Ffurflen Dystiolaeth
Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Manylion Personol
Enw
Cyfeiriad

Ffôn

Dyddiad Geni

Swydd

Disgrifiad o’r Llwybr
Mae’r llwybr yn mynd o

i

Nodwch y llwybr ar fap a’i atodi i’r ffurflen hon.
Statws tybiedig y llwybr (troedffordd, llwybr ceffylau neu gilffordd)

3

Manylion Defnydd
I a) A ydych yn ystyried yr uchod yn llwybr tramwy cyhoeddus?

Ydw

Nac ydw

b) Os felly, ers sawl blwyddyn yr ystyrioch ef i fod felly?
2 a) A ydych wedi defnyddio’r llwybr uchod?

Do

Naddo

Ydi

Nac ydi

b) Os felly, ers sawl blwyddyn?
c) Yn ystod pa flynyddoedd?
d) I le oeddech chi’n mynd a dod?
e) At ba ddiben?
f) Sawl gwaith mewn blwyddyn?
g) Sut (e.e. ar droed, ar gefn ceffyl, ar feic neu â cherbyd)?
3 a) A yw’r llwybr wedi rhedeg yr un ffordd erioed?

b) Os na, rhowch fanylion a dyddiad unrhyw newid, a nodwch hwy ar fap atodol

4 a) Hyd y gwyddoch a fu unrhyw gamfeydd neu gatiau ar y llwybr?
b) Os felly, nodwch fanylion eu lleoliadau ar fap atodol,

c) a’r dyddiadau pan oedden nhw yno

Do

Naddo

5 a) A oeddech yn gweithio i neu’n denant ar y tir roedd y llwybr yn ei
groesi ar yr adeg y defnyddioch y llwybr?

Na

Oeddwn

b) Os felly, rhowch fanylion a dyddiadau

d) A wnaethoch erioed dderbyn unrhyw gyfarwyddiadau gan y
perchennog/meddiannwr
as to the use of the way by the public?
c) Os felly, beth oedden nhw?

Naddo

Do

6 a) A gawsoch eich atal erioed neu eich troi yn ôl wrth ddefnyddio’r llwybr, neu a
wyddoch am rywun neu a glywsoch am rywun y digwyddodd hynny iddo? Do

Naddo

b) Os felly, nodwch fanylion a pha bryd y digwyddodd hyn

Do

Naddo

Do

Naddo

9 a) A welsoch erioed arwyddion megis ‘Preifat’, ‘Dim Ffordd’, ‘Dim Ffordd Drwodd’
neu ‘Caiff tresmaswyr eu herlyn’ ar neu gerllaw y llwybr?
Do

Naddo

7 a) A ddwedodd perchennog/meddiannwr y tir y mae’r llwybr yn ei groesi,
neu gyflogai iddo, erioed wrthych nad oedd y llwybr yn lwybr cyhoeddus?
b)

Os felly, rhowch fanylion a dyddiadau

8 a) A fuoch erioed yn ymwybodol o gatiau clo neu rwystrau ar y llwybr?
b) Os felly, rhowch fanylion y rhwystr(au) a dyddiad(au)

b) Os felly, beth oedd yr arwyddion yn ddweud (byddwch mor fanwl â phosib)

10

A wnaethoch erioed ofyn caniatâd i ddefnyddio’r llwybr?

Do

Naddo

Gwybodaeth Arall
Nodwch unrhyw wybodaeth arall y tybiwch sy’n berthnasol

Datganiad
Rwy’n tystio drwy hyn hyd eithaf fy ngwybodaeth a’m cred bod y ffeithiau a nodwyd gennyf yma yn
wir.
Yr wyf / nid wyf yn barod i fynychu ymchwiliad cyhoeddus, gwrandawiad neu lys barn i roi
tystiolaeth ar y mater hwn, os bydd hynny’n angenrheidiol.

Llofnod

Dyddiad

