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1 Cyflwyniad 

Mae Caerdydd, fel nifer o ddinasoedd, yn mynd drwy'r argyfwng mwyaf 

sylweddol mewn cenhedlaeth ar hyn o bryd, oherwydd effaith Covid-19. Mae'n 

bosibl y gallai'r argyfwng gael effaith drychinebus ar fusnesau, trafnidiaeth, yr 

Amgylchedd a chydnerthedd cyffredinol y ddinas.  

Er mai mater iechyd cyhoeddus ydyw’n bennaf, roedd angen cau llawer o'r 

economi dros dro ar ôl y gorchymyn cloi gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth 

Cymru, er mwyn cyfyngu ar ryngweithio cymdeithasol, gan gynnwys y mwyafrif 

helaeth o fusnesau yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden. Effeithiwyd 

yn sylweddol ar fusnesau canol y ddinas, gydag arolwg o fusnesau a wnaed gan 

FOR Caerdydd, Ardal Gwella Busnes canol y ddinas, yn nodi bod y rhan fwyaf o 

fusnesau yng nghanol y ddinas wedi rhoi'r gorau i weithredu yn ystod y camau 

cloi cychwynnol. 

Bydd y cyfnod adfer yn hollbwysig er mwyn lliniaru'r effaith ar fusnesau a 

chaniatáu i Gaerdydd adfer ac ailadeiladu ar gyfer y dyfodol. O ganlyniad, mae 

Strategaeth Adfer Caerdydd yn diffinio set o fesurau adfer allweddol gyda'r nod o 

alluogi hyn i ddigwydd mor effeithiol â phosibl, drwy greu amgylcheddau busnes 

a manwerthu yn y ddinas sy'n cael eu hystyried yn ddiogel, yn gwbl hygyrch, yn 

cadw at ymbellhau cymdeithasol, yn iach, wedi'i reoli'n dda ac yn groesawgar. 

O dan Ddeddf Cydraddoldeb (2020), wrth gyflawni eu swyddogaethau, mae'n 

ofynnol i gyrff y sector cyhoeddus roi sylw dyledus i'r angen i ddileu 

gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac ymddygiad arall a waherddir gan y 

Ddeddf a hefyd i hyrwyddo cydraddoldeb. Mae Asesiadau Effaith ar 

Gydraddoldeb yn broses barhaus. Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno canfyddiadau 

adolygiad cychwynnol, lefel uchel o'r mesurau a nodir yn y Strategaeth Adfer 

newydd. Caiff yr asesiad ei ddiweddaru, a chaiff canfyddiadau manylach eu 

hadrodd wrth i'r strategaeth barhau i ddatblygu.   

1.1 Strategaeth Adfer Caerdydd 

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

helpu i adfer y ddinas ar ôl y cyfnod cloi. Isod, ceir rhestr o'r mesurau 

blaenoriaeth a gaiff eu rhoi ar waith yn gyntaf; rhestr yn unig yw hon a dylid 

darllen yr Asesiad ar y cyd â'r ddogfen Strategaeth lawn. Bydd y mesurau'n cael 

eu hadolygu a'u diweddaru'n gyson wrth i'r sefyllfa fynd yn ei blaen.  

Rhan Un: Camau Gweithredu Canol y Ddinas 

Cyrraedd Canol y Ddinas 

Mesurau er mwyn hwyluso a darparu ar gyfer yr holl opsiynau trafnidiaeth a 

theithio llesol sydd ar gael, gan gynnwys gwelliannau i barthau’r cyhoedd, 

newidiadau i barcio ceir, mesurau a phrotocolau cerdded newydd, gwell llwybrau 

beicio a pharcio beiciau, a mynediad diogel i ganolfannau siopa, arcedau a 

chyfnewidfeydd trafnidiaeth. 

Cynllun Canol y Ddinas 
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Mae'r rhan hon o'r strategaeth yn rhoi mwy o fanylion am sut y bydd symud o 

amgylch canol y ddinas yn cael ei reoli, gan gynnwys hierarchaeth stryd, 

symudiadau unffordd i gerddwyr, trefniadau ciwio, mannau croeso a threfniadau 

arwyddion, a mannau gorlif. 

Rhan Dau: Dinas gysylltiedig ddiogel 

Canolfannau Lleol 

Mesurau i sicrhau bod canolfannau lleol a rhanbarthol yn gallu ailagor i fusnesau, 

tra'n sicrhau mynediad diogel i'r cyhoedd.  Bydd y mesurau'n cynnwys pecyn 

diogelwch a gwyrddio/aer glân fel lledu palmentydd, llwybrau beicio a gwyrddio 

strydoedd; a therfynau cyflymder 20mya.   

Canolfannau Galw Allweddol: Parciau/Prifysgolion 

Hwyluso lle ar gyfer chwarae wrth gadw pellter cymdeithasol, a nodi lleoliadau 

allweddol eraill er mwyn datblygu cynlluniau i sicrhau ymbellhau cymdeithasol a 

mynediad effeithiol.  

Mynediad i Geir 

Mesurau i wella'r seilwaith cerdded a beicio, gan gynnwys rhaglen 

ymwybyddiaeth cyflymder dinas gyfan, rhwydwaith o feysydd parcio'r ddinas er 

mwyn rheoli'r angen i gael mynediad i geir, ac integreiddio dulliau 'parcio a 

chamu' a 'pharcio a phedlo' i feysydd parcio newydd a phresennol. 

Beicio 

Mesurau i gefnogi'r cynnydd mewn beicio ers cychwyn y cyfnod cloi, gan 

gynnwys rhwydwaith o ffyrdd beicio 'dros dro', mannau parcio beiciau 

ychwanegol, ac adolygu'r potensial ar gyfer safleoedd 'parcio a phedlo'. 

Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Gallai capasiti trafnidiaeth gyhoeddus leihau i tua 15% o lefelau cyn-Covid-19.  

Mae'r strategaeth yn cynnwys mesurau i reoli'r defnydd o wasanaethau a sicrhau 

gweithredu diogel, gan gynnwys lledu palmentydd, ymgysylltu â chyrff a 

gweithredwyr trafnidiaeth gyhoeddus, cynlluniau cerdded a beicio, mesurau 

blaenoriaethu bysiau, a lledu palmentydd ychwanegol wrth ymyl gorsafoedd 

rheilffordd.  

Ysgolion 

Mesurau i hwyluso ymbellhau cymdeithasol o amgylch ysgolion ac atal yr angen i 

ddefnyddwyr ffyrdd sy'n agored i niwed gamu i'r ffordd, gan gynnwys gweithredu 

gwelliannau wedi'u targedu megis lledu palmentydd; cyfyngiadau 20mya dros dro 

ar ffyrdd o amgylch ysgolion; ac ystyried cau ffyrdd dros dro mewn amseroedd 

gollwng a chasglu.  

Gwyrddio ac Aer Glân 

Mesurau i wella'r amgylchedd yn y ddinas, gan gynnwys plannu, sicrhau bod yr 

amgylchedd ac ystyriaethau aer glân yn cael eu hintegreiddio i gynigion yn y 

dyfodol, a chofnodi ansawdd aer mewn mannau allweddol er mwyn deall effaith y 

cynigion hyn. 
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1.2 Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb 

Mae cynnal Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) yn fodd i nodi ac asesu'r 

effeithiau posibl sy'n deillio o gynllunio a gweithredu cynllun, polisi, project neu 

strategaeth arfaethedig ar gyfer pobl sy'n rhannu un neu fwy o’r nodweddion 

gwarchodedig.  

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 ('y Ddeddf') yn nodi naw nodwedd warchodedig. 

Y rhain yw:  

 oedran,  

 anabledd,  

 ailbennu rhywedd; 

 priodas a phartneriaeth sifil,  

 beichiogrwydd a mamolaeth,  

 hil,  

 crefydd, 

 rhywedd a   

 chyfeiriadedd rhywiol. 

O dan Adran 149 o'r Ddeddf, mae'n ofynnol i bob corff cyhoeddus roi sylw 

dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erledigaeth ac ymddygiad 

arall a waherddir gan y Ddeddf; hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy'n rhannu 

nodweddion gwarchodedig a phobl nad ydynt yn eu rhannu; a meithrin 

cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt 

yn eu rhannu. Yr enw ar hyn yw Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus.  

O dan Adran 20 o'r Ddeddf, mae'n ddyletswydd ar gyrff cyhoeddus i wneud 

'addasiadau rhesymol' ar gyfer pobl anabl, lle maent dan anfantais sylweddol o'u 

cymharu â phobl nad ydynt yn anabl, er mwyn osgoi'r anfantais honno. 

Nodir dyletswyddau penodol sy'n gymwys yng Nghymru o fewn Rheoliadau 

Deddf Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Statudol) (Cymru) 2011. Mae'r rhain 

yn cynnwys gofynion bod cyrff cyhoeddus yn asesu effaith debygol polisïau ac 

arferion arfaethedig ar eu gallu i gydymffurfio â'r ddyletswydd gyffredinol a'u 

bod, wrth wneud hynny, yn ymgysylltu â phobl sydd, yn eu barn hwy, yn 

gynrychioliadol o un neu fwy o'r grwpiau nodweddion gwarchodedig sydd â 

buddiant o ran y ffordd y mae’r cyrff cyhoeddus yn cyflawni eu swyddogaethau1.  

Mae’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) hefyd yn cynnwys 

'Cymru fwy cyfartal' fel un o'r saith nod llesiant y mae'n rhaid i bob corff 

cyhoeddus yng Nghymru weithio i'w cyflawni. Diffinnir Cymru fwy cyfartal fel 

cymdeithas sy’n galluogi pobl i wireddu eu potensial, waeth beth fo’u cefndir neu 

                                                
1Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, Canllaw hanfodol i ddyletswydd cydraddoldeb y 

sector cyhoeddus: Trosolwg ar gyfer awdurdodau cyhoeddus rhestredig yng Nghymru.  
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amgylchiadau (gan gynnwys eu cefndir ac amgylchiadau economaidd-

gymdeithasol).  

Mae AEGau yn rhoi tystiolaeth i ddangos sut y nodwyd ac yr ystyrir materion 

cydraddoldeb fel rhan o'r gwaith o ddatblygu polisi, cynllun neu strategaeth, ac yn 

nodi sut y mae'r ystyriaethau hyn wedi dylanwadu ar y broses o wneud 

penderfyniadau. Mae hefyd yn sicrhau y gellir rhoi mesurau ar waith er mwyn 

lliniaru unrhyw effeithiau andwyol posibl ar grwpiau nodweddion gwarchodedig, 

i sicrhau'r manteision posibl, ac i hyrwyddo cyfle cyfartal.  

2 Methodoleg AEGau 

Asesiad ansoddol yw AEG sy'n ystyried y potensial i brojectau, polisïau neu 

strategaethau arwain at effeithiau ar grwpiau o bobl sydd â nodweddion 

gwarchodedig sy'n 'anghymesur' neu'n 'wahaniaethol'.  

Mae effaith gydraddoldeb anghymesur yn codi lle mae pobl sydd â nodweddion 

gwarchodedig yn debygol o gael eu heffeithio mewn ffordd sy'n gymesur yn fwy 

na fydd aelodau eraill o'r boblogaeth, er enghraifft lle mae grŵp penodol yn 

gyfran uwch na'r cyfartaledd o'r boblogaeth yr effeithir arni. Mae effaith 

wahaniaethol o ran cydraddoldeb yn codi lle mae pobl sydd â nodweddion 

gwarchodedig yn debygol o brofi newid sy’n wahanol i aelodau eraill o'r 

boblogaeth yr effeithir arnynt, oherwydd sensitifrwydd penodol. 

Mae'r asesiad hwn wedi adolygu'r mesurau adfer allweddol a nodwyd yn 

Strategaeth Adfer Caerdydd ac wedi ystyried y potensial i bob Mesur arwain at 

effeithiau cydraddoldeb anghymesur neu wahaniaethol. Ystyriwyd effeithiau 

posibl y mesurau ar gyfer pob nodwedd warchodedig, ac eithrio priodas a 

phartneriaeth sifil.  O dan y Ddeddf, ystyrir priodas a phartneriaeth sifil yn 

nodwedd warchodedig dim ond o ran gwahaniaethu yn y gweithle ac felly nid 

yw'n gysylltiedig â chwmpas yr asesiad hwn. Ar hyn o bryd, nid yw 

anghydraddoldeb economaidd-gymdeithasol yn nodwedd warchodedig o dan y 

Ddeddf, ond mae'r asesiad wedi ystyried effeithiau posibl y strategaeth ar gyfer 

pobl ar sail statws economaidd-gymdeithasol.  

Mae'r asesiad yn cynnwys set o argymhellion a chynllun gweithredu, sy'n nodi'r 

mesurau y dylid eu rhoi ar waith wrth i'r Strategaeth Adfer ddatblygu, er mwyn 

lleihau neu i ddileu effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb, i gryfhau 

effeithiau cadarnhaol posibl ar gydraddoldeb, ac i sicrhau, lle y bo'n bosibl, bod y 

strategaeth yn hyrwyddo cyfle cyfartal. 

2.1 Gwaelodlin 

2.1.1 Grwpiau nodweddion gwarchodedig yng Nghaerdydd  

Mae'r adran ganlynol yn darparu data ar gynrychiolaeth grwpiau nodweddion 

gwarchodedig yng Nghaerdydd, gan ddefnyddio ystadegau gwladol os ydynt ar 

gael. Prin yw'r data perthnasol sydd ar gael ar lefel ddaearyddol briodol ar gyfer 

nodweddion gwarchodedig ailbennu rhywedd a chyfeiriadedd rhywiol, ac felly ni 
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chynhwysir data ar gyfer y nodweddion hyn.  Nid yw data ar gyfer nodweddion 

gwarchodedig beichiogrwydd a mamolaeth a rhyw wedi'i gynnwys gan yr ystyrir 

ei bod yn annhebygol y bydd y strategaeth yn arwain at effeithiau cydraddoldeb 

anghymesur posibl ar sail y nodweddion hyn.  Fodd bynnag, mae'r grwpiau hyn 

wedi cael eu cynnwys yn yr asesiad gan fod potensial iddynt brofi effeithiau 

gwahaniaethol.  

Proffil oedran 

Tabl 1 yn dangos proffil oedran Caerdydd o gymharu â Chymru, o Ebrill 2019.  

Mae gan Gaerdydd boblogaeth iau na'r cyfartaledd cenedlaethol, gyda chyfrannau 

mwy o blant 0-14 oed a phobl ifanc 15-24 oed.  Ceir cyfran fwy na'r cyfartaledd o 

breswylwyr yn y grŵp oedran 25-44 hefyd.  Yn gyfatebol, mae cyfrannau llai na'r 

cyfartaledd o ran preswylwyr yn y grwpiau oedran hŷn. 

Tabl 1 Poblogaeth Caerdydd yn ôl Oedran2 

Oedran Caerdydd Cymru 

0-14 17.5% 16.9% 

15-24 17.9% 12.1% 

25-44 28.8% 23.8% 

45-64 21.7% 26.4% 

65-84 12.1% 18.1% 

85 a throsodd 2.0% 2.6% 

Mae ffigyrau 1 a 2 yn dangos y dosbarthiad oedran ar draws Caerdydd o bobl 0-

17 oed a 65+ yn y drefn honno. 

                                                
2 Amcangyfrif Poblogaeth Canol Blwyddyn ar gyfer y DU, canol 2019 hyd Ebrill 2020, cyrchwyd 

drwy www.nomisweb.co.uk   

http://www.nomisweb.co.uk/


  

Cyngor Caerdydd Strategaeth Adfer Caerdydd 
Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb 

 

  | Drafft PO3 | 25 Mehefin 2020  

C:\USERS\C786275\APPDATA\LOCAL\TEMP\TRA122900 CARDIFF RECOVERY EQIA DRAFT P03_CY-GB.DOCX 

Tudalen 1 
 

Ffigwr 1:   Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen 

Is yng Nghaerdydd; 0-17 oed 
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Ffigwr 2: Amcangyfrifon Poblogaeth Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen 

Is, cyfanswm y bobl dros 65 oed

 

Anabledd  

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn diffinio problem iechyd neu 

anabledd fel cyflwr sy'n cyfyngu ar weithgareddau o ddydd i ddydd ac sydd wedi 
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para, neu y disgwylir iddo bara, mwy na 12 mis.  Tabl 2 yn dangos canrannau holl 

drigolion anabl Caerdydd, o'u cymharu â chanrannau Cymru, mewn perthynas â 

lefel eu cyfyngiad mewn gweithgareddau o ddydd i ddydd. Mae gan Gaerdydd 

ganran uwch o bobl anabl nad yw eu hanableddau'n effeithio ar eu 

gweithgareddau o ddydd i ddydd na Chymru gyfan, sef 82% a 77.3% yn y drefn 

honno. Mae canrannau’r rheini sydd wedi'u cyfyngu rhywfaint ac yn sylweddol 

gan eu hanableddau o'u cymharu â gweddill Cymru yn is hefyd.  

Tabl 2 Canrannau'r bobl anabl yng Nghaerdydd yn ôl cyfyngiadau cymharol ar 

weithgareddau o ddydd i ddydd  

Lefel y cyfyngiadau anabledd Caerdydd Cymru 

Cyfyngir ychydig ar weithgareddau o ddydd i 

ddydd  

8.8% 11.9% 

Cyfyngiadau sylweddol ar weithgareddau o 

ddydd i ddydd 
9.2% 10.8% 

Dim cyfyngiadau ar weithgareddau o ddydd i 

ddydd 

82%  77.3% 

Hil 

Tabl 3 yn dangos poblogaeth Caerdydd yn ôl grŵp ethnig bras, o'i chymharu â'r 

cyfartaledd ar gyfer Cymru. Mae cyfran y boblogaeth o gefndiroedd ethnig Gwyn 

yn is yng Nghaerdydd nag y mae ledled Cymru, sef 84.7% o gymharu â 95.6%.  

Yn gyfatebol, mae cyfran uwch na'r cyfartaledd o'r boblogaeth o bob cefndir 

ethnig arall, gan gynnwys 8.1% o'r boblogaeth sydd o gefndiroedd Asiaidd neu 

Asiaidd Prydeinig, 2.9% o gefndiroedd ethnig cymysg neu luosog, a 2.4% o 

gefndiroedd ethnig Du.   

Tabl 3 Poblogaeth Caerdydd fesul Is-grŵp Ethnig 20113 

Ethnigrwydd Caerdydd Cymru 

Gwyn 84.7% 95.6% 

Grwpiau cymysg/aml-ethnig 2.9% 1.0% 

Asiaidd/Asiaidd Prydeinig 8.1% 2.3% 

Du/Affricanaidd/Caribïaidd/Du Prydeinig 2.4% 0.6% 

Grŵp ethnig arall 2.0% 0.3% 

Crefydd 

Tabl 4 yn dangos poblogaeth Caerdydd yn ôl crefydd, o'i gymharu â'r cyfartaledd 

ar gyfer Cymru. Mae cyfran y boblogaeth sy'n disgrifio eu crefydd fel Cristion yn 

is yng Nghaerdydd nag ydyw ar draws Cymru, ar 51.4% o'i gymharu â 57.6%.  

Mae cyfrannau'r boblogaeth sy'n disgrifio eu crefydd fel naill ai Mwslim neu 

Hindŵ yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru, sef 6.8% a 1.4% yn y drefn 

honno.  Mae cyfran y grwpiau crefyddol eraill naill ai'n cyfateb neu ychydig yn 

uwch na'r cyfartaledd. 

                                                
3 Cyfrifiad Swyddfa’r Ystadegau Gwladol 2011 
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Tabl 4 Poblogaeth Caerdydd yn ôl Crefydd4 

Crefydd Caerdydd Cymru 

Cristion 51.4% 57.6% 

Bwdhydd  0.5% 0.3% 

Hindŵ 1.4% 0.3% 

Iddew 0.2% 0.1% 

Mwslim  6.8% 1.5% 

Sîc 0.4% 0.1% 

Crefydd arall 0.4% 0.4% 

Dim crefydd 31.8% 32.1% 

Crefydd heb ei nodi 7.2% 7.6% 

2.1.2 Ystyriaethau perthnasol eraill 

Mae'r adran hon yn nodi data ar gyfer ystyriaethau cymdeithasol-economaidd sy'n 

berthnasol i'r strategaeth ac i'r asesiad, gan gynnwys amddifadedd, cyflogaeth a 

gweithgarwch economaidd, a phatrymau cymudo.   

Amddifadedd 

Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (MALlC) yn darparu mesuriad 

cymharol o amddifadedd ar gyfer ardaloedd bach yng Nghymru, gan ddefnyddio 

data ar gyfer ystod o ddangosyddion ar draws wyth 'maes’. Y rhain yw: incwm; 

cyflogaeth; iechyd; addysg; mynediad at wasanaethau; tai; diogelwch cymunedol; 

a’r amgylchedd ffisegol. 

Mae Ffigwr 3 yn defnyddio data o MALlC 2019 ac yn dangos amddifadedd 

lluosog ar draws Caerdydd. Fel y gwelir, ceir crynhoad mawr o'r wardiau mwyaf 

difreintiedig yng nghanol y ddinas, ar yr arfordir i'r Gogledd-ddwyrain o'r canol 

ac yn uniongyrchol i'r gorllewin o'r ganolfan.  Mae'r wardiau o fewn yr ardaloedd 

hyn yn amrywio o fod o fewn y 10-40% o wardiau mwyaf difreintiedig yng 

Nghymru. Ar wahân i'r rhain, mae mwyafrif helaeth y wardiau yng Nghaerdydd o 

fewn y 50% lleiaf difreintiedig yng Nghymru.  Mae ychydig o'r rhain wedi eu 

lleoli yn y canol ac ar yr arfordir ond mae'r rhan fwyaf ohonynt ar gyrion canolig 

neu bellaf y ddinas i'r dwyrain, gogledd a'r gorllewin. 
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Ffigwr 3: Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
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Cyflogaeth ac effaith economaidd  

Mae gan Gaerdydd ganran debyg iawn o bobl y dynodwyd eu bod yn economaidd 

weithgar o'u cymharu â Chymru gyfan.  O'r rhai sy'n economaidd weithgar, mae 

gan y ddinas ganran gyffredinol ychydig yn uwch o bobl mewn cyflogaeth ond 

hefyd canran ychydig yn uwch o bobl ddi-waith o gymharu â'r cyfartaledd 

cenedlaethol, sef 4.1% a 3.9% yn y drefn honno. Mae ganddi gyfran ychydig yn 

uwch o gyflogeion a chyfran ychydig yn is o bobl sy'n hunangyflogedig na 

chyfartaledd Cymru.  Dylid nodi bod y ffigyrau hyn yn debygol o fod wedi newid 

yn ddiweddar oherwydd effaith Covid-19. At ddiben yr adroddiad hwn, fodd 

bynnag, defnyddir y data diweddaraf sydd ar gael.   

Mae gan Gaerdydd 13.5% yn fwy o fyfyrwyr na chyfartaledd Cymru sy'n 

adlewyrchu'r canlyniadau bod gan Gaerdydd ganran uwch o bobl dan 24 oed na'r 

cyfartaledd cenedlaethol (Tabl 1). Ym mhob categori arall sy'n economaidd 

anweithgar, mae ganddi ganran is na'r gyfran ar gyfer gweddill Cymru, gan 

gynnwys cyfran bron 6% yn llai o bobl sy'n sâl am gyfnod hir. 

Tabl 5 Gweithgarwch Economaidd yng Nghaerdydd5 

Gweithgarwch Economaidd Caerdydd 

(niferoedd)  
Caerdydd (%) Cymru (%) 

Economaidd weithgar 200,000 78.6% 78.9% 

 Mewn cyflogaeth 193,500 76.0% 75.8% 

 Cyflogeion 168,300 66.8% 64.6% 

 Hunan-

gyflogedig  

24,300 8.8% 10.9% 

Yn Ddi-waith 8,300 4.1% 3.9% 

Economaidd anweithgar 52,800 21.4% 23.6% 

 Myfyrwyr 20,500 38.8% 25.3% 

Edrych ar ôl 

teulu/cartref 

9,400 17.8% 19.4% 

Yn sâl dros dro #6 # 2.0% 

Salwch hirdymor  12,000 22.6% 28.2% 

Wedi ymddeol 6000 11.3% 15.1% 

Arall 3,500 6.6% 9.5% 

Teithio i'r gwaith 

Mae'r rhan fwyaf o bobl yng Nghaerdydd yn teithio rhwng 0-10km i'r gwaith, ac 

mae gan y categori 2-5km y ganran uchaf o gymudwyr. Ar ôl 10km, mae canran y 

cymudwyr yn gostwng wrth i'r pellter gynyddu gyda dim ond cynnydd bach eto ar 

y pellterau 60km a throsodd, ar 2.8%. 

                                                
5 Arolwg Blynyddol y Boblogaeth, SYG 
6 Maint y sampl yn rhy fach ar gyfer amcangyfrif dibynadwy  
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Tabl 6 Y pellter a deithiwyd i'r gwaith gan drigolion Caerdydd7  

Pellter a deithir i'r gwaith Canran trigolion Caerdydd 

Llai na 2km 20.2% 

2km i lai na 5km 27.4% 

5km i lai nag 10km 20.6% 

10km i lai na 20km 8.0% 

20km i lai na 30km 3.2% 

30km i lai na 40km 1.3% 

40km i lai nag 60km 1.8% 

60km a mwy 2.8% 

Gweithio gartref yn bennaf 7.5% 

Arall 7.2% 

Pellter cyfartalog (km) 12.7 

Mae dros hanner trigolion Caerdydd yn teithio i'r gwaith mewn car neu fan. Y dull 

mwyaf poblogaidd nesaf o deithio yw ar droed, er bod 40% yn llai o bobl yn 

dewis yr opsiwn hwn na char neu fan. Teithio ar fws, bws mini neu goets oedd y 

dull mwyaf poblogaidd nesaf, ac yna bod yn deithiwr mewn car neu fan. 

Defnyddiwyd gweddill yr opsiynau o ddulliau teithio gan lai na 5% o boblogaeth 

Caerdydd, gan gynnwys beic, trên a beic modur.  

Tabl 7 Dull o deithio i'r gwaith gan drigolion Caerdydd8  

Dulliau Teithio i’r Gwaith. Percentage of Cardiff residents
9
  

Gyrru car neu fan 56.8% 

Cerdded 15.4% 

Bws, bws mini neu goets 10.2% 

Teithiwr mewn car neu fan 5.1% 

Gweithio gartref yn bennaf 3.8% 

Beic 3.7% 

Trenau 3.3% 

Dull arall o deithio i’r gwaith. 0.6% 

Tacsi 0.5% 

Beic modur, sgwter neu foped 0.4% 

Trên tanddaearol, metro, rheilffordd ysgafn, tram 0.1% 

                                                
7 Cyfrifiad Swyddfa’r Ystadegau Gwladol 2011 
8 Cyfrifiad Swyddfa’r Ystadegau Gwladol 2011 

 
9 Sy'n economaidd weithgar 
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3 Asesu  

Mae Tabl 8  yn nodi canfyddiadau'r asesiad o ran effeithiau cadarnhaol ac 

andwyol posibl ar gydraddoldeb a allai ddeillio o weithredu'r Strategaeth Adfer. 

Caiff effeithiau eu hystyried ar gyfer y dull a nodir yn Rhan Un o'r strategaeth, ac 

ar gyfer y mesurau unigol a nodir yn Rhan Dau o'r strategaeth.   

Mae crynodeb o'r grwpiau y gallai’r strategaeth effeithio arnynt wedi'i gynnwys 

yn Atodiad A.
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Tabl 8 Asesiad o'r effeithiau posibl ar gydraddoldeb 

Mesurau arfaethedig  Effeithiau cadarnhaol posibl ar gydraddoldeb Effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb 

Rhan Un: Canol Dinas Ddiogelach 

Mae Rhan Un y strategaeth yn nodi ystod o fesurau 

sydd wedi'u hanelu at groesawu gweithwyr, busnesau, 

siopwyr ac ymwelwyr yn ôl i ganol y ddinas. Mae'r 

rhain yn canolbwyntio ar dri phrif faes: cyflogaeth, 

manwerthu a lletygarwch.   

Cyrraedd Canol y Ddinas 

Mesurau er mwyn hwyluso a darparu ar gyfer yr holl 

opsiynau trafnidiaeth a theithio llesol sydd ar gael, 

gan gynnwys gwelliannau i barthau’r cyhoedd, 

newidiadau i barcio ceir, mesurau a phrotocolau 

cerdded newydd, gwell llwybrau beicio a pharcio 

beiciau, a mynediad diogel i ganolfannau siopa, 

arcedau a chyfnewidfeydd trafnidiaeth. 

Cynllun Canol y Ddinas 

Mae'r rhan hon o'r strategaeth yn rhoi mwy o fanylion 

am sut y bydd symud o amgylch canol y ddinas yn 

cael ei reoli, gan gynnwys hierarchaeth stryd, 

symudiadau unffordd i gerddwyr, trefniadau ciwio, 

mannau croeso a threfniadau arwyddion, a mannau 

gorlif. 

Mae gan welliannau i barthau’r cyhoedd a mesurau 

fel ehangu palmentydd a darpariaeth beicio ehangach 

y potensial i wella hygyrchedd yn gyffredinol, ac i 

annog mwy o bobl i fanteisio ar ddulliau teithio llesol. 

Mae gan hyn y potensial i arwain at effeithiau 

cadarnhaol ar gydraddoldeb i grwpiau sydd â 

nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys plant, pobl 

ifanc, pobl hŷn a phobl anabl.  

 

Gallai gwell mynediad i'r ddinas/canolfan leol o 

bosibl arwain at effeithiau gwahaniaethol cadarnhaol i 

rai grwpiau, gan gynnwys y rhai sydd â phroblemau 

iechyd meddwl a'r rhai a allai fod yn unig neu'n 

ynysig.  

 

Mae capasiti trafnidiaeth gyhoeddus yn debygol o 

ostwng yn sylweddol o lefelau cyn-Covid-19, a allai 

effeithio'n anghymesur ar rai grwpiau sydd â 

nodweddion gwarchodedig (pobl ifanc, pobl ag 

anableddau, grwpiau incwm is a phobl dduon ac 

Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig), sy'n fwy tebygol o fod 

yn ddibynnol ar drafnidiaeth gyhoeddus fel eu prif 

ddull o deithio. Er nad yw'r strategaeth ei hun yn 

lleihau trafnidiaeth gyhoeddus, gallai mesurau a 
amlinellir yn y strategaeth i wella opsiynau teithio 

llesol helpu i liniaru hyn drwy ddarparu dewisiadau 

amgen diogel.  

Gallai lleihau'r capasiti ym meysydd parcio canol y 

ddinas a chynyddu'r capasiti mewn cyfleusterau 

parcio a theithio y tu allan i ganol y ddinas fod yn 

andwyol i'r effeithiau ar gydraddoldeb i bobl anabl, y 

gallai trafnidiaeth gyhoeddus a moddau teithio llesol 

fod yn llai addas ar eu cyfer, yn ogystal ag ar gyfer 

pobl hŷn, menywod beichiog a phlant, a all ei chael 

hi'n anodd cerdded pellteroedd hwy.  

 

Mae'n bosibl y bydd y grwpiau hyn hefyd yn ei chael 

hi'n anos sefyll neu gerdded am gyfnodau hir, ac felly 

gallent brofi effeithiau andwyol posibl ar 

gydraddoldeb o ganlyniad i giwio a llwybrau cerdded 

unffordd, os bydd y rhain yn cynyddu pellteroedd 

teithio cyffredinol.  

 

Gallai mannau gorlif sy'n darparu seddau 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. 

 

Gallai gwelliannau i fannau cyhoeddus arwain at 

effeithiau gwahaniaethol andwyol i grwpiau anabl yn 

ogystal ag i bobl hŷn, menywod beichiog a phlant, a 
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Mesurau arfaethedig  Effeithiau cadarnhaol posibl ar gydraddoldeb Effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb 

 

Trafodir effeithiau posibl mesurau unigol yn fanylach 

isod.  

allai ei chael yn anodd addasu i’r newidiadau, yn 

enwedig os cyflwynir rhwystrau newydd.  

Rhan Dau: Dinas Gysylltiedig Ddiogel 

Canolfannau Lleol 

Mesurau i sicrhau bod canolfannau lleol a rhanbarthol 

yn gallu ailagor i fusnesau, tra'n sicrhau mynediad 

diogel i'r cyhoedd.  Bydd y mesurau'n cynnwys pecyn 

diogelwch a gwyrddio/aer glân fel lledu palmentydd, 

llwybrau beicio a gwyrddio strydoedd; a therfynau 

cyflymder 20mya.  

Mae gan fesurau fel lledu palmentydd y potensial i 

wella hygyrchedd i bobl hŷn a phobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd â 

nam ar eu golwg, gyda'r posibilrwydd o gael 

effeithiau gwahaniaethol cadarnhaol. Gallai'r mesurau 

hyn, ynghyd â gweithredu terfynau cyflymder 20mya, 

hefyd wella diogelwch ar y ffyrdd, gydag effeithiau 

buddiol posibl i grwpiau gan gynnwys plant.  

Mae gan fesurau eraill fel gwyrddio strydoedd y 

potensial i gyflwyno rhwystrau newydd (e.e. blychau 

planhigion) a allai arwain at effeithiau gwahaniaethol 

andwyol i grwpiau fel defnyddwyr cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar eu golwg. Gellir effeithio’n 

wahaniaethol ar bobl fyddar a phobl sydd â nam ar eu 

clyw hefyd, yn enwedig wrth ystyried mannau a 

rennir.  

 

Canolfannau Galw Allweddol: 

Parciau/Prifysgolion 

Hwyluso lle ar gyfer chwarae wrth gadw pellter 

cymdeithasol, a nodi lleoliadau allweddol eraill er 

mwyn datblygu cynlluniau i sicrhau ymbellhau 

cymdeithasol a mynediad effeithiol. 

Mae mynediad i ofod ar gyfer chwarae yn yr awyr 

agored yn bwysig i iechyd a datblygiad plant ifanc yn 

arbennig.  Felly mae mesurau i gynyddu mynediad i 

fannau chwarae yn debygol o gael effaith 

wahaniaethol gadarnhaol ar gyfer plant.   

Nis nodwyd. 

Mynediad i Geir 

Mesurau i wella'r seilwaith cerdded a beicio, gan 

gynnwys rhaglen ymwybyddiaeth cyflymder dinas 

gyfan, rhwydwaith o feysydd parcio'r ddinas er mwyn 

rheoli'r angen i gael mynediad i geir, ac integreiddio 

dulliau 'parcio a chamu' a 'pharcio a phedlo' i feysydd 

parcio newydd a phresennol. 

Bydd gwell seilwaith cerdded a beicio ar draws y 
ddinas yn cefnogi moddau teithio llesol, a allai gael 

effeithiau gwahaniaethol cadarnhaol posibl ar blant a 

phobl ifanc.  Fel y noda'r strategaeth, ar hyn o bryd 

nid oes gan 29% o aelwydydd yng Nghaerdydd 

fynediad i gar neu fan, ac felly mae potensial hefyd i'r 

teuluoedd hyn fanteisio ar well mynediad i ganol y 

ddinas.  

Mae rhai grwpiau nodweddion gwarchodedig yn 
tueddu i fod yn fwy dibynnol ar geir preifat neu 

dacsis, gan nad yw trafnidiaeth gyhoeddus neu foddau 

teithio llesol yn addas ar gyfer eu hanghenion.  Mae'n 

bwysig bod mynediad i geir yn cael ei gynnal cyn 

belled ag y bo modd a bod cyfleusterau fel parcio 

bathodynnau glas yn parhau i gael eu darparu er 

mwyn lleihau'r potensial am unrhyw effeithiau 

gwahaniaethol andwyol ar y grwpiau hyn.  
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Mesurau arfaethedig  Effeithiau cadarnhaol posibl ar gydraddoldeb Effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb 

Beicio 

Mesurau i gefnogi'r cynnydd mewn beicio ers 

cychwyn y cyfnod cloi, gan gynnwys rhwydwaith o 

ffyrdd beicio 'dros dro', mannau parcio beiciau 

ychwanegol, ac adolygu'r potensial ar gyfer safleoedd 

'parcio a phedlo'. 

Fel yr uchod, bydd seilwaith beicio gwell ar draws y 

ddinas yn cefnogi teithio llesol, a allai gael effeithiau 

gwahaniaethol cadarnhaol posibl ar blant a phobl 

ifanc.   

Gallai seilwaith beicio newydd gyflwyno rhwystrau 

newydd a allai arwain at effeithiau gwahaniaethol 

andwyol ar grwpiau fel defnyddwyr cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar eu golwg. Gellir effeithio’n 

wahaniaethol ar bobl fyddar a phobl sydd â nam ar eu 

clyw hefyd, yn enwedig wrth gyflwyno lle a rennir.  

Trafnidiaeth Gyhoeddus 

Gallai capasiti trafnidiaeth gyhoeddus leihau i tua 

15% o lefelau cyn-Covid-19.  Mae'r strategaeth yn 

cynnwys mesurau i reoli'r defnydd o wasanaethau a 

sicrhau gweithredu diogel, gan gynnwys lledu 

palmentydd, ymgysylltu â chyrff a gweithredwyr 

trafnidiaeth gyhoeddus, cynlluniau cerdded a beicio, 

mesurau blaenoriaethu bysiau, a lledu palmentydd 

ychwanegol wrth ymyl gorsafoedd rheilffordd.  

Nis nodwyd. Gallai mesurau diogelwch newydd gyflwyno 

rhwystrau newydd a allai arwain at effeithiau 

gwahaniaethol andwyol ar grwpiau fel defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a phobl sydd â nam ar eu golwg, yn 

ogystal â gofalwyr sydd â bygis. 

 

Ysgolion 

Mesurau i hwyluso ymbellhau cymdeithasol o 

amgylch ysgolion ac atal yr angen i ddefnyddwyr 

ffyrdd sy'n agored i niwed gamu i'r ffordd, gan 

gynnwys gweithredu gwelliannau wedi'u targedu 

megis lledu palmentydd; cyfyngiadau 20mya dros dro 

ar ffyrdd o amgylch ysgolion; ac ystyried cau ffyrdd 

dros dro mewn amseroedd gollwng a chasglu.  

Gallai cyflwyno terfynau cyflymder 20mya a 

chynyddu'r gofod y tu allan i gatiau'r ysgol gynyddu 

diogelwch ar y ffyrdd i ddisgyblion ysgol, gydag 

effeithiau anghymesur a gwahaniaethol cadarnhaol 

posibl ar blant.  

Gallai cau ffyrdd dros dro greu effeithiau 

gwahaniaethol andwyol ar ddisgyblion, staff a rhieni 

sydd angen mynediad i gar. Gallai hefyd fod yn 

bosibl i unrhyw effaith ar barcio preswyl lleol arwain 

at effeithiau andwyol ar drigolion lleol sydd â 

phroblemau symudedd.   

Gwyrddio ac Aer Glân 

Mesurau i wella'r amgylchedd yn y ddinas, gan 

gynnwys plannu, sicrhau bod yr amgylchedd ac 

ystyriaethau aer glân yn cael eu hintegreiddio i 

gynigion yn y dyfodol, a chofnodi ansawdd aer mewn 

Gall rhai pobl sydd â nodweddion gwarchodedig fod 

yn arbennig o sensitif i effeithiau ansawdd aer gwael, 

gan gynnwys plant sydd ag asthma a phobl sy'n byw 

gyda rhai cyflyrau iechyd cronig eraill. Efallai, felly, 

y bydd y potensial i wneud mesurau gwyrddio ac aer 

glân yn arwain at effeithiau gwahaniaethol cadarnhaol 

ar blant a rhai grwpiau o bobl anabl.  

Mae gan fesurau fel gwyrddio strydoedd y potensial i 

gyflwyno rhwystrau newydd (e.e. blychau planhigion) 

a allai arwain at effeithiau gwahaniaethol andwyol ar 

grwpiau fel defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd 

â nam ar eu golwg. 
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Mesurau arfaethedig  Effeithiau cadarnhaol posibl ar gydraddoldeb Effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb 

mannau allweddol er mwyn deall effaith y cynigion 

hyn. 

 

 

Mae yna dystiolaeth hefyd sy'n awgrymu bod 

ardaloedd lle ceir lefelau uchel o amddifadedd yn fwy 

tebygol o gofnodi ansawdd aer gwael. Felly, gallai 

unrhyw welliannau mewn ansawdd aer ar draws y 

ddinas hefyd fod â'r potensial ar gyfer effeithiau 

cadarnhaol i bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn.  
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4 Argymhellion a'r cynllun gweithredu  

Tabl 9 yn nodi argymhellion penodol a mesurau cyffredinol y dylid eu hystyried 

yn awr er mwyn mynd i'r afael â'r effeithiau andwyol posibl ar gydraddoldeb a 

nodwyd yn yr asesiad, ac i sicrhau a gwella'r effeithiau cadarnhaol posibl ar gyfer 

grwpiau nodweddion gwarchodedig. Mae'r cynllun gweithredu hefyd yn nodi sut 

y dylai'r camau hyn gael eu cyflawni a'u monitro wrth i'r Strategaeth barhau i 

ddatblygu.
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Tabl 9 Cynllun Gweithredu 

Mesur arfaethedig  Cam gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Monitro 

Cyrraedd Canol y 

Ddinas/Cynllun Canol y Ddinas 

Ymgysylltu parhaus â grwpiau gweithredu ar anabledd er mwyn 

sicrhau bod Caerdydd yn parhau i fod yn hygyrch ac y darperir ar 

gyfer pob grŵp.  

Cyngor Caerdydd Mae ymrwymiad i hyn ym mharagraff 

6.2.1 o'r Strategaeth. 

Cynnal asesiadau o’r effaith ar gydraddoldeb ar gyfer mesurau 

unigol er mwyn deall effeithiau penodol a sicrhau y gellir rhoi 

atebion cadarnhaol ar waith.  

Cyngor Caerdydd Mae ymrwymiad i hyn ym mharagraff 

6.2.1 o'r Strategaeth. 

Digon o le parcio Bathodyn Glas i fod ar gael a'u lleoli'n briodol ar 

gyfer anghenion y defnyddwyr. 
Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Dylunio ardaloedd ciwio a llwybrau cerddwyr i ddiwallu 

anghenion yr holl ddefnyddwyr, e.e. cynnwys meinciau ar gyfer y 

rhai nad ydynt yn gallu sefyll am gyfnodau hir. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Dylid cynllunio pwyntiau Croeso ac arwyddion strydoedd i fod yn 
hygyrch a darparu gwybodaeth mewn amrywiaeth o fformatau 

hygyrch.  Er enghraifft, gellid darparu mapiau mewn modd hawdd 

ei ddarllen, mewn Braille ac mewn ieithoedd heblaw Saesneg.  

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Lleoliadau ardaloedd gorlif i gael eu dewis er mwyn sicrhau nad 

ydynt yn effeithio ar lwybrau cerdded neu'n creu rhwystrau i 

ddefnyddwyr megis defnyddwyr cadeiriau olwyn neu bobl sydd â 

nam ar eu golwg. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Canolfannau Lleol Ystyried anghenion pob grŵp o ddefnyddwyr a sicrhau nad yw 
lleoli planhigion dros dro a pharhaol yn effeithio ar hygyrchedd i 

bobl sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a phobl sydd â nam ar eu golwg. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 
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Mesur arfaethedig  Cam gweithredu a argymhellir Pwy sy’n gyfrifol 

am y cam 

Monitro 

Canolfannau Galw Allweddol: 

Parciau/Prifysgolion 

Lle y bo'n bosibl, sicrhau bod lle ar gyfer chwarae sy’n cadw at 

ymbellhau cymdeithasol yn hygyrch i bob defnyddiwr, gan 

gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl â bygis. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Mynediad i Geir Cynnal mynediad i geir a pharcio ar gyfer cyfleusterau allweddol a 

ddefnyddir gan bobl sydd â nodweddion gwarchodedig, gan 

gynnwys darpariaeth parcio Bathodyn Glas. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Dylid ystyried addasrwydd darpariaeth parcio newydd ar gyfer 

pob defnyddiwr, gan gynnwys deiliaid bathodynnau glas, o ran 

hygyrchedd i ganol y ddinas.  

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Beicio Dylai dyluniad seilwaith beicio newydd sicrhau nad yw'n 

cyflwyno unrhyw rwystrau newydd a allai effeithio ar hygyrchedd 

seilwaith cerdded ar gyfer pobl sydd â nodweddion gwarchodedig, 

gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau olwyn a phobl sydd â nam ar 

eu golwg. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Trafnidiaeth Gyhoeddus Ystyried anghenion pob grŵp o ddefnyddwyr a sicrhau nad yw 

cyflwyno mesurau diogelwch o amgylch cyfnewidfeydd 

rheilffyrdd a bysiau yn effeithio ar hygyrchedd i bobl sydd â 

nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys defnyddwyr cadeiriau 

olwyn a phobl sydd â nam ar eu golwg. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Ysgolion Ymgysylltu ag ysgolion i ddeall eu hanghenion penodol a 
chynllunio mesurau fesul achos i sicrhau bod mynediad diogel yn 

cael ei gynnal ar gyfer pob disgybl.  

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 

Gwyrddio ac Aer Glân Ystyried anghenion pob grŵp o ddefnyddwyr a sicrhau nad yw 

lleoli planhigion dros dro a pharhaol yn effeithio ar hygyrchedd i 

bobl sydd â nodweddion gwarchodedig, gan gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a phobl sydd â nam ar eu golwg. 

Tîm dylunio AEGau o fesurau unigol er mwyn asesu 

effeithiau penodol a nodi atebion. 
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5 Edrych ymlaen…  

5.1 Mesurau'r strategaeth yn y dyfodol  

Bydd mesurau'n datblygu wrth i’r strategaeth ddatblygu, a bydd gwybodaeth 

fanylach yn dod i’r golwg.  Wrth i fesurau ddod yn fwy diffiniedig, bydd angen 

diweddaru'r AEG hwn fel ei fod yn ystyried y manylion. Bydd hefyd yn bosibl 

rhoi sylwadau mwy penodol o safbwynt Dylunio Cynhwysol.    

5.2 Ymgynghori 

Ymgynghorir yn gynnar â grwpiau nodweddion gwarchodedig ynglŷn â'r 

Strategaeth Adfer gyfredol yn ogystal â'i chydrannau yn y dyfodol sy'n cael eu 

hystyried a'u datblygu dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Bydd hyn yn galluogi 

eu hadborth i lywio datblygiad polisi a chynorthwyo i nodi camau lliniaru a 

newidiadau angenrheidiol.   

Mae’r rhestr gychwynnol o ymgyngoreion yn cynnwys: 

 RNIB/Cŵn Tywys Cymru: 

 Anabledd Cymru 

 Diverse Cymru (yn cynrychioli nifer o nodweddion ond byddai ganddo 

gysylltiadau ymhlith y gymuned anabl) 

 Canolfan Pobl Fyddar Caerdydd  

 Deaf Blind Cymru 

 Pobl Caerdydd yn Gyntaf 

 Age Connects Caerdydd a’r Fro: 
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Atodiad A:  Tabl Crynodeb o'r Asesiad 

Tabl 10 Crynodeb o'r grwpiau y gallai’r strategaeth effeithio arnynt 

Mesur Effeithiau cadarnhaol posibl  Effeithiau andwyol posibl  

Cyrraedd Canol y 

Ddinas/Cynllun Canol y 

Ddinas 

 Plant 

 Pobl ifanc 

 Pobl Hŷn  

 Pobl anabl  

 Pobl PDdALlE 

 Grwpiau incwm is  

 Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar eu 

golwg 

 Menywod beichiog 

 Plant 

 Pobl Hŷn  

Canolfannau Lleol  Pobl Hŷn  

 Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar 

eu golwg 

 Plant 

 Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a 
phobl sydd â nam ar eu 

golwg 

 

Canolfannau Galw 

Allweddol: 

Parciau/Prifysgolion 

 Plant  Nis nodwyd 

Mynediad i Geir  Plant 

 Pobl ifanc 

 Aelwydydd heb 

fynediad i gar  

 Pobl anabl  

 

Beicio  Plant 

 Pobl ifanc 

 Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar eu 

golwg 

Trafnidiaeth Gyhoeddus  Nis nodwyd  Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 

cadeiriau olwyn, pobl 

sydd â nam ar eu 
golwg a gofalwyr sydd 

â phlant ifanc (bygis) 

Ysgolion  Plant  Plant 

 Pobl anabl  

Gwyrddio ac Aer Glân  Plant 

 Pobl anabl  

 Pobl sy'n byw mewn 

ardaloedd o 

amddifadedd uchel  

 Pobl anabl, gan 

gynnwys defnyddwyr 
cadeiriau olwyn a 

phobl sydd â nam ar eu 

golwg 

 


