
Cadwch i’r Chwith – 
Pasiwch ar y Dde – 

Pawb:
 
Mae seiclwyr, cerddwyr a defnyddwyr eraill yn 

symud yn fwy priodol ac effeithlon wrth gadw 

i’r chwith.

Sicrhewch eich bod 
yn cael eich Gweld 

a’ch Clywed: 

Bydd seiclwyr sy’n defnyddio cloch ac yn 

gwisgo dillad llachar yn helpu i sicrhau eu bod 

yn amlwg i gerddwyr a phobl â nam ar eu clyw. 

Argymhellir hefyd bod seiclwyr yn defnyddio 

goleuadau a gymeradwyir gan y Safon 

Brydeinig mewn amodau gwelededd gwael. 

Byddwch yn Ddiogel:

 
Dylai pob defnyddiwr ddilyn yr arwyddion a 

marciau’r llwybrau. Gofynnir i seiclwyr basio 

cerddwyr ar bellter diogel ac yn ddiogel araf fel 

y gellir osgoi cerddwyr os byddant yn newid 

cyfeiriad yn sydyn.

Byddwch yn ystyriol 

a chwrtais: 

Mae gan gerddwyr flaenoriaeth dros bob 

defnyddiwr arall ar lwybrau a rennir.

Dylech bob amser seiclo â pharch at 

ddefnyddwyr eraill a dylech gydnabod y rheiny 

sy’n ildio’r ffordd i chi.  Dylai cerddwyr gofio 

bod angen lle ar seiclwyr i frecio a stopio. 

Dylech ddiolch i seiclwr sy’n stopio neu sy’n 

aros i chi basio – byddant yn fwy tebygol o 

stopio y tro nesaf.

Gofynnir i bob defnyddiwr i beidio â rhwystro’r 

llwybr wrth stopio ac i helpu i wneud lle i 

ddefnyddwyr anabl.

Seiclwch ar gyflymder 

synhwyrol:

Gofynnir i seiclwyr seiclo ar gyflymder ac mewn 

modd sy’n briodol i amodau’r llwybr, gan gymryd 

gofal i arafu wrth fannau dall – e.e. troeon, 

mynedfeydd a choed. Mae’r Adran Drafnidiaeth 

yn dweud os ydych am seiclo’n gyflym (dros 30 

km/awr) dylech fod yn seiclo ar y ffordd. 

Cadwch eich ci dan 

reolaeth:  

Gofynnir i gerddwyr gadw eu cŵn dan reolaeth 

ac yn ddelfrydol dylid eu cadw ar dennyn byr 

mewn ardaloedd prysur.

Dylech gael gwared 

ar sbwriel/gwastraff 

yn briodol:

Gofynnir bod pob defnyddiwr naill ai’n cael 

gwared ar sbwriel yn y biniau gwastraff a 

ddarperir neu’n mynd â nhw gartref gyda nhw. 

Mae’n arbennig o bwysig bod rhai sy’n mynd â 

chŵn am dro yn glanhau ar ôl eu cŵn ac yn cael 

gwared ar y gwastraff yn briodol. 

Gwybodaeth am 

Hygyrchedd: 

Mae tri stribyn dyrchafedig ar y llwybr troed 

yn nodi bod arwydd gwybodaeth Braille ar y 

chwith. Mae’r daflen hefyd ar gael mewn print 

bras a Braille (Fersiynau Cymraeg a Saesneg). Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Countryside Council for Wales

I gael rhagor o wybodaeth

am Barc Hailey ewch i  

Manylion Cyswllt

www.outdoorcardiff.com 

www.caerdydd.gov.uk/cefngwlad 
a chlicio ar dudalen Cefn Gwlad ar Garreg 

eich Drws

Awyr Agored Caerdydd
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