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Cilomedrau

Hawlfraint y Goron a/neu hawl cronfa ddata 2020 OS

Cafwyd data ychwanengol gan drydydd partïon, gan gynnwys gwybodaeth y sector 
cyhoeddus a drwyddedir o dan Drwydded Llywodraeth Agored.

Er ein bod wedi gwneud pob ymdrech i wneud yn siŵr fod y wybodaeth yn y cynnyrch hwn 
yn gywir, ni allwn warantu ei bod yn rhydd o gamgymeriadau a hepgoriadau, yn benodol yn 
achos gwybodaeth sy'n tarddu o drydydd parti.

Gwaherddir ei atgynhyrchu trwy unrhyw fodd, naill ai’n gyfan neu’n rhannol, heb ganiatâd 
ysgrifenedig yr Arolwg Ordnans ymlaen llaw.

Mae Ordnance Survey, OS, Arolwg Ordnans yn nodau masnach cofrestredig, ac mae logos OS 
yn nodau masnach yr Arolwg Ordnans, sef asiantaeth mapio Prydain.

Prif-ffordd â chylchfan neu gyffordd ar fwy nag
un lefel sy’n gyfnewidfa lawn neu gyfyngedig

Prif-ffordd ag ardal gwasanaethau sydd ar agor
yn llawn neu oriau cyfyngedig

Prif dramwyfeydd yn cael ei hadeiladu,
awgrymedig

Traffordd yn cael ei hadeiladu, awgrymedig,
gyda dyddiad agored os yn adnabyddus

Traffordd gydag ardal wasanaeth, ardal
wasanaeth (a mynediad cfyngedig) a chyffordd
gyda rhif cyffordd

Cyfford traffordd ag ymgyfnewid cyfyngedig

Priffordd gyda tholl a thwnel

Priffordd gyda chylchdro neu gyffordd aml-lefel

Ffordd gul gyda lleoedd pasio

Ffordd eilaidd gyda graddiant 1 mewn 7 neu
14% neu serthach

Priffordd yn cael ei hadeiladu, awgrymedig

Ffordd sy’n lletach na 4m yn gyffredinol

Ffordd sy’n gulach na 4m yn gyffredinol

Ffordd gyda mynediad gyfyngedig
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Uchderau mewn metrau
uwchlaw lefel môr 

cymedrig

Mae cyfwng oddeutu 61
(neu 200 troedfedd)
rhywng cyfuchliniau

I drosi metrau i draed 
lluosi â 3.2808

1: 250 000     1 cm i 2.5 Km

Milltiroedd

Nid a hawliau tramwy o angenrheidrwydd

Ffurfia’r rhain rwydwaith o dramwyfeydd trwodd a gymeradwyd ac sy’n cyfochri’r 
gyfundrefn draffyrdd. Adwaenir rhai mannau o bwysigrwydd trafnidiol arbennig fel 
Cyrchfannau’r Prif Dramwyfeydd, a dangosir hwy ar y map hwn fel hyn DOLGELLAU .
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