 

 

 

Cyngor Sir Fynwy 

 

 

Cyngor Sir Fynwy 
 

Priffyrdd i’w Cau Dros Dro 
 

   

 - - - 
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Mynedfeydd Preifat i’w Cau 
 

  Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

 
Mynedfa ar gyfer cerbydau  i safle 

bicnic, o’i chyffordd â Ffordd yr 

Orsaf am bellter o 2 fetr tua’r 

gogledd-orllewin, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 4/1 ar blan safle 4  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  4/1a 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i Faes 

Carafannau Clydach, o’i chyffordd â 

Ffordd yr Orsaf am bellter o 12 metr 

tua’r gogledd-orllewin, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 4/2 ar 

blan safle 4  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

Rhan o’r fynedfa ar gyfer cerbydau  

sy’n arwain i’r adeiladau a elwir 

Riverside a Barnfield (sy’n cyd-

ddigwydd â rhan o lwybr troed 

52/113), o’i chyffordd â’r gefnffordd 

(A465) am bellter o 5 fetr tua’r 

gorllewin, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 4/3 ar blan safle 4  o’r plan 

a adneuwyd. 
 

  4/3a 

(sy’n cyd-ddigwydd 

yn rhannol â rhan o 

lwybr troed 52/113)  

Rhan o’r fynedfa risiog i gerddwyr 

sy’n arwain i Fferm Brunant, o’i 

chyffordd ag Old Trap Road am 

bellter o 6 metr tua’r de ac yna tua’r 

gorllewin, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 4/4 ar blan safle 4  o’r plan 

a adneuwyd. 
 

  - 
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ATODLEN 5 

 

 

Priffyrdd i’w Gwella 

 

Y ffordd ddiddosbarth a elwir Ffordd yr Orsaf 

 

Llwybr troed 52/97 

 

Y brif ffordd a elwir Main Road (A4077) 

 

 

 

 

 

Manylion y Priffyrdd Newydd 

 

Priffyrdd i’w Cau 

 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 

 

Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Rhan o lwybr troed 52/116 o’i 

gyffordd â llwybr troed 52/113 am 

bellter o 49 metr tua’r dwyrain. (Nid 

yw’r llwybr troed hwn yn amlwg ar 

y tir). 

 

5/A 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/116 o’i 

gyffordd â’r gefnffordd (A465) am 

bellter o 16 metr tua’r gorllewin. 

(Nid yw’r llwybr troed hwn yn 

amlwg ar y tir). 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Pont droed ddigyfeirnod y 

gefnffordd (A465) i’r gogledd o 

Pentwyn Bungalow o’i chyffordd â’r 

ffordd ddiddosbarth ar ochr ddeheuol 

y gefnffordd (A465) sy’n arwain i 

Old Trap Road a Ffordd yr Orsaf hyd 

at ei chyffordd â throetffordd y 

gefnffordd (A465) ar ei hochr 

ogleddol am bellter o 62 metr i 

gychwyn tua’r gogledd-orllewin ac 

yna tua’r gogledd-ddwyrain ac yna’n 

gyffredinol tua’r gogledd-orllewin. 

 

5/B 

 

 

 

 

5/E 
(Llwybr troed) 

 

Diddosbarth 

 

 

 

 

 

- 

 

Cyngor Sir Fynwy 

 

 

 

 

 

Cyngor Sir Fynwy 

 

Rhan o lwybr troed 52/97 o bwynt 

14 metr i’r de o’i gyffordd â llwybr 

troed 52/118 hyd at ei gyffordd â’r 

gefnffordd (A465) am bellter o 23 

metr tua’r de-ddwyrain, yna tua’r de-

orllewin ac yna tua’r de-ddwyrain. 

 

5/A 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 
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Manylion y Priffyrdd Newydd 

 

Priffyrdd i’w Cau 

 

Cyfeirnod y 

Briffordd Newydd 

 

Dosbarthiad Yr Awdurdod 

Priffyrdd 

 
Rhan o lwybr troed 52/118 o’i 

gyffordd â llwybr troed 52/97 hyd at 

ei gyffordd â’r gefnffordd (A465) am 

bellter o 50 metr tua’r dwyrain. 

 

5/A 
(Llwybr troed) 

 

- 

 
Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o Ffordd yr Orsaf, Gilwern o’i 

chyffordd â llwybr troed 52/80 hyd 

at ei chyffordd â’r gefnffordd (A465) 

am bellter o 48 metr tua’r gogledd. 

 

5/B 

 

Diddosbarth 

 
Cyngor Sir Fynwy 

Rhan o lwybr troed 52/80 (sy’n cyd-

ddigwydd â rhan o’r fynedfa ar gyfer 

cerbydau  sy’n arwain i New 

Pentwyn Farm a chaeau rhifau 5234, 

5128, 4819, 4407, 5919, 6741, 8243, 

6532, 8335, P0018, P0017, R0002, 

R0001, P0012 a 2241) o’i gyffordd â 

Ffordd yr Orsaf hyd at bwynt 155 

metr i’r dwyrain o gornel dde 

ddwyreiniol New Pentwyn Farm am 

bellter o 225 metr yn gyffredinol 

tua’r dwyrain. 

 

5/D 
(Llwybr troed) 

I gyd-ddigwydd â 

mynedfa breifat 

newydd 5/9a) 

- Cyngor Sir Fynwy 

Hyd cyfan y ffordd ddiddosbarth 

(sy’n cyd-ddigwydd â llwybr troed 

52/80) sy’n arwain i’r fynedfa breifat 

sy’n arwain i New Pentwyn Farm ac 

i gaeau rhifau 5234, 5128 ,4819, 

4407, 5919, 6741, 8243, 6532, 8335, 

P0018, P0017, R0002, R0001, 

P0012 a 2241 o’i chyffordd â Ffordd 

yr Orsaf am bellter o 32 metr tua’r 

gogledd-ddwyrain. 
 

5/D 
(Llwybr troed) 

I gyd-ddigwydd â 

mynedfa breifat 

5/9a) 

- Cyngor Sir Fynwy 

- 5/C 
(Llwybr troed) 

- Cyngor Sir Fynwy 
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Mynedfeydd Preifat i’w Cau 

 

   

 

Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

 
Mynedfa i glostir AO rhif 0019, o’i 

chyffordd â’r gefnffordd (A465) am 

bellter o 3 metr tua’r gogledd, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/1 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 

 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Mynwent Capel Gilwern (nas 

defnyddir bellach), o’i chyffordd â’r 

gefnffordd (A465) am bellter o 7 

metr tua’r gogledd-orllewin ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/2 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Tafarn y Lion Hotel, o’i 

chyffordd  â’r gefnffordd (A465) am 

bellter o 10 metr tua’r gogledd-

orllewin, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 5/3 ar blan safle 5  o’r plan 

a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Tafarn y Lion Hotel, o’i 

chyffordd â’r gefnffordd (A465) am 

bellter o 10 metr tua’r gogledd-

orllewin, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 5/4 ar blan safle 5  o’r plan 

a adneuwyd. 
 

  - 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Lawnswood, o’i chyffordd â 

Ffordd yr Orsaf, Gilwern am bellter 

o 20 metr tua’r de-orllewin, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/5 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 
 

  5/5a 
 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir St Anthony, o’i chyffordd â 

Ffordd yr Orsaf, Gilwern am bellter 

o 5 metr tua’r gogledd-orllewin, ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/6 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 
 

  5/6a 
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Mynedfeydd Preifat i’w Cau 

 

   

 

Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

 
Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Seltirk, o’i chyffordd â 

Ffordd yr Orsaf, Gilwern am bellter 

o  8 metr tua’r gogledd-orllewin, ac 

y rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/7 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 
 

  5/7a 

 

Rhan o’r fynedfa ar gyfer cerbydau  

(sy’n cyd-ddigwydd â llwybr troed 

52/80) i’r eiddo a elwir New 

Pentwyn Farm a chaeau rhifau 5234, 

5128 ,4819, 4407, 5919, 6741, 8243, 

6532, 8335, P0018, P0017, R0002, 

R0001, P0012 a 2241, o’i chyffordd 

â’r ffordd ddiddosbarth sy’n arwain i 

Ffordd yr Orsaf am bellter o 50 metr 

tua’r de-ddwyrain, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 5/8 ar blan safle 5  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  5/8a 

 

Rhan o’r fynedfa ar gyfer cerbydau  

(sy’n cyd-ddigwydd â llwybr troed 

52/80) i gaeau rhifau 5234, 5128 

,4819, 4407, 5919, 6741, 8243, 

6532, 8335, P0018, P0017, R0002, 

R0001, P0012 a 2241, o bwynt 81 

metr i’r dwyrain o’i chyffordd â 

Ffordd yr Orsaf am bellter o 140 

metr tua’r dwyrain, ac y rhoddwyd 

iddi’r cyfeirnod 5/9 ar blan safle 5  

o’r plan a adneuwyd. 
 

  5/9a 
(i gyd-ddigwydd â’r 

briffordd newydd 

5/D) 

 

Mynedfa ar gyfer cerbydau i’r eiddo 

a elwir Tafarn y Navigation Hotel, 

o’i chyffordd â Main Road (A4077) 

o bwynt 13 metr i’r gorllewin o 

gornel ogledd orllewinol Tafarn y 

Navigation Hotel am bellter o 4 metr 

tua’r dwyrain, ac y rhoddwyd iddi’r 

cyfeirnod 5/10 ar blan safle 5  o’r 

plan a adneuwyd. 
 

  5/10a 
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Mynedfeydd Preifat i’w Cau 

 

   

 

Rhifau Cyfeirnod 

Mynedfeydd 

Preifat Newydd 

 
Mynedfa ar gyfer cerbydau i glostir 

rhif 5555, o’i chyffordd â’r 

gefnffordd (A465) am bellter o 11 

metr tua’r de.  Hefyd yn rhoi 

mynedfa i P0018 R002, 2241, 

P0017, 2936, R001, 1931 ac y 

rhoddwyd iddi’r cyfeirnod 5/11 ar 

blan safle 5  o’r plan a adneuwyd. 
 

  - 

-   5/12a 
 

-   5/13a 
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ATODLEN. 6 

 

Priffyrdd i’w Gwella 

 

Y gefnffordd (A465) 

 

Y brif ffordd a elwir Cylchfan Glanbaeddan .(A4077)  

 

 

 
 

    

 


