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1 Cyflwyniad 

Sefydlodd Strategaeth Adfer Caerdydd raglen dreigl o fesurau dros dro er mwyn 

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

â'r canllawiau presennol ar gyfer ymbellhau cymdeithasol. Mae Asesiad o'r 

Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) trosfwaol wedi'i gynnal ar gyfer y Strategaeth, ac 

mae AEGau 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 beicffyrdd dros dro ledled y 

ddinas. Mae'r adroddiad hefyd yn nodi set o argymhellion er mwyn lleihau neu 

ddileu effeithiau andwyol posibl ac i gryfhau neu wella effeithiau cadarnhaol 

posibl.   

Mae cynllun beicffyrdd 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 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 y posibilrwydd o ragor o 

effeithiau ar gydraddoldeb. 

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

trosfwaol, sy'n darparu data sylfaenol a gwybodaeth bellach am fethodoleg yr 

AEG.  

1.1 Y Cynigion 

Mae Cyngor Caerdydd wedi dylunio beicffyrdd dros dro ar draws y ddinas. Bydd 

manylion unigol pob un o'r beicffyrdd hyn yn cael eu hychwanegu at atodiadau'r 

adroddiad hwn wrth iddynt ddod ar gael, ynghyd ag unrhyw asesiadau penodol a 

allai fod yn wahanol i'r AEG sy'n berthnasol i bob beicffordd. 

Lle mae croesfannau presennol i gerddwyr, bydd y rhain yn aros yn eu lle a bydd 

beicwyr yn cydymffurfio â’r offer signalau presennol.  

Byddai cyfleusterau croesfannau sebra yn cael eu gosod i alluogi mynediad diogel 

ar draws y feicffordd o'r safleoedd bysus presennol i’r bysus.  

Mewn rhai achosion, efallai y bydd angen gwneud newidiadau i gynlluniau ffyrdd 

presennol a fyddai'n effeithio ar fynediad i gerbydau.   

2 Gwaelodlin 

Cyfeiriwch at yr AEG strategol ar gyfer Strategaeth Adfer Caerdydd ar gyfer y 

data gwaelodlin berthnasol. 
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3 Cynllun asesu a gweithredu 

Mae Tabl 1 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 nawr, er mwyn 

mynd 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 1 Asesiad o'r Effeithiau Posibl ar Gydraddoldeb 

Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Camau gweithredu/argymhellion Perchennog y cam 

gweithredu 

Newidiadau i gynlluniau ffyrdd a 

mynediad cerbydau.  

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 andwyol i grwpiau a allai fod yn 

fwy tebygol o brofi anawsterau wrth feicio ar 

hyd llwybrau anghyfarwydd, gan gynnwys pobl 

hŷn a phobl anabl (y rhai sydd 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’n bosibl hefyd y gellid effeithio ar 

gyfleusterau cymunedol.   

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 y beicffyrdd arfaethedig. 

 Sicrhau y cynhelir mynediad i gerbydau 

gyrraedd adnoddau cymunedol, gan 

gynnwys cyfleusterau gofal iechyd.  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 o ddefnyddwyr.   

 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 y beicffyrdd 

arfaethedig, cynigir gosod cyfleusterau 

croesfannau sebra er mwyn galluogi 

mynediad diogel ar draws y beicffyrdd 

o'r safleoedd bysus presennol i’r bysus, 

lle ceir y rhain ar hyd y llwybrau. 

Mae potensial i'r effeithiau hyn ar safleoedd 

bysus arwain at effeithiau gwahaniaethol 

andwyol i grwpiau a allai ei chael yn fwy anodd 

ymdopi â newidiadau mewn trefniadau 

mynediad, gan gynnwys plant, pobl hŷn a phobl 

anabl. Gall pobl sydd 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 sydd â nam ar eu golwg yn gallu 

 Dylai dyluniad safleoedd bysus a 

threfniadau mynediad ystyried 

anghenion pob grŵp o ddefnyddwyr, 

gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau 

olwyn a phobl sydd â nam ar eu golwg.  

 Dylai'r feicffordd fod mewn lliw 

cyferbyniol ac wedi'i wahanu'n ffisegol 

oddi wrth gerddwyr. Dylai unrhyw 
groesfannau fod yn hygyrch i gadeiriau 

 Tîm Dylunio 
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canfod arwyddion gweledol fel llinellau gwyn 
wedi'u paentio ac efallai na fyddant yn gallu 

cyrraedd safle bws a gyrchir drwy groesfannau i 

gerddwyr. 

olwyn, a dylid eu marcio â phalmentydd 

cyffyrddol.  

 Ystyried cyflwyno croesfannau a reolir i 

alluogi cerddwyr i groesi'n ddiogel i 

safleoedd bysus.  

 Dylid rhoi cyhoeddusrwydd i unrhyw 

effeithiau ar safleoedd bysus ymlaen 

llaw. 

 

 

 

 

 Cyngor Caerdydd 

Mynediad beicio gwell i ganol y ddinas 

Bydd y feicffordd arfaethedig yn darparu 

cysylltedd beicio gwell ar gyfer 

cymunedau ledled y ddinas.   

Fel mae'r waelodlin wedi dangos, mae 

rhai o'r ardaloedd hyn yn profi lefelau 

uchel o amddifadedd lluosog a 

diweithdra cymharol uchel. Mae 
cymunedau mewn rhai mannau ar hyd y 

beicffyrdd yn llai tebygol na'r 

cyfartaledd o allu defnyddio car neu fan. 

Mae argaeledd trafnidiaeth gyhoeddus yn 

debygol o leihau yn sylweddol o lefelau cyn-

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

grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig gan 

gynnwys pobl ifanc, pobl ag anableddau, 

grwpiau incwm is a phobl o gefndiroedd 

PDdLlE, 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 

mewn rhai wardiau yn y ddinas. Ceir ardaloedd 

o amddifadedd uchel mewn rhai wardiau yn y 

ddinas hefyd.   

Gallai'r beicffyrdd arfaethedig helpu i liniaru'r 

effaith o'r gostyngiad yn y drafnidiaeth 
gyhoeddus sydd ar gael ar y grwpiau hyn drwy 

ddarparu llwybr amgen diogel i ganol y ddinas, 

yn enwedig o ystyried y gyfran gymharol uchel 

o'r boblogaeth yr effeithir arni sydd heb 

fynediad i gar. Gallai gwella mynediad di-geir i 

 I gefnogi'r defnydd ymhlith grwpiau 

nodweddion gwarchodedig, 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 

(Next Bike) yn neupen y beicffyrdd yn 
ogystal â chanol y ddinas er mwyn 

darparu ar gyfer y galw cynyddol bosibl 

am feiciau. 

 Byddai darparu storfeydd beiciau diogel 

mewn ardaloedd preswyl yn hwyluso'r 

defnydd o feiciau i bobl sydd heb 

unrhyw le storio allanol lle maent yn 

byw. Dylid ystyried lleoliad y rhain yn 

ofalus er mwyn osgoi cyflwyno 

rhwystrau i fynediad.  

 Dylid osgoi defnydd a rennir ar gyfer 

cerddwyr a beicwyr gan fod y rhain yn 

anodd iawn i bobl â nam ar eu golwg.  

 Cyngor Caerdydd 
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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 brofi effeithiau negyddol o'r 

gostyngiad mewn gwasanaethau trafnidiaeth 

gyhoeddus. 

 Dylid gosod arwyddion y feicffordd ar y 
ffordd neu ar y feicffordd ac nid ar 

lwybrau i gerddwyr lle gallant fod yn 

beryglus.  

Cyflwyno defnydd a rennir ar gyfer 

cerddwyr a beicwyr yn lleoliadau rhai 

o'r beicffyrdd. 

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 

nam ar y clyw) sy'n ei chael yn anodd symud yn 

ddiogel mewn mannau o'r fath.  

 Dylid osgoi defnydd a rennir 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 sydd ag anableddau megis pobl sy'n mynd yn ddryslyd neu'n ofidus, pobl 

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

cyffredinol. 

Mae camau lliniaru a argymhellir wedi'u cynnig er mwyn osgoi'r effeithiau 

cydraddoldeb hyn ac maent yn cynnwys:  

 Darparu cyfathrebu digonol a chlir am y newidiadau mewn modd amserol 

(gan ystyried pa ieithoedd a allai fod yn ofynnol);  

 Beicffyrdd i fod wedi'u lliwio'n wahanol ac mewn lliw cyferbyniol i 

lwybrau'r ffordd a cherddwyr; 

 Dylid darparu marciau ffordd newydd mewn lliwiau clir a 

gwrthgyferbyniol;  

 Dylid gosod arwyddion ar gyfer y beicffyrdd ar y ffordd ac nid yn y 

mannau i gerddwyr; 

 Cyflwyno croesfannau a reolir wrth safleoedd bysus lle mae'r beicffyrdd 

hyn yn cyrraedd llwybrau cerddwyr; 

 Dylid osgoi rhannu defnydd rhwng cerddwyr a beicwyr; a 

 Dylai dyluniad safleoedd bysus a threfniadau mynediad 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 y Llwybr 
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