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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 

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

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

Yr Ychwanegiad AEG hwn yw'r cyntaf o'r asesiadau hyn sy’n benodol i gynllun. 

Mae'n ystyried yr effeithiau cydraddoldeb gwahaniaethol ac anghymesur posibl a 

allai godi o weithredu mesurau diogelwch cerddwyr dros dro yng nghanol y 

ddinas ac yn nodi cyfres o argymhellion i leihau neu ddileu effeithiau andwyol 

posibl ac i gryfhau neu wella effeithiau cadarnhaol posibl. 

Mae’r mesurau diogelwch cerddwyr yn destun mân newidiadau ac, oherwydd 

natur y newidiadau arfaethedig, gellir eu haddasu'n rhwydd er mwyn 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 ystyried y 

posibilrwydd o ragor o effeithiau ar gydraddoldeb. 

Ychwanegwyd diweddariadau pellach yn dilyn cynnig i ailgyflwyno bysiau i 

Stryd y Castell yn hydref 2020 (gweler adran 3). 

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

sy'n darparu data sylfaenol a gwybodaeth ychwanegol am fethodoleg yr AEG.  

1.1 Y cynigion 

Mae mesurau diogelwch cerddwyr dros dro yn cael eu rhoi ar waith ledled y 

ddinas er mwyn annog ymbellhau cymdeithasol yn effeithiol ac yn reddfol tra'n 

rhoi rhyddid i bobl gyfarfod, cymdeithasu a siopa. Er mwyn gwneud hyn yn 

bosibl, mae angen mwy o le i gerddwyr (a beiciau) tra'n galluogi symudiadau 

hanfodol i gerbydau (fel ar gyfer gwasanaethau brys, llwytho/dosbarthu, parcio i'r 

anabl) a defnydd cyfrifol o drafnidiaeth gyhoeddus i ac o ganol y ddinas.  

Dyma’r elfennau allweddol o’r cynllun hwn sy'n berthnasol i'r AEG: 

 Llwybrau cylchrediad dwyffordd i gerddwyr gyda byffer canolog o 2m, ar 

hyd Heol-y-Frenhines, y Stryd Fawr, Heol Eglwys Fair a strydoedd 

cerddwyr-yn-unig eraill yng nghanol y ddinas, lle mae digon o le.  

 Llinell wen ganolog i ddynodi gwahaniad rhwng llwybrau cylchrediad 

cerddwyr lle mae'r llwybr yn rhy gul i ddarparu byffer digonol, e.e. ar hyd 

Stryd Working a Heol y Drindod.  

 Llifau cerddwyr unffordd ar hyd rhai strydoedd culach, e.e. Stryd Caroline 

ac arcedau sy'n cysylltu Heol Eglwys Fair a’r Aes. 

 Ardaloedd sy'n union y tu allan i siopau wedi'u gwahanu oddi wrth 

lwybrau cylchrediad cerddwyr ac wedi'u dynodi ar gyfer ciwio. 
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 Gosod cyrbiau a rampiau bollt i alluogi cerddwyr i ddefnyddio cilfachau 

llwytho, e.e. ar Heol Eglwys Fair. 

 Mannau gorlif i ddarparu seddi awyr agored ychwanegol ar gyfer bariau a 

bwytai, e.e. Heol Hills. 

 Atal neu adleoli rhai safleoedd tacsis, e.e. ar Heol Eglwys Fair (bydd eraill 

yn cael eu cadw, gan gynnwys mewn mannau eraill ar Heol Eglwys Fair). 

 Atal mannau parcio, gan gynnwys rhai mannau parcio i'r anabl, e.e. ar 

Ffordd Churchill. 

 Gwaredu neu adleoli dodrefn stryd, gan gynnwys biniau a meinciau, mewn 

gwahanol leoliadau ledled canol y ddinas. 

 Cyflwyno mannau croeso mewn pyrth allweddol i ganol y ddinas, e.e. 

wrth gyffordd Heol-y-Frenhines a Heol Sant Ioan, Plas yr Aes. 

 Newidiadau i lwybrau bysiau yng nghanol y ddinas i ganiatáu ar gyfer y 

newidiadau dros dro.   

2 Asesiad a chynllun gweithredu 

Mae . 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.  

Mae'r golofn olaf, sy’n dwyn y teitl 'Elfennau a gyflwynwyd ers mis Mehefin 

2020', yn cynnwys manylion ynghylch pryd y cyflwynwyd elfennau'r cynllun ac a 

oedd unrhyw addasiadau wedi'u cynnwys yn dilyn ymgynghoriad ac adborth 

pellach gan grwpiau rhanddeiliaid. 
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Tabl 1 yn nodi canfyddiadau'r asesiad o'r effeithiau cadarnhaol ac andwyol posibl 

ar gydraddoldeb a allai ddeillio o weithredu'r cynllun. 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.  

Mae'r golofn olaf, sy’n dwyn y teitl 'Elfennau a gyflwynwyd ers mis Mehefin 

2020', yn cynnwys manylion ynghylch pryd y cyflwynwyd elfennau'r cynllun ac a 

oedd unrhyw addasiadau wedi'u cynnwys yn dilyn ymgynghoriad ac adborth 

pellach gan grwpiau rhanddeiliaid. 
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Tabl 1 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 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Newidiadau i 

lwybrau cerddwyr, 

gan gynnwys 

llwybrau unffordd 

 Gallai newidiadau i lwybrau cyfarwydd i 

gerddwyr arwain at effeithiau gwahaniaethol 

andwyol i bobl sy'n byw gyda chyflyrau 

penodol, gan gynnwys awtistiaeth a dementia, 

a allai fod yn fwy tebygol o gael anawsterau 

wrth addasu i newidiadau yn yr amgylchedd 

ffisegol. Hefyd, gallai fod effeithiau andwyol i 
bobl â nam ar y golwg yn sgil colli 

cymhorthion gweledol cyfarwydd a chiwiau 

llywio eraill. 

 Lle maent yn cynyddu pellteroedd teithio 

cyffredinol, gallai llwybrau unffordd hefyd 

arwain at effeithiau gwahaniaethol andwyol i 

grwpiau a allai ei chael hi’n anoddach cerdded 

am gyfnodau hir, megis plant, menywod 

beichiog, pobl hŷn a phobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn.  

 Dylid cyfleu newidiadau i lwybrau 

cerddwyr, gan gynnwys llwybrau 

unffordd, i'r cyhoedd a sicrhau bod 

gwybodaeth ar gael ar-lein ac mewn 

fformatau eraill fel y gall pobl 

ymgyfarwyddo â'r newidiadau cyn teithio 

i ganol y ddinas.  

 Dylid ystyried anghenion penodol pobl â 

nam ar eu golwg, a sut y gellir cyfleu'r 

wybodaeth hon i'r grŵp hwn yn y ffordd 

fwyaf effeithiol. 

 Dylai ymgysylltu â grwpiau gweithredu 

anabledd, gan gynnwys y rhai sy'n 

cynrychioli pobl â nam ar eu golwg, 

sicrhau bod Caerdydd yn parhau i fod yn 

hygyrch ac y darperir ar gyfer pob grŵp. 

 Cyngor Dinas 

Caerdydd 

Cyflwyno marciau 

cyfeiriad a gofod ar 

y stryd w/d 22 

Mehefin 

 

Cynllun yn cael ei 

drafod gyda'r Grŵp 

Cydraddoldeb a 

phryderon yn cael 

eu hamlinellu. 

 

Arwyddion lefel 

llygad ychwanegol 
i gerddwyr yn cael 

eu gosod ar 

strydoedd yng 

nghanol y ddinas 

yn rhoi gwybod am 

symudiad 

cyfeiriadol (y 

gofynnwyd 

amdanynt gan y 

gymuned fyddar yn 

benodol) (Medi 

2020).  
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Gwefan Croeso 

Caerdydd yn 

cynnwys holl 

fanylion y 

strategaeth ailagor. 

 

Cyfieithiadau BSL 

o gyngor a 

Chwestiynau 

Cyffredin am y 

newidiadau yng 

nghanol y ddinas 

(a’r Bae) wedi’u 

gosod ar wefan 

Croeso Caerdydd 

(Awst 2020) 

 

Cyfieithiadau sain 

o gyngor a 

Chwestiynau 

Cyffredin am y 

newidiadau yng 

nghanol y ddinas 

(a’r Bae) wedi’u 

gosod ar wefan 
Croeso Caerdydd 

(Gorffennaf 2020) 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Mannau ciwio y tu 

allan i siopau.  
 Gallai cyflwyno ardaloedd ciwio wedi’u 

marcio y tu allan i siopau arwain at effeithiau 

gwahaniaethol andwyol i bobl â nam ar eu 

golwg oherwydd gallai ardaloedd ciwio 

rwystro cymhorthion gweledol cyfarwydd a 

bod yn rhwystr i lywio. 

 Dylid ystyried y ffordd orau o 

wahaniaethu rhwng ardaloedd ciwio a 

mannau cerdded, gan ystyried anghenion 

pobl â nam ar eu golwg. 

 Bydd cenhadon gwirfoddol yn cael eu 

cyflogi i roi cymorth i bobl yng nghanol y 

ddinas.  Dylid ystyried hyfforddiant i 

genhadon fel eu bod yn ymwybodol o 

anghenion grwpiau penodol, gan 

gynnwys pobl sydd â nam ar eu golwg, 

a'u bod yn gallu rhoi cymorth priodol.  

 Tîm dylunio 

 

 

 Cyngor Dinas 

Caerdydd 

 

 

 

Cyflwyno marciau 

cyfeiriad a gofod ar 

y stryd w/d 22 

Mehefin 

 

8 Pwynt Croeso 

wedi'u staffio gan 
farsialiaid 

penodedig wedi’u 

cyflwyno ddydd 

Llun 22 Mehefin. 

 

Gwefan Croeso 

Caerdydd yn 

cynnwys holl 

fanylion y 

strategaeth ailagor.  

Defnydd cerddwyr 

o fannau llwytho ac 

ati. 

 Gallai rhai grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig fod â phryderon diogelwch 

ynghylch y defnydd o gilfachau parcio a 

llwytho gan gerddwyr. Gallai hefyd fod 

effeithiau andwyol ar gydraddoldeb i bobl 

anabl, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau 

olwyn a phobl â nam ar eu golwg, a allai ei 

 Dylai cyrbiau a rampiau a ddefnyddir i 

nodi ardaloedd i'w defnyddio gan 

gerddwyr gael eu cynllunio i fod yn 

gyson, yn amlwg ac yn hawdd i bob 

grŵp, er enghraifft drwy ddefnyddio 

cynllun codio lliw cyson. Yn unol â 

chanllawiau RNIB Cymru a Chŵn Tywys 

Cymru, dylai unrhyw ymyl palmant neu 

 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 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

chael hi’n anoddach llywio llwybrau a 

rampiau anghyfarwydd. 

rwystr fod yn gadarn, ac yn ddigon tal fel 

nad ydynt yn berygl baglu. 

 Dylid cynllunio rampiau sy'n rhoi 

mynediad i gilfachau yn unol â 

rheoliadau o ran graddiant defnyddwyr 

cadeiriau olwyn. Efallai y bydd angen 
cymorth ychwanegol i helpu pobl i 

ddefnyddio rampiau, yn enwedig lle 

maent mewn lleoliadau anghyfarwydd.  

 

Cyngor Dinas 

Caerdydd  

 

Nid oes cynlluniau 

arfaethedig/wedi’u 

cynnal i ledu 

lonydd cerbydau 

yng nghanol y 

ddinas.  

 

Cyflwynwyd 

newidiadau atodol i 

Stryd y Castell w/d 

22 Mehefin.  Erys 

cyrbau presennol 

yn yr unfan, fel y 

gwnaeth y 
croesfannau 

presennol i 

gerddwyr. 

 

Lôn feicio dros dro 

a ddangosir gan 

gonau (Mehefin 

2020). 

 

Llinellau gwyn 

ychwanegol w/d 27 

Mehefin 2020. 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Cyflwynwyd caffi 

awyr agored / man 

gorlif ar Stryd y 

Castell (Gorffennaf 

2020). Rhwystrau 

ardal caffi mewn 

cytundeb â 
gofynion y Grŵp 

Cydraddoldeb.  

   

Mannau gorlif i 

ddarparu seddi 

awyr agored 

ychwanegol ar 

gyfer bariau a 

bwytai, e.e. Heol 

Hills. 

 Fel y nodwyd yn yr AEG cyffredinol ar gyfer 

y Strategaeth Adfer, gallai mannau gorlif sy'n 

darparu seddi awyr agored ar gyfer bwytai 

gyflwyno rhwystrau newydd i lwybrau i 

gerddwyr a allai arwain at effeithiau andwyol 
ar gydraddoldeb i grwpiau gan gynnwys 

defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd â 

nam ar eu golwg.  

 Mae'r ardaloedd gorlif a nodwyd hyd yma 

wedi'u lleoli yn Heol Hills ac wedi'u 

marcio, gyda lle ar y naill ochr a'r llall i 

lifoedd cerddwyr dwyffordd. Dylai hyn 

leihau'r potensial ar gyfer effeithiau 
andwyol.  Fodd bynnag, dylai'r dyluniad 

ystyried anghenion pob defnyddiwr, a 

sicrhau bod y ffin mor glir â phosibl, 

gyda defnydd priodol o liw ac arwyddion. 

 

 Ehangiad posibl i’r ardal gorlif o 

ganlyniad i'r cyfnod cloi yng 

Nghaerdydd, a gyflwynwyd ddiwedd mis 

Medi 2020.  

 Tîm dylunio Cyflwynwyd 

Memorandwm 

Cyd-ddealltwriaeth 

i annog darpariaeth 

addas o rwystrau 

ardal w/d 13 

Gorffennaf.  

Codwyd problemau 

gyda rhai lleoliadau 

(Awst 2020).   

Bwriad i ffurfioli'r 

ardaloedd gorlif ar 

ddiwedd Medi 20, 

ond mae 
newidiadau i'r 

cyfyngiadau wedi 

ymestyn yr 

ardaloedd gorlif 

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

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

 

Adolygiad o 

ardaloedd gorlif i'w 

gynnal (cyn diwedd 

y flwyddyn). 

 

Adolygiad o 

ardaloedd gorlif, 

mis Hydref 2020.  

Atal neu adleoli 

rhai safleoedd 

tacsis 

 Mae rhai grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig yn tueddu i fod yn fwy 

dibynnol ar geir preifat neu dacsis, gan nad 

yw trafnidiaeth gyhoeddus neu ddulliau teithio 
llesol yn addas ar gyfer eu hanghenion.  Felly, 

gallai atal safleoedd tacsis greu effeithiau 

gwahaniaethol andwyol i'r grwpiau hyn, gan 

gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl 

sydd â nam ar eu golwg, y gallai trafnidiaeth 

gyhoeddus a dulliau teithio llesol fod yn llai 

addas iddynt. 

 Lle caiff safleoedd tacsis eu hadleoli, mae 

potensial ar gyfer effeithiau gwahaniaethol 

andwyol i grwpiau gan gynnwys pobl sydd â 
nam ar eu golwg, pobl â dementia, a phobl  ag 

awtistiaeth, a allai fod yn fwy tebygol o gael 

anawsterau wrth lywio amgylchoedd newydd. 

 Lle nad yw'n bosibl cadw safleoedd 

tacsis, dylid eu cynnig mewn lleoliadau 

addas eraill yng nghanol y ddinas, mor 

agos â phosibl i'w lleoliad gwreiddiol.  

 Dylai unrhyw newidiadau i'r ddarpariaeth 

safleoedd tacsis gael eu cyhoeddi'n dda 

a'u cyfleu i grwpiau gweithredu anabledd 

perthnasol.  

 Tîm dylunio 

 

 

 Cyngor Dinas 

Caerdydd 

Safleoedd tacsis 

mewn dau leoliad 

(Lôn y Felin a 

Stryd y Castell) 
wedi’u cau / adleoli 

w/d 22 Mehefin. 

Deunydd 

cyhoeddusrwydd 

wedi’i ddosbarthu 

a’i gyhoeddi ar 

wefan y cyngor 

(Croeso Caerdydd) 

w/d 22 Mehefin.  

Ailagorwyd safle 

tacsis Lôn y Felin 

(Awst 2020) 

Atal mannau 

parcio, gan 
 Fel uchod, mae rhai grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig yn tueddu i fod yn fwy 

 Dylid cadw mannau parcio i'r anabl lle 

bynnag y bo modd.  Lle nad yw hyn yn 

 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 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

gynnwys mannau 

parcio i bobl anabl 

dibynnol ar geir preifat neu dacsis, gan nad 

yw trafnidiaeth gyhoeddus neu ddulliau teithio 

llesol yn addas ar gyfer eu hanghenion.  Felly, 

mae’n bosib y gall atal mannau parcio, gan 

gynnwys mannau parcio i bobl anabl, arwain 

at effeithiau andwyol i bobl anabl gan y 

byddai'n lleihau eu mynediad i ddarpariaeth 
parcio addas a’i gwneud hi’n anoddach teithio 

i ganol y ddinas. 

bosibl, dylid eu gosod mewn lleoliadau 

addas eraill yng nghanol y ddinas, mor 

agos â phosibl i'w lleoliad gwreiddiol.  

 Dylid rhoi cyhoeddusrwydd da i unrhyw 

newidiadau i'r ddarpariaeth parcio i bobl 

anabl, a'u cyfleu i grwpiau gweithredu 

anabledd perthnasol.  

 

 

 

 Cyngor Dinas 

Caerdydd 

 

 

 

Ni chafodd unrhyw 

fannau parcio i'r 

anabl eu cau/adleoli 

yng nghanol y 

ddinas.   

Diwygiwyd y 

dyluniad (Mehefin 

2020) i gadw 

cilfachau i bobl 

anabl. 

Gwaredu neu 

adleoli dodrefn 

stryd 

 Bydd cael gwared ar ddodrefn stryd presennol 

yn creu lle cerdded ychwanegol i gerddwyr, a 

allai fod o fudd i grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig.  

 Fodd bynnag, gallai fod potensial hefyd ar 

gyfer effeithiau gwahaniaethol andwyol i 

grwpiau gan gynnwys pobl ag awtistiaeth a 

dementia, a allai fod yn fwy tebygol o gael 
anawsterau wrth addasu i newidiadau yn yr 

amgylchedd ffisegol, ac i bobl sydd â nam ar 

eu golwg yn sgil colli cymhorthion gweledol 

cyfarwydd ac arwyddion llywio eraill. 

 Gallai cael gwared ar feinciau arwain at y 

potensial ar gyfer effeithiau gwahaniaethol 

andwyol i grwpiau sydd o bosibl yn ei chael 

 Dylid cynnwys newidiadau i ddodrefn 

stryd mewn gwybodaeth i'r cyhoedd am y 

newidiadau ehangach i ganol y ddinas.  

 Dylid ail-osod meinciau ar bellterau 

priodol ledled canol y ddinas, wedi'i 

lywio gan ymgysylltu â grwpiau 

gweithredu anabledd a safonau arfer 

gorau/dylunio perthnasol. Yn ddelfrydol, 
dylai fod bwlch o 50m a dim mwy na 

100m rhwng mannau eistedd.   

 Cyngor Dinas 

Caerdydd 

 

 

 Tîm dylunio 

Symudwyd y nifer 

lleiaf posibl o 

eitemau dodrefn 

stryd presennol o'r 

stryd, er mwyn 

gallu darparu 

ardaloedd symud a 

gorlif yn well  

(Gorffennaf 2020). 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

hi’n anoddach sefyll neu gerdded am 

gyfnodau hir, gan gynnwys pobl anabl, pobl 

hŷn, menywod beichiog a phlant.  

Cyflwyno mannau 

croeso 
 Bydd cyflwyno mannau croeso mewn 

lleoliadau allweddol o amgylch canol y ddinas 
yn helpu i gyfleu newidiadau yn yr 

amgylchedd cerdded i ymwelwyr, a bydd 

cenhadon gwirfoddol yn cael eu cyflogi i roi 

cyngor a chymorth lle bo angen.  Gallai hyn 

helpu i leihau'r potensial ar gyfer effeithiau 

andwyol ar grwpiau â nodweddion 

gwarchodedig. 

 Fodd bynnag, mae’n bosibl y gall cyflwyno 

dodrefn stryd newydd yn y mannau croeso ac 

o'u cwmpas arwain at effeithiau 
gwahaniaethol andwyol i grwpiau fel 

defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd â 

nam ar eu golwg, a allai ei chael hi’n 

anoddach symud o amgylch unrhyw rwystrau 

newydd. 

 Fel uchod, dylid cynnwys newidiadau i 

ddodrefn stryd gan gynnwys cyflwyno 
mannau croeso mewn gwybodaeth sy’n 

cael ei chyfleu i'r cyhoedd am y 

newidiadau ehangach i ganol y ddinas. 

 Dylai dyluniad y mannau croeso ystyried 

anghenion pob grŵp defnyddwyr, sicrhau 

eu bod wedi'u gwahanu’n glir oddi wrth 

lwybrau cerddwyr, a defnyddio 

arwyddion lliw hygyrch priodol. 

 Dylid ystyried hyfforddiant i genhadon 
gwirfoddol fel eu bod yn ymwybodol o 

anghenion grwpiau penodol, gan 

gynnwys pobl sydd â nam ar eu golwg, 

a'u bod yn gallu rhoi cymorth priodol. 

Cyngor Dinas 

Caerdydd 

Cyflwynwyd 8 

pwynt croeso ar 22 

Mehefin 2020.  

 

Gostyngwyd nifer y 

pwyntiau croeso i 4 

lleoliad (Awst 

2020) wrth i'r 

angen am gymorth 

leihau. 

Gostyngwyd nifer y 

pwyntiau croeso 

ymhellach i 2 

leoliad, Medi 2020.  

Hyfforddwyd wyth 
i ddeg o'r 
marsialiaid a oedd 
yn staffio'r man 
croeso wrth 
fynedfa'r castell (a 
weithredir gan staff 
y castell) mewn 
materion 
cydraddoldeb, 
materion yn 
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Elfen o’r cynllun Effeithiau posibl ar gydraddoldeb Cam(au) gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

ymwneud ag 
oedran a chymorth 
cyntaf.  

Hydref 2020 - mae 
nifer y mannau 

croeso wedi'u 

gostwng i un ac 

mae wedi'i adleoli 

y tu allan i 

fynedfa'r castell. 

Staff y castell sy'n 

staffio'r pwynt 

hwn.  

Newidiadau i 
lwybrau/arosfannau 

bws yng nghanol y 

ddinas  

 Gall newidiadau i lwybrau ac arosfannau bws 
achosi rhywfaint o ddryswch, ac arwain at 

effeithiau gwahaniaethol andwyol i grwpiau 

fel pobl hŷn, defnyddwyr cadeiriau olwyn a 

phobl â nam ar eu golwg, a allai ei chael hi’n 

anoddach llywio llwybrau diwygiedig a chael 

mynediad i arosfannau gwahanol.  

 Fel uchod, dylid cynnwys newidiadau i 
lwybrau/arosfannau bws mewn 

gwybodaeth sy’n cael ei chyfleu i'r 

cyhoedd am y newidiadau ehangach i 

ganol y ddinas.  

Cyngor Dinas 

Caerdydd 

Mae cau Stryd y 
Castell wedi 

effeithio ar rai 

llwybrau bysiau ar 

draws y ddinas (22 

Mehefin 2020) 

Rhoddwyd 

cyhoeddusrwydd i'r 

holl newidiadau ar 

wefannau'r 

darparwyr 

(Mehefin 2020). 

Manylion a 

chyngor wedi’u 

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

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Croeso Caerdydd 

(Mehefin 2020). 

Darparodd CC fygi 

symudedd i 

gynorthwyo 

ymwelwyr i groesi 
ardal gerddwyr 

canol y ddinas  

(Mehefin 2020).  

Mae staff pwyntiau 
croeso a gwefan 
Croeso Caerdydd 
yn rhoi cyngor ar 
argaeledd bygis. 
Gellid archebu'r 
rhain ymlaen llaw.  

Beicio ar strydoedd 

i gerddwyr 

Codwyd gwrthdaro rhwng beicwyr a cherddwyr 

(yn enwedig y gymuned ddall a rhannol ddall) 

mewn Cyfarfodydd Cydraddoldeb. 

Cynghori timau gorfodi i wahardd beicio ar 

Heol-y-Frenhines. 

Cyflwyno arwyddion ychwanegol yn rhoi 

gwybod i feicwyr am y GRhT gwahardd 

beicio. 

Cododd y gymuned rhannol ddall fater 

ynghylch beicwyr yn gadael mynediad Parc 

Bute i Stryd y Castell.  

Caerdydd Cyflwynwyd 

arwyddion 

ychwanegol 

(mawr) ar y stryd 

ym mhob pwynt 

mynediad i Heol-y-

Frenhines (Medi 

2020).  

 

Gosodwyd 

arwyddion rhybudd 

ychwanegol i 

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

am y cam 

Elfennau a 

gyflwynwyd ers 

mis Mehefin 2020 

Parc Bute (Medi 

2020). 

 

Gosodwyd palmant 

botymog 
ychwanegol ar 

Stryd y Castell i roi 

gwybod bod 

beiciau’n croesi'r 

droedffordd (Medi 

2020).  
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3 Diweddariadau Hydref 2020 

Yn ystod misoedd haf a hydref 2020, caewyd Stryd y Castell i draffig, ceir a 

bysiau, er mwyn caniatáu i gaffis a bwytai ddefnyddio'r lle ychwanegol ar gyfer 

bwyta'n ddiogel y tu allan mewn ardaloedd i gerddwyr. Cafwyd trafodaeth bellach 

ynghylch a yw hyn yn dal i fod yn ddull priodol yn ystod misoedd y gaeaf pan 

fydd tywydd garw’n debygol o amharu ar fwyta y tu allan. Felly, mae cynigion i 

ail-gyflwyno'r llwybrau bysiau a oedd yn pasio drwy'r rhan hon o'r rhwydwaith 

bysiau. Nid oes unrhyw gynigion ar hyn o bryd i ail-gyflwyno ceir i Stryd y 

Castell. Bydd y llwybr beicio 'dros dro' a gyflwynwyd yn haf 2020 yn cael ei 

gadw. 

Mae Ffigur 1 yn nodi'r mesurau dros dro a gynigir ar hyd Stryd y Castell, ac mae 

Ffigur 2 yn rhoi mwy o fanylion am y trefniadau arosfannau bws arfaethedig, sy'n 

cynnwys cyfyngiadau cyflymder ar hyd y llwybr beicio i arafu beicwyr wrth y 

groesfan i gerddwyr. Mae Tabl 1 isod wedi’i osod fel o'r blaen ar gyfer mesurau 

blaenorol ac mae'n darparu asesiad o’r effeithiau posibl ar gydraddoldeb o 

ailgyflwyno bysiau a thacsis ar hyd Stryd y Castell. 
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Tabl 2 Ailgyflwyno bysiau i Stryd y Castell – effaith ar gydraddoldeb 

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

y cam 

Ailgyflwyno 

bysiau a thacsis i 

Stryd y Castell 

 Gall colli llwybrau di-draffig yng nghanol y 

ddinas gael effaith wahaniaethol ar bobl sy'n 

fwy sensitif i newid a/neu nad ydynt efallai'n 

teimlo eu bod yn ddiogel o amgylch cerbydau 

mwy o faint. Mae hyn yn cynnwys plant, pobl 

hŷn a phobl ag anableddau golwg a chlyw.  

 Gall colli mannau cyfarfod awyr agored 
wedyn effeithio'n anghymesur ar bobl iau a 

allai fod â llai o leoedd i gymdeithasu.  

 Effaith gadarnhaol bosibl i bobl hŷn, pobl 

anabl, pobl ifanc (a all fod yn fwy dibynnol ar 

fysiau) o ganlyniad i fynd yn ôl at lwybrau 

cyn-Covid, y gallant fod yn fwy cyfarwydd â 

hwy, ac sy’n fwy cyfleus (h.y. a yw Castell St 

yn mynd â nhw'n nes at siopau, a 

chyfleusterau). 

 Effaith gadarnhaol bosibl i bobl anabl o ail-

gyflwyno tacsis, sy'n dod â hwy'n nes at 

siopau/cyfleusterau. 

 Dylid cyfleu newidiadau'n glir ym mhob 

fformat er mwyn rhoi digon o amser i 

bobl newid eu hymddygiad a dod o hyd i 

ddewisiadau eraill. 

 Cyngor Dinas 

Caerdydd  

Newidiadau 

mewn llwybrau 

bws (dychwelyd i 

lwybrau cyn-

Covid) 

 Gall newidiadau i lwybrau ac arosfannau bws 

achosi rhywfaint o ddryswch, ac arwain at 

effeithiau gwahaniaethol andwyol i grwpiau 

fel pobl hŷn, defnyddwyr cadeiriau olwyn a 

phobl â nam ar eu golwg, a allai ei chael hi’n 

anoddach llywio llwybrau diwygiedig a chael 

mynediad i arosfannau gwahanol. 

 Fel uchod, dylid cynnwys newidiadau i 

lwybrau/arosfannau bws mewn 

gwybodaeth sy’n cael ei chyfleu i'r 

cyhoedd am y newidiadau ehangach i 

ganol y ddinas.  

Cyngor Dinas 

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 

Dylunio arhosfan 

bws ar Ffordd y 

Brenin  

 

Cynllun arfaethedig yr arhosfan bws ar Ffordd y 

Brenin (manylion yn Ffigur 2 isod), lle bydd 

angen i'r teithwyr esgyn a gadael mewn ardal a 

rennir gyda beicwyr. Gall hyn arwain at 

effeithiau gwahaniaethol andwyol i grwpiau fel 

pobl hŷn, defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl 

sydd â nam ar eu golwg neu glyw  
•  

 

 

• Dylid cynnwys newidiadau i 

gynllun arfaethedig y dyluniad er mwyn rhoi 

rhybudd ychwanegol i feicwyr gan 

ddefnyddio'r trac beicio a dylid darparu 

arwyddion ffisegol i gerddwyr (ar ffurf 

palmant botymog, mannau croesi clir, ardal 

aros ddiffiniedig) er mwyn rhoi digon o 
rybudd o natur a rennir y mynediad i/allanfa 

o'r bws i/o'r safle bws. Byddai cyflwyno'r 

nodweddion hyn yn gwella'r bwrdd uchel, 

trefniadau beiciau a’r ardal mynediad/gadael 

bysiau a ddangosir â chroeslinellau yn Ffigur 

2. 

 

Cyngor Caerdydd.  

Mae'r cyngor yn 

ymwybodol o'r 

pryderon hyn yn dilyn 

cyfarfod y Fforwm 

Mynediad i  

drafod y cynllun posibl 
ar gyfer Stryd y 
Castell.  
Mae cynllun 
arfaethedig yr 
arhosfan bws yn cael 
ei ddiwygio i ddarparu 
ar gyfer nodweddion 
gweledol a 
chyffyrddol gwell ar 
gyfer 
cerddwyr/defnyddwyr 
bysiau a beicwyr.  
Bydd y dyluniad 
diwygiedig yn 
cynnwys arwyddion 
rhybudd ychwanegol a 
stribedi twrw sy'n 
arwain at yr arhosfan 
bws uchel.  
Darperir palmant 

botymog i ddangos 

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

y cam 

droedffordd/beicffordd 

a lleoliadau. 
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Ffigur 1:  Mesurau dros dro, Stryd y Castell 
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Ffigur 2: Manylion yr arhosfan bws ar Stryd y Castell 


