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1 Cyflwyniad 

Sefydlwyd rhaglen dreigl o fesurau dros dro gan Strategaeth Adfer Caerdydd i 

helpu i adfer y ddinas ar ôl y cyfnod cloi, wrth gefnogi iechyd y cyhoedd yn unol 

â'r canllawiau presennol o ran cadw pellter cymdeithasol. Mae Asesiad o'r Effaith 

ar Gydraddoldeb (AEG) cyffredinol wedi'i gynnal ar gyfer y strategaeth, ac mae 

asesiadau ychwanegol bellach yn cael eu cynnal ar gyfer cynlluniau penodol sydd 

wedi'u nodi yn y Strategaeth wrth iddynt gael eu cyflwyno.  

Mae'r Atodiad AEG hwn yn ystyried yr effeithiau cydraddoldeb gwahaniaethol ac 

anghymesur posibl a allai ddeillio o weithredu llwybr beicio dros dro, sy'n 

ymestyn o gyffiniau gorsaf reilffordd Ninian Park yn ardal Lecwydd i'r gorllewin 

o ganol y ddinas, trwy'r ddinas i gyffordd yr A4161 (Heol Casnewydd) a’r B4487 

(Broadway) yn ardal Adamsdown, i'r dwyrain o ganol y ddinas. Mae'r adroddiad 

hefyd yn nodi cyfres o argymhellion i leihau neu ddileu effeithiau andwyol posibl 

ac i gryfhau neu wella effeithiau cadarnhaol posibl. Gan fod pob llwybr beicio 

dros dro ar draws y ddinas yn debygol o ddilyn yr un egwyddorion, byddai'r AEG 

hefyd yn berthnasol i ardaloedd eraill. 

Mae cynllun y llwybr beiciau yn destun mân newidiadau ac, oherwydd natur y 

newidiadau arfaethedig, gellir ei addasu'n rhwydd i ystyried profiad defnyddwyr, 

gan gynnwys adborth gan grwpiau anabledd. Mae’r AEG yn broses barhaus, a phe 

bai'r mesurau a aseswyd yn yr atodiad hwn yn cael eu gwneud yn barhaol, 

byddai'r asesiad yn cael ei ailystyried er mwyn trafod posibilrwydd rhagor o 

effeithiau ar gydraddoldeb. 

Dylai'r atodiad hwn gael ei ddarllen ar y cyd ag adroddiad cyffredinol yr Asesiad 

o'r Effaith ar Gydraddoldeb, sy'n darparu data sylfaenol a gwybodaeth 

ychwanegol am fethodoleg yr AEG.  

1.1 Y cynigion 

Mae Cyngor Caerdydd wedi cynllunio llwybr beicio dros dro ar gyfer ochr 

orllewinol canol y ddinas. Mae cynllun sy’n dangos llwybr y feicffordd wedi'i 

gynnwys yn Atodiad A. Mae'r feicffordd yn dechrau yn Stadiwm Dinas Lecwydd 

yn y gorllewin. Mae’r llwybr wedyn yn ymestyn trwy ganol y ddinas tua’r 

dwyrain ar hyd Heol Casnewydd (A4161). 

Byddai cyffordd bresennol Heol Ddwyreiniol y Bont-faen (A4161) a Heol y 

Gadeirlan Isaf yn cael ei newid i gynnwys y feicffordd. Byddai ochr ogleddol 

Heol Ddwyreiniol y Bont-faen yn cynnwys beicffordd ychwanegol (h.y. byddai 

beiciau’n symud i gyfeiriad y dwyrain a‘r gorllewin ar hyd ochr ogleddol y 

ffordd).  

Byddai'r feicffordd yn parhau yn y modd hwn ar hyd yr A4161 tua'r dwyrain tan 

ddiwedd y feicffordd, ychydig i'r gorllewin o Clifton Street. Ym mhen dwyreiniol 

y feicffordd, bydd y palmant gogleddol presennol yn cael ei rannu a bydd y 

groesfan bresennol yn cael ei huwchraddio i groesfan twcan er mwyn galluogi 

beicwyr i barhau â’u taith tua'r dwyrain.   
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Lle mae croesfannau presennol i gerddwyr, bydd y rhain yn aros yn eu lle a bydd 

beicwyr yn ufuddhau i’r offer signalau presennol.  

Mewn sawl lleoliad ar hyd llwybr y feicffordd arfaethedig, cynigir gosod 

cyfleusterau croesi sebra i alluogi mynediad diogel ar draws y feicffordd o'r 

safleoedd bysus i fysus. Mae'r safleoedd bysus y bydd hyn yn effeithio arnynt i’w 

cael yn: 

 Heol y Gogledd (A4161); a 

 Plas Dumfries (A4161). 

Ym mhen dwyreiniol y feicffordd arfaethedig, mae rhai newidiadau arfaethedig i 

gynlluniau ffyrdd ar Heol Casnewydd (A4161) a fydd yn effeithio ar fynediad i 

gerbydau. Cynigir y bydd y troeon canlynol o Heol Casnewydd yn cael eu 

gwahardd: 

 Troi i'r chwith i Fitzalan Road;  

 Troi i’r chwith i East Grove;  

 Troi i’r chwith i Howard Place;  

 Troi i’r dde a’r chwith i Wordsworth Avenue; a  

 Throi i’r chwith i Orbit Street. 

2 Gwaelodlin leol  

Mae'r AEG cyffredinol ar gyfer y Strategaeth Adfer yn darparu data sylfaenol ar 

gyfer grwpiau nodweddion gwarchodedig a nodweddion cymdeithasol-

economaidd perthnasol eraill yng Nghaerdydd, o’i gymharu â Chymru. Mae'r 

adran hon yn nodi gwybodaeth llinell sylfaen leol ar lefel ward ar gyfer yr 

ardaloedd yr effeithir arnynt yn uniongyrchol wrth osod y feicffordd. Darperir 

data ar gyfer wardiau Treganna, Glan-yr-afon, Cathays, Adamsdown, a 

Phlasnewydd.  

2.1 Nodweddion a ddiogelir 

Proffil oedran 

Mae'r AEG cyffredinol yn defnyddio data o amcangyfrif canol blwyddyn y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 2019. Nid yw'r data hwn ar gael ar lefel 

ward, ac felly mae data Cyfrifiad 2011 wedi cael ei ddefnyddio i roi syniad o 

broffil oedran y pum ward ar lwybr y feicffordd arfaethedig. 

Mae proffil oedran y boblogaeth yn amrywio ar draws y pum ward, gyda 

Threganna a Glan-yr-afon yn cofnodi'r gyfran uchaf o blant, a Threganna hefyd 

yn cofnodi cyfran uwch o breswylwyr dros 65 oed na wardiau eraill. Mae cyfran y 

trigolion hŷn yn arbennig o isel yn Cathays, Adamsdown a Phlasnewydd. Mae 

gan y wardiau hyn, a Cathays yn arbennig, gyfran fawr o breswylwyr rhwng 15 a 
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24 oed, sy'n adlewyrchu'r boblogaeth fawr o fyfyrwyr yn yr ardal sy'n gysylltiedig 

â Phrifysgol Caerdydd. 

Tabl 1 Proffil oedran (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011)  

Oedran Treganna Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

0-14 17.1% 16.4% 4.4% 14.7% 9.6% 

15-24 10.8% 13.5% 65.5% 27.4% 36.2% 

25-44 34.7% 40.2% 20.3% 36.8% 34.4% 

45-64 23.9% 19.5% 5.7% 14.8% 12.9% 

65-84 11.2% 8.6% 3.2% 5.6% 5.8% 

85 a hŷn 2.2% 1.8% 1.0% 0.7% 1.1% 

Anabledd  

Mae cyfran y trigolion sydd â phroblem iechyd hirdymor neu anabledd sy'n 

cyfyngu ar eu gweithgareddau o ddydd i ddydd hefyd yn amrywio ar draws y pum 

ward. Yn Nhreganna, Glan-yr-afon ac Adamsdown, mae'r ffigurau'n cyd-fynd yn 

fras â'r cyfartaledd ar gyfer Caerdydd (gweler yr AEG cyffredinol am fwy o 

fanylion). Ym Mhlasnewydd a Cathays yn arbennig, mae cyfran y trigolion sydd â 

phroblem iechyd neu anabledd hirdymor gryn dipyn yn is na'r cyfartaledd, gan 

adlewyrchu proffil oedran cymharol ifanc yr ardaloedd hyn. 

Tabl 2 Cyfran y trigolion â phroblem iechyd neu anabledd hirdymor (Ffynhonnell: SYG, 

Cyfrifiad 2011) 

Lefel y cyfyngiadau 

anabledd 

Treganna Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Cyfyngir ychydig ar 

weithgareddau o ddydd 

i ddydd  

9.6% 8.5% 4.1% 8.0% 6.5% 

Cyfyngiadau mawr ar 

weithgareddau o ddydd 

i ddydd 

9.1% 9.2% 3.5% 9.8% 6.5% 

Dim cyfyngiadau ar 

weithgareddau o ddydd 

i ddydd 

81.3% 82.3% 92.5% 82.2% 87.0% 

Hil 

Mae cyfran y trigolion o gefndiroedd ethnig Gwyn yn is na chyfartaledd Caerdydd 

ym mhob un o'r wardiau, ac eithrio Treganna. Ceir cyfran uwch o lawer na'r 

cyfartaledd o drigolion o gefndiroedd Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig yng Nglan-

yr-afon, Cathays, Adamsdown a Phlasnewydd, gyda 21.5% o drigolion Glan-yr-

afon o grwpiau ethnig Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig. Mae Glan-yr-afon ac 

Adamsdown hefyd yn cofnodi cyfrannau uwch na'r cyfartaledd o drigolion o 

gefndiroedd ethnig Du neu Ddu Prydeinig, ac mae gan Glan-yr-afon, Cathays ac 

Adamsdown gyfrannau uwch na'r cyfartaledd o drigolion o grwpiau ethnig eraill 

hefyd. 
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Tabl 3 Grŵp ethnig (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

Ethnigrwydd Tregann

a 

Glan-

yr-

afon 

Cathay

s  

Adamsdow

n 

Plasnewyd

d  

Gwyn 85.7% 68.1

% 

78.6% 72.7% 77.9% 

Grwpiau cymysg/aml-ethnig 2.7% 3.1% 2.5% 4.6% 2.8% 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 8.5% 21.5

% 
12.9% 12.3% 15.3% 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/D

u Prydeinig 

1.7% 4.1% 1.6% 6.2% 2.0% 

Grŵp ethnig arall 1.4% 3.2% 4.4% 4.2% 2.1% 

Crefydd 

Mae cyfran y boblogaeth sy'n nodi mai Cristnogaeth yw eu crefydd yn cyfateb i 

gyfartaledd Caerdydd yn Nhreganna, ac mae’n sylweddol is yn y wardiau eraill yr 

effeithir arnynt. Yn Cathays, dywedodd 44.2% nad oedd ganddynt grefydd. Mae 

cyfrannau uwch na'r cyfartaledd o drigolion sy'n nodi mai Islam yw eu crefydd yn 

Cathays, Plasnewydd, Adamsdown a Glan-yr-afon, lle nododd 19.2% o drigolion 

eu bod yn Fwslim o ran hunaniaeth grefyddol. Mae gan Lan-yr-afon hefyd 

gyfrannau uwch na'r cyfartaledd o drigolion sy'n disgrifio eu hunain yn Hindŵ 

neu’n Sîc. 

Tabl 4 Crefydd (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

Crefydd Treganna Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Cristion 50.8% 36.8% 36.6% 39.8% 37.2% 

Bwdhydd  0.6% 0.9% 1.0% 1.2% 0.8% 

Hindŵ 1.5% 3.0% 2.3% 1.2% 2.6% 

Iddew 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.2% 

Mwslim  6.6% 19.2% 8.5% 13.1% 10.5% 

Sîc 0.6% 1.6% 0.5% 0.9% 0.5% 

Crefydd arall 0.5% 0.5% 0.6% 0.9% 0.7% 

Dim crefydd 31.4% 30.5% 44.2% 35.9% 40.0% 

Crefydd heb ei nodi 7.9% 7.2% 6.1% 6.9% 7.5% 

2.2 Ystyriaethau perthnasol eraill 

Amddifadedd  

Ffigur 1 yn dangos amddifadedd lluosog yng nghanol Caerdydd, gan gynnwys yr 

ardaloedd y byddai'r feicffordd arfaethedig yn effeithio arnynt. Bydd llwybr y 

feicffordd yn mynd trwy rai ardaloedd o amddifadedd uchel, yn enwedig yn 
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ardaloedd Glan-yr-afon, Adamsdown a Phlasnewydd. Mae rhai ACEHI yn yr 

ardaloedd hyn o fewn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru. 

Ffigur 1Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru  
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Cyflogaeth ac effaith economaidd  

Mae'r AEG cyffredinol yn defnyddio data o amcangyfrif canol blwyddyn y 

Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer 2019. Nid yw'r data hwn ar gael ar lefel 

ward, ac felly mae data Cyfrifiad 2011 wedi cael ei ddefnyddio. Mae'r ffigurau 

hyn yn debygol o fod wedi newid ers 2011, a disgwylir y bydd Covid-19 yn cael 

effaith sylweddol ar lefelau cyflogaeth ledled y DU; fodd bynnag, maent yn rhoi 

syniad o lefel y gweithgarwch economaidd yn y pum ward ar lwybr y feicffordd 

arfaethedig. 

Roedd cyfran y boblogaeth a ystyriwyd yn economaidd weithgar, o 2011, yn 

sylweddol is na'r cyfartaledd yn ward Cathays, sef 46.4%, a hefyd islaw'r 

cyfartaledd yn Adamsdown a Phlasnewydd. Mae hyn yn adlewyrchu poblogaeth y 

myfyrwyr yn yr ardaloedd hyn, a chyfran uchel y myfyrwyr a ystyrir yn 

economaidd anweithgar. Y gyfran o'r boblogaeth yn ward Cathays a oedd mewn 

cyflogaeth oedd 22.8%, ond dim ond 2.0% oedd y gyfradd ddiweithdra.  

Cofnododd wardiau Treganna a Glan-yr-afon lefelau uwch o weithgarwch 

economaidd, a lefelau uwch o gyflogaeth. Fodd bynnag, mae gan yr ardaloedd 

hyn lawer llai o fyfyrwyr yn y boblogaeth, a lefelau uwch o ddiweithdra. Roedd 

gan Dreganna hefyd y gyfran uchaf o drigolion wedi ymddeol o unrhyw rai o'r 

wardiau yr effeithiwyd arnynt. Roedd diweithdra ar ei uchaf yn Adamsdown, ar 

6.7%, a Phlasnewydd, sef 4.8%. 

Tabl 5 Gweithgarwch economaidd (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

Gweithgarwch 

Economaidd 

Treganna Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Economaidd weithgar 74.9% 70.7% 46.4% 62.2% 64.1% 

 Mewn 

cyflogaeth 

68.3% 61.4% 22.8% 45.7% 46.4% 

Di-waith 3.7% 5.2% 2.0% 6.7% 4.8% 

Myfyriwr 2.9% 4.0% 21.6% 9.8% 12.8% 

Economaidd 

anweithgar 

25.1% 29.3% 53.6% 37.8% 35.9% 

 Wedi Ymddeol 10.2% 7.5% 2.0% 4.8% 4.7% 

Myfyriwr 4.3% 7.0% 48.3% 14.5% 22.8% 

Gofalu am y 

cartref neu’r 

teulu 

3.5% 5.1% 1.1% 3.9% 2.4% 

Salwch neu 

anabledd 

hirdymor 

5.3% 6.1% 1.2% 7.5% 3.8% 

Arall 1.8% 3.6% 1.0% 7.1% 2.2% 

Teithio i'r gwaith 

Ar draws yr holl wardiau yr effeithir arnynt, mae'r rhan fwyaf o'r rhai sydd yn y 

gwaith yn cymudo llai na 10km. Cathays sydd â'r gyfran uchaf o drigolion sy'n 

cymudo llai na 2km, sy'n adlewyrchu ei hagosrwydd at ganol y ddinas. Fodd 
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bynnag, mae gan Cathays hefyd y daith gymudo gyfartalog hwyaf, sef 15.6 km, 

sy'n adlewyrchu cyfran gymharol uchel o drigolion sy'n cymudo 60km neu fwy. 

Yn Nhreganna y mae'r gyfran uchaf o drigolion sy'n cymudo rhwng 2km a 5km. 

Tabl 6 Y pellter a deithir i'r gwaith (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

Pellter a deithir i'r 

gwaith 

Tregann

a 

Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Llai na 2km 20.7% 33.4% 40.5% 35.2% 36.9% 

2km i lai na 5km 39.0% 26.6% 20.7% 25.4% 25.7% 

5km i lai na 10km 8.6% 6.9% 5.2% 7.6% 7.4% 

10km i lai nag 20km 7.1% 6.7% 6.3% 6.7% 6.8% 

20km i lai na 30km 3.5% 3.6% 2.9% 3.0% 2.8% 

30km i lai na 40km 0.9% 1.0% 1.6% 1.2% 1.6% 

40km i lai na 60km 2.1% 2.5% 2.4% 1.7% 2.0% 

60km a mwy 2.3% 2.8% 5.7% 3.3% 2.7% 

Gweithio gartref yn 

bennaf 8.0% 8.7% 5.9% 7.1% 6.6% 

Arall 7.7% 7.7% 8.7% 8.6% 7.4% 

Pellter cyfartalog (km) 11.2 12.5 15.6 12.6 11.0 

Mae cyfran y cymudwyr sy'n gyrru i'r gwaith ar hyn o bryd yn amrywio o 29.7% 

yn Cathays i 53.4% yn Nhreganna. Mae Cathays, Adamsdown a Glan-yr-afon oll 

yn cofnodi cyfrannau uchel o drigolion sy'n cerdded i'r gwaith, gan adlewyrchu 

unwaith eto eu hagosrwydd at ganol y ddinas. Mae defnydd beiciau ar ei uchaf yn 

Riverside, ond ar ei isaf yn Cathays. 

Mae defnydd trafnidiaeth gyhoeddus yn amrywio ar draws y wardiau yr effeithir 

arnynt. Mae defnydd bysus ar ei uchaf yn Adamsdown, Plasnewydd a Threganna, 

lle mae'n uwch na'r cyfartaledd ar gyfer Caerdydd. Mae defnydd trenau ar ei uchaf 

yn Cathays, ac yn unol â'r cyfartaledd ar gyfer Caerdydd mewn mannau eraill. 

Tabl 7 Dulliau teithio i'r gwaith (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

Dulliau teithio i’r 

gwaith. 

Tregann

a 

Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Cerbyd preifat neu dacsi 

Gyrru car neu fan 53.4% 41.1% 29.7% 32.3% 35.6% 

Teithiwr mewn car neu 

fan 4.8% 3.8% 4.0% 5.0% 3.8% 

Beic modur, sgwter 

neu foped 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.2% 

Tacsi 0.4% 0.8% 0.7% 1.1% 0.5% 

Trafnidiaeth gyhoeddus 
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Dulliau teithio i’r 

gwaith. 

Tregann

a 

Glan-yr-

afon 

Cathays  Adamsdown Plasnewydd  

Bws, bws mini neu 

goets 11.1% 8.5% 8.4% 13.1% 11.5% 

Trên 2.1% 3.4% 5.1% 3.6% 3.7% 

Trên danddaear, metro, 

rheilffordd ysgafn, 

tram 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 

Teithio llesol  

Cerdded 16.5% 27.6% 43.3% 34.4% 34.2% 

Beic 6.3% 8.8% 4.5% 5.6% 6.3% 

Arall 

Gweithio gartref yn 

bennaf 4.4% 4.6% 3.2% 3.5% 3.4% 

Dull arall o deithio i’r 

gwaith. 0.1% 0.3% 0.2% 0.2% 0.1% 

Modd teithio mewn car neu fan 

Mae gan bob un o'r wardiau yr effeithir arnynt gyfran is o aelwydydd nad oes 

ganddynt fodd teithio mewn car neu fan na'r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Nid oes 

gan dros hanner y cartrefi yn Adamsdown fodd teithio mewn car neu fan, a thros 

40% o gartrefi yng Nglan-yr-afon, Cathays a Phlasnewydd.  

Nid yw'r set ddata hon wedi'i chynnwys yn yr asesiad cyffredinol o'r AEG ac felly 

rhoddir data cymharol ar gyfer Caerdydd a Chymru yn Tabl 8. 

Tabl 8 Modd teithio mewn car neu fan (Ffynhonnell: SYG, Cyfrifiad 2011) 

 Cyfran yr aelwydydd heb fodd teithio mewn car neu fan 

Treganna 27.3% 

Glan-yr-afon 40.4% 

Cathays 44.4% 

Adamsdown 53.1% 

Plasnewydd 43.5% 

Caerdydd 29.0% 

Cymru 22.9% 

3 Asesu a chynllun gweithredu 

. Mae camau a argymhellir a mesurau cyffredinol y dylid eu hystyried yn awr i 

fynd i'r afael â'r effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb a nodwyd yn yr 

asesiad hefyd wedi'u cynnwys yn y tabl.  
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Tabl 9 yn nodi canfyddiadau'r asesiad o'r effeithiau cadarnhaol ac andwyol posibl 

ar gydraddoldeb a allai ddeillio o weithredu'r cynllun beicffyrdd. Mae camau a 

argymhellir a mesurau cyffredinol y dylid eu hystyried yn awr i fynd i'r afael â'r 

effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb a nodwyd yn yr asesiad hefyd wedi'u 

cynnwys yn y tabl.  
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Tabl 9 Asesiad o'r effeithiau posibl ar gydraddoldeb 

Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol am y 

cam 

Newidiadau i gynlluniau ffyrdd a 

mynediad cerbydau 

Ym mhen dwyreiniol y feicffordd 

arfaethedig, mae rhai newidiadau 

arfaethedig i gynlluniau ffyrdd ar Heol 

Casnewydd (A4161) a fydd yn effeithio 

ar fynediad i gerbydau. Cynigir y bydd y 
troeon canlynol o Heol Casnewydd yn 

cael eu gwahardd i fodurwyr a beiciau: 

 Troi i'r chwith i Fitzalan Road;  

 Troi i’r chwith i East Grove;  

 Troi i’r chwith i Howard Place;  

 Troi i’r dde a’r chwith i Wordsworth 

Avenue; a  

 Throi i’r chwith i Orbit Street. 

 

Efallai y bydd newidiadau hefyd i farciau 

ffyrdd a chyfluniadau cyffyrdd i 

ddarparu ar gyfer y feicffordd. 

Mae'n bosibl y gallai newidiadau mewn 

cynlluniau ffyrdd arwain at effeithiau 

gwahaniaethol anffafriol i grwpiau a allai fod yn 

fwy tebygol o brofi anawsterau wrth symud ar 

hyd llwybrau anghyfarwydd, gan gynnwys pobl 

hŷn a phobl anabl (â nam ar eu golwg yn 

benodol), yn enwedig lle mae'r newidiadau hyn 

yn effeithio ar lwybrau mynediad i gyfleusterau 

cymunedol a ddefnyddir gan y grwpiau hyn. 

Mae cyfleusterau cymunedol y gellid effeithio 

arnynt yn cynnwys Ysgol Gynradd Gatholig 

Pedr Sant (y gellir ei chyrraedd trwy 

Wordsworth Ave), Ysbyty Brenhinol Caerdydd 

(gan gynnwys Uned Ddibyniaeth Gymunedol, a 

gyrchir drwy Orbit Street), a Chanolfan Ddydd 

Adamsdown (a gyrchir trwy Orbit Street). 

Gall y grwpiau hyn hefyd fod yn fwy tebygol o 
brofi newidiadau mewn cynlluniau ffyrdd a 

marciau ffordd, gan gynnwys newidiadau i 

gynlluniau cyffyrdd i ddarparu ar gyfer traffig 

beicio, fel rhwystr i yrru, a allai gyfyngu ar 

fynediad i wasanaethau mewn cymunedau lleol 

ar hyd llwybr y feicffordd arfaethedig, ac yng 

nghanol y ddinas. 

 Sicrhau bod mynediad cerbydau i 

adnoddau cymunedol, gan gynnwys 

cyfleusterau gofal iechyd, yn cael ei 

gynnal. Os caiff gwyriadau eu rhoi ar 

waith, ni ddylai'r rhain fod yn or-

gymhleth neu'n ddryslyd. 

 Wrth ddylunio marciau ffordd ac 
arwyddion ffyrdd, fel arwyddion 

dargyfeirio/cau, dylid ystyried 

anghenion pob grŵp defnyddwyr.  

 Bydd newidiadau i lwybrau mynediad, 

yn enwedig pan fyddant yn effeithio ar 

fynediad i adnoddau cymunedol, yn cael 

eu cyfleu i'r cyhoedd ymlaen llaw. 

Ystyried sicrhau bod yr wybodaeth hon 

ar gael mewn ieithoedd eraill a 

fformatau hygyrch yn ôl y gofyn. 

 Tîm dylunio 

 

 

 

 

 Cyngor Caerdydd 

Effeithiau ar safleoedd bysus 

Mewn sawl lleoliad ar hyd llwybr y 

feicffordd arfaethedig, cynigir gosod 

cyfleusterau croesi sebra i alluogi 

Mae potensial i'r effeithiau hyn ar safleoedd 

bysus arwain at effeithiau gwahaniaethol 

anffafriol i grwpiau a allai ei chael yn fwy 
anodd ymdopi â newidiadau mewn trefniadau 

 Wrth ddylunio safleoedd bysus a 

threfniadau mynediad, dylid ystyried 
anghenion pob grŵp defnyddwyr, gan 

 Tîm dylunio 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol am y 

cam 

mynediad diogel ar draws y feicffordd o'r 

safleoedd bysus i fysus. Mae'r safleoedd 

bysus y bydd hyn yn effeithio arnynt i’w 

cael yn: 

 Heol y Gogledd (A4161); a 

 Plas Dumfries (A4161). 

mynediad, gan gynnwys plant, pobl hŷn a phobl 

anabl. Gall pobl â nam ar eu golwg a phobl sy'n 

defnyddio cadeiriau olwyn fod yn arbennig o 

debygol o brofi'r effeithiau hyn. Efallai na fydd 

pobl â nam ar eu golwg yn gallu canfod 

arwyddion  gweledol fel llinellau gwyn wedi'u 

paentio ac efallai na fyddant yn gallu cyrraedd 

safleoedd bysus trwy groesfannau i gerddwyr. 

gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn a 

phobl â nam ar eu golwg.  

 Dylai'r feicffordd ddefnyddio lliwiau 

cyferbyniol a chael ei gwahanu'n ffisegol 

oddi wrth gerddwyr. Dylai unrhyw 

groesfannau fod yn hygyrch i gadeiriau 

olwyn, a dylid eu marcio â phalmentydd 

botymog.  

 Ystyried cyflwyno croesfannau 

rheoledig/croesfannau sebra i alluogi 

cerddwyr i groesi’n ddiogel i safleoedd 

bysus. 

 Dylid rhoi gwybod am unrhyw effeithiau 

ar safleoedd bysus ymlaen llaw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cyngor Caerdydd 

Mynediad beicio gwell i ganol y ddinas 

Bydd y llwybr beiciau arfaethedig yn 

darparu cysylltedd beicio gwell ar gyfer 

cymunedau i'r dwyrain a'r gorllewin o 

ganol dinas Caerdydd.  

Fel y mae'r waelodlin wedi dangos, mae 

gan rai o'r ardaloedd hyn lefelau uchel o 

amddifadedd lluosog a diweithdra 
cymharol uchel. Mae rhai, yn enwedig 

yn wardiau Glan-yr-afon ac 

Adamsdown, yn fwy amrywiol o ran 

ethnigrwydd a chrefydd na Chaerdydd 

yn gyffredinol. Mae cymunedau ar hyd 

llwybr y feicffordd yn llai tebygol na'r 

cyfartaledd o allu defnyddio car neu fan. 

Mae argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus yn 

debygol o ostwng yn sylweddol o lefelau cyn-

Covid-19, a allai effeithio'n anghymesur ar rai 

grwpiau â nodweddion gwarchodedig gan 

gynnwys pobl ifanc, pobl ag anableddau, 

grwpiau incwm is a phobl o gefndiroedd pobl 

dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig, sy'n 

fwy tebygol o fod yn ddibynnol ar drafnidiaeth 

gyhoeddus fel eu prif ddull o deithio.  

Dengys y waelodlin fod rhai o'r grwpiau hyn yn 

ffurfio cyfran uwch na'r cyfartaledd o'r 

boblogaeth mewn wardiau yr effeithir arnynt 

gan y feicffordd arfaethedig. Yn benodol, mae'r 

boblogaeth PDdLlE yn uwch na'r cyfartaledd 

ym mhob ward ac eithrio Treganna, ac mae gan 

Cathays, Adamsdown a Phlasnewydd gyfrannau 

 Er mwyn cefnogi'r defnydd ymhlith 

grwpiau nodweddion gwarchodedig, 

dylid sicrhau bod y feicffordd yn cael ei 

hysbysebu'n eang i gymunedau ar hyd y 

ffordd. Ystyried sicrhau bod yr 

wybodaeth hon ar gael mewn ieithoedd 

eraill a fformatau hygyrch yn ôl y gofyn. 

 Ychwanegu gorsafoedd rhannu beiciau 

(Nextbike) yn neupen y llwybrau beicio 
yn ogystal â chanol y ddinas i ddarparu 

ar gyfer y galw cynyddol posibl am 

feiciau. 

 Byddai darparu lle storio beiciau diogel 

mewn ardaloedd preswyl yn hwyluso'r 

defnydd o feiciau i bobl heb unrhyw le 

 Cyngor Caerdydd 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol am y 

cam 

uchel o bobl ifanc. Ceir hefyd ardaloedd o 

amddifadedd uchel ar hyd y llwybr. Mae cyfran 

y preswylwyr sy'n gallu defnyddio car neu fan 

yn isel ar y cyfan, ac mae defnydd bysus yn 

uwch na'r cyfartaledd, yn enwedig yn 

Adamsdown, Plasnewydd a Threganna. 

Gallai'r feicffordd arfaethedig helpu i liniaru’r 
effaith ar y grwpiau hyn o ganlyniad i’r 

gostyngiad yn y drafnidiaeth gyhoeddus sydd ar 

gael trwy ddarparu llwybr amgen diogel i ganol 

y ddinas, yn enwedig o ystyried y gyfran 

gymharol uchel o'r boblogaeth yr effeithir arni 

nad oes cyfle iddynt deithio mewn car. Gallai 

gwella mynediad di-geir i ganol y ddinas ar 

gyfer gwaith, hamdden a gwasanaethau eraill 

hefyd arwain at effeithiau gwahaniaethol 

cadarnhaol ar gyfer rhai grwpiau, gan gynnwys 

y rhai â phroblemau iechyd meddwl a'r rhai a 
allai fod yn unig neu wedi'u hynysu'n 

gymdeithasol, a allai fod yn fwy tebygol o 

ddioddef effeithiau negyddol oherwydd y 

gostyngiad mewn gwasanaethau trafnidiaeth 

gyhoeddus. 

storio allanol yn eu preswylfa. Dylid 

ystyried lleoliad y rhain yn ofalus i osgoi 

rhwystro mynediad.  

 Dylid osgoi defnydd a rennir rhwng  

cerddwyr a beicwyr gan fod y rhain yn 

anodd iawn i bobl â nam ar eu golwg 

ymdopi â nhw.  

 Dylid gosod arwyddion i’r beicffordd ar 

y ffordd neu’r feicffordd ac nid ar 

lwybrau i gerddwyr lle gallant fod yn 

beryglus.  

Cyflwyno defnydd a rennir ar gyfer 

cerddwyr a beicwyr ar Heol 

Casnewydd (A4161) gerllaw Ysgol 

Gynradd Gatholig Pedr Sant ar ochr 

ogleddol y ffordd. 

Byddai defnydd a rennir rhwng cerddwyr a 

beicwyr yn cael effaith wahaniaethol ar rai 

grwpiau gan gynnwys plant, pobl hŷn a phobl 

anabl (yn enwedig pobl â nam ar eu golwg a 

chlyw) sy'n ei chael yn anodd ymdopi a symud 

yn ddiogel mewn mannau o'r fath.  

 Dylid osgoi rhannu’r defnydd rhwng 

cerddwyr a beicwyr gymaint â phosibl.  

 

 Tîm dylunio 
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4 Casgliad 

Gallai'r beicffyrdd dros dro arfaethedig ar gyfer Caerdydd arwain at effeithiau 

gwahaniaethol i grwpiau â nodweddion gwarchodedig; yn enwedig pobl hŷn a'r 

rhai ag anableddau megis pobl sy'n mynd yn ddryslyd neu'n ofidus, pobl sydd 

wedi colli eu clyw, nam ar y golwg a phobl â phroblemau symudedd cyffredinol. 

Mae camau lliniaru cymeradwy wedi'u cynnig i osgoi'r effeithiau hyn ar 

gydraddoldeb ac maent yn cynnwys:  

 Cyfathrebu digonol a chlir am y newidiadau mewn da bryd (gan ystyried 

pa ieithoedd a allai fod yn ofynnol); 

 Llwybrau beicio i'w lliwio'n wahanol ac mewn lliw cyferbyniol i lwybrau'r 

ffyrdd a cherddwyr; 

 Marciau ffordd newydd i'w gosod mewn lliwiau clir a chyferbyniol;  

 Dylid gosod arwyddion ar gyfer y llwybrau beicio yn y ffordd ac nid 

mewn ardaloedd i gerddwyr; 

 Cyflwyno croesfannau rheoledig/croesfannau sebra mewn safleoedd bysus 

lle mae'r rhain yn croesi llwybrau beicio i gyrraedd llwybrau cerddwyr; 

 Dylid osgoi rhannu’r defnydd rhwng cerddwyr a beicwyr gymaint â 

phosibl;  

 Wrth ddylunio safleoedd bysus a threfniadau mynediad, dylid ystyried 

anghenion pob grŵp defnyddwyr, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau 

olwyn a phobl â nam ar eu golwg



  

 

 

Atodiad A 

Beicffyrdd Dros Dro Cyngor 

Caerdydd: Cynllun Llwybrau 
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