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ATODLEN 1 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 1A  

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Dim 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod 

y Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

1A  

 

Awdurdod 

Priffyrdd 

 

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Dd/B    

 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

 

Dd/B 

 

Dd/B 
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ATODLEN 2 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 2A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Ffordd y Rhigos (A4061) 

2. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Ffordd Penderyn (A4059) 

3. Y darn o Gefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (A465) y tynnwyd ei statws fel 

cefnffordd. 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD 

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

2A  

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol yr NCR46 

o’i gyffordd orllewinol â Chyffordd Hirwaun, 

i gyfeiriad y gogledd a’r gorllewin ar hyd hen 

Ffordd y Rhigos am bellter o 355 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 2/S1 ar y plan a adneuwyd. 

2/A Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

Rhan o Ffordd y Rhigos yr A4061 o’i 

chyffordd â Chyffordd Hirwaun, i gyfeiriad y 

de-orllewin a’r gogledd-orllewin am bellter o 

255 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 2/S2 ar y 

plan a adneuwyd.  

2/A Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef cangen 

ogledd-ddwyreiniol Cyffordd Hirwaun i 

gyfeiriad y gogledd-orllewin o’r gylchfan am 

bellter o 55 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

2/S3 ar y plan a adneuwyd.  

- - - 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef cylchfan 

Cyffordd Hirwaun, am bellter o 384 o fetrau 

ac sydd wedi ei rhifo 2/S4 ar y plan a 

adneuwyd.  

2/B Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef cangen 

ogledd-ddwyreiniol Cyffordd Hirwaun i 

gyfeiriad y de-orllewin o’r gylchfan am 

bellter o 35 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

2/D Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 
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2/S5 ar y plan a adneuwyd.  

Rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol yr NCR46 

yn gyfagos i gefnffordd yr A465 o’i chyffordd 

â Chyffordd Hirwaun, i gyfeiriad y de-

ddwyrain am bellter o 95 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 2/S6 ar y plan a adneuwyd.  

2/J 

(llwybr troed 

/llwybr 

beiciau) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

Rhan o lwybr troed rhif HIR/43/1, sy’n 

cydfodoli â rhan o’r fynedfa breifat i 

gerbydau cyfeirnod 2/3, sy’n mynd o amgylch 

terfyn allanol Maes Chwarae Hirwaun 

Welfare, o bwynt 130 o fetrau i’r gorllewin o 

gornel ddwyreiniol Maes Chwarae Hirwaun 

Welfare i gyfeiriad y gorllewin hyd at ei 

chyffordd â llwybr troed rhif RHI/24/3, am 

bellter o 115 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

2/S7 ar y plan a adneuwyd.  

2/L (llwybr 

troed sy’n 

cydfodoli â 

mynedfa 

breifat 

newydd 2/4a) 

2/M (llwybr 

troed sy’n 

cydfodoli â 

mynedfa 

breifat 

newydd 2/3a 

o’r 

Gorchymyn 

Ffyrdd 

Ymyl). 

 

2/G 

 

 

2/B  

 

 

2/E  

 

2/J (llwybr 

beiciau 

/llwybr troed) 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

 

 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

 

Dosbarthiadol 

 

 

- 
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- 2/C Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

- 2/F Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 2/N (yn 

parhau ar 

blan safle 3 

cyf 3/R) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/43/1 

cyfeirnod 2/S7, sy’n gwasanaethu cyfleusterau 

Maes Chwarae Hirwaun Welfare a mast telathrebu 

o bwynt 40 o fetrau i’r dwyrain o gornel de-

orllewinol Maes Chwarae Hirwaun Welfare gan 

barhau i gyfeiriad y gorllewin a’r gogledd am 

gyfanswm pellter o 90 o fetrau ac sydd wedi ei 

rhifo 2/3 ar y plan a adneuwyd.  

2/3a 

(sy’n cydfodoli â rhan o briffordd newydd 

2/M) 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau o’r enw 

Tower Road sy’n rhoi mynediad i gaeau rhifau 

3928, D003, 3221, 1100, 1218, 1290, 3578 a 

9804, 26 o fetrau i’r de o’i chyffordd â 

chefnffordd yr A465 sy’n parhau i gyfeiriad y de 

am bellter o 24 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 2/4 

ar blan a adneuwyd y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl. 

2/4a 

(sy’n cydfodoli â rhan o briffordd newydd 

2/L) 

 
2/4b 

 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau o’r enw 

Tower Road sy’n rhoi mynediad i gaeau rhifau 

3928, D003, 3221, 1100, 1218, 1290, 3578 a 

9804, o bwynt 50 metr i’r de o’i chyffordd â 

chefnffordd bresennol yr A465 sy’n parhau i 

gyfeiriad y de am bellter o 193 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 2/5 ar blan a adneuwyd y 

Gorchymyn Ffyrdd Ymyl. 

2/4a 

(sy’n cydfodoli â rhan o briffordd newydd 

2/L) 

 
2/4b 

 

2/5a  

 
2/5b  
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ATODLEN 3 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 3A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Cefnffordd Castell-nedd i’r Fenni (A465) 

2. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Brecon Road (A4059) 

3. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Ffordd Hirwaun (A4059) 

4. Hanner lled de-orllewinol y ffordd ddiddosbarth sy’n gwasanaethu’r eiddo o’r 

enw Rhifau 1 i 18 Trewaun.  

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

3A 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o lwybr troed rhif HIR/44/1 o derfyn 

de-ddwyreiniol y fynedfa breifat i gerbydau 

sy’n gwasanaethu Maes Chwarae Hirwaun 

Welfare i gyfeiriad y de am bellter o 104 o 

fetrau ac sydd wedi ei rifo 3/S1 ar y plan a 

adneuwyd. 

3/B (llwybr 

troed) 

 

3/P (llwybr 

troed sy’n 

cydfodoli â 

mynedfa 

breifat 

newydd cyf. 

3/17b, 3/12b, 

3/6b, 3/5b, 

3/15/b) 

3/C (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1, sy’n 

cydfodoli â’r fynedfa breifat sy’n 

gwasanaethu fferm wynt Mynydd Bwllfa, 

cyfeirnod 3/5, o bwynt 10m i’r de o’i 

chyffordd â chefnffordd yr A465 i gyfeiriad y 

de am bellter o 177 o fetrau ac sydd wedi ei 

3/P (llwybr 

troed sy’n 

cydfodoli â 

mynedfa 

breifat 

newydd cyf. 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 
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rhifo 3/S2 ar y plan a adneuwyd. 3/17b, 3/12b, 

3/6b, 3/5b, 

3/15/b)  

Rhan o gefnffordd yr A465 ar y ddynesfa i 

gangen orllewinol Cylchfan Cyffordd 

Trewaun yn gyfagos i’r eiddo o’r enw Beech 

Tree gan gynnwys ei chyffordd â’r ffordd 

fynediad sy’n arwain at Waungron a 

Lyndhurst sy’n terfynu wrth y gylchfan honno 

am bellter o 140 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

3/S3 ar y plan a adneuwyd. 

3/F Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Prif ffordd 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth, gan gynnwys y 

pen troi, o’r enw Johnson Park o’i therfyn de-

ddwyreiniol hyd at bwynt 38 o fetrau i’r 

gogledd-orllewin ac yn gyfagos i’r eiddo o’r 

enw Rhif 6 Johnson Park, am bellter o 66 o 

fetrau ac sydd wedi ei rhifo 3/S4 ar y plan a 

adneuwyd. 

3/G Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Diddosbarth 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef cerbytffordd 

gylchredol Cylchfan Cyffordd Trewaun am 

bellter o 200 metr ac sydd wedi ei rhifo 3/S5 

ar y plan a adneuwyd. 

3/L Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Prif ffordd 

Rhan o ffordd dosbarthiadol yr A4059 Ffordd 

Hirwaun ar y ddynesfa i gangen de-

ddwyreiniol Cylchfan Cyffordd Trewaun am 

bellter o 34 o fetrau sy’n terfynu wrth y 

gyffordd honno ac sydd wedi ei rhifo 3/S6 ar 

y plan a adneuwyd.  

3/M Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Prif ffordd 

Rhan o ddarpariaeth y droetffordd wahanedig 

sy’n gwasanaethu Cyffordd Trewaun o bwynt 

ar ffordd ddosbarthiadol Brecon Road yr 

A4059, 65 o fetrau i’r de-ddwyrain o’r 

fynedfa sy’n gwasanaethu hen Ganolfan 

Iechyd Hirwaun, i gyfeiriad y dwyrain gan 

droi i’r de i fynd o dan gefnffordd yr A465 ar 

hyd Tanffordd Trewaun cyn troi i gyfeiriad y 

de-orllewin a’r de i ymuno â’r ffordd 

ddiddosbarth sy’n gwasanaethu’r eiddo o’r 

enw Trewaun yn gyfagos i Rif 1 Trewaun, am 

bellter o 105 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

3/S7 ar y plan a adneuwyd.   

3/H 

 

3/K (llwybr 

troed) 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Prif ffordd 

 

 

- 

 

Rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol yr NCR46 

a llwybr troed cyfeirnod AUN/3/4, sy’n 

cydfodoli â’r fynedfa breifat i gerbydau o’r 

enw Tramway y rhoddwyd iddi’r cyfeirnodau 

3/N (llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

- 
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3/9, 3/10, 3/11 o bwynt sy’n gyfagos i’r 

ffordd fynediad i’r eiddo o’r enw Cynon Farm 

sy’n rhedeg i gyfeiriad y de-ddwyrain am 

bellter o 151 o fetrau i bwynt yn gyfagos i’r tu 

cefn i’r eiddo o’r enw Rhif 49 Trenant ac 

sydd wedi ei rhifo 3/S8 ar y plan a adneuwyd. 

Cynon Taf 

- 3/A 

(Dros dro) 

Gweinidogion 

Cymru 

- 

- 3/D (Dros 

dro) 

Gweinidogion 

Cymru 

- 

- 3/J Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

- 3/R (yn 

parhau ar 

blan safle 2 

cyf 2/N) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Giât maes yng nghornel de-ddwyreiniol y trac 

sy’n arwain at Faes Chwarae Hirwaun Welfare 

sy’n rhoi mynediad i gae rhif 7293 am bellter o 2 

fetr ac sydd wedi ei rhifo 3/1 ar y plan a 

adneuwyd. 

3/16b  

3/12b (sy’n cydfodoli â rhan o briffordd 

newydd 3/P) 

3/5b  

3/17b (sy’n cydfodoli â rhan o briffordd 

newydd 3/P) 

3/1a 

3/1b 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n arwain at 

gae rhif E0001 o bwynt 190 o fetrau i’r de-

ddwyrain o gornel de-ddwyreiniol Maes Chwarae 

Hirwaun Welfare i gyfeiriad y de-ddwyrain am 

bellter o 68 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 3/2 ar y 

plan a adneuwyd. 

- 

Giât maes ar ochr orllewinol y fynedfa breifat i 

gerbydau sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd 

3/3c 
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Bwllfa, 33 o fetrau i’r de o’i chyffordd â 

chefnffordd yr A465 am bellter o 2 fetr ac sydd 

wedi ei rhifo 3/3 ar y plan a adneuwyd. 

3/3d 

 

Giât maes i gae rhif E0001 oddi ar ochr orllewinol 

y fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu 

Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, 160 o fetrau i’r de 

o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 am bellter o 2 

fetr ac sydd wedi ei rhifo 3/4 ar y plan a 

adneuwyd.   

3/1a 

 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1 ac y 

rhoddir y cyfeirnod 3/S2 iddo, sy’n gwasanaethu 

Fferm Wynt Mynydd Bwllfa o bwynt 62 o fetrau 

i’r de o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 i 

gyfeiriad y de am bellter o 110 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 3/5 ar y plan a adneuwyd. 

3/5b 

 

Giât maes i gae rhif D0007 oddi ar ochr 

ddwyreiniol y fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, 128 o 

fetrau i’r de o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 

am bellter o 2 fetr ac sydd wedi ei rhifo 3/6 ar y 

plan a adneuwyd.  

3/6b  

 

Giât maes i gae rhif D0007 oddi ar ochr 

ddwyreiniol y fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa, 62 o 

fetrau i’r de o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 

am bellter o 2 fetr ac sydd wedi ei rhifo 3/7 ar y 

plan a adneuwyd. 

3/6b 

 

Y fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r 

eiddo o’r enw Lyndhurst a Waungron o fynedfa’r 

eiddo o’r enw Lyndhurst i gyfeiriad y de-ddwyrain 

am bellter o 51 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 3/8 

ar blan a adneuwyd y Gorchymyn Ffyrdd Ymyl.  

3/8e  

3/8f  

3/8g  

3/8h 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau o’r enw 

Tramway, sy’n cydfodoli â llwybr troed rhif 

AUN/3/4 a Llwybr Beicio Cenedlaethol NCR46 

ac y rhoddir y cyfeirnod 3/S8 iddi, o fynedfa’r 

eiddo o’r enw Fferm Cynon i gyfeiriad y de-

ddwyrain o bentan gorllewinol cefnffordd yr A465 

am bellter o 30 metr ac sydd wedi ei rhifo 3/9 ar y 

plan a adneuwyd. 

3/9a (sy’n cydfodoli â llwybr troed presennol 

cyf. AUN/4/1) 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau o’r enw 3/9a (sy’n cydfodoli â llwybr troed presennol 
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Tramway, sy’n cydfodoli â llwybr troed rhif 

AUN/3/4 a Llwybr Beicio Cenedlaethol NCR46 

ac y rhoddir y cyfeirnod 3/S8 iddi, o bentan 

gorllewinol yr A465 i gyfeiriad y de-ddwyrain am 

bellter o 20 metr hyd at bentan dwyreiniol 

cefnffordd yr A465 ac sydd wedi ei rhifo 3/10 ar y 

plan a adneuwyd. 

cyf. AUN/4/1) 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau o’r enw 

Tramway, sy’n cydfodoli â llwybr troed rhif 

AUN/3/4 a Llwybr Beicio Cenedlaethol NCR46 

ac y rhoddir y cyfeirnod 3/S8 iddi, o bentan 

dwyreiniol cefnffordd yr A465 i gyfeiriad y de-

ddwyrain am bellter o 86 o fetrau hyd at bwynt 

sy’n gyfagos at y tu cefn i’r eiddo o’r enw 47 

Trenant ac sydd wedi ei rhifo 3/11 ar y plan a 

adneuwyd. 

3/9a (sy’n cydfodoli â llwybr troed presennol 

cyf. AUN/4/1) 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1 ac y 

rhoddir y cyfeirnod 3/S2 iddi, sy’n gwasanaethu 

Fferm Wynt Mynydd Bwllfa o’i chyffordd â’r 

A465 i gyfeiriad y de am bellter o 52 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 3/12 ar y plan a adneuwyd. 

3/12b (sy’n cydfodoli â phriffordd newydd 

3/P) 

 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â llwybr troed rhif AUN/4/1 o ffordd 

ddosbarthiadol Ffordd Hirwaun (A4059) i 

gyfeiriad y gogledd-ddwyrain dros y fynedfa 

breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r eiddo o’r 

enw Fferm Pentwyn Cynon i ymuno â’r llwybr o’r 

enw Tramway am bellter o 379 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 3/13 ar y plan a adneuwyd. 

3/9a (sy’n cydfodoli â llwybr troed presennol 

cyf. AUN/4/1) 

Y fynedfa breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu’r 

eiddo o’r enw Lyndhurst a Waungron o’i 

chyffordd â chefnffordd yr A465 i gyfeiriad y de-

ddwyrain am bellter o 60 metr ac sydd wedi ei 

rhifo 3/14 ar blan a adneuwyd y Gorchymyn 

Ffyrdd Ymyl.   

3/8e 

3/8f 

3/8g 

3/8h  

- 3/8b 

- 3/8c 

- 3/8d 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1 sy’n 

gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd Bwllfa o 

3/15b  
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bwynt 160 o fetrau i’r de o’i chyffordd â 

chefnffordd yr A465 i gyfeiriad y de am bellter o 

20 metr ac sydd wedi ei rhifo 3/15 ar y plan a 

adneuwyd. 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1 ac y 

rhoddir y cyfeirnod 3/S2 iddi, sy’n gwasanaethu 

Fferm Wynt Mynydd Bwllfa o’i chyffordd â’r 

A465 i gyfeiriad y de am bellter o 52 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 3/16 ar y plan a adneuwyd. 

3/16b 

 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed rhif HIR/40/1 ac y 

rhoddir y cyfeirnod 3/S2 iddi sy’n gwasanaethu 

Fferm Wynt Mynydd Bwllfa o bwynt 160 o fetrau 

i’r de o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 i 

gyfeiriad y de am bellter o 20 metr ac sydd wedi ei 

rhifo 3/17 ar y plan a adneuwyd. 

3/17b (sy’n cydfodoli â rhan o briffordd 

newydd 3/P) 

 

Giât maes, i’r gorllewin o’r fynedfa breifat i 

gerbydau sy’n gwasanaethu Fferm Wynt Mynydd 

Bwllfa, sy’n rhoi mynediad rhwng caeau rhifau 

7293 ac E0001 am bellter o 2 fetr ac sydd wedi ei 

rhifo 3/18 ar y plan a adneuwyd. 

- 
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ATODLEN 4A 

Y GWAITH AWDURDODEDIG – PLAN SAFLE 4A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddiddosbarth o'r enw Swansea Road 

2. Y ffordd ddiddosbarth o'r enw Keepers Lane 

3. Y ffordd ddiddosbarth ddienw sy'n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed  

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD 

 

 Llythyren 

gyferinod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 4 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o lwybr troed rhif HIR/1/1, sy’n 

cydfodoli â’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

arwain at stablau a ffermdir i’r de o 

Danffordd Court Farm, cyfeirnod 4/1 a 4/2, o 

bwynt 102 o fetrau i’r de o’i gyffordd â 

Swansea Road sy’n mynd o dan gefnffordd yr 

A465 ar hyd Tanffordd Court Farm i gyfeiriad 

y de a’r de-ddwyrain am gyfanswm pellter o 

203 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 4/S1 ar y 

plan a adneuwyd. 

4/A (llwybr 

troed) (sy’n 

cydfodoli â’r 

mynedfeydd 

preifat 

newydd i 

gerbydau 

4/1a, 4/2a, 

4/2c a 4/2d) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

- 

Rhan o Swansea Road o bwynt 66 o fetrau i'r 

gogledd-ddwyrain o ganol y bont sy'n croesi 

Rheilffordd Cwm Nedd i gyfeiriad y gogledd-

orllewin hyd at ei chyffordd â'r A465 am 

bellter o 160 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

4/S2 ar y plan a adneuwyd. 

4/V 

 

 

4/U 

(llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 
 
 
 
 

- 

 

Rhan o'r ffordd ddiddosbarth ddienw sy'n 

gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed o'i 

chyffordd de-ddwyreiniol â chefnffordd yr 

A465 i gyfeiriad y dwyrain hyd at bwynt 95 o 

4/V 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Dosbarthiadol 
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fetrau i'r dwyrain o'r fynedfa breifat i 

gerbydau sy'n gwasanaethu'r eiddo o'r enw 

Gellitarw Farm am bellter o 439 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 4/S3 ar y plan a adneuwyd. 

 

4/K 

 

4/L 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

Dosbarthiadol 

 

Dosbarthiadol 

Rhan o'r ffordd ddiddosbarth o'r enw Keepers 

Lane o'i chyffordd â Swansea Road i gyfeiriad 

y gogledd-ddwyrain hyd at yr eiddo o'r enw 

Ingledene am bellter o 180 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 4/S4 ar y plan a adneuwyd. 

4/W Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Diddosbarth 

 

 

 

Rhan o lwybr troed Rhif HIR/7/1, sy'n 

cydfodoli â'r fynedfa breifat i gerbydau sy'n 

gwasanaethu'r eiddo o'r enw Gellitarw Farm 

(cyf. 4/5), o'i gyffordd â'r ffordd ddiddosbarth 

ddienw sy'n gwasanaethu Amlosgfa 

Llwydcoed i gyfeiriad y de am bellter o 10 o 

fetrau ac sydd wedi ei rhifo 4/S5 ar y plan a 

adneuwyd. 

- - - 

Rhan o lwybr troed HIR/5/1 o bwynt 52 o 

fetrau i'r gogledd-orllewin o'i gyffordd â 

llwybrau troed HIR/4/3 ac HIR/4/2 i gyfeiriad 

y gogledd-orllewin i ymuno â chefnffordd yr 

A465 am bellter o 180 o fetrau ac sydd wedi 

ei rhifo 4/S6 ar y plan a adneuwyd. 

4/N 

 

 

4/O 

 

4/P 

 

 

4/Q 

 

 

4/R 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Dosbarthiadol  

 

 

Dosbarthiadol  

 

 

Dosbarthiadol  

 

 

Dosbarthiadol  

 

Dosbarthiadol  
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4/T (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(yn parhau ar 

Blan Safle 5 

cyf 5A) 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

Rhan o lwybr troed rhif HIR/5/2 o bwynt 64 o 

fetrau i'r de-ddwyrain o'i gyffordd â'r ffordd 

ddiddosbarth o'r enw Keepers Lane i gyfeiriad 

y de-ddwyrain i ymuno â chefnffordd yr A465 

am bellter o 67 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

4/S7 ar y plan a adneuwyd. 

4/S  (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

 

Y darn cyfan o lwybr troed rhif HIR/4/2 o'i 

gyffordd â llwybrau troed HIR/4/3 ac HIR/5/1 

i gyfeiriad y gogledd-orllewin i ymuno â 

chefnffordd yr A465 am bellter o 305 o fetrau 

ac sydd wedi ei rifo 4/S8 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/N 

 

 

4/O 

 

4/P 

 

 

4/Q 

 

 

4/R 

 

4/T (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(Yn parhau ar 

blan safle 5 

cyf. 5A) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf  

Dosbarthiadol  

 

 

 Dosbarthiadol  

 

 

Dosbarthiadol  

 

Dosbarthiadol  

 

 

Dosbarthiadol  

 

- 
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Y darn cyfan o lwybr troed HIR/4/1 o'i 

gyffordd â'r ffordd ddiddosbarth o'r enw 

Keepers Lane i gyfeiriad y de-ddwyrain i 

ymuno â chefnffordd yr A465 am bellter o 95 

o fetrau ac sydd wedi ei rifo 4/S9 ar y plan a 

adneuwyd. 

- - - 

Rhan o gefnffordd yr A465 o bwynt 160 o 

fetrau i'r de-orllewin o ganol Trosbont Nant 

Melyn i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am 

bellter o 270 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

4/S10 ar y plan a adneuwyd. 

- - - 

 4/M Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol  

 

 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Rhan o'r fynedfa breifat i gerbydau, sy'n cydfodoli 

â llwybr troed rhif HIR/1/1, o bwynt 102 o fetrau 

i'r de o'i chyffordd â Swansea Road i'r de o 

Danffordd Court Farm i gyfeiriad y de am bellter 

o 19 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 4/1 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/1a 

(Sy’n cydfodoli â rhan o lwybr troed newydd 

4/A) 

4/1b 

Rhan o'r fynedfa breifat i gerbydau, sy'n cydfodoli 

â llwybr troed rhif HIR/1/1 sy'n rhoi mynediad i 

gaeau rhifau 1224 a 9629 o bwynt 22 o fetrau i'r 

de o Danffordd Court Farm i gyfeiriad y de a'r de-

ddwyrain am bellter o 181 o fetrau ac sydd wedi ei 

rhifo 4/2 ar y plan a adneuwyd. 

4/2a (Sy’n cydfodoli â rhan o lwybr troed 

newydd 4/A) 

4/2b 

4/2c (Sy’n cydfodoli â rhan o lwybr troed 

newydd 4/A) 

4/2d (Sy’n cydfodoli â rhan o lwybr troed 

newydd 4/A) 

4/2e 

4/2f 

4/2g 

4/2h 

4/2j 
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Rhan o'r fynedfa breifat i gerbydau sy'n 

gwasanaethu'r eiddo o'r enw Court Lodge o'i 

chyffordd â'r ffordd ddiddosbarth o'r enw Keepers 

Lane am bellter o 33 o fetrau i gyfeiriad y 

gogledd-orllewin ac sydd wedi ei rhifo 4/4 ar y 

plan a adneuwyd. 

4/4b 

Rhan o'r fynedfa breifat i gerbydau, sy'n cydfodoli 

â llwybr troed rhif HIR/7/1, sy'n gwasanaethu'r 

eiddo o'r enw Gellitarw Farm o'i chyffordd â'r 

ffordd ddiddosbarth ddienw sy'n gwasanaethu 

Amlosgfa Llwydcoed am bellter o 120 o fetrau i 

gyfeiriad y de ac sydd wedi ei rhifo 4/5 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/9a 

4/12a 

4/7b 

 

Giât maes i gaeau rhifau 7671 ac 8673 oddi ar 

ochr ogleddol y ffordd ddienw sy'n gwasanaethu 

Amlosgfa Llwydcoed, 260 o fetrau i'r dwyrain o'i 

chyffordd â chefnffordd bresennol yr A465 am 

bellter o 2 fetr ac sydd wedi ei rhifo 4/6 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/6a 

4/6b 

Giât maes i gae rhif 6253 oddi ar ochr ddeheuol y 

ffordd ddienw sy'n gwasanaethu Amlosgfa 

Llwydcoed, 323 o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 

â chefnffordd bresennol yr A465 am bellter o 2 

fetr ac sydd wedi ei rhifo 4/7 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/7b 

4/9a 

4/10a 

Giât maes i gae rhif 8159 oddi ar ochr ddeheuol y 

ffordd ddienw sy'n gwasanaethu Amlosgfa 

Llwydcoed,  350  o fetrau i'r dwyrain o'i chyffordd 

â chefnffordd bresennol yr A465 am bellter o 2 

fetr ac sydd wedi ei rhifo 4/8 ar y plan a 

adneuwyd. 

4/8a 

- 4/11a 

- 4/12a 
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ATODLEN 6 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 6A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddiddosbarth ddienw sy’n gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed 

2. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Ffordd Merthyr (B4276) 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

6A 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth ddienw sy’n 

gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed, sy’n 

cydfodoli â Llwybr Beicio Cenedlaethol NCR 

46, o’i chyffordd â’r fynedfa breifat i 

gerbydau sy’n gwasanaethu’r eiddo o’r enw 

Tŷ Gwyn Farm, sy’n mynd i gyfeiriad y 

gogledd-ddwyrain ac yna i gyfeiriad y 

gogledd i’w chyffordd â chefnffordd yr A465, 

am bellter o 312 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

6/S1 ar y plan a adneuwyd. 

6/F 

 

 

6/G 

 

 

6/E 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

Rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol NCR 46, 

o bwynt 65 o fetrau i’r de o’r gyffordd â 

chefnffordd yr A465 i gyfeiriad y gogledd-

ddwyrain yn gyfochrog â chefnffordd yr 

A465, hyd at ei gyffordd â’r ffordd 

ddiddosbarth o’r enw Merthyr Road y B2476, 

am bellter o 410 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

6/S2 ar y plan a adneuwyd. 

6/J 

 

6/M 

6/N 

6/L (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 

 

 

 

Dosbarthiadol 

 

 

 

 

 

Dosbarthiadol 
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(yn parhau ar 

Blan Safle 

7B) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

Dosbarthiadol 

Rhan o’r ffordd ddosbarthiadol o’r enw 

Merthyr Road y B4276 o’i chyffordd â 

chefnffordd yr A465 sy’n rhedeg i gyfeiriad y 

de-ddwyrain am bellter o 258 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 6/S3 ar y plan a adneuwyd.  

6/K 

 

 

6/J 

 

 

6/G 

 

 

6/D 

 

6/C 

 

6/L (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(yn parhau ar 

Blan Safle 

7B) 

6/M (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(yn parhau ar 

Blan Safle 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

 

 

Dosbarthiadol 

 

Dosbarthiadol 
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7A cyf 7/A) 

6/N 

 

 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

 

 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth ddienw sy’n 

gwasanaethu Jah Jireh (Charity) Homes a 

Dynevor Arms (yr hen gyfleuster storio Nwy 

Naturiol Hylifedig), i’r gogledd o’r gyffordd â 

chefnffordd yr A465 sy’n mynd i gyfeiriad y 

gogledd-ddwyrain am bellter o 25 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 6/S4 ar y plan a adneuwyd.  

6/H Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

Rhan o gefnffordd yr A465 o bwynt 72 o 

fetrau i’r de-orllewin o’i chyffordd â’r ffordd 

ddienw sy’n gwasanaethu Jah Jireh (Charity) 

Homes a Dynevor Arms (yr hen gyfleuster 

storio Nwy Naturiol Hylifedig), sy’n rhedeg i 

gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter o 282 

o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 6/S5 ar y plan a 

adneuwyd. 

- - - 

 6/A (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(yn parhau ar 

Blan Safle 5 

cyfeirnod 

5/C) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 

 6/B Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 6/C Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

Dosbarthiadol 

 6/L (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Rhondda 

Cynon Taf 

- 
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(yn parhau ar 

Blan Safle 7 

cyf. 7/B) 

 

 

 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu’r eiddo o’r enw Tŷ Gwyn Farm sy’n 

arwain o’r ffordd ddiddosbarth ddienw sy’n 

gwasanaethu Amlosgfa Llwydcoed i gyfeiriad y 

de am 99 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 6/1 ar y 

plan a adneuwyd.  

6/1a 
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ATODLEN 7 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 7A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Swansea Road (A4012)  

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

7A 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o gefnffordd yr A465 o bwynt 473 o 

fetrau i’r gorllewin o’i chyffordd â’r fynedfa 

breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Tyn-y-

coedcae Farm, sy’n mynd i gyfeiriad y 

gorllewin am bellter o 276 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 7/S1 ar y plan a adneuwyd (yn 

parhau ar Blan Safle 6/A).   

- - - 

Rhan o gefnffordd yr A465 o bwynt 190 o 

fetrau i’r gorllewin o’i chyffordd â’r fynedfa 

breifat i gerbydau sy’n gwasanaethu Tyn-y-

coedcae Farm, sy’n mynd i gyfeiriad y 

dwyrain am bellter o 383 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 7/S2 ar y plan a adneuwyd.    

- - - 

Rhan o Swansea Road yr A4102 o’i chyffordd 

â chefnffordd yr A465 sy’n mynd i gyfeiriad 

y de-ddwyrain am bellter o 244 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 7/S3 ar y plan a adneuwyd. 

7/A 

(yn parhau ar 

Blan Safle 

6A cyfeirnod 

6/M) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Dosbarthiadol 

- 7/B (llwybr 

ceffylau/ 

llwybr 

beiciau/ 

llwybr troed) 

(yn parhau ar 

Blan Safle 

6A cyfeirnod 

6/L) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 
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Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau, o bwynt 197 

o fetrau i’r gorllewin o’i chyffordd â Swansea 

Road a Heol Corn Du, sy’n mynd i gyfeiriad y 

gogledd-orllewin am bellter o 955 o fetrau sy’n 

arwain at ei chyffordd â chefnffordd yr A465 ac 

sydd wedi ei rhifo 7/1 ac sy’n parhau fel cyfeirnod 

7/6 ar y plan a adneuwyd. 

7/2a 

Mynedfa breifat i gerbydau, sy’n gwasanaethu cae 

rhif 1431, o’i chyffordd â’r fynedfa breifat i 

gerbydau cyfeirnod 7/2, i gyfeiriad y de am bellter 

o 30 o fetrau, ac sydd wedi ei rhifo 7/2 ar y plan a 

adneuwyd. 

7/2a 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu’r eiddo o’r enw Tyn-y-coedcae 

Farm, o’i chyffordd â chefnffordd yr A465 i 

gyfeiriad y gogledd am bellter o 10 metr ac sydd 

wedi ei rhifo 7/3 ar y plan a adneuwyd. 

7/3a (yn parhau ar blan safle 6A cyf. 6/2a) 

7/3b 

Giât maes sy’n gwasanaethu cae rhif 3349 sy’n 

arwain o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu’r eiddo o’r enw Tyn-y-coedcae 

Farm, 21 o fetrau i’r gogledd o’i chyffordd â 

chefnffordd yr A465 ac sydd wedi ei rhifo 7/4 ar y 

plan a adneuwyd. 

7/4a 

7/4b 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu’r eiddo o’r enw Fferm Tyn-y-

coedcae Farm, o bwynt 10 metr i’r gogledd o’i 

chyffordd â chefnffordd yr A465, i gyfeiriad y 

gogledd am bellter o 20 metr ac sydd wedi ei rhifo 

7/5 ar y plan a adneuwyd.   

7/3a (yn parhau ar blan safle 6A cyf. 6/2a) 

7/3b 

Rhan o’r fynedfa i gerbydau sy’n gwasanaethu tir 

y tu cefn i’r eiddo ar Cribyn Close sy’n arwain at 

gae rhif 6413 o’i chyffordd â Swansea Road yr 

A4102 a Heol Corn Du i gyfeiriad y gorllewin am 

bellter o 120 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 7/6 ar y 

plan a adneuwyd. 

- 
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ATODLEN 10 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 10A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw Ffordd Gylchol y Gurnos  

2. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Gurnos Road 

3. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Fernhill Close 

4. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Wellington Close 

5. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Goitre Lane 

6. Llwybr ceffylau BR103/1 

7. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Ffordd Pont-sarn  

8. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Rocky Road 

9. Y ffordd ddiddosbarth a elwir yn lleol The ICI  

10. Y ffordd ddiddosbarth o’r enw Bryniau Road 

 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

10A 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o lwybr ceffylau BR103/1 o’i chyffordd 

â Goitre Lane sy’n gwasanaethu Dan-y-

Castell Farm sy’n pasio o dan gefnffordd yr 

A465 ar hyd Tanffordd Goitre Lane i 

gyfeiriad y gogledd am bellter o 176 o fetrau 

ac sydd wedi ei rhifo 10/S1 ar y plan a 

adneuwyd. 

10/A (llwybr 

ceffylau) 

 

 

10/B 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful  

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful  

 

- 

 

 

Dosbarthiadol 

Rhan o Hawl Tramwy a Hawlir 103/10x sy’n 10/C (sy’n Cyngor Diddosbarth 
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cydfodoli â mynedfa breifat bresennol cyf. 

10/1 o’i gyffordd ag ochr orllewinol Ffordd 

Pont-sarn i gyfeiriad y gorllewin yn 

gyffredinol am bellter o 266 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 10/S2 ar y plan a adneuwyd. 

cydfodoli â 

rhan o hawl 

tramwy a 

hawlir 

103/10X) 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

 

 

 

Rhan o Hawl Tramwy a Hawlir 103/7x o’i 

gyffordd ag ochr ddwyreiniol Ffordd Pont-

sarn i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am 

bellter o 122 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

10/S3 ar y plan a adneuwyd.  

10/F (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o Hawl Tramwy a Hawlir 103/11x o 

gornel orllewinol Rabart House, sy’n rhedeg 

yn gyfochrog â Rabart House i gyfeiriad y de-

ddwyrain am bellter o 155 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 10/S4 ar y plan a adneuwyd.  

- - - 

Rhan o Ffordd Pont-sarn sy’n rhedeg yn 

gyfochrog â Rabart House ac Unedau 45-47 

am bellter o 153 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

10/S5 ar y plan a adneuwyd. 

- - - 

Rhan o Hawl Tramwy a Hawlir arfaethedig 

103/3x o’i chyffordd â Bryniau Road i 

gyfeiriad y gogledd am bellter o 117 o fetrau 

ac sydd wedi ei rhifo 10/S6 ar y plan a 

adneuwyd. 

10/F (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Y gilfan ar ochr orllewinol Bryniau Road 

gyferbyn â Pharth Gwyrdd Ystad 

Ddiwydiannol Pant o’i chyffordd â Bryniau 

Road i gyfeiriad y gogledd am bellter o 127 o 

fetrau ac sydd wedi ei rhifo 10/S7 ar y plan a 

adneuwyd. 

10/J Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful - 

Diddosbarth 

Rhan o’r ffordd ddiddosbarth a elwir yn lleol 

The ICI o’i chyffordd â Bryniau Road i 

gyfeiriad y dwyrain am bellter o 80 metr ac 

sydd wedi ei rhifo 10/S8 ar y plan a 

adneuwyd. 

10/G Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Diddosbarth 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef ffordd 

ymadael tua’r dwyrain Cyffordd Galon Uchaf 

i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 57 o fetrau 

hyd at ei chyffordd â’r ffordd ddiddosbarth a 

elwir yn lleol The ICI ac sydd wedi ei rhifo 

10/S9 ar y plan a adneuwyd, ac sy’n parhau ar 

blan safle 11 fel cyfeirnod 11/S1. 

- - - 
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Rhan o gefnffordd yr A465 sef ffordd ymuno 

tua’r gorllewin Cyffordd Galon Uchaf o 

bwynt 100 metr i’r dwyrain o Drosbont 

bresennol Bryniau Road i gyfeiriad y dwyrain 

am bellter o 86 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

10/S10 ar y plan a adneuwyd, ac sy’n parhau 

ar blan safle 11 fel cyfeirnod 11/S2. 

- - - 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef ffordd 

ymadael tua’r gorllewin Cyffordd Galon 

Uchaf o’i fforch i gyfeiriad y de-ddwyrain am 

bellter o 78 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

10/S11 ar y plan a adneuwyd, ac sy’n parhau 

ar blan safle 11 fel cyfeirnod 11/S2.  

- - - 

Rhan o gefnffordd yr A465 sef ffordd ymuno 

tua’r gorllewin Cyffordd Galon Uchaf o’i 

chyffordd â Rocky Road i gyfeiriad y dwyrain 

am bellter o 59 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

10/S12 ar y plan a adneuwyd, ac sy’n parhau 

ar blan safle 11 fel cyfeirnod 11/S4.  

- - - 

- 10/H Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Diddosbarth 

 

- 10/K Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Diddosbarth 

 

Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu Rabart House, Trade Centre Wales 

ac Unedau Diwydiannol 45, 46 a 47 sy’n 

cydfodoli â hawl tramwy a hawlir presennol 

103/10X sy’n pasio yn gyfochrog â chefnffordd yr 

A465 am bellter o 204 o fetrau ac sydd wedi ei 

rhifo 10/1 ar y plan a adneuwyd. 

10/1d 

10/1e 

10/1f 

10/1g 

10/2b  

10/2c 

- 10/2a 
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- 10/3a  

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu uned 31 Ystad Ddiwydiannol Pant i 

gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ac yna’r de-

ddwyrain am bellter o 79 o fetrau ac sydd wedi ei 

rhifo 10/4 ar y plan a adneuwyd. 

10/4a 
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ATODLEN 12 

Y GWAITH AWDURDODEDIG - PLAN SAFLE 12A 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W GWELLA 

1. Y ffordd ddosbarthiadol o’r enw High Street, Dowlais 

Y DARNAU O BRIFFYRDD SYDD I’W 

CAU 

MANYLION Y PRIFFYRDD NEWYDD   

 

 Llythyren 

gyfeirnod y 

Briffordd 

Newydd ar 

Blan Safle 

12A 

Awdurdod 

Priffyrdd  

Dosbarthiad y 

Briffordd 

Rhan o lwybr troed rhif 102/3 o’i gyffordd â 

llwybrau troed rhifau 102/2 a 102/6 i 

gyfeiriad y gogledd ac yna i gyfeiriad y 

dwyrain i ymuno ag ochr ddeheuol cefnffordd 

yr A465 am gyfanswm pellter o 167 o fetrau 

ac sydd wedi ei rhifo 12/S1 ar y plan a 

adneuwyd. 

12/A (llwybr 

troed / pont 

droed) 

12/B (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o lwybr troed rhif 105/5 o’i gyffordd ag 

ochr ogleddol cefnffordd yr A465 i gyfeiriad 

y gogledd-orllewin hyd at ei gyffordd â 

llwybr troed rhif 105/7 am bellter o 66 o 

fetrau ac sydd wedi ei rhifo 12/S2 ar y plan a 

adneuwyd. 

12/A (llwybr 

troed / pont 

droed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o lwybr troed rhif 102/2 o’i gyffordd â 

llwybr troed rhif 102/4 i gyfeiriad y de-

orllewin am bellter o 29 o fetrau ac sydd wedi 

ei rhifo 12/S3 ar y plan a adneuwyd. 

12/B (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Y darn cyfan o lwybr troed rhif 102/5 o’i 

gyffordd â llwybr troed rhif 102/2 i gyfeiriad 

y dwyrain am bellter o 38 o fetrau ac sydd 

wedi ei rifo 12/S4 ar y plan a adneuwyd. 

12/B (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o lwybr troed rhif 102/4 o’i gyffordd â 

llwybrau troed rhifau 102/2 a 102/3 i 

gyfeiriad y dwyrain ac yna i gyfeiriad y de am 

bellter o 90 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 

12/S5 ar y plan a adneuwyd. 

12/A (llwybr 

troed / pont 

droed) 

 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

 

- 
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12/B (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

Rhan o lwybr troed rhif 105/10 o’i gyffordd 

ag ochr ogleddol cefnffordd yr A465 i 

gyfeiriad y gogledd am bellter o 24 o fetrau ac 

sydd wedi ei rhifo 12/S6 ar y plan a 

adneuwyd. 

- - - 

Rhan o lwybr troed rhif 102/10 o’i gyffordd 

ag ochr ddeheuol cefnffordd yr A465 i 

gyfeiriad y de am bellter o 27 o fetrau ac sydd 

wedi ei rhifo 12/S7 ar y plan a adneuwyd.  

12/A (llwybr 

troed / pont 

droed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o lwybr troed rhif 105/4 o’i gyffordd ag 

ochr ogleddol cefnffordd yr A465 i gyfeiriad 

y gogledd-ddwyrain am bellter o 18 metr ac 

sydd wedi ei rhifo 12/S8 ar y plan a 

adneuwyd. 

- - - 

Rhan o lwybr troed rhif 102/1 o’i gyffordd ag 

ochr ddeheuol cefnffordd yr A465 i gyfeiriad 

y de am bellter o 52 o fetrau ac sydd wedi ei 

rhifo 12/S9 ar y plan a adneuwyd. 

12/A (llwybr 

troed/ pont 

droed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol NCR46 o 

derfyn gorllewinol pont y llwybr beicio sy’n 

pasio dros gangen ogleddol Cyffordd Dowlais 

Top sy’n rhedeg yn gyfochrog â chefnffordd 

yr A465 i gyfeiriad y dwyrain am bellter o 

264 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 12/S10 ar y 

plan a adneuwyd. 

12/C (llwybr 

beiciau) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

Rhan o lwybr troed rhif 102/11 (sy’n 

cydfodoli â’r ffordd fynediad sy’n 

gwasanaethu Stablau a Chyndai Dowlais 

(cyfeirnod 12/1) dros ran o’i hyd o bwynt 34 

o fetrau i’r de-ddwyrain o’i chyffordd â’r 

ffordd ddiddosbarth y tu cefn i Coedcae Row) 

i gyfeiriad y gogledd-orllewin, y gorllewin a’r 

de-orllewin am gyfanswm pellter o 45 o 

fetrau ac sydd wedi ei rhifo 12/S11 ar y plan a 

adneuwyd. 

12/A (llwybr 

troed/ pont 

droed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 

- 
12/D (llwybr 

troed) 

Cyngor 

Bwrdeistref 

Sirol Merthyr 

Tudful 

- 
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Y MYNEDFEYDD PREIFAT SYDD I’W CAU RHIF CYFEIRNOD Y FYNEDFA 

BREIFAT NEWYDD 

Rhan o’r fynedfa breifat i gerbydau sy’n 

gwasanaethu Stablau a Chyndai Dowlais (sy’n 

cydfodoli â rhan o lwybr troed FP102/11) i’r de o 

gefnffordd yr A465 o bwynt 43 o fetrau i’r 

gogledd-orllewin o’i chyffordd â Station Terrace 

am bellter o 22 o fetrau ac sydd wedi ei rhifo 12/1 

ar y plan a adneuwyd. 

- 

 


