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26 Ionawr 2022 
 
 
Annwyl Syr/Fadam 
 
Ysgrifennaf i’ch hysbysu y cynhelir CYFARFOD o Cabinet trwy fideo-
gynhadledda o bellDydd Mawrth, 1 Chwefror 2022 am 10.00 am i drafod y 
materion canlynol: 
 
1.   Ymddiheuriadau 
 
2.   

 
Materion Personol 

 
3.   

 
Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

 
4.   

 
Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 

 
5.   

 
Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw 
faterion sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 5 - 10) 

 
6.   

 
Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd: (i) Deiseb gan drigolion Rhos y 
Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r 
pentref; (ii) Ailagor cyfleusterau hamdden Ceredigion yn unol â 
gweddill Cymru 
ER GWYBODAETH (Tudalennau 11 - 18) 

 
7.   

 
Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu 

 
8.   

 
Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar 
yr agenda. 

 
9.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corffforaethol ar gyfer 
Cyllid a Chaffael  ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 a'r 
rhaglen gyfalaf tair blynedd. 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 19 - 80) 

 
10.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Pobl 
a Threfnidiaeth ynghylch Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru 
yn y Gwaith - Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith - Defnyddio 
Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 81 - 112) 

 
11.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer Porth 
Gofal ynghylch Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau 

Pecyn Cyhoeddus



Tai Sector Preifat Ceredigion ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu (i ddilyn) 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 113 - 188) 

 
12.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch  Adolygiad o'r 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 189 - 270) 

 
13.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghylch Cadw elfennau o'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng 
Ngheredigion ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 271 - 274) 

 
14.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Economi ac Adfywio ynghylch Bwrdd Rheoli Maethynnau Afon Teifi 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 275 - 288) 

 
15.   

 
Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol ar gyfer 
Economi ac Adfywio ynghylch Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 
2022 ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Craffu 
ER PENDERFYNIAD (Tudalennau 289 - 348) 

 
16.   

 
Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
 

 

  
Darperir Gwasanaeth Cyfieithu ar y Pryd yn y cyfarfod hwn ac mae 

croeso i’r sawl a fydd yn bresennol ddefnyddio’r Gymraeg neu’r 
Saesneg yn y cyfarfod. 

 
 
Yn gywir 

 
Miss Lowri Edwards 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol: Gwasanaethau Democrataidd 
 
At: Arweinydd y Cyngor ac Aelodau’r Cabinet 
Weddill Aelodau’r Cyngor er gwybodaeth 
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        Rhybudd o Benderfyniadau Cyfarfod y CABINET 
a gynhaliwyd trwy fideo-gynadledda ar Ddydd Mawrth, 7 Rhagfyr 2021 

 
Cyhoeddir y Rhybudd hwn am 5.00pm ddydd Dydd Iau, 9 Rhagfyr 2021. Y dyddiad 
olaf i dderbyn cais i alw unryw benderfyniad i mewn yw 5.00 pm Dydd Iau, 16 
Rhagfyr 2021 drwy ei anfon at Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. Daw’r 
penderfyniadau i rym (os na fydd yna gais dilys i’w galw i mewn) Dydd Gwener, 17 
Rhagfyr 2021 
 
YN BRESENNOL: Cynghorydd Ellen ap Gwynn (Cadeirydd), Y Cynghorwyr  Dafydd 
Edwards, Rhodri Evans, Catherine Hughes, Gareth Lloyd, Catrin Miles, Ray Quant 
MBE ac Alun Williams 
 
HEFYD YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Ceredig Davies, Keith Evans, Lynford 
Thomas, Wyn Thomas ac Ivor Williams 
 

(10.00 - 11.35 am) 
 

124 Ymddiheuriadau 
Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau.  
 

125 Materion Personol 
(i) Gyda thristwch mawr, y nodwyd marwolaeth sydyn Daniel Davies, 

mab y Cynghorydd Gareth Davies a Mrs Julie Davies a brawd i 
Angharad. Cydymdeimlwd yn ddiffuant â’r teulu.  
Cafwyd munud o dawelwch er cof amdano. 

(ii) Llongyfarchwyd y Parchedig Andy John, Esgob Bangor, ar ei 
benodiad yn Archesgob Cymru. 

(iii) Dethlir Diwrnod Hawliau’r Gymraeg heddiw ac anogodd yr Arweinydd 
bawb i gyfathrefu a defnyddio gwasanaethau’r Cyngor yn Gymraet yn 
ogystal ag yn Saesneg. 

(iv) Llongyfarchwyd y Cynghorydd Euros Davies ar ei lwyddiant yn 
arddangos pâr o ŵyn Llanwenog yn Ffair Aeaf ddiweddar Cymdeithas 
amaethyddol Frenhinol Cymru.  Llongyfarchwyd holl aelodau Clybiau 
Ffermwyr Ifanc Ceredigion a gymerodd ran yn y dygwyddiad yn 
ogystal. 

 
126 Datgelu buddiannau personol / buddiannau sy’n rhagfarnu 

Nid oedd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau personol / buddiannau sy’n 
rhagfarnu.  
 

127 Diweddariad ar lafar gan Arweinydd y Cyngor parthed COVID-19 
Cafwyd diweddariad gan yr Arweinydd ar sefyllfa Covid-19. Adroddwyd 35 
achos positif ychwanegol heddiw gan greu cyfanswm o 6670 ers dechrau’r 
pandemig.  Mae hyn yn cyfateb i 251.1 fesul 100,000 o’r boblogaeth yng 
Nghereidigion, gyda 183 o achosion positif wedi’u hadrodd yn ystod y saith 
niwrnod diwethaf. Mae’r ffigyrau fesul 100,000 o’r boblogaeth ar 2 Rhagfyr 
2021 fel a ganlyn: 
 
Aberteifi ac Aberporth 247.8;  
Beulah, Troedyraur a Llandysul 351.8;  
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Cei Newydd a Phenybryn 136.9;  
Llambed a Llanfihangel Ystrad 291.2;  
Aberaeron a Llanrhystud  211.4; 
Rheidol, Ystwyth a Caron 450.4;  
De Aberystwyth 313.8;  
Gogledd Aberystwyth 147.1;  
Borth a Bontgoch  94.1.  
 
Mae’n ymddangos bod y ffigyrau’n dringo eto fel yn y mwyafrif o ardaleodd 
Cymru gyda’r mwyafrif o ahcosion yn bennaf ymhlith pobl ifan 12 – 19 oed.  
Oherwydd nifer y staff a’r disgybion sy’n derbyn canlyniadau positif, mae 
Ysgol Dyffryn Cledlyn wedi dychwelyd i ddarparu gwersi ar-lein yr wythnos 
hon. Mae ysgolion Bro Teifi a Bro Pedr hefyd yn cael probleay staffio. 
 
Mae gwasanaethau’r Cyngor yn parhau fel arfer. Maer’ system Clicio a 
Chasglu yn parhau yn llyfrgelloedd y sir.  Bydd y Canolfannau Hamdden yn 
Aberteifi ac Aberystwyth yn ailagor cyn gynted ag y bydd y gwaith adfer 
wedi’i gwblhau.   
 
Nododd yr Arweinydd nad oes unrhyw gynlluniau yn genedlaethol ar hyn o 
bryd i gau ysgolion cyn diwedd y tymor. 
 

128 Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Blaenorol y Cabinet ac unrhyw faterion 
sy’n codi o’r Cofnodion hynny. 
Cadarnhau bod cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 2 Tachwedd 
2021 yn gywir. 
Materion yn codi: Roedd y Cynghorydd Keith Evans yn dymuno nodi yn y 
cofnodion ei fod wedi ymddiheuro am fethu â mynychu’r cyfarfod. 
 

129 Unrhyw ddeisebau a dderbynwyd: Llewod Llambed yn dweud “achub 
ein neuadd chwaraeon” 
Llewod Llanbed yn dweud ‘achub ein neuadd chwaraeon’ 
 
Nodwyd bod y ddeiseb uchod wedi dod i law ac yr ymdrinnir â hi yn unol â 
chanllawiau’r Protocol Deisebau 
 

130 Unrhyw benderfyniadau (os oes rhai) a alwyd i mewn gan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu 
Dim.  
 

131 Unrhyw adborth gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu sydd ddim ar yr 
agenda. 
Gweler penderfyniadau 135. 
 

132 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Ysgolion a 
Diwylliant ar Cynrychiolydd yr Awdurdod Lleol ar Gorff Llywodraethol 
(i) Cadarnhau enwebu’r sawl a enwir yn yr aroddiad yn gynrychiolwyr yr 
Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol yr ysgolion perthnasol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn enwebu cynrychiolwyr yr Awdurdod Lleol ar Gyrff Llywodraethol. 
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133 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ar Sylfaen Treth y Cyngor a’r Dyddiadau ar gyfer Talu’r 
Praeseptau. 
(i) Cymeradwyo Sylfaen Treth y Cyngor fel y nodir yn atodiadau’r adroddiad; 
a 
(ii) Chymeradwyo rhaglen arfaethedig y rhandaliadau felyr argymhellir o dan 
eitem 4 yn yr adroddiad. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Gofyniad cyfreithiol. 
 

134 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a 
Chaffael ar Y Rhaglen Gyfalaf Ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 
(i) Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf ddiweddaraf o £26.484m ar gyfer 2021/22 
fel y nodir yn Atodiad A yr adroddiad. 
(ii) Nodi’r perfformiad yn yr Adroddiad Monitro Cyfalaf fel y nodir yn Atodiad 
B yr adroddiad. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn diweddaru Rhaglen Gyfalaf 2021/22. 
 

135 Ystyried adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfnidiaeth ar Polisïau Enghreifftiol Adnoddau Dynol ar gyfer 
Ysgolion: Polisi a Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith a Rheoli 
Absenoldeb Salwch yn y Gwaith ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu 
(i) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Urddas yn y Gwaith i 
Ysgolion a bod Cyrff Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn ysgolion 
Ceredigion 
(ii) Cymeradwyo Polisi a Gweithdrefn Enghreifftiol Rheoli Absenoldeb Salwch 
yn y Gwaith i Ysgolion a bod Cyrff Llywodraethu yn eu mabwysiadu yn 
ysgolion Ceredigion. 
(iii) Nodi’r adborth oddi wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
(i) Darparu amgylchedd gwaith diogel, iach a chynhyrchiol heb unrhyw 
aflonyddu, bwlio ac erledigaeth ar draws ysgolion yng Ngheredigion. 
(ii) Darparu cefnogaeth a hyrwyddo gweithlu iach sy'n hanfodol i lwyddiant 
ein disgyblion. 
 

136 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Pobl a 
Threfnidiaeth ar Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y 
Gwaith – Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau 
Preifat (Fflyd Llwyd) ac adborth o'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
(i) Cytunwyd i ohirio’r eitem a’i gyfeirio’n ôl at y Pwyllgor Trosolwg a 

Chraffu Adnoddau Corfforaethol i’w ystyried ymhellach, a’i gyflwyno 
gyfarfod Cabinet yn y dyfodol. 

 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
I ddarparu amser i ystyried ymhellach. 
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137 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyfreithiol a 

Llywodraethu ar Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru 
(i) Rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Prif Weithredwr (mewn ymgynghoriad â’r 
Arweinydd) gychwyn deialog o fewn y priod awdurdodau (Cyngor Sir Powys 
ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog) i ddatblygu cynigion ar 
gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru. 
(ii) Awdurdodi’r swyddogion i : 
(a) sefydlu'r ffrydiau gwaith sydd eu hangen i symud y gwaith o sefydlu a 
datblygu Cyd-bwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru yn ei flaen, a 
(b) gweithio gyda Chyngor Sir Powys ac Awdurdod Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog i ddatblygu cynigion ar gyfer sefydlu Cyd-bwyllgor 
Corfforedig Canolbarth Cymru. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
(i) Galluogi i Gyd-bwyllgor Corfforedig gael ei sefydlu yn rhanbarth 
Canolbarth Cymru fel sy'n ofynnol yn Rhan 5 Deddf Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau (Cymru) 2021. 
(ii) Sicrhau cydymffurfedd â deddfwriaeth 
(iii) Sicrhau bod trefniadau llywodraethu priodol ar waith. 
 

138 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 
yng Ngheredigion 
(i) Cymeradwyo sefydlu cartref grwp bychan mewn lleoliad yng nghanol y sir 
er mwyn darparu hafan ddiogel i blant Ceredigion yng Ngheredigion ac 
ystyried strategaeth i ddatblygu opsiynau tebyg pellach yng ngogledd ac yn 
ne’r sir. 
(ii) Cymeradwyo i swyddogion gyflwyno ceisiadau am gyllid i’r cynllun llety 
diogel rhanbarthol a ariennir gan arian cyfalaf a refeniw ICF. 
(iii) Cymeradwyo defnyddio cronfeydd corfforaethol y Cyngor er mwyn 
sefydlu a chynnal y ddarpariaeth arfaethedig. 
(iv) Y bydd gwaith ymgynghori pellach drwy’r broses gynllunio. 
(v) Nodi, hyd nes y ceir canlyniad y cynnig uchod, y bydd y trefniadau gofal 
dros dro amgen angenrheidiol a wneir ar sail argyfwng ar gyfer unrhyw 
blentyn yn ei gwneud yn ofynnol i swyddogion gymryd camau i gydymffurfio 
â'r gofynion rheoliadol a deddfwriaethol. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Er mwyn datblygu'r ddarpariaeth o wasanaethau gofal a chymorth addas i 
blant a theuluoedd yng Ngheredigion 
 

139 Ystyried Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol ar Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion 
(Llangwyryfon) (Cyfyngiad ar Led) 2021 
(i) Cymeradwyo hysbysebu'r bwriad i aelodau'r cyhoedd, ac os na cheir dim 
gwrthwynebiadau, wneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig angenrheidiol a 
chyhoeddi Hysbysiad Gwneud dilynol yn y wasg i'r perwyl hwn. 
 
Y rheswm dros y penderfyniad: 
Atal difrod i briffordd gyhoeddus, pont ac eiddo preifat. 
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140 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar 

Cyllideb Refeniw Reoladwy - 2021/22 
(i) Nodwyd yr adroddiad. 

 
141 Nodi Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Cyllid a Chaffael ar 

Adolygiad canol blwyddyn o Strategaeth Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 
2021/22 

(i) Nodwyd yr adroddiad. 
 

142 Nodi  Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Adroddiad Diogelu Grwp Gweithredol Lleol ar y Cyd CYSUR/CWMPAS 
Chwarter 1 2021-22 

(i) Cabinet noted the report. 
 

143 Atodiad i adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol Porth Cynnal ar 
Darpariaeth Breswyl er mwyn Cefnogi a Gofalu am Blant a Phobl Ifanc 
yng Ngheredigion 
Nid yw’r adroddiad ar eitem 143 ar gael i'w gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys 
gwybodaeth eithriedig fel y’i diffiniwyd ym mharagraff 13 a 14 o ran 4 o 
atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 fel y’i diwygiwyd gan Orchymyn 
Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth)(Amrywio)(Cymru) 2007. Os 
bydd y Cyngor yn penderfynu ystyried yr eitem hon yn breifat, yn unol â’r 
Ddeddf ac ar ôl cynnal prawf budd y cyhoedd, caiff y cyhoedd eu heithrio o’r 
cyfarfod yn ystod y drafodaeth honno, yn unol ag Adran 100B(2) o’r Ddeddf. 
 
Penderfynwyd 
Eithrio’r wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn dilyn yr eitem nesaf, sef 144. 
 
Nododd Cabinet yr adroddiad parthed penderfyniad 138. 
 

144 Unrhyw fater arall y penderfyna’r Cadeirydd fod arno angen sylw brys 
gan y Cabinet 
i. Nododd y Cynghorydd Catrin Miles, Aelod Cabinet ar gyfer Ysgolion, 

Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cefnogaeth ac Ymyrraeth fod y tymor 
ysgol cyfredol yn dod i ben ar 22 Rhagfyr 2021 ac y bydd ysgolion yn 
ailagor ar 5 Ionawr 2022. 

ii. Cynghorodd yr Arweinydd bawb i gymryd gofal yn y storm ‘Barra’ sydd 
ar ddod. Dymunodd yn dda i holl staff Priffyrdd yn ystod yr ychydig 
ddyddiau nesaf a diolchodd iddynt am eu gwaith. 

 
 

Cadeirydd:   
 

Dyddiad:   
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Diben yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

Er: Gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet : 

Amherthnasol 
 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb ganlynol:  
 

Teitl y ddeiseb Nifer y 
llofnodwyr 

Aelod 
Cabinet 

Aelod Lleol 
(os ydyw’n 
berthnasol) 

Deiseb gan drigolion Rhos y Garth 
yn gofyn am adolygiad o 
ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r 
pentref  

29 Y 
Cynghorydd 

Dafydd 
Edwards 

Y 
Cynghorydd 

Meirion 
Davies 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb 
 

Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi’i gwblhau? 
Os na, nodwch pam  

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol  

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb ganlynol a ddaeth i law 

- Deiseb gan drigolion Rhos y Garth yn gofyn am 
adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r pentref 
 

Y rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb a ddaeth i 
law a gofyn i’r gwasanaeth perthnasol ei hystyried 
ymhellach. 

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 
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Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

Amherthnasol 

Pwerau Statudol: 
 

Amherthnasol 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad A – e-bost sy’n cyd-fynd â'r ddeiseb 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 
 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 18 Ionawr 2022 
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Gan: Julie Hossington [jhossington@mail.com] 
Anfonwyd: Dydd Llun, Ionawr 17, 2022 1:57 PM 

At: Gwasanaethau Technegol Ceredigion  
Cc: Meirion Davies 

Pwnc: Deiseb gan drigolion Rhos Y Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 

drwy'r pentref 

Annwyl Syr/Madam, 
  
Parthed: Deiseb gan drigolion Rhos Y Garth yn gofyn am adolygiad o ddiogelwch ar 
ffordd yr A485 drwy'r pentref  
  
Amgaeaf gopi o ddeiseb a anfonwyd at drigolion Rhos Y Garth yn ddiweddar i fesur pa mor gryf 
yw’r teimlad ar gyfer adolygiad o ddiogelwch ar ffordd yr A485 drwy'r pentref. 

Ar hyn o bryd, mae terfyn cyflymder o 60mph ar yr A485 drwy’r pentref.  
Mae hyn yn ymddangos yn ormodol, a chan nad oes palmentydd na goleuadau, mae hyn yn 
gwneud y ffordd yn beryglus iawn. 
Mae gan y rhan fwyaf o bentrefi ar hyd y ffordd hon arwyddion yn rhybuddio gyrwyr i yrru’n araf, 

llinellau gwyn dwbl neu derfyn cyflymder o 40mph. 
Hoffai'r preswylwyr weld naill ai arwyddion tebyg yn cael eu gosod, neu ostyngiad yn y terfyn 
cyflymder i 40mph os oes modd. 

Mae teuluoedd ifanc, pobl hŷn ac anabl a ffermwyr sydd i gyd yn cytuno bod y ffordd yn beryglus 
fel y mae. 
Rydym wedi cysylltu â'n cynghorydd lleol Meirion Davies ac mae wedi dweud ei fod yn cefnogi'r 
ddeiseb. 
Byddem yn ddiolchgar pe gallech ddarllen ein deiseb ac ystyried ein cais am adolygiad o 
ddiogelwch ar y ffordd drwy ein pentref o leiaf. 

  
Cofion Gorau 
  
Julie Hossington 
  
Ar ran pentrefwyr Rhos Y Garth 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 1 Chwefror 2022 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb canlynol: 
 
Teitl y ddeiseb Nifer y 

llofnodwyr 
Aelod Cabinet  Aelod Lleol (os 

ydyw’n 
berthnasol) 

Ailagor cyfleusterau 
hamdden Ceredigion yn 
unol â gweddill Cymru 

637 Cyng Catherine 
Hughes 

Ddim yn 
berthnasol 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb canlynol a ddaeth i law 

– “Ailagor cyfleusterau hamdden Ceredigion yn unol 
â gweddill Cymru” 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 

 
Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 

 

Tudalen 13



2 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Dim 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 24 Ionawr 2022 
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Re-open Ceredigion leisure centres and pools

To: Ceredigion County Council

Re-open Ceredigion's leisure facilities in line with the rest of Wales.

Why is this important?

Leisure centres and swimming pools are important in helping people to be fit and active, and yet
Lampeter swimming pool has been closed for most of 2020, and for all of 2021 so far. Swimming
or warm water based exercise, is also one of the most beneficial activities for people with many
kinds of physical disabilities, people who have been unable to do other forms of exercise
throughout the closures. Swimming lessons are also an important part of most children's
childhoods and, as we are a coastal county, it is very important that our county's children learn
how to swim. Social distancing measures are possible in the changing rooms through a booking in
system.

Sport has a proven record of being extremely good for people's mental health; it it now being
included by doctors as part of 'social prescribing'. After this last year, we find ourselves in a
situation where depression and anxiety have increased dramatically due to the coronavirus health
crisis. A recent study of teenagers showed that depression and anxiety more than doubled in the
first 9 months of the pandemic. Whilst the risk of coronavirus remains low, as it always has been
in Ceredigion, relative to other counties, it is more important now to support the physical and
mental well-being of Ceredigion residents through the re-opening of leisure centres and pools, in
line with the national guidance, which every other county in Wales is following. By helping
individuals to keep fit and active, this enables them to be more resilient to infections such as
coronavirus, thereby taking some of the burden away from the NHS. We hope that Ceredigion
County Council aim to fix the maintenance issues as a matter of urgency.

Signed by 637 people:
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i'r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 

 
Teitl: Adroddiad y Swyddog Arweiniol Corfforaethol – Cyllid 

a Chaffael ynghylch y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23 
a’r rhaglen gyfalaf tair blynedd. 
 

Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn ystyried y gyllideb ddrafft ar gyfer 2022/23, 
gan gynnwys y rhaglen gyfalaf tair blynedd a gwneud 
argymhelliad i’r Cyngor ynghylch lefel Treth y Cyngor. 
Bydd yr adroddiad hwn yn cefnogi gwaith Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu’r Gyllideb. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet: Y Cyng. Ellen ap Gwynn, Arweinydd y Cyngor, a holl 
Aelodau'r Cabinet 

 
 
1. DATGANIAD O’R SEFYLLFA GYFFREDINOL 
 
Er bod y setliad uwch yn gadarnhaol ar gyfer sicrhau bod gwasanaethau i drigolion yn 
parhau, mae bwlch ariannu amcangyfrifedig o £3m yn golygu bod angen toriadau i 
wasanaethau a/neu leihau costau a/neu gynyddu incwm. Mae hyn oherwydd y pwysau 
ychwanegol eithriadol o ran costau a brofir ledled Cymru gyfan ac mae'r rhain heb eu 
tebyg o’r blaen. Mae llawer o Gynghorau eraill wedi gwneud yn well gyda'r setliad hwn 
fel y gwnaethant ar gyfer y flwyddyn gyfredol, ar hyn o bryd mae trigolion Ceredigion 
yn dal i dalu'n is na'r cyfartaledd ar draws Cymru Band D Treth y Cyngor. Mae 
cydnerthedd ariannol y Cyngor yn allweddol i sicrhau bod defnyddwyr gwasanaethau 
yn parhau i gael y gwasanaethau gorau posibl yn y tymor canolig ac nid yn ystod y 
flwyddyn nesaf yn unig.  
 

 Chwyddiant a Threthi i’r Cyngor – o leiaf 8.8%, sydd bellach yn uwch nag ar 
unrhyw adeg nag yn y blynyddoedd diwethaf, mae’r Dreth Yswiriant Gwladol 
newydd ynghyd â’r Cyflog Byw Gwirioneddol yn faich ychwanegol sylweddol ar 
ben codiadau chwyddiant. 
 

 Perfformiad - Mae Ceredigion yn parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd 
uchel sy'n bodloni boddhad rheoleiddwyr allanol.  

 

 Arbedion - Mae gofyn i’r Cyngor arbed o leiaf £15m erbyn Mawrth 2025 ar ben 
yr arbedion a gyflawnwyd rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 2022 o £50m.  Bydd hyn 
yn gyfanswm o £57.4m o arbedion a gyflawnwyd rhwng Ebrill 2012 a Mawrth 
2023.  

 

 Gofal a Chymorth - mae costau'n parhau i gynyddu'n aruthrol. Mae disgwyliad 
oes yn dda yng Ngheredigion – y disgwyliad oes cyfartalog ar gyfer dynion yw 
79.3 o flynyddoedd ac 84.1 o flynyddoedd i fenywod. Mae'r ddau yn uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol o 78.5 mlynedd ar gyfer dynion ac 82.3 oed ar gyfer 
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menywod. Mae’r sawl sy’n hawlio Cymorth Treth y Cyngor wedi cynyddu'n 
sylweddol ac mae'n rhaid eu hariannu. 

 

 Cyflogau – Gweithredu’r Cyflog Byw Gwirioneddol ar gyfer Gweithwyr Gofal 
Cymdeithasol Cofrestredig yng Ngheredigion (lleiafswm o £9.90 o 1af Ebrill 2022 
a chyfanswm amcangyfrif o gynnydd o £1.9m).  Mae hyn yn rhan o bolisi Cymru 
gyfan Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd yn ei Chyllideb ddrafft. 

 

 Treth y Cyngor is na'r cyfartaledd - mae Treth y Cyngor Band D yn parhau i 
fod yn is na chyfartaledd Cymru gyfan yng Ngheredigion.  
 

 Rhagolygon y Dyfodol - Mae llythyr y gweinidog hefyd yn nodi cyllidebau 
dangosol ar gyfer y ddwy flynedd ganlynol: 

 
Y dyraniadau cyllid refeniw craidd dangosol ar lefel Cymru ar gyfer 2023-24 a 
2024-25 yw £5.3 biliwn a £5.4 biliwn yn y drefn honno – sy’n cyfateb i gynnydd 
yn y flwyddyn gyntaf o £177 miliwn (3.5%) ac, yn yr ail flwyddyn, o £128 miliwn 
(2.4%). 

 
Mae hyn yn arwydd clir y bydd y ddwy flynedd nesaf o bennu'r gyllideb yn rhai 
anodd i'r Cyngor, yn enwedig gan fod Ceredigion fel arfer yn cael swm isel o 
gymharu â setliad cyffredinol Cymru ar gyfartaledd. Ein hamcangyfrif yn 
seiliedig ar y sefyllfa flaenorol yw disgwyl cynnydd o tua 1.75% ar gyfer 2023-
24 a dim ond 1.2% ar gyfer 2024-25.  

 
 
2. SETLIAD REFENIW A CHYFALAF DROS DRO AR GYFER 2022/23 
 
Cyhoeddwyd y setliad dros dro ar 22ain Rhagfyr 2021. Mae manylion llawn y setliad 
ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru fel a ganlyn:- 
 
https://llyw.cymru/setliad-refeniw-chyfalaf-llywodraeth-leol-dros-dro-2022-i-2023 
 
https://gov.wales/local-government-revenue-and-capital-settlement-provisional-2022-
2023 
 
 
Cymeradwywyd adroddiad pennu sylfaen Treth y Cyngor gan y Cabinet ar 7fed 
Rhagfyr 2021 a dychwelwyd y manylion i Lywodraeth Cymru i fwydo i gyfrifiadau’r 
setliad. 
 
Cyfanswm y setliad refeniw, a elwir yn Gyllid Allanol Cyfun a ddyrannwyd i Geredigion 
ar gyfer 2022/23 yw £119.419m o gymharu â 2021/22 £110.006m (wedi'i addasu ar 
gyfer trosglwyddiadau) sef cynnydd o 8.6%. Mae Cymru gyfan wedi gweld cynnydd 
9.4% ar gyfartaledd. 
 
  

Tudalen 18

https://llyw.cymru/setliad-refeniw-chyfalaf-llywodraeth-leol-dros-dro-2022-i-2023
https://gov.wales/local-government-revenue-and-capital-settlement-provisional-2022-2023
https://gov.wales/local-government-revenue-and-capital-settlement-provisional-2022-2023


3 

Newidiadau i’r Cyllid Allanol Cyfun yn 2022-23 fesul awdurdod lleol 

Ffynhonnell: Setliad Cyllid Llywodraeth Leol Dros Dro Llywodraeth Cymru 2022-23 

Mae'r cynnydd ar ben y trosglwyddiadau grant/cyllid a wnaed i'r setliad: 

 £13.3m ar gyfer Ffioedd Clwyd Gwaredu Gwastraff (elfen Ceredigion - £237k)

 £0.285m ar gyfer y Rhaglen Rheoli Risgiau Arfordirol (Dim elfen Ceredigion)

 £5m ar gyfer y Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol (elfen Ceredigion - £114k)

Mae gan Geredigion £1,678 (21/22 £1,534) o gyllid y pen, o gymharu â chyfartaledd 
Cymru o £1,611 (21/22 £1,471) ac mae'r newid o un flwyddyn i'r llall yn 8fed o blith yr 
holl Awdurdodau Unedol.   Treth y Cyngor band D ar gyfartaledd a bennwyd ar gyfer 
Ceredigion yn 2021-22 oedd £1,725, a oedd yn gyson yn is na chyfartaledd Cymru sef 
£1,731. Mae'r ffigurau hyn yn cynnwys praeseptau'r Heddlu a'r Cynghorau Tref a 
Chymuned. 
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Mae Setliad Ceredigion yn adlewyrchu ystod o symudiadau ailddosbarthu llai ffafriol 
yn ariannol a welir yn y boblogaeth a dangosyddion niferoedd disgyblion Ysgol 
Uwchradd. Mae Asesiadau o Wariant Safonol yn gyfrifiadau tybiannol o’r swm y mae 
angen i bob Cyngor ei wario er mwyn darparu lefel safonol o wasanaeth.  Yr Asesiad 
o Wariant Safonol ar gyfer 2022/23 yw £166.372m, sef cynnydd o 7.2% (2021/22
£155.153m). Y cynnydd mwyaf sylweddol o ran gwasanaeth oedd Gwasanaethau
Cymdeithasol Personol, sef 12.2%.

3. Y GOFYNION O RAN Y GYLLIDEB

Mae model y Gyllideb wedi'i ddrafftio i gynnwys yr addasiadau o ran y setliad dros dro. 
Bydd angen ystyried unrhyw addasiadau sydd eu hangen ac sy’n codi yn y setliad 
terfynol a'u hymgorffori'n briodol yn y gyllideb. 

Mae'r gwaith asesu manwl, a wnaed i adnabod y pwysau anochel o ran costau sy'n 
wynebu'r Gwasanaethau, wedi'i gwblhau, ac mae hwn wedi nodi cyfanswm net o 
£13.1m, a grynhoir yn Atodiad 1.  Mae'r swm yma bron yn ddwbl y blynyddoedd cynt 
ac yn £3.8m yn fwy na'r swm uwch sydd ar gael yn y setliad a byddai hyn gyfystyr a'r 
angen i gynyddu Treth y Cyngor o bron i 8%, fodd bynnag mae rhai arbedion ar gael i 
broses pennu’r gyllideb. 

Daw costau cynyddol Gofal yn unig i £7m, gan gynnwys:- 

 Cyflog Byw Gwirioneddol £9.90 y DU ac Yswiriant Gwladol Cyflogwyr 1.25% –
yn effeithio ar y rhan fwyaf os nad y cyfan o’r Gwasanaethau a Gomisiynir yn
ymwneud â Gofal (yn arwain at ffactorau chwyddiant dros dro o 8.87% ar gyfer
Gofal Cartref / Byw â Chymorth, 9.13% ar gyfer Gofal Preswyl ac 11.15% ar
gyfer Taliadau Uniongyrchol).

 Cartrefi Preswyl – adolygiad pennu ffioedd yn mynd rhagddo ar hyn o bryd.

 Taliadau Uniongyrchol.

 Plant sy'n derbyn gofal.

 Gofal Cartref.

Mae darparu ar gyfer chwyddiant mewn cyflogau hefyd yn ffactor arwyddocaol a 
amcangyfrifir yn £3.4m, ac fel y mae pethau nid oes cytundeb ffurfiol eto ar brif 
ddyfarniad cyflog 2021/22. 

Ar ôl cymryd i ystyriaeth y cyllid posibl sydd ar gael, gellir cyflawni cyllideb 
fantoledig, mae hyn yn cynnwys arbedion a gyflawnwyd ymlaen llaw o'r newid o 
ran y Ddarpariaeth Isafswm Refeniw ac mae angen targed arbedion o £0.5m ar hyn 
o bryd.    

Mae Ardoll yr Awdurdod Tân yn amodol ar gadarnhad ffurfiol a rhagwelir y bydd yn 
arwain at bwysau o ran cost o £104k, a fydd angen cyllid brigdoriad.  

Mabwysiadwyd ffordd gorfforaethol o ymdrin â cholledion a chostau net COVID19, yn 
hytrach na’r ffaith bod yn rhaid i bob gwasanaeth ysgwyddo’r rhan fwyaf o’r broblem 
a bwriedir talu’r swm hwn o’r Cronfeydd Wrth Gefn wedi’u Clustnodi. Mae’r dull hwn 
o weithredu wedi sicrhau bod rheolaeth ariannol cyllidebau 2021/22 a 
gweithgarwch busnes fel arfer wedi parhau’n gryf.  Ar hyn o bryd rhagwelir y bydd y 
costau caledi a’r incwm a gollir yn dod i gyfanswm gros o ychydig dan £7m gyda 
chymaint â phosibl yn cael ei adennill a’i adhawlio drwy grantiau/arian Llywodraeth 
Cymru.   
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Bydd costau ychwanegol yn sgil COVID-19 a rhywfaint o incwm coll yn parhau i gael 
eu gweld i mewn i’r flwyddyn 2022/23 a thu hwnt ac felly mae angen cyllideb 
gorfforaethol £750k o fewn cyllideb y Grŵp Arweiniol, yn ogystal â defnyddio cronfa 
wrth gefn a glustnodwyd gan gynnwys Cronfa Wrth Gefn COVID-19 a amcangyfrifir fel 
£1.25m. Nid oes dim ceisiadau am grant yn ddyledus y flwyddyn nesaf gan y bydd y 
Gronfa Galedi yn cau ac mae'r Setliad bellach yn cynnwys ar gyfer yr angen hwnnw.   
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ymrwymo i barhau i gyflenwi Cyfarpar Diogelu 
Personol am ddim ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol cyhyd ag y bo angen ac i 
barhau i ddarparu cyllid ar gyfer Profi, Olrhain a Diogelu. 
 
Mae 4.75% ychwanegol o Dreth y Cyngor yn codi £2.1m gros, sy'n cyfateb i £1.8m net 
ar ôl darparu ar gyfer angen ychwanegol y gyllideb a roddir ar gynllun Gostyngiadau 
Treth y Cyngor.  Mae polisi adennill Incwm a chostau’r Cyngor yn golygu bod 
gwasanaethau’n parhau i adennill eu costau chwyddiannol sy’n berthnasol i 
wasanaethau y gellir codi tâl amdanynt gan ddefnyddwyr gwasanaethau, er mai’r 
broblem ar hyn o bryd yn y tymor agos yw sicrhau bod ffrydiau incwm yn cael eu 
hadennill i lefelau cyn Covid-19.   Dangosir effaith gwahanol lefelau Treth y Cyngor yn 
y tabl isod: 
 

 
Cynnydd yn 

Nhreth y 
Cyngor 

% 

Treth y 
Cyngor 
Band D 

Canlyniadol 
£ 

Cyfanswm 
Cynnydd 
Blynyddol 

£ 

Cyfanswm 
Cynnydd 

Misol 
£ 

0.0% £1,412.59   

3.0% £1,454.97 £42.38  £3.53  

3.5% £1,447.90 £49.44  £4.12  

4.0% £1,469.09 £56.50  £4.71  

4.5% £1,476.16 £63.57  £5.30  

4.75% £1,479.69 £67.10  £5.59  

5.0% £1,483.22 £70.63  £5.89  

5.25% £1,486.75 £74.16 £6.18 

6.0% £1,497.35 £84.76  £7.06 

 
Mae'r crynodeb canlynol yn nodi'r prif newidiadau i'r gyllideb arfaethedig a'i hadnoddau 
sydd ar gael: 
 

 

Crynodeb o’r Gyllideb a’r Prif Newidiadau
Yn seiliedig ar Gynnydd Treth y Cyngor o 4.75%

£`000

Adnoddau sydd ar Gael 2022/23 

Cyllid Allanol Cyfun (Grant Cynnal Refeniw + Ardreth Annomestig Genedlaethol)2021/22: £109,658 119,419

Incwm Treth y Cyngor

Sylfaen Treth y Cyngor (yn unol ag adroddiad Cabinet 07/12/21) 31,655.77

Treth y Cyngor 2021/22 £1,412.59

Treth y Cyngor 2022/23 yn cynyddu 4.75% £1,479.69 46,841

Sylfaen Premiwm Treth y Cyngor Ail Gartrefi (yn unol ag adroddiad Cabinet 07/12/21) 407.31

Treth y Cyngor 2021/22 £1,412.59

Treth y Cyngor 2022/23 yn cynyddu 4.75% £1,479.69 603

Cyfanswm yr Adnoddau sydd ar gael ar gyfer Gofynion y Gyllideb 166,862
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Gan fod cynnig hwn y gyllideb ddrafft ar sail y setliad Dros Dro, mae’n destun unrhyw 
addasiadau y gall fod angen eu gwneud unwaith y bydd y Setliad Terfynol yn hysbys.     
Felly, gellir gwneud unrhyw addasiadau angenrheidiol yn unol â’r canlynol: 
 

1. bydd gwerth unrhyw grantiau penodol a drosglwyddir i’r Grant Cynnal 
Refeniw yn cael eu pasio ymlaen at gyllideb y Gwasanaeth perthnasol;  

2. bydd unrhyw newidiadau penodol eraill yn cael eu targedu’n uniongyrchol at 
y Gwasanaeth(au) a effeithir, os bydd hynny’n briodol; a 

3. ymdrinnir ag unrhyw newidiadau eraill i’r Grant Cynnal Refeniw drwy addasu 
cyllideb refeniw gorfforaethol y Grŵp Arweiniol. 

 
Mae'r crynodeb a ganlyn yn nodi'r prif newidiadau arfaethedig i angen y Gyllideb (yn 
seiliedig ar senario Treth y Cyngor o 4.75%), y cynigir ei gynyddu o £154.736m i 
£166.862m (cynnydd o £12.126m): 
 

 
 
 

£`000 £`000 £`000

Cyfanswm yr Adnoddau sydd ar gael ar gyfer Gofynion y Gyllideb 166,862

Cyllideb Sylfaenol wedi’i Haddasu a ddygwyd ymlaen o'r flwyddyn flaenorol 154,736

Addasiadau Corfforaethol a Chyfrifoldebau Newydd:

Dyraniadau Penodol

 - Ardoll Awdurdod Tân M&WWFA 104

 - Lwfansau Aelodau / Offer Siambr yr Aelodau 105

 - Premiwm 2il Gartrefi Treth y Cyngor 45

 - Cynllun Cymorth Treth y Cyngor ac Ariannu Rhaglen Gyfalaf 490

744

Trosglwyddiadau i mewn:

 - Grant Cymorth Ffioedd Clwyd Trin Gwastraff Bwyd a Gwastraff Gweddilliol 237

 - Grant Gweithlu Gofal Cymdeithasol a Chynaliadwyedd 114

351

Cyfanswm 1,095

Mwy o bwysau costau 'Busnes fel Arfer' ar Wasanaethau

 - Cyflogeion - Dyfarniad cyflog ac ardoll Yswiriant Gwladol ychwanegol 4,504

 - Cyflogeion - Heb fod yn gysylltiedig â dyfarniad cyflog 1,107

 - Cyflenwadau a Gwasanaethau (gan gynnwys Taliadau 3ydd Parti / Trosglwyddo) 6,545

 - Colli incwm / cyllid grant 23

 Wedi tynnu Rhagdybiaethau Ariannu (500)

COVID19

 - Darpariaeth Gorfforaethol COVID19 2,000

 - Wedi tynnu Rhagdybiaeth Ariannu - Defnyddio Cronfeydd Wrth Gefn wedi’u Clustnodi (1,250)

12,429

Gostyngiadau Costau / Cynigion Arbedion

 - Arbedion Angenrheidiol (498)

 - Arbediad Corfforaethol - newid Darpariaeth Isafswm Refeniw (900)

(1,398)

Amcangyfrif o’r Gyllideb Reoladwy a’r Gyllideb Net 166,862

Diffyg (-) / Balans -
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Byddai Treth y Cyngor o 5.0% yn Fand D o £1,483.22 cyfanswm Treth y Cyngor o 
£46.952m a llai o arbedion / gwariant uwch o £96k. Cyfanswm y Gyllideb £166.958m. 
Byddai Treth y Cyngor o 5.25% yn Fand D o £1,486.75 cyfanswm Treth y Cyngor o 
£47.064m a llai o arbedion / gwariant uwch o £192k. Cyfanswm y Gyllideb £167.054m. 
 
Wrth drosi’r gyllideb gyffredinol i’r gwasanaethau, cynigir y dyraniadau yn unol â’r 
crynodeb isod (mae’r rhain yn amodol ar benderfyniadau terfynol y Cyngor Llawn ar y 
Gyllideb a lefelau Treth y Cyngor).  Mae’r isod yn dangos y gyllideb wreiddiol ar gyfer 
y flwyddyn gyfredol, wedi’i haddasu ar gyfer trosglwyddiadau eraill y cytunwyd arnynt 
rhwng gwasanaethau a’r addasiadau corfforaethol i fyny at Gyfansymiau Arfaethedig 
y Gyllideb.    Ceir mwy o wybodaeth hefyd yn Atodiad 2. 
 
Cyfansymiau’r Gyllideb - Symudiadau Fesul Gwasanaeth (yn seiliedig ar senario Treth 
y Cyngor o 4.75%) 
 
 

4. FFRAMWAITH Y GYLLIDEB A’R HER ARIANNOL 
 
Caiff gwasanaethau’r Cyngor eu hariannu drwy gyfuniad o grant gan y Llywodraeth, 
Treth y Cyngor a ffioedd a thaliadau. Caiff incwm y ffioedd a’r taliadau ei osod yn erbyn 
y gwariant.  
 
Fel y nodwyd cyn hyn mewn adroddiadau am gyllidebau, mae rhagamcanion ariannol 
y Cyngor yn nodi y bydd gwariant gwasanaethau yn parhau i godi gyda chyllid 
disgwyliedig yn disgyn dros y tymor canolig.  Mae’r gymhareb ariannu rhwng arian 
canolog Llywodraeth Cymru ac arian lleol Treth y Cyngor wedi newid dros y 
blynyddoedd o fod yn agos at 80:20 yn 2013 i fod dros dro yn 72:28 yn awr ar gyfer 
2022/23. 
 

  Cyllideb 
Reoladwy 
Wreiddiol 

a 
Gymeradwywyd 

2021/22 

Cyllideb 
Reoladwy 

wedi’i 
Diweddaru 
(fel yn Ch3) 

2021/22 

Cyfansymiau’r 
Gyllideb 

Reoladwy 
Ddrafft 
2022/23 

Cyfansymiau 
Cyllideb Ddrafft 

2022/23 o gymharu 
â Chyllideb wedi'i 

Diweddaru 2021/22 

  £'000   £'000   £'000   %  

Cyswllt Cwsmeriaid 5,735  5,779  6,155  +6.5% 

Gwasanaethau Democrataidd 4,096  4,120  4,391  +6.6% 

Economi ac Adfywio 3,489  3,471  3,688  +6.3% 

Cyllid a Chaffael 21,311  20,188  19,197  -4.9% 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 17,062  17,587  18,241  +3.7% 

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 1,538  1,535  1,569  +2.2% 

Pobl a Threfniadaeth 2,093  2,093  2,165  +3.4% 

Polisi, Pherfformiad a Amddiffyn y Cyhoed 2,098  2,146  2,355  +9.7% 

Porth Cymorth Cynnar 3,467  3,829  4,401  +14.9% 

Porth Cynnal 23,763  23,633  28,648  +21.2% 

Porth Gofal 11,369  11,656  13,617  +16.8% 

Ysgolion a Diwylliant 49,841  48,721  50,965  +4.6% 

Arweiniol 4,284  5,388  6,731  +24.9% 

Arollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd 4,590  4,590  4,739  +3.2% 

CYFANSWM 154,736  154,736  166,862  +7.8% 
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Fel yr amlinellir yn y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig un o brif agweddau 
strategaeth y gyllideb yw gwastatáu’r newidiadau cyllidebol sylweddol cymaint ag y 
gellir, er mwyn sicrhau bod effaith cyllidebau ar ddarparu gwasanaethau yn fwy 
cynaliadwy a hefyd er mwyn atal toriadau i wasanaethau naill ai ar yr adeg anghywir 
neu am y swm anghywir.    
 
Cafwyd cydsyniad yn y Strategaeth hefyd ar yr egwyddor bod arbedion trawsnewid a 
wnaed cyn bod hynny’n ofynnol ar gyfer y gyllideb flynyddol yn cael eu rhoi i fod yn 
ddefnyddiol mewn cronfa a glustnodwyd yn gronfa wrth gefn. Byddai hyn yn digwydd 
drwy gyfrwng cyllideb y Grŵp Arweiniol a’r arian i’w ddefnyddio’n benodol ar gyfer 
Blaenoriaethau Strategol y Cyngor wrth ymwneud â gofynion cyfalaf untro. Yn ogystal, 
gellid rhoi’r arbedion i mewn i gyllideb sylfaenol blwyddyn berthnasol tua’r dyfodol pan 
fyddai gwir angen.    
 
Rhagwelir y bydd setliadau cyllideb y blynyddoedd i ddod yn parhau i fod yn heriol ac 
felly wrth i bwysau COVID19 gilio a gallu sefydliadol ganiatáu, bydd yn hanfodol bod 
arbedion Trawsnewid ynghyd â gwelliant parhaus/arbedion effeithlonrwydd yn parhau 
i gael eu symud ymlaen a’u cyflawni. 
  
Mae'r eitemau Cyfalaf mwyaf arwyddocaol sy'n gofyn am fuddsoddiad parhaus / 
newydd trwy barhau i ddefnyddio egwyddorion y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
yn cynnwys rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, y Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir sydd 
ar ddod (o bosibl yn gofyn am oddeutu £3.5m tuag at amcangyfrif £23m o ran costau’r 
cynllun) a chynlluniau sy'n gysylltiedig â Blaenoriaeth Gorfforaethol Hybu'r Economi.   
 
Bydd yr olaf o’r rheini yn cynnwys bargen Twf Tyfu Canolbarth Cymru a 
gymeradwywyd yn ddiweddar, a fydd yn gofyn am arian cyfatebol ac ymrwymiad 
ariannol i fynd ochr yn ochr ag arian a sicrhawyd gan Lywodraeth Cymru a Thrysorlys 
Ei Mawrhydi dros y 15 mlynedd nesaf.  Mae cefnogi'r economi leol hyd yn oed yn 
bwysicach mewn byd ar ôl Covid19 ac o bosibl yn golygu bod angen mwy o 
fuddsoddiad ariannol.    
 
Felly byddai'n briodol ac mae'n parhau i fod yn bwysig gallu cyflawni gostyngiadau 
mewn costau er mwyn mantoli'r cyllidebau blynyddol, yn hytrach na thorri'r symiau 
sydd ar gael i'w buddsoddi mewn cynlluniau sy’n cael blaenoriaeth o ystyried maint y 
buddsoddiad cyfalaf sy'n debygol o fod ei angen yn y tymor canolig. 
  
 
5.  RISGIAU I’R GYLLIDEB 
 
Mae’r papur arferol ynghylch y Risgiau i’r Gyllideb, sydd wedi’i ddiweddaru i nodi 
newidiadau perthnasol, wedi’i atodi (Atodiad 3).  Heb fod mewn trefn benodol, mae’n 
adnabod y prif risgiau i'r gyllideb ynghyd â sylwadau priodol a'r mesurau rheoli sydd ar 
waith i leihau’r risg.   
 
 
6. RHAGLEN GYFALAF 

 
Mae cyllid cyfalaf wedi gostwng yn sylweddol ledled Cymru o £177.8m i £150m. 
Dyraniad Ceredigion yw £4.891m (roedd y swm eleni yn £5.785m), sef gostyngiad o 
£894k.   Rhennir y dyraniad rhwng Grant Cyfalaf Cyffredinol £1.995m (£2.896m 21/22) 
a Benthyca â Chymorth Heb ei Neilltuo £2.896m (£2.889m 21/22).  Mae'r arwydd y 
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bydd cyfalaf yn cynyddu ar gyfer 2023/24 er nad yn union yn ôl i lefelau'r flwyddyn 
gyfredol.   Serch hynny, bydd cyllid ychwanegol ar gael ar gyfer yr agenda Newid yn 
yr Hinsawdd gyda Chyllideb Llywodraeth Cymru yn dangos £20m ychwanegol ar gyfer 
‘Datgarboneiddio Llywodraeth Leol’ yn 2023/24 a 2024/25. 
Mae rhaglen Gyfalaf sydd wedi'i diweddaru wedi’i hatodi (Atodiad 5) ynghyd â'r 
Strategaeth Gyfalaf (Atodiad 6). 
 
Y Rhaglen Gyfalaf Gyffredinol a gynigir ar gyfer 2021/22 yw £22.661m a 2022/23 yw 
£40.282m. Nid yw rhaglenni 2023/24 a 2024/2025 wedi cynnwys grantiau nad ydyn 
nhw'n hysbys ar hyn o bryd. Bydd grantiau ychwanegol hefyd i'w hychwanegu at raglen 
2022/23 yn nes ymlaen yn y flwyddyn gan mai dim ond grantiau sy'n rhedeg dros fwy 
na blwyddyn y mae'n eu cynnwys. 
 
Mae’r rhaglen ddiweddaraf ar gyfer 2021/22 yn ostyngiad arfaethedig, yn bennaf 
oherwydd llithriant, o £4.331m, o bedwar ar hugain o gynlluniau gyda phedwar yn cyfrif 
am dros £2.3m sef £900k yn erbyn gwaith cyfalaf ychwanegol ysgolion, £687k Uned 
Cymorth Dysgu Ysgol Penglais, £380k yn erbyn y Gronfa Ysgogi Economaidd a £300k 
o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif (Band B).  Yn ogystal, mae £508k wedi'i ychwanegu 
at y rhaglen mewn perthynas â Phrosiectau Codi’r Gwastad. 
 
Mae’r elfennau o’r rhaglen a ariennir gan y Cyngor ar gyfer 2022/23 yn gynlluniau 
cylchol ar y cyfan a’r cynlluniau a ariennir yn sylweddol gan grantiau yw Rhaglen 
Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B a’r Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir a ariennir gan 
Lywodraeth Cymru.   
 
Mae gwaith mewn perthynas â'r Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir yn Aberaeron ac 
Aberystwyth yn mynd rhagddo. Amcangyfrifir y bydd y cynlluniau’n costio £23m a 
ariennir yn bennaf gan Lywodraeth Cymru gyda’r Cyngor ar hyn o bryd yn disgwyl 
ariannu 15% neu £3.45m. Daw'r cyllid gan y Cyngor o'r Gronfa Wrth Gefn Hyrwyddo 
Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol.  Proffiliwyd y gwariant £23m dros y 
blynyddoedd ariannol canlynol 2022/23, 2023/24 a 2024/25. 
 
Bydd gan raglen Tyfu Canolbarth Cymru gynlluniau penodol i'w hychwanegu at y 
rhaglen gyfalaf tair blynedd ar ôl iddynt gael eu datblygu ymhellach. 
 
Mae’r Cyngor wedi bod yn llwyddiannus wrth gael cymeradwyaeth am grant codi’r 
gwastad o £10.8m gan Lywodraeth y DU sy’n ymwneud â chyflawni cynlluniau ar 
draws 2021/22 hyd at flwyddyn 2024/25. 
 
Mae balans y derbyniadau cyfalaf o Ddatblygiad Dan Dre yn Aberystwyth yn £1.7m ar 
ôl darparu ar gyfer caffael safle Arriva ar gyfer Datblygu Economaidd. 
 
Felly mae'r Rhaglen Gyfalaf a'r Strategaeth Gyfalaf yn awr yn cael eu cyflwyno ar gyfer 
eu cymeradwyo a'u hargymell i'r Cyngor, fel rhan o broses cyllideb y Cyngor.   

  
 

7. CYDNERTHEDD ARIANNOL A CHRONFEYDD WRTH GEFN 
 

Mae cydnerthedd ariannol y Cyngor yn parhau i fod yn gryf ac yn gadarn am nifer o 

resymau sydd oll yn sail i reolaeth ariannol dda. Mae Archwilio Cymru yn adolygu ac 

yn herio dull gweithredu’r Cyngor o ran cynllunio ar gyfer y dyfodol a chynaliadwyedd 

yr Arian. Ymyrrwyd yn gynnar yn y blynyddoedd diwethaf i fynd i'r afael â bylchau yn 
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y gyllideb yn uniongyrchol gydag agwedd ddiwyd tuag at ymdrin â hwy a chymerwyd 

penderfyniadau i gynnal lefelau gwasanaethau yn y Sir i gwrdd â'r galwadau cynyddol 

a achosir gan gynifer o ffactorau allanol.  

Ni fydd yn hawdd cynnal cydnerthedd ariannol presennol y Cyngor yn y tymor canolig, 

ond rhaid cydnabod y dylem allu bod yn hyderus y gallwn barhau i wneud ein gorau 

glas i gael y canlyniad cywir o dan yr amgylchiadau.  

Mae'r cronfeydd wrth gefn sydd gan y Cyngor eisoes yn gymorth mawr i gadw lefelau 

Treth y Cyngor i lawr. Roedd y Cyngor wedi cynnal lefel o tua £20m o fenthyca mewnol 

drwy ddefnyddio arian a gedwir mewn cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi sydd wedi 

lleihau'r angen i fenthyca.  Amcangyfrifir bod y dull hwn o weithredu wedi arbed £800k 

y flwyddyn i'r trethdalwr sy'n cyfateb i arbediad o bron i 2% yn flynyddol mewn taliadau 

Treth y Cyngor. Heb ddigon o arian wrth gefn ni ellir pwysleisio digon y gost 

amcangyfrifedig o ddatrys benthyca mewnol ac ymgymryd â benthyca darbodus i 

ariannu cynlluniau cyfalaf angenrheidiol i gefnogi'r economi leol.  

Mae'r gyllideb bob amser wedi'i phennu fel nad oes dim galw o Falansau'r Gronfa 
Gyffredinol i gefnogi'r gyllideb sylfaenol ac eithrio ar gyfer ariannu eitemau untro 
eithriadol a blaenoriaethol y cytunwyd arnynt.  
 
Cyfeiriodd Archwilio Cymru yn eu Hasesiad diweddaraf o Gynaliadwyedd Ariannol at 
y canlynol:-  
 

‘Bydd cynghorau sy’n defnyddio eu cronfeydd wrth gefn heb gynllunio i wneud 
hynny er mwyn cau bylchau yn eu cyllidebau refeniw yn lleihau eu cronfeydd 
wrth gefn ac yn lleihau eu cydnerthedd i ariannu pwysau annisgwyl ar y gyllideb 
yn y dyfodol’. 

 

Targed cymeradwy'r Cyngor yw cynnal Balansau Cyffredinol rhwng 3% a 5% o'r 
gwariant net. Ar 31ain Mawrth 2021, roedd y balansau cyffredinol yn 4.0% (£6.1 miliwn) 
ac mae’r balans a ragwelir yn parhau’n wastad o ran y swm, sydd ychydig yn is o ran 
canran oherwydd y cynnydd yn y gyllideb sylfaenol. 
 

 31.3.21 31.3.22 31.3.23 

 Gwirioneddol Cynlluniedig Cynlluniedig 

Balansau Cyffredinol - Swm  £6.1m          £6.1m £6.1m 

Balansau Cyffredinol - Canran 4.0% 3.9% 3.6% 

 
 
8. STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLIG 
 
Mae fersiwn wedi'i diweddaru wedi'i hamgáu fel Atodiad 4 i'w hystyried, nid oes dim 
newidiadau sylweddol na sylfaenol, mae'n cynnwys setiau data wedi'u diweddaru yn 
ogystal â'r sefyllfa ariannol ar gyfer y tymor canolig. 
 
9. CASGLIADAU 
 
Mae'r adroddiad cyllideb hwn yn ymdrin â chyhoeddiad y setliad dros dro a hefyd 
argymhelliad i'r Cyngor ar lefel Treth y Cyngor ar gyfer 2022/23. Mae'r Cyngor i fod i 
ystyried y gyllideb derfynol ar 3ydd Mawrth 2022 ar ôl craffu ar bapurau’r gyllideb a'r 
cynigion drafft.   

Tudalen 26



   

11 
 

 
Bydd y setliad terfynol yn dilyn craffu ar gynlluniau gwariant Llywodraeth Cymru gan 
Senedd Cymru, yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ar 1 Mawrth 2022. Efallai 
na fydd dim newidiadau i'r sefyllfa yn hysbys tan ar ôl hynny a bydd angen eu haddasu 
i gynnig y gyllideb.   
 
Gellir cyflawni'r gyllideb arfaethedig. Mae'r Arweinydd, Aelodau'r Cabinet, aelodau'r 
Grŵp Arweiniol a Swyddogion Arweiniol Corfforaethol, ynghyd â'u staff, wedi gweithio'n 
galed i gwrdd â'r heriau a osodwyd arnynt i gynhyrchu'r gyllideb ddrafft hon, er bod 
gwaith pellach yn parhau o hyd fel arfer. 
 

Y prif arbedion trawsnewid a gyflawnwyd yn ddiweddar yw arbedion teithio ac adolygiad 
y ddarpariaeth isafswm refeniw sy'n cael eu dyrannu o fewn y gyllideb arfaethedig.   
Fodd bynnag, rhagwelir y bydd setliadau cyllideb y blynyddoedd i ddod yn parhau i fod 
yn heriol ac felly wrth i bwysau COVID19 gilio a gallu sefydliadol ganiatáu, bydd yn 
hanfodol bod arbedion Trawsnewid ynghyd â gwelliant parhaus/arbedion 
effeithlonrwydd yn cael eu symud ymlaen a’u cyflawni. 
 
Ni ddisgwylir cyhoeddiad am y setliad terfynol tan ddechrau mis Mawrth ac mae'n 
annhebygol y bydd unrhyw newidiadau i'r sefyllfa yn hysbys tan hynny ac os bydd 
unrhyw newidiadau'n codi, bydd angen eu haddasu i gynnig y gyllideb. 
 
Gan ystyried yr holl faterion yn yr adroddiad hwn, gallaf gadarnhau bod y gyllideb 
arfaethedig wedi'i pharatoi mewn modd cadarn a'i bod yn destun cyflawni targedau 
arbedion neu adlinio'r gyllideb yn ystod y flwyddyn. Gallaf hefyd gadarnhau bod y 
cynlluniau Cyfalaf a'r Strategaeth ar hyn o bryd yn ddarbodus ac yn fforddiadwy a 
chredir bod y risg gyffredinol o ran yr elfen hon yn isel.  
  
O ystyried yr amgylchiadau COVID19 parhaus ni fu pwysigrwydd rheolaeth ariannol 
gadarn erioed yn fwy ac felly bydd yn parhau i fod o'r pwys mwyaf bod y sefyllfa ariannol 
yn cael ei goruchwylio’n barhaus ac, os oes angen, fod unrhyw gamau yn ystod y 
flwyddyn yn cael eu cymryd fel ac os yw'n briodol. Mae'r rheoleiddwyr wedi cydnabod 
cydnerthedd ariannol a hanes y Cyngor o ran rheolaeth ariannol gadarn. 
 
 
10. TRETH Y CYNGOR 
 
Bydd argymhelliad Treth y Cyngor i'r Cyngor yn cael ei wneud yn dilyn proses Craffu 
ar y Gyllideb a chyfarfod y Cabinet i'w gynnal ar 22ain Chwefror. 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: Oes 
Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei 
gwblhau? Os nad 
oes, dywedwch 
pam: 
 

Nid yw'r adroddiad hwn yn cyfeirio at newid mewn 
gwasanaeth, mae'n cefnogi cynnal gwasanaethau. Bydd y 
Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn ystyried cynigion 
manwl ynghylch y gyllideb gan roi sylw i’r canlynol: 
Hirdymor, Integreiddio, Cydweithio, Cynnwys ac Atal. 
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Argymhellion: 
 
 

a) Cymeradwyo tri opsiwn ar gyfer cyfanswm y gyllideb 
sylfaenol ddrafft ar hyn o bryd ym mhroses y gyllideb 
sef £166,862, £166,958 a £167,054. 

b) Ystyried argymell i gyfarfodydd Trosolwg a Chraffu'r 
gyllideb dri opsiwn a ffefrir ar gyfer lefel Treth y Cyngor 
i'w chynnig ar gyfer 2022/23; 4.75%, 5.0% neu 5.25% a 
nodi bod cynnig y Gyllideb ddrafft yn seiliedig ar fodel 
gweithio o £1,479.69 ar gyfer eiddo Band D at ddibenion 
y Cyngor Sir, sef cynnydd o 4.75%. Mae cynnydd o 
5.0% yn darparu ar gyfer gwariant pellach / llai o 
arbedion o £96k a chynnydd o 5.25% yn darparu ar 
gyfer gwariant pellach / llai o arbedion o £192k. 

c) Pan gyhoeddir y setliad terfynol, bydd gwerth unrhyw 
grantiau penodol pellach a drosglwyddir i’r Grant 
Cynnal Refeniw yn cael eu pasio ymlaen at gyllideb y 
Gwasanaeth perthnasol; 

d) Pan gyhoeddir y setliad terfynol, bydd unrhyw 
newidiadau penodol eraill yn cael eu targedu’n 
uniongyrchol at y Gwasanaeth(au) a effeithir, os bydd 
hynny’n briodol; ac 

e) Ymdrinnir ag unrhyw newidiadau eraill i’r Grant Cynnal 
Refeniw drwy addasu cyllideb refeniw gorfforaethol y 
Grŵp Arweiniol. 

f) Cymeradwyo’r Strategaeth Ariannol Tymor Canolig 
wedi’i diweddaru a nodir yn Atodiad 4 ac argymell i’r 
Cyngor ei chymeradwyo 

g) Cymeradwyo’r Rhaglen Gyfalaf fel y nodir yn Atodiad 5 
ac argymell i’r Cyngor ei chymeradwyo  

h) Cymeradwyo’r Strategaeth Gyfalaf fel y nodir yn 
Atodiad 6 ac argymell i’r Cyngor ei chymeradwyo. 

i) Gofyn am farn y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu ar y 
Gyllideb ynghylch yr adroddiad hwn. 

 
Rheswm dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn paratoi cyllideb ar gyfer 2022/23. 

Trosolwg a 
Chraffu: 

Bydd Cynigion y Gyllideb yn cael eu hystyried gan y 
Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu a chan y Pwyllgorau 
Trosolwg a Chraffu. 

 
Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 

 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig. 

  
Goblygiadau 
ariannol: 
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ATODIAD 1

Cyllideb 2022/23: Pwysau Costau a Amcangyfrifir fesul Gwasanaeth

Costau 

Cyflogeion

(Codiad 

Cyflog 

2021/22 yn yr 

Arfaeth)

£'000

Costau 

Cyflogeion

(Darpariaeth 

Dyfarniad 

Cyflog 

2022/23)

£'000

Cynnydd 

1.25% 

Yswiriant 

Gwladol 

Cyflogwyr

£'000

Chwyddiant 

Cyfleustodau 

/ Ynni

£'000

Darpariaeth 

ar gyfer 

Chwyddiant 

Gwasanaetha

u 

a Gomisiynir 

yn Allanol

(gan gynnwys 

Cyflog Byw 

Gwirioneddol 

ac Yswiriant 

Gwladol 

Cyflogwyr)

£'000

Arian Sefydlu

Strwythur 

Model 

Gweithredu 

newydd 

Gydol Oed a 

Lles

(Bl 1 o 2)

£'000

Costau 

Cyflogeion

(Arall) 

'£'000

Trosglwyddo 

/ Taliadau 

Trydydd Parti

£'000

Cyflenwadau 

a 

Gwasanaetha

u

(Cysylltiedig 

â gofal)

'£'000

Cyflenwadau 

a 

Gwasanaetha

u

(Arall) 

'£'000

Colli Incwm

Cyllid grant

'£'000

Darpariaeth 

Cyllideb 

COVID19

'£'000

CYFANSWM 

GROS

'£'000

Rhagdybiaeth

au Ariannu

(Cronfeydd / 

Grantiau)

£'000

CYFANSWM 

NET

'£'000

Cyswllt Cwsmeriaid 19 110 30 - - 111 270 270

Gwasanaethau Democrataidd 16 106 27 - 70 35 254 254

Economi ac Adfywio (1) 125 36 69 - - 229 229

Cyllid a Chaffael 12 90 25 - - 290 200 617 617

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol (12) 199 51 19 - - 180 437 437

Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 5 24 7 - - 36 36

Pobl a Threfniadaeth 11 50 15 - - 76 76

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 35 105 30 - - 23 193 193

Porth Cymorth Cynnar 29 141 37 19 360 - 586 586

Porth Cynnal 20 136 36 2,153 196 - 950 1,540 5,031 (250) 4,781

Porth Gofal (4) 245 60 37 420 301 629 1,688 1,688

Ysgolion a Diwylliant 285 1,195 361 155 - 250 263 2,509 (250) 2,259

Grŵp Arweiniol 3 842 3 - - 2,000 2,848 (1,250) 1,598

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd 104 45 149 149

CYFANSWM 418 3,368 718 299 2,573 857 320 1,344 2,169 834 23 2,000 14,923 (1,750) 13,173

-

CRYNODEB

Pwysau Costau Cyffredin sy'n effeithio ar bob Gwasanaeth / y rhan fwyaf ohonynt 4,803

Pwysau Costau Cyffredin sy'n effeithio ar bob Porth 3,430

Pwysau Costau Penodol i Wasanaethau Unigol 3,446

Dyraniadau Corfforaethol Arfaethedig wedi'u Brigdorri 70 394 280 744

Darpariaeth Cyllideb COVID19 750

CYFANSWM 13,173

4,803

3,430

3,446

750

ATODIAD 1 1
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ATODIAD 2

Symudiadau'r Gyllideb - Cyllideb 2021/22 i Gyllideb Ddrafft 2022/23

Cyllideb 

Reoladwy 

Wreiddiol a 

gymeradwywyd 

2021/22

Trosglwyddia

dau Cyllideb 

fel rhan o 

£2.1m o 

Arbedion

Corfforaethol

Trosglwyddia

dau’r 

Gyllideb Ch1 

ar ôl Pennu’r 

Gyllideb

(Gweler 

Nodyn 1)

Trosglwyddia

dau / 

Symudiadau 

Cyllidebol 

Eraill yn y 

flwyddyn 

Cyllideb 

Reoladwy 

wedi'i 

Diweddaru 

2021/22

Newid yn y 

Ddarpariaeth 

Isafswm 

Refeniw

(Cyngor 

Llawn - 

17/06/21)

Rhan 1 o 2

Cost rhedeg 

Llety Diogel i 

Blant 

Canolbarth y 

Sir am Ran 

o'r flwyddyn 

Trosglwyddia

dau / 

Symudiadau 

Cyllidebol 

Eraill

Angen y 

Gyllideb 

Sylfaenol 

Reoladwy 

2021/22

Ychwanegu

Grantiau a 

Drosglwyddw

yd i Setliad y 

Grant Cynnal 

Refeniw i 

basbortio i 

Wasanaethau

Cyllid wedi'i 

ddyrannu ar 

gyfer 2022/23

Pwysau 

Costau Net

Newid yn y 

Ddarpariaeth 

Isafswm 

Refeniw

(Cyngor 

Llawn - 

17/06/21)

Rhan 2 o 2

Arbedion

Sydd eu 

Hangen

ar gyfer

2022/23

Cyfansymiau 

Cyllideb 

Reoladwy 

Ddrafft 

2022/23

£'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000 £'000

Cyswllt Cwsmeriaid 5,735 44 5,779 106 5,885 270 6,155

Gwasanaethau Democrataidd 4,096 24 4,120 17 4,137 254 4,391

Economi ac Adfywio 3,489 (18) 3,471 (12) 3,459 229 3,688

Cyllid a Chaffael 21,311 (1,174) 51 20,188 (700) (8) 19,480 617 (900) 19,197

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 17,062 525 - 17,587 (20) 17,567 237 437 18,241

Cyfreithiol a Llywodraethu 1,538 (3) 1,535 (2) 1,533 36 1,569

Pobl a Threfniadaeth 2,093 - 2,093 (4) 2,089 76 2,165

Polisi, Perfformiad a Diogelu'r Cyhoedd 2,098 48 2,146 16 2,162 193 2,355

Porth Cymorth Cynnar 3,467 580 (218) 3,829 (14) 3,815 586 4,401

Porth Cynnal 23,763 (290) 160 23,633 120 23,753 114 4,781 28,648

Porth Gofal 11,369 290 (3) 11,656 300 (27) 11,929 1,688 13,617

Ysgolion a Diwylliant 49,841 (1,105) (15) 48,721 (15) 48,706 2,259 50,965

Grŵp Arweiniol 4,284 1,174 (70) 5,388 700 (300) (157) 5,631 1,598 (498) 6,731

Ardollau, Premiwm Treth y Cyngor a Chronfeydd 4,590 - 4,590 - 4,590 149 4,739

Cyfanswm y Gyllideb Reoladwy 154,736 - - - 154,736 - - - 154,736 351 13,173 (900) (498) 166,862

-                       -                -                - -

Nodyn 1:  Trosglwyddiadau’r Gyllideb Ch1 ar ôl pennu'r Gyllideb

Yn ymwneud â Chludiant i’r Ysgol 525                       

Uned Cyfeirio Disgyblion 580                       

Cyllideb Cyflogeion Taliadau Uniongyrchol 290                       

ATODIAD 2 1
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ATODIAD 3 

Atodiad 3 1 Risgiau’r Gyllideb 
 

 

Risgiau’r Gyllideb 
 
Dyma’r prif risgiau a nodwyd ar gyfer y gyllideb ynghyd â’r sylwadau priodol, a’r 
rheolaethau a weithredir i leihau’r risg: 
 
 
1. Newidiadau i lefel y Cyllid Allanol Cyfun  
Mae swm y Grant Cynnal Refeniw a'r Ardrethi Annomestig a gaiff eu 
hailddosbarthu bellach yn darparu tua 72% o'r cyllid ar gyfer gwariant refeniw 
net y Gronfa Gyffredinol.  Gall newidiadau i’r modd y caiff grantiau eu dosbarthu 
gael effaith fawr ar gyllid y Cyngor.  Mae'r Cyngor yn gallu cyflwyno sylwadau i'r 
Llywodraeth yn uniongyrchol a thrwy Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru er 
mwyn ceisio dylanwadu ar y newidiadau sy'n cael eu gwneud. 
 
Gyda’r rhagolygon economaidd ar hyn o bryd a dyraniadau dangosol ar lefel 
Cymru Gyfan  ar gyfer y 2 flynedd nesaf ar ôl 2022/23, mae risg sylweddol y 
bydd codiadau is na chwyddiant mewn dyraniadau Cyllid Allanol Cyfun h.y. 
gostyngiadau mewn termau real ar gyfer y blynyddoedd i ddod.  Mae angen i'r 
Cyngor gadw hyn mewn cof wrth ystyried ei flaenoriaethau gwario a 
gwelliannau i wasanaethau, gyda golwg ar yr angen i liniaru effaith y dyfodol ar 
y gyllideb.  
 
Hefyd, mae elfen o risg ariannol bob amser yn gysylltiedig â chyflawni’r 
cynlluniau arbedion a gaiff ei fonitro’n rheolaidd.   Po uchaf yw lefel targedau’r 
Arbedion, yr uchaf yw'r risg ac eithrio lle maent wedi'u cyflawni ymlaen llaw. 
 
 
2. Newidiadau annisgwyl cyffredinol mewn gwariant a/neu incwm yn 

ystod y flwyddyn 
Un rheswm pam y mae'r Cyngor yn cadw cronfeydd yw cynnig rhywfaint o 
ddiogelwch yn erbyn newidiadau annisgwyl. Mae system fisol reolaidd ar waith i 
fonitro'r gyllideb, gydag adroddiadau chwarterol ffurfiol yn cael eu cyflwyno i'r 
Aelodau ynghyd ag adrodd am eithriadau rhwng y cyfnodau hynny.  
 
Mae'r Cyngor yn yswirio yn erbyn y prif risgiau hysbys megis difrod tân, 
atebolrwydd cyflogwr ac atebolrwydd cyhoeddus.  
 
 
3. Newidiadau o ran incwm grant penodol 
Mae'r Cyngor yn cael symiau mawr bob blwyddyn ar ffurf grantiau penodol. Pe 
bai rheolau’r Llywodraeth yn newid neu pe baem drwy amryfusedd yn methu â 
chydymffurfio ag amodau grantiau, mae risg bosib y gallem golli incwm grant 
sylweddol. Mae archwilwyr allanol y Cyngor yn adolygu'n gyson y ffordd y mae'r 
Cyngor yn gweinyddu grantiau ac mae gwelliannau gweithdrefnol yn cael eu 
rhoi ar waith yn ôl y gofyn i sicrhau nad ydym yn colli dim incwm grant. 
 
Hefyd mae risg bosibl pe bai grantiau refeniw penodol Llywodraeth Cymru yn 
dod i ben, ond bod disgwyl i'r gwasanaethau a gyllidir drwy grantiau o'r fath gael 
eu cynnal ar yr un lefel neu ar lefel is. Lle bynnag y bo modd, dylid paratoi 
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ATODIAD 3 

Atodiad 3 2 Risgiau’r Gyllideb 
 

strategaethau ymadael i ymdrin â’r canlyniadau pan fydd cyllid grant yn dod i 
ben.    
 
Mae newid ar y gorwel o ran cyllid rhanbarthol gan Lywodraeth Cymru o ran y 
Gronfa Gofal Integredig a Thrawsnewid Gofal Cymdeithasol sy’n pontio i ffrwd 
gyllido ranbarthol newydd yn 2022/23.   Bydd hyn yn gofyn am reolaeth 
weithredol ac yn dod â lefel uwch o risg. 
 
 
4. Twyll (gan gynnwys Seiberddiogelwch) 
Gallai twyll mawr achosi colled ariannol sylweddol i'r Cyngor yn ogystal â 
gwanhau hyder y cyhoedd. Mae'r Cyngor yn cynnal system o reoliadau ariannol 
a rheolau sefydlog i reoli'r risg hon ochr yn ochr â pharhad busnes a threfniadau 
cynllunio ar gyfer argyfwng sifil posibl.  Mae Gweithgor gweithredol o 
Swyddogion sy'n canolbwyntio ar faterion sy'n ymwneud â Seiberddiogelwch a 
chydnerthedd busnes cysylltiedig. Bydd adain Archwilio Mewnol y Cyngor, fel 
rhan o'i chylch gorchwyl, yn ymchwilio i risgiau Twyll posibl, yn cynghori ar 
arferion gorau, ac yn sicrhau bod systemau rheoli mewnol digonol ar waith a'u 
bod yn cael eu dilyn. 
 
 
5. Ansolfedd Partïon i Gontractau 
Gallai'r Cyngor ddioddef colledion yn sgil ansolfedd partneriaid pwysig neu 
gyflenwyr masnachol. Mae hon yn risg benodol mewn perthynas â thrafodiadau 
buddsoddi. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu polisïau Rheoli’r Trysorlys i ledaenu 
a lleihau’r risgiau yn y maes hwn. Mae partneriaid a chontractwyr masnachol 
sy'n gweithio i'r Cyngor yn destun asesiadau ariannol ac asesiadau eraill, a gall 
maint y contractau sy'n cael eu dyfarnu gael eu cyfyngu ar ôl ystyried canlyniad 
yr asesiadau.  
 
 
6.  Y Gronfa Bensiwn 
Mae'r Cyngor yn cyfrannu at Gronfa Bensiwn Llywodraeth Leol Dyfed.  
Gweinyddir y gronfa gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynllun buddion wedi'i 
ddiffinio yw’r cynllun pensiwn i weithwyr, gan gynnwys Aelodau'r Cyngor (ond 
heb gynnwys athrawon), sy'n golygu mai'r cyflogwr yn unig sy'n ysgwyddo'r risg 
mewn perthynas ag adenillion buddsoddi a newidiadau demograffig. Gall y 
Cyngor ddadlau dros ledaenu’r camau i adennill unrhyw ddiffygion dros gyfnod 
o flynyddoedd i leihau'r effaith gyllidebol uniongyrchol. 
 
 
7. Cyfraddau Llog 
Mae dyledion a buddsoddiadau hirdymor arwyddocaol gan y Cyngor. Gall 
newidiadau i’r cyfraddau llog gael effaith sylweddol ar incwm llog ac ar gost 
benthyciadau newydd sydd eu hangen i gefnogi gwariant cyfalaf newydd.  
 
Mae'r Cyngor yn monitro cyfraddau llog a'u heffaith fel rhan o'r broses o fonitro’r 
gyllideb. Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni ceir colled sylweddol o ran 
incwm buddsoddi oherwydd bod y cyfraddau llog mor isel. Cafodd hyn ei liniaru 
cyhyd â phosibl drwy wneud defnydd helaethach o fenthyca mewnol, h.y. cadw 
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ATODIAD 3 

Atodiad 3 3 Risgiau’r Gyllideb 
 

benthyca dyledion allanol i lawr drwy ddefnyddio arian parod a ddelir ar gyfrif 
(e.e. cronfeydd wrth gefn wedi’u clustnodi). 
 
8. Chwyddiant 
 
a) Tâl 

Costau gweithwyr yw elfen fwyaf y gyllideb.  Bydd cynnydd mawr mewn 
cyfraddau tâl yn cael effaith niweidiol ar gyllideb y Cyngor. Ar gyfer y rhan 
fwyaf o’r staff, caiff tâl ei negodi ar raddfa genedlaethol naill ar lefel y DU 
(Gweinyddol, Proffesiynol, Technegol a Chlercol) neu ar lefel Llywodraeth 
Cymru (Athrawon) a gall y Cyngor ddylanwadu ar y setliad tâl, ond ni all ei 
reoli. Drwy roi’r cytundeb statws sengl ar waith a thrwy gyflwyno gwerthusiad 
systematig o’r graddau, mae'r Cyngor yn ceisio cynnal strwythur tâl teg ond 
fforddiadwy. 
 

b) Nad yw'n ymwneud â thâl 
Rydym bellach yn dechrau cyfnod o chwyddiant uwch na’r cyfartaledd a 
lefelau nas gwelwyd ers cyn 2008.  Mae gan Fanc Lloegr gyfrifoldeb i gadw 
chwyddiant ar y trywydd iawn ar tua 2%, fodd bynnag mae chwyddiant CPI 
bellach wedi codi i ychydig dros 5% a rhagwelir y bydd yn codi'n uwch na 
hyn o hyd.  Mae gan hyn y potensial i effeithio ar gontractau parhaus sy’n 
bodoli eisoes gyda Chyflenwyr a hefyd eu prisio o gontractau newydd 
(refeniw a chyfalaf) ac felly mae’n risg i’r Gyllideb nad yw wedi’i gweld i’r un 
graddau yn y degawd diwethaf. 

 
 
9. Brexit 
Ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol ar 31/12/2020, nid yw goblygiadau 
a chanlyniadau tymor canolig i hirdymor y cytundeb Brexit o reidrwydd wedi’u 
deall yn llawn ac nid ydynt yn amlwg o hyd.   Mae gan y Cyngor grŵp Pontio 
Brexit / UE ar waith sy’n cael ei gadeirio ar lefel y Swyddogion Arweiniol 
Corfforaethol. Mae’n cwrdd yn rheolaidd ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr o bob 
Gwasanaeth ledled y Cyngor.   Rôl y grŵp yw cynnig dull ffurfiol, strwythuredig 
o reoli’r risgiau i'r Awdurdod yn sgil ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r UE.   Bydd 
gwasanaethau'n parhau i fonitro'r effaith gan gynnwys a oes angen lliniaru 
unrhyw gostau ychwanegol neu gyllid a gollir. 
 
 
10. COVID19 
Yn 2020/21 gwelwyd blwyddyn na welwyd ei thebyg o’r blaen o ran heriau i'r 
Cyngor - yn ariannol ac yn weithredol - yn sgil pandemig COVID-19.   Mae hyn 
wedi parhau yn ddi-dor i mewn i 2021/22.   Cafwyd cyllid ychwanegol sylweddol 
gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mentrau penodol drwy grantiau ac yn 
gyffredinol drwy gronfa Galedi Llywodraeth Cymru.   
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud datganiad clir y bydd y Gronfa Galedi yn 
dod i ben o 01/04/2022 a bod cyllid ar gael yn y Setliad Llywodraeth Leol, gyda’r 
prif eithriadau sef Profi, Olrhain, Diogelu a hefyd darpariaeth Cyfarpar Diogelu 
Personol (lle bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ddarparu Cyfarpar Diogelu 
Personol am ddim i Iechyd a Gofal Cymdeithasol am gyhyd ag sydd ei angen).   

Tudalen 34



ATODIAD 3 

Atodiad 3 4 Risgiau’r Gyllideb 
 

Bydd y Cyngor yn parhau i reoli effaith ariannol barhaus COVID19 ar sail 
gorfforaethol, lle mae’r effaith yn sylweddol, gan ddefnyddio cyfuniad o 
ddarpariaeth cyllideb sylfaenol trwy Broses Pennu Cyllideb 2022/23 a Chronfa 
Wrth Gefn wedi’i Chlustnodi. 
 
 
11. Ffosffadau 
Mae hwn yn fater sy’n dod i’r amlwg ar ôl i Gyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi 
tystiolaeth o lefelau ffosffadau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig afonol Afon 
Teifi a chyhoeddi datganiad sefyllfa / canllawiau Cynllunio dros dro ym mis Mai 
2021.   Mae effaith hyn yn cwmpasu 45% o dir Ceredigion ac mae hyn yn mynd 
i greu problemau sylweddol wrth gyflwyno Datblygiadau yn yr ardaloedd yr 
effeithir arnynt.   O safbwynt cul, mae gan hyn y potensial i effeithio ar feysydd 
megis Ffioedd Cynllunio ac Incwm Rheoli Adeiladu, ond mewn ystyr ehangach 
mae ganddo'r potensial ar gyfer goblygiadau pellgyrhaeddol o ran Tai a 
Datblygu Economaidd. 
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1 
 

STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR CANOLIG 
 

1 Cyflwyniad 
 

1.1 Bwriedir i’r Strategaeth Ariannol hon ddarparu'r fframwaith llywodraethu 
ariannol y byddwn yn gweithredu yn unol ag ef, a hynny drwy iddi bennu’r 
materion sy’n cael sylw ac yn cael eu hystyried pan fyddwn yn paratoi 
cynlluniau ariannol ar gyfer y tymor canolig. 

 
Drwy ddwyn ynghyd ragdybiaethau ariannol, safonau darparu 
gwasanaethau, anghenion demograffig a materion cynllunio’r gweithlu yn 
y ddogfen hon, disgwylir y bydd y Cyngor mewn gwell sefyllfa i allu 
ystyried y modd y mae’n rheoli ei adnoddau yn gyffredinol i gyflawni ei 
amcanion.  
 

 Mae paragraff 6.6 yn nodi prif elfennau strategaeth y gyllideb a fydd yn 
cyfrannu at gyllideb gytbwys. Cafodd cynllun arbedion trawsnewidiol ei 
baratoi, ac mae wrthi’n cael ei roi ar waith, er bod COVID–19 wedi 
effeithio ar yr amserlen arfaethedig. 

 
1.2 Amcan y Strategaeth  
 

Amcan ariannol y Cyngor yw defnyddio ei adnoddau mewn ffordd ofalus 
a chyfrifol a sicrhau bod cydnerthedd ariannol y Cyngor yn cael ei gynnal 
a’i gryfhau. Amcan cyffredinol y Strategaeth hon yw: 
 
“darparu fframwaith, trywydd cyffredinol a pharamedrau er mwyn i’r 
Cyngor strwythuro a rheoli ei arian i sicrhau bod adnoddau ariannol yn 
cael eu defnyddio mewn modd cyfrifol a gofalus”.  
 
Mae’r Strategaeth yn cyflawni hyn drwy: 

 

 Amlinellu egwyddorion i lunio ac i bennu’r gyllideb flynyddol. 

 Integreiddio grymoedd allanol i’r broses o bennu’r gyllideb, a 
chydnabod y grymoedd hynny. 

 Integreiddio prosesau cynllunio ariannol a chynllunio busnes, rhoi sylw 
i flaenoriaethau Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022, rhag-weld y 
pwysau y bydd yr Awdurdod yn ei wynebu, a sicrhau bod 
gwasanaethau’n gwella. 

 Pennu’r prif gysylltiadau â phrosesau eraill, ynghyd â’r ystyriaethau 
craidd a’r themâu ariannol i’w hystyried.  

 Nodi lefelau rhagamcanol yr incwm, y gwariant a’r buddsoddiad cyfalaf 
dros gyfnod treigl o dair blynedd. 

 Darparu un ddogfen i gyfleu’r cyd-destun, y nodau a’r amcanion 
ariannol wrth randdeiliaid. 

 
1.3 Mae’n bwysig deall y cyd-destun ariannol cyffredinol er mwyn darparu 

cyllideb gadarn a chytbwys dros y blynyddoedd nesaf, oherwydd 
cydnabyddir y bydd yr arian sydd ar gael i’r sector cyhoeddus yn 
gyfyngedig. Mae’r rhagolwg ariannol yn cynnwys rhagolwg cyllidebol tair 
blynedd.  
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2 Blaenoriaethau’r gyllideb 
 

2.1  Mae’r “Cynllun Strategol” yn amlinellu'r rhaglen a’r amserlen eang i lunio 

ac i weithredu cynllun y Cyngor i ddarparu gwasanaethau yn y dyfodol yn 

wyneb cyfyngiadau ariannol parhaus. Mae’r Grŵp Trawsbleidiol ar y 

Trawsnewid yn monitro’r cynllun hwn yn rheolaidd. Mae’r cynllun yn 

cynnwys nifer o ffrydiau gwaith sy’n cynorthwyo ac yn cefnogi’r broses o 

gyflawni’r cynllun arbedion. 

 Mae’r ffrwd waith trawsnewid yn cynorthwyo’r Cyngor i bennu 
newidiadau i’w brif swyddogaethau craidd a fydd yn helpu i sicrhau bod 
y gwasanaethau a ddarperir ganddo yn gynaliadwy yn y dyfodol.  

 Mae’r ffrwd waith adolygiadau mawr yn gosod sail ar gyfer y gwaith o 
ystyried dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau. 

 Mae cynllun arbedion y gyllideb yn cael ei fonitro’n rheolaidd i helpu i 
sicrhau bod cyllidebau’n gytbwys. 

 
 Mae Strategaeth Gorfforaethol 2017-2022 yn nodi pedair prif flaenoriaeth 

strategol y Cyngor, ac yn egluro sut y mae’n bwriadu eu cyflawni.  
 
 Prif bwrpas Strategaeth Gorfforaethol y Cyngor yw darlunio sut y bydd yr 

Awdurdod yn cefnogi ac yn hybu cynaliadwyedd a llesiant dinasyddion 
Ceredigion drwy ei weledigaeth hirdymor a’i amcanion strategol. 

 
Gweledigaeth: 

“Mae Cyngor Sir Ceredigion yn darparu gwasanaethau cyhoeddus 

dwyieithog cynaliadwy sy'n rhoi gwerth am arian er mwyn cynnal economi 

gref, amgylchedd iach a hyrwyddo lles ein pobl a'n cymunedau.” 

Amcanion strategol: 
Pedair blaenoriaeth strategol Ceredigion yw: 

 Hybu’r economi; 

 Buddsoddi yn nyfodol y bobl; 

 Galluogi cydnerthedd unigolion a theuluoedd; 

 Hyrwyddo cydnerthedd amgylcheddol a chymunedol. 
 

Defnyddir y blaenoriaethau uchod i gyfeirio adnoddau, a hybu’r economi 
yw’r brif flaenoriaeth. 

 

2.2 Bydd y Cyngor yn ceisio parhau i gyfeirio adnoddau i’r meysydd hynny 
sy’n flaenoriaeth lle y gellir gwneud gwelliannau er budd cymunedau. 
Caiff nifer o amcanion llesiant a gwella allweddol eu pennu bob blwyddyn 
ac mae angen ystyried a oes digon o adnoddau ar gael i gyflawni’r 
amcanion hyn yn ystod y broses o bennu’r gyllideb.  

 
2.3 Gellir cysylltu gwariant y Cyngor â’r broses o gefnogi ei Strategaeth 

Gorfforaethol a’i amcanion llesiant a gwella. Mae’r broses o bennu’r 
gyllideb yn ymgorfforiad ariannol o bolisïau’r Cyngor. Drwy’r broses o 
bennu’r gyllideb, mae’r Cyngor yn peri iddi fod yn ofynnol i’r pwyllgorau 
craffu perthnasol a’r Pwyllgor Cydlynu Trosolwg a Chraffu adolygu a 
chymeradwyo cynigion y gyllideb ddrafft. Cynhelir gweithdai drwy gydol 
y flwyddyn ar gyfer Aelodau a swyddogion y Grŵp Arweinyddiaeth. Yn y 
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gweithdai hyn, trafodir cynlluniau ariannol ar gyfer y tymor byr a’r tymor 
canolig, materion cyllidebol neu bwysau ar gyllideb y flwyddyn gyfredol 
neu’r blynyddoedd i ddod, blaenoriaethau gwasanaethau, a’r modd y caiff 
adnoddau eu dyrannu. Y broses cynllunio busnes flynyddol yw’r dull a 
ddefnyddir i roi cynlluniau ar waith i gyflawni amcanion busnes sy’n cael 
eu paru’n llwyr ag adnoddau ac sy’n gydnaws ag amcanion y Cyngor.  

 
2.4 Bydd y Cyngor yn ymdrechu i wynebu’r heriau ariannol a chyllidebol drwy 

ystyried blaenoriaethau gwasanaethau, a bydd yn ystyried ffyrdd 
gwahanol ac arloesol o ddarparu gwasanaethau mewn modd mwy 
costeffeithiol yn y dyfodol.   
 
I gyflawni hyn, mae rhaglen drawsnewid gynhwysfawr i ailgynllunio 
gwasanaethau wedi bod yn ei lle ers sawl blwyddyn, ac mae cynlluniau 
wedi’u rhoi ar waith ac yn cael eu rhoi ar waith ar hyn o bryd. Bydd unrhyw 
gyfleoedd newydd sy’n dod i’r amlwg yn cael eu datblygu. 

 
Bydd hyn yn cynnwys: 

 

 Rhoi arbedion effeithlonrwydd ar waith o ran swyddfeydd cefn;  

 Datblygu dulliau amgen o ddarparu gwasanaethau, gan gynnal 
gwasanaethau ar yr un pryd; 

 Dod i ddeall yn union pa wasanaethau a fydd yn cael eu cefnogi a’u 
diogelu; 

 Rhesymoli pob swyddogaeth a phob gwasanaeth nad ydynt yn 
flaenoriaeth; 

 Parhau â’r rhaglen i foderneiddio ysgolion a gofal cymdeithasol; 

 Croesawu cyfleoedd i gydweithio i ddarparu gwasanaethau ar y cyd, a 
gwneud y gorau o’r cyfleoedd hynny; 

 Sicrhau gwerth am arian mewn unrhyw waith comisiynu a chontractau; 

 Ailgydbwyso’r gyllideb yn wyneb pwysau demograffig; 

 Ennill cymaint o incwm â phosibl drwy roi’r Polisi Rheoli Incwm ac 
Adennill Costau ar waith. 

 
2.5 Ymhlith y prif feysydd blaenoriaeth y bydd y Cyngor yn canolbwyntio 

arnynt mae: 
 

Hybu’r economi – amlinellir y dull a ddefnyddir yn ‘Rhoi Hwb i Economi 
Ceredigion – Strategaeth ar gyfer Gweithredu 2020-35’. Mae’n amlinellu 
pedwar prif faes sy’n flaenoriaeth lle y byddwn yn targedu ein 
gweithredoedd i wneud gwahaniaeth, gan gefnogi’r Nodau Llesiant 
Cenedlaethol ar yr un pryd: 

 

 Pobl – ysbrydoli pobl, datblygu sgiliau, iechyd a llesiant 

 Lle – hyrwyddo Ceredigion fel lle i fyw, gweithio ac ymweld ag ef 

 Menter – cynorthwyo busnesau i gychwyn a thyfu 

 Cysylltedd – cysylltu busnesau a chymunedau 
 

Mae’r Strategaeth hon yn gydnaws iawn â’r blaenoriaethau sy’n dod i’r 
amlwg o’n partneriaeth â Chyngor Powys a phartneriaid ehangach Tyfu 
Canolbarth Cymru – a bydd yn helpu i osod sylfaen ar gyfer y Fframwaith 
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Economaidd Rhanbarthol sydd ar y gweill i gynorthwyo i’w roi ar waith yn 
lleol. 
 
Cyrhaeddodd Bargen Twf Canolbarth Cymru, a luniwyd ar sail 
gweledigaeth Tyfu Canolbarth Cymru, garreg filltir bwysig ym mis Ionawr 
2022 pan lofnodwyd y Cytundeb  terfynol gan Lywodraeth Cymru, 
Llywodraeth y DU, Cyngor Ceredigion a Chyngor Powys yn seiliedig ar 
ddatblygu a chyflwyno Achos Busnes Portffolio. Cytunodd y ddwy 
lywodraeth i ddarparu £55m, ac mae Llywodraeth y DU wedi cadarnhau 
arian cyfalaf gwastad dros gyfnod o ddeg mlynedd ar gyfer rhanbarth Tyfu 
Canolbarth Cymru yn ei gyfanrwydd. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi 
cadarnhau’r hyn y mae’n bwriadu ei wneud, ond, yn wreiddiol, roedd yn 
bwriadu darparu arian dros gyfnod o bymtheg mlynedd. 

 
 

Mae gan yr Achos Busnes y Portffolio gyfres gyfredol o raglenni a 
phrosiectau sy'n cwmpasu ystod o gynigion buddsoddi ar draws nifer o 
themâu - digidol, twristiaeth, amaethyddiaeth, bwyd a diod, ymchwil ac 
arloesi a chefnogi menter. 

 
Yn ystod 2021, mae’r Cyngor wedi gwneud cais llwyddiannus am £10.9m 
gan Lywodraeth y DU o Gronfa Codi'r Gwastad ar gyfer Aberystwyth. 
Bydd yr arian yn helpu i drawsnewid yr Hen Goleg, adfywio’r promenâd a 
chreu ‘harbwr byw’. 

 
I hybu economi Ceredigion, bydd angen cryn fuddsoddiad gan y Cyngor, 
a bydd disgwyl adenillion ar y buddsoddiad hwnnw. Ar 31/3/21, roedd 
£6m ar gael yn y gronfa wrth gefn wedi’i chlustnodi (Cronfa Wrth Gefn a 
Derbyniadau Cyfalaf). Y targed erbyn 31/3/23 yw £10m. 

 
Addysg – moderneiddio sefydliadau addysg, er enghraifft, defnyddio 
arian Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i adeiladu ysgol fro yn Nyffryn 
Aeron, yn ogystal â gwella Ysgol Uwchradd Aberteifi, Ysgol Gynradd 
Aberteifi, a Chanolfan y Môr yn Ysgol Uwchradd Aberaeron. 

Cynlluniau Amddiffyn yr Arfordir – disgwylir y bydd tua £23m yn cael 
ei wario ar gynlluniau amddiffyn yr arfordir yn Aberaeron ac Aberystwyth. 
Bydd Llywodraeth Cymru’n ariannu £19.5m o’r swm hwnnw, a bydd y 
£3.5m sy’n weddill yn cael ei ariannu o’r cronfeydd wrth gefn wedi'u 
clustnodi. 

COVID-19 – nid yw effaith ariannol pandemig COVID-19 ar y 
blynyddoedd i ddod yn wybyddus, ond rydym yn cyllidebu ar ei chyfer yn 
2022/23. Ceir mwy o wybodaeth ym mharagraff 6.8. Ni ddisgwylir y bydd 
y Cynllun Rhyddhad Caledi yn gweithredu ar ôl 31 Mawrth 2022. 
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3 Her ariannol 
 
3.1 Mae llywodraeth leol yn wynebu llawer o flynyddoedd heriol gan fod cyllid 

cyhoeddus yn parhau i fod yn eithriadol o dynn. Mae hyn yn effeithio’n 
uniongyrchol ar gyllidebau’r Cyngor. Felly, mae hwn yn gyfnod anodd o 
safbwynt cyllidebol ac o safbwynt darparu gwasanaethau, yn enwedig 
wrth i effeithiau pandemig COVID-19 ar gyllid cyhoeddus ddod i’r amlwg. 
Serch hynny, dylai cyfleoedd godi o’r heriau hyn hefyd, a hynny drwy inni 
afael yn yr agenda ac ystyried sut y gellir darparu gwasanaethau’n 
wahanol ac yn well a sicrhau mwy o werth am arian i’r trethdalwyr. 

 
3.2 Ar gyfer 2022/23, £167m yw gofyniad cyllideb refeniw net y Cyngor, ac 

mae Rhaglen Gyfalaf wreiddiol 2022/23 yn £28.5m. Gyda’i gilydd, mae’r 
rhain yn darparu’r adnoddau i roi cynlluniau busnes y Cyngor ar waith. 
Mae cynllun arbedion y gyllideb yn cael ei fonitro’n rheolaidd ac mae’n 
sicrhau bod cyllidebau’n gytbwys. Mae Grant Cynnal Refeniw 2022/23 
wedi cynyddu 8.6%, sef y cynnydd isaf ond tri yng Nghymru. O’r herwydd, 
mae angen i wasanaethau gyrraedd targedau arbed o £0.5m. Dyrannwyd 
targed ychwanegol o £0.9m i’r Grŵp Arweinyddiaeth er mwyn gwneud 
arbedion corfforaethol. 

 
3.3 Mae tua 72% o’r gyllideb net yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru 

drwy gyfuniad o’r Grant Cynnal Refeniw ac ailddosbarthiad yr Ardrethi 
Annomestig Cenedlaethol. Cyfeirir at y rhain gyda’i gilydd fel Cyllid 
Allanol Cyfun. Gall awdurdodau lleol wneud cais i gael arian penodol 
ychwanegol drwy raglen grantiau Llywodraeth Cymru. Fel arfer, bydd tua 
£40m o arian grant yn dod i law ar gyfer gwasanaethau penodol, ac 
eithrio’r grantiau hynny sy’n gysylltiedig â COVID-19, a hynny i ddarparu 
ac i gefnogi llawer o wasanaethau refeniw a chynlluniau/prosiectau 
cyfalaf y Cyngor.  

 
3.4 Mae cyllideb y Cyngor yn cynnwys ffynonellau incwm ac eitemau 

gwariant amrywiol. Felly, mae sefyllfa’r gyllideb yn sensitif i lawer o 
ddigwyddiadau neu amgylchiadau sy’n newid. O ran incwm, mae swm y 
Cyllid Allanol Cyfun sy’n dod i law yn hollbwysig i sefyllfa’r gyllideb, ond 
mae materion eraill sy’n gysylltiedig ag incwm hefyd yn effeithio ar y 
gyllideb, er enghraifft, y galw am wasanaethau y codir tâl amdanynt a’r 
cyflenwad ohonynt, a nifer a gwerth y grantiau penodol sy’n ariannu 
gwasanaethau. O ran gwariant, bydd newidiadau i chwyddiant 
cyffredinol, cynnydd penodol ym mhrisiau nwyddau, newidiadau i’r 
cyfraddau llog, a chynnydd mewn cyflogau i gyd yn effeithio’n sylweddol 
ar y rhagolygon ariannol. 

 
3.5 Bydd gwariant y Cyngor yn dueddol o gynyddu bob blwyddyn oherwydd 

chwyddiant prisiau a chyflogau, ac mae angen ariannu hyn, naill ai drwy 
gynyddu’r incwm sy’n dod i law drwy unrhyw gyfuniad o’r Dreth Gyngor, 
ffioedd a thaliadau, neu drwy leihau gwariant.  

 
Disgwyliwyd a disgwylir o hyd i’r arian a ddyrennir i’r Cyngor drwy’r Cyllid 
Allanol Cyfun yn y tymor byr i’r tymor canolig fod yn annigonol i ateb y 
galwadau o ran chwyddiant a’r pwysau costau sy’n gysylltiedig â 
gwasanaethau sy’n seiliedig ar alw; a bydd hyn fwy na thebyg yn arwain 
at ostyngiadau mewn termau real am ychydig o flynyddoedd tu hwnt i 
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hynny. O’r herwydd, ni fydd digon o arian ar gael i dalu am gynnydd mewn 
costau, pwysau ar wasanaethau oherwydd bod mwy o alw amdanynt, ac 
ati, ac felly gall fod bwlch ariannu y mae angen cynllunio ar ei gyfer. Mae 
cyllideb 2022/23 yn llai na’r swm a oedd ar gael i’w wario yn 2009. 

 
3.6  Nodir prif elfennau’r strategaeth ariannol tymor canolig gyfredol a 

strategaeth y dyfodol yn adran 8. 

3.7 Mae Datganiad yr Hydref ac Adolygiad Gwariant y Canghellor i’w gweld 
drwy’r ddolen a ganlyn: 

 https://www.gov.uk/government/publications/autumn-budget-and-
spending-review-2021-documents 

3.8 Mae costau gofal a chymorth yn parhau i gynyddu’n ddramatig. Mae 
disgwyliad oes yn dda yng Ngheredigion – mae’r disgwyliad oes 
cyfartalog i’w weld yn adran 12.6. Mae nifer y bobl sy’n hawlio cymorth i 
dalu’r Dreth Gyngor wedi cynyddu’n sylweddol a rhaid ariannu’r cymorth 
hwn. Mae costau cynyddol gofal yn costio £7m, gan gynnwys:- 

 Cyflog Byw Gwirioneddol y DU o £9.90 ac Yswiriant Gwladol 
Cyflogwyr o 1.25% – mae hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o’r gofal 
sy’n gysylltiedig â Gwasanaethau a Gomisiynir, os nad y cyfan 
(gan arwain at amcangyfrif ffactorau chwyddiant o 8.87% ar gyfer 
Gofal Cartref/Byw â Chymorth, 9.13% ar gyfer Gofal Preswyl ac 
11.15% ar gyfer Taliadau Uniongyrchol). 

 Cartrefi Preswyl – Adolygiad pennu ffioedd. 

 Taliadau Uniongyrchol. 

 Plant sy’n Derbyn Gofal. 

 Gofal Cartref. 

4 Rheoli adnoddau’n effeithiol 
 

 4.1 Mae Rheolaeth Ariannol yn cynnwys:- 

 Cydymffurfio â rheoliadau ariannol i sicrhau bod cyllidebau’n cael eu 
rheoli’n effeithiol yn ystod y flwyddyn;  

 Bod swyddogaethau a chyfrifoldebau ariannol yn dryloyw a’u bod wedi 
ennill eu plwyf ar draws gwasanaethau’r Cyngor; 

 Bod llythrennedd ariannol yn cael ei hyrwyddo ym mhob rhan o’r 
sefydliad; 

 Bod rheolaethau ariannol effeithiol yn eu lle a’u bod yn cwmpasu pob 
maes sy’n ymwneud â rheoli arian, rheoli risgiau a rheoli asedau; 

 Gwneud yn siŵr ein bod yn sicrhau gwerth am arian pan fyddwn yn 
darparu gwasanaethau. 

4.2 Caiff ceisiadau i gario tanwariant refeniw ymlaen eu hystyried ond, yn 
gyffredinol, ni chânt eu cymeradwyo oherwydd ni ellir eu fforddio ar hyn 
o bryd.  

 
4.2 Caiff balansau eu cynnal yn unol â pholisi cymeradwy’r Cyngor. Caiff 

unrhyw incwm annisgwyl sy’n dod i law ei ychwanegu at y balansau. 
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4.4 Caiff balansau eu cadw at ddibenion penodedig yn unig, a’u hadolygu’n 
rheolaidd.  

 
4.5 Defnyddio arian grant: 

 Defnyddir cymaint o arian grant cyffredinol â phosibl at ddibenion 
refeniw a chyfalaf. 

 Pan fydd angen gwneud ceisiadau i gael arian grant, bydd angen eu 
cysylltu ag amcanion y Cyngor 

 Bydd angen ystyried strategaethau ymadael ar gyfer ceisiadau i gael 
arian grant ac unrhyw arian grant perthnasol. 

 
5 Y cyd-destun economaidd, ariannol a deddfwriaethol allanol 
 

5.1 Mae’r economi genedlaethol, cynlluniau gwariant cyhoeddus, a 
deddfwriaeth a rheoliadau cenedlaethol yn gosod y cyd-destun ar gyfer 
rhagolwg ariannol tymor canolig y Cyngor. Mae’n cael ei lunio yng nghyd-
destun cyfnod heriol i’r economi genedlaethol wrth iddi gamu o gysgod 
pandemig COVID-19, ac ar adeg pan fo mesurau cyni sylweddol wedi 
bod ar waith drwy’r degawd blaenorol. 

 
5.2 Er i’r Deyrnas Unedig ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn ffurfiol ar 31 

Rhagfyr 2020, nid yw goblygiadau na chanlyniadau’r cytundeb munud 
olaf y daethpwyd iddo ym mis Rhagfyr 2020 wedi’u deall yn llwyr o hyd, 
ac ni fyddant ond yn dod yn gliriach gyda threigl amser.    

 
 Mae Grŵp Brexit / Pontio o’r UE ar waith yn y Cyngor. Mae’n cwrdd yn 

rheolaidd o dan gadeiryddiaeth Swyddog Arweiniol Corfforaethol, ac mae 
cynrychiolwyr o bob gwasanaeth ar draws y Cyngor yn mynd iddo.   
Swyddogaeth y grŵp yw darparu dull ffurfiol, strwythuredig o reoli’r risgiau 
i’r Awdurdod, a chydgysylltu parodrwydd pob un o wasanaethau’r 
Awdurdod, gan roi adroddiadau am risgiau a mesurau lliniaru. Bydd 
gwasanaethau’n parhau i fonitro’r effaith, gan ystyried a fydd modd 
lliniaru unrhyw gostau ychwanegol neu unrhyw incwm a gollir. 

 
5.3 Mae’r Trysorlys a daroganwyr allanol yn disgwyl cyfnod cythryblus wrth 

i’r Llywodraeth ymdrechu i sicrhau twf economaidd, ac mae’n gefndir 
heriol i gyllideb y Cyngor. Mae gwasanaethau sy’n seiliedig ar alw, fel y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Gwasanaeth Digartrefedd, yn debygol 
o wynebu mwy o bwysau o ganlyniad i’r newidiadau sy’n cael eu cyflwyno 
o dan y drefn Diwygio Lles. Mae nifer y bobl sy’n hawlio cymorth o dan 
Gynllun Cymorth y Dreth Gyngor wedi gostwng o’r uchafbwynt a welwyd 
yn 2012/13, ond ers y pandemig, mae’r niferoedd wedi cynyddu’n 
sylweddol ac nid ydynt yn debygol o ddychwelyd i’r lefel is am rai 
blynyddoedd.  

 
5.4 Ar ddechrau pandemig COVID-19, bu i Fanc Lloegr ostwng cyfradd 

sylfaenol y banc o 0.75% i 0.25% ar 11 Mawrth 2020 ac yna i 0.1% ar 19 
Mawrth 2020, sef y lefel isaf erioed. Ym mis Rhagfyr 2021, codwyd y 
gyfradd i 0.25%. Mae cynghorwyr Trysorlys y Cyngor yn rhag-weld y bydd 
y gyfradd yn cynyddu i 0.5% ym mis Mehefin 2022, ac yna i 0.75% yn 
ystod ail chwarter 2023.  Mae’r Cyngor yn cael adroddiadau rheolaidd am 
gyfraddau llog drwy Adroddiadau Rheoli’r Trysorlys. 
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5.5 Mae’r Cyngor yn cael tua 72% o’i gyllideb refeniw net gan Lywodraeth 
Cymru, ac felly mae’n dibynnu ar yr economi yn ei chyfanrwydd ac ar allu 
Llywodraeth y DU i godi trethu i ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r 
dirywiad economaidd yn rhoi mwy o bwysau ar sefyllfa ariannol y Cyngor 
ei hun a hefyd ar y gymuned ehangach. Felly, bydd angen i’r rhagolwg 
ariannol tymor canolig barhau i fod yn hyblyg er mwyn ymateb i unrhyw 
gyfleoedd neu fygythiadau a fydd yn deillio o’r amgylchedd allanol hwn. 
Bydd y ffordd y mae economi’r DU yn tyfu dros y blynyddoedd nesaf yn 
effeithio ar argaeledd arian grant. Mae’r incwm uwch sy’n dod i law drwy’r 
Dreth Gyngor, er yn sylweddol, yn cyfrif am gyfran lai o’r swm sydd ei 
angen i dalu am gostau uwch. 

 
5.6 Mae’r rhagamcanion o ran y boblogaeth yn dangos y bydd pobl yn byw’n 

hirach yn genedlaethol ac yng Ngheredigion, a bydd hyn yn effeithio ar 
bob gwasanaeth ac yn enwedig o ran y categori 65 oed a throsodd. 
Byddwn yn parhau i gyflwyno data am bob gwasanaeth i Lywodraeth 
Cymru i’w chynorthwyo i gyfrifo’r sail dros ddosbarthu’r Grant Cynnal 
Refeniw.  

 
5.7 Asesiad o Wariant Safonol yw’r dull a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru 

i ddosbarthu adnoddau i awdurdodau lleol ar sail cyfrifiad o’r hyn y mae 
angen i bob awdurdod lleol ei wario i ddarparu lefel safonol o 
wasanaethau am gyfradd gyffredin o’r dreth gyngor. Mae gweithgor ar y 
cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a’r 
awdurdodau lleol, o’r enw’r Is-grŵp Dosbarthu, yn cadw golwg ar 
fformiwlâu’r Asesiad o Wariant Safonol. Mae dyraniad yr Asesiad o 
Wariant Safonol yn seiliedig ar tua hanner cant o fformiwlâu sy’n rhoi sylw 
i nodweddion demograffig, ffisegol, economaidd a chymdeithasol. Mae’r 
Asesiad hefyd yn rhoi sylw i gostau cymharol darparu gwasanaethau 
tebyg ar draws yr awdurdodau lleol. O’r herwydd, mae’r fformiwlâu’n rhoi 
sylw i ffactorau fel poblogaeth, nifer y plant a’r oedolion hŷn, hyd ffyrdd, 
natur wledig yr ardal, a theneurwydd y boblogaeth. Cydymaith ystadegol 
i’r Adroddiad Cyllid Llywodraeth Leol yw’r Llyfr Gwyrdd. Mae’n darparu 
gwybodaeth gefndir i gyfrifo Asesiadau o Wariant Safonol ar gyfer setliad 
refeniw blynyddol llywodraeth leol.   

 
 Mae’r rhagolygon diweddaraf yn dangos y bydd poblogaeth Ceredigion 

yn gostwng, ac mae hyn wedi effeithio’n andwyol ar swm yr arian a 
ddyrannwyd drwy’r Grant Cynnal Refeniw ar gyfer 2022/23. 

 
5.8 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei lle i beri 

iddi fod yn ofynnol i gyrff cyhoeddus roi mwy o ystyriaeth i’r tymor hir, 
cydweithio’n well â phobl, cymunedau a’i gilydd, ceisio atal problemau 
rhag digwydd, a gweithio mewn ffordd fwy cydgysylltiedig. Yn unol â’r 
ddyletswydd llesiant o dan y Ddeddf, rhaid inni ddefnyddio pum ffordd o 
weithio’r egwyddor datblygu cynaliadwy ym mhopeth yr ydym yn ei 
wneud, a rhaid i’n gwaith fod yn gydnaws â’r saith nod llesiant 
cenedlaethol. Mae’n ofynnol i bob gwasanaeth roi’r Ddeddf ar waith, gan 
sicrhau bod y cynlluniau trawsnewid ac arbedion effeithlonrwydd yn 
cydymffurfio â’r ddyletswydd llesiant.  
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6 Strategaeth y gyllideb 
 
6.1 Prif amcanion y broses o bennu’r gyllideb flynyddol yw: 

 Sicrhau bod cyllideb gytbwys yn cael ei phennu bob blwyddyn a bod 
gwasanaethau sy’n rhoi gwerth am arian yn cael eu darparu; 

 Edrych tua’r tymor hir i helpu i gynllunio gwasanaethau a chyllidebau 
cynaliadwy ac i helpu i sicrhau bod adnoddau ariannol y Cyngor yn 
ddigonol i gynorthwyo’r Cyngor i gyflawni ei flaenoriaethau. 
 

6.2 Y sefyllfa sydd wrth wraidd cyllideb y Cyngor yw un lle y mae twf 
chwyddiannol a thwf arall yn y galw am ei wasanaethau yn debygol o 
gynyddu a mynd tu hwnt i’r incwm rhagamcanol. 

 
6.3 Nodweddion y Strategaeth yw ei bod yn gadarn, yn ddynamig ac yn 

cydymffurfio. 
 

Cadarn – Mae’n cael ei hintegreiddio’n effeithio â gweddill 
gweithgareddau llunio polisïau a chynllunio’r Cyngor, ac mae’n ategu 
trefniadau rheoli arian y Cyngor yn llwyr. Mae’r Strategaeth Ariannol yn 
ddogfen ac yn broses.    

 
Dynamig – Mae’n ddogfen fyw ac yn broses sy’n esblygu ac yn datblygu 
yn sgil cyfleoedd (a bygythiadau) ariannol newydd a phenderfyniadau i 
ddilyn trywydd polisïau newydd. 

 
Cydymffurfio – Mae’r Strategaeth yn seiliedig ar egwyddorion sylfaenol 
sy’n llywodraethu’r modd y caiff arian y Cyngor ei reoli. Mae’r Cyngor yn 
sicrhau bod y systemau rheoli arian yn ddigonol ac yn effeithiol, bod 
system gadarn o reolaethau mewnol ar waith, a bod y rheolaethau 
hynny’n bodloni’r gofynion a nodir yn y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol a gyhoeddir gan y Cyngor. Mae’r Cyngor yn ymlynu wrth 
gyngor a chanllawiau cyfreithiol a phroffesiynol, gan gynnwys y Cod 
Ymarfer Cyfrifyddu Gwerth Gorau a’r Datganiad o'r Arfer a Argymhellir a 
gyhoeddir gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth. 

 
6.4 Mae strategaeth y gyllideb yn adlewyrchu ffactorau allanol a mewnol y 

Cyngor, ac mae’n peri iddi fod yn ofynnol ystyried: 
 

 Targedu adnoddau i sicrhau eu bod yn cael yr effaith gadarnhaol 
fwyaf, e.e. defnyddio Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu i gefnogi 
prosesau darbodus ac i wella llif gwaith. 

 Edrych tua’r tymor hir i gynllunio gwasanaethau a chyllidebau 
cynaliadwy ac i gynnal a gwella gwasanaethau rheng flaen drwy gynilo 
arian i sicrhau ein bod yn gallu bodloni ymrwymiadau gwariant yr ydym 
yn gwybod amdanynt.  

 Mynd ati i fod yn effeithlon i wneud y defnydd gorau o asedau’r Cyngor, 
h.y. cronfeydd, tir, adeiladau, staff a thechnoleg gwybodaeth. Er 
enghraifft, o resymoli adeiladau ymhellach, gallai leihau’r costau 
refeniw a chynhyrchu derbyniadau cyfalaf.  

 Cefnogi gwaith gyda phartneriaid i sicrhau gwerth am arian a’r 
canlyniadau gorau er budd cymunedau lleol, a sicrhau bod 
gwasanaethau dwyieithog yn cael eu darparu. 
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6.5 Felly, ein strategaeth ariannol yw parhau i reoli’r bwlch rhagamcanol 
rhwng yr adnoddau tebygol a’r gyllideb ofynnol er mwyn sicrhau bod 
gennym gyllideb gytbwys a chyflawni amcanion y Cyngor. Gellir cyflawni’r 
canlyniad hwn drwy ganolbwyntio’n bennaf ar nodi arbedion cyn pennu’r 
gyllideb er mwyn iddynt gael eu gwireddu mewn pryd erbyn dechrau’r 
flwyddyn ariannol berthnasol. 

 
6.6 Prif elfennau strategaeth y gyllideb a fydd yn cyfrannu at gyllideb gytbwys 

yw: 
 

 Cynllunio i ddarparu dyraniadau cyllideb gwastad i wasanaethau, gan 
beri iddi fod yn ofynnol iddynt ysgwyddo’u costau uwch drwy wneud 
arbedion effeithlonrwydd, ennill incwm ac adennill costau, a chyflwyno 
newid ar draws y maes gwasanaeth cyfan. Ysgwyddo’r gostyngiadau 
cyffredinol yn lefel y cyllid drwy wireddu newid trawsnewidiol 
corfforaethol, adolygu gwasanaethau, a lleihau gwariant trydydd parti.     

 Bydd cynnydd yn y Dreth Gyngor yn ystyried yr angen i sicrhau bod 
digon o arian ar gael i amddiffyn gwasanaethau allweddol. 

 Bydd y gyllideb yn cael ei phennu’n gyffredinol mewn modd sy’n 
sicrhau nad oes unrhyw alw ar Falansau’r Gronfa Gyffredinol i 
gefnogi’r gyllideb sylfaenol, ac eithrio arian ar gyfer eitemau untro 
eithriadol y cytunwyd eu bod yn flaenoriaeth.  

 Bydd cymaint o incwm â phosibl yn cael ei ennill drwy roi’r Polisi 
Rheoli Incwm ac Adennill Costau ar waith.  

 Byddwn yn parhau i chwilio am arbedion effeithlonrwydd (gan 
gynnwys cynlluniau buddsoddi i arbed, cydwasanaethau, ac arbedion 
caffael) fel rhan naturiol o wella’r ffordd yr ydym yn darparu 
gwasanaethau.  

 Bydd arbedion a wneir cyn gofyniad y gyllideb flynyddol yn cael eu 
priodoli’n fuddiol i’r cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi, yn enwedig 
i gefnogi blaenoriaethau strategol y Cyngor â gofynion cyfalaf untro, 
a byddwn hefyd yn priodoli’r arbedion a wneir i’r gyllideb sylfaenol i’r 
flwyddyn briodol ddiweddarach y mae eu hangen. 
 

6.7 Isod, rhestrir prif nodau’r broses o bennu’r gyllideb gyfalaf strategol: 
 

 Bydd y Cynllun Rheoli Asedau, ynghyd â’r Rhaglen Rheoli Carbon, yn 
gosod sail ar gyfer y gwaith o bennu’r rhaglen gyfalaf a’r gwariant 
angenrheidiol ar asedau presennol ac asedau newydd y Cyngor. 

 Bydd gwariant y gellir cael arian grant ar ei gyfer yn cael ei bennu. 

 Tybir bod cynlluniau buddsoddi i arbed yn flaenoriaeth uchel oherwydd 
eu bod yn gyfraniad cadarnhaol at sefyllfa’r gyllideb yn y tymor canolig.  

 Bydd cyllideb y rhaglen gyfalaf fel arfer yn cael ei phennu mewn ffordd 
sy’n sicrhau nad oes unrhyw alw am fenthyca darbodus ac eithrio i 
ariannu prosiectau cyfalaf penodol. Byddwn hefyd yn ystyried 
defnyddio benthyca darbodus pan fydd arbedion refeniw’n cael eu 
pennu y gellir eu defnyddio i ariannu costau cyllido cyfalaf. 

 Byddwn yn defnyddio’r cronfeydd cyfalaf wrth gefn corfforaethol i 
gefnogi’r rhaglen gyfalaf, yn enwedig Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif 
(y cyfeirir ati ym mharagraff 2.5 uchod), cynlluniau sy’n hybu’r economi 
leol a chynlluniau i amddiffyn yr arfordir. 

 Tybir bod derbyniadau cyfalaf yn gyfraniad cadarnhaol at y rhaglen 
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gyfalaf gyffredinol, a byddant yn cael eu dyrannu yn unol â’r balans 
sydd ar gael ar ddechrau’r flwyddyn. Byddwn yn ymateb yn briodol i 
achosion o waredu asedau mawr pan fyddant yn digwydd. 

 Bydd gwariant ar unrhyw asedau a buddsoddiad mewn unrhyw 
asedau yn gyfraniad cadarnhaol at amcanion corfforaethol ac 
amcanion gwasanaethau, a byddant yn cefnogi’r amcanion hynny.  

 Byddwn yn llunio strategaeth gyllido i gefnogi prosiectau mawr y 
bwriedir eu rhoi ar waith yn y dyfodol. 

6.8     COVID–19 
 Mae’r Cyngor wedi wynebu heriau nas gwelwyd eu tebyg o’r blaen yn 

ystod 2020/21 a 2021/22, yn ariannol ac yn weithredol, oherwydd 
pandemig COVID-19. Mae’r effaith ariannol yn cael ei thrin a’i thrafod fel 
mater corfforaethol ledled y Cyngor, gyda grantiau ar gyfer y pwysau a 
welwyd hyd yma yn cael eu hawlio drwy Grant Caledi Llywodraeth 
Cymru. Mae hyn yn cynnwys cynnydd yn y gwariant, gostyngiadau yn yr 
incwm sy’n dod i law drwy ffioedd a thaliadau ar draws gwasanaethau, 
yn ogystal â gostyngiad yng nghyfraddau casglu’r Dreth Gyngor.   

 
 Disgwylir y bydd COVID-19 yn parhau i effeithio ar gyllid y Cyngor drwy 

gydol 2022/23 a thu hwnt.   
 

7 Gweithio mewn partneriaeth, arian allanol a chydweithredu 
 

7.1 Mae’r Cyngor yn cydweithio â phartneriaid i sicrhau’r canlyniadau gorau 
er budd ei ddinasyddion, ac mae’n ymchwilio i gyfleoedd i gydweithio ag 
asiantaethau / awdurdodau lleol eraill. Mae’r strategaeth ariannol yn 
ymdrin mewn ffordd realistig ond darbodus â chyllid partneriaeth posibl 
nad yw’n sicr nac wedi’i gadarnhau hyd yma. Yn gyffredinol, nid yw cyllid 
partneriaethau nac incwm grant penodol yn cael ei ragdybio mewn 
rhagolygon oni bai fod y dyraniad wedi’i gadarnhau. 

 
7.2 I hybu’r economi, bydd y Cyngor yn cydweithio â phartneriaid amrywiol, 

gan gynnwys: 

 Llywodraeth Cymru 

 Llywodraeth y DU 

 Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru 

 Sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch 

 Darparwyr sgiliau a hyfforddiant 

 Cyrff sy’n cynrychioli busnesau 

 Arianwyr preifat a chyhoeddus 

 Sefydliadau yn y trydydd sector 
 
7.3 Mae’r Cyngor yn cael arian grant sylweddol i roi ei gyllideb refeniw gros 

ar waith. Cafodd grantiau penodol eu trosglwyddo i’r Grant Cynnal 
Refeniw ac mae’n bosibl y gallai’r duedd hon barhau. Mae hyn yn golygu 
y bydd modd i wasanaethau benderfynu ar y ffordd orau o wario’r arian 
fel rhan o strategaeth leol yn hytrach na bod yn rhan o un genedlaethol.    

 
7.4 Mae’r Cyngor yn cydweithio â Llywodraeth Cymru ar lawer o brosiectau 

refeniw a chyfalaf.  
 
7.5 Rhaid i gyllidebau roi sylw clir i hanfod unrhyw waith cydweithredol y 
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mae’r Cyngor yn rhan ohono. Yn unol â’r egwyddor gwariant gros sy’n 
berthnasol i gyllidebu, mae’n ofynnol i gyllidebau ddangos gwariant ac 
incwm pob trafodiad ar wahân. Pan fo cyd-bwyllgor yn bodoli, mae angen 
iddo gytuno ar gyllideb ar gyfer gwaith y cyd-bwyllgor yn ddigon cynnar 
er mwyn i gyfran y Cyngor gael ei nodi yn y gyllideb. Mae Llywodraeth 
Cymru’n cyflwyno Cyd-bwyllgorau Corfforedig ledled Cymru yn 2022/23. 
Mae Ceredigion yn bartner i Gyngor Sir Powys (a Pharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog at ddibenion cynllunio strategol yn unig) a byddant 
yn ffurfio Cyd-bwyllgor Corfforedig y Canolbarth. Fel rhan o’u hasesiadau 
gwerth am arian, gallai archwilwyr adolygu’r rhesymau dros ymrwymo i 
drefniadau cydweithredol ac asesu gwelliannau i wasanaethau neu 
unrhyw arian parod a arbedwyd.  

 

8 Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig 2022/23 – 2024/25 
 

8.1 Nid yw manylion y rhagolwg ariannol tymor canolig yn wybyddus ymlaen 
llaw, ac amcangyfrifon ydynt. Mae’r bylchau cyllido amcangyfrifedig wedi 
amrywio dros y blynyddoedd diwethaf, ond cafodd amcangyfrifon 
rhesymol eu gwneud. 

Mae Setliad Dros Dro Llywodraeth Cymru ar gyfer Llywodraeth Leol yn 
2022-23 wedi rhoi dyraniadau arian refeniw craidd dangosol ar lefel 
Cymru o £5.3 biliwn ar gyfer 2023-24 a £5.4 biliwn ar gyfer 2024-25 – 
mae hyn yn gyfwerth â chynnydd o £177 miliwn (3.5%) yn y flwyddyn 
gyntaf ac £128 miliwn (2.4%) yn yr ail flwyddyn.  O ystyried y fformiwla ar 
gyfer cyfran y Cyngor o’r cynnydd hwn, amcangyfrifir y bydd i bob pwrpas 
yn gyfystyr â chynnydd o 1.75% ac 1.2% i’r Cyngor yn y naill flwyddyn a’r 
llall. Ym mharagraff 8.2.3 isod, dangosir gwahanol lefelau o gynnydd yn 
y Dreth Gyngor, ynghyd â rhagfynegiadau amrywiol ar gyfer y setliad.  
 
Mae Tabl 1 isod yn defnyddio swm o 4% at ddibenion cynllunio. Bydd 
setliad gwirioneddol Llywodraeth Cymru’n wahanol i’r amcanestyniad ac 
fe allai fod yn waeth neu’n is. Yn yr un modd, bydd unrhyw gynnydd i’r 
Dreth Gyngor yn amrywio.   
 

Mae’r tablau isod yn nodi amcanestyniadau o’r incwm, y gwariant a’r 
arbedion amcanestynedig y bydd angen eu gwneud dros y tair blynedd 
nesaf ar sail yr amcanestyniadau cyllid a ganlyn. 
 
Tabl 1 – Rhagamcanion cyllido  – Ffigurau dangosol 

 
  Dangosol  
 2022/23 2023/24 2024/25 
Y Dreth Gyngor 4.75% 4.0% 4.0% 
Cyllid Llywodraeth Cymru 8.6% 1.8% 1.2% 

 

Tabl 2 – Y Gyllideb Refeniw – Incwm 

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 
Y Dreth Gyngor 45 47 49 51 
Cyllid Llywodraeth Cymru 110 119 122 123 

Cyfanswm incwm 155 167 171 174 
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Tabl 3 – Diffyg yn y Gyllideb Refeniw 

 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 
 £m £m £m £m 
Gwariant wedi’i gynllunio 158 168 178 181 
Incwm disgwyliedig 155 167 171 174 

Arbedion gofynnol 3 1 7 7 

 
Ar sail y rhagdybiaethau hyn, mae’n ofynnol i’r Cyngor arbed o leiaf £15m 
erbyn mis Mawrth 2025, yn ychwanegol at yr arbedion o £50m a wnaed 
rhwng mis Ebrill 2012 a mis Mawrth 2022. O wneud hyn, bydd y Cyngor 
wedi arbed cyfanswm o £51m rhwng mis Ebrill 2012 a mis Mawrth 2023. 

 

8.2 Rydym yn egluro’r prif ragdybiaethau a gafodd eu cynnwys yn y rhagolwg 
isod: 

 
8.2.1 Chwyddiant – Mae’r rhagolwg yn darparu ar gyfer chwyddiant cyflogau 

cyffredinol a newidiadau oherwydd y cyflog byw. Rydym wedi rhagdybio 
cynnydd o ran cyflenwadau a gwasanaethau a ddarperir o dan gontractau 
a phwysau o fath arall ar y gyllideb.   

 
 Gweler amcanestyniadau chwyddiant Banc Lloegr ym mharagraff 12.14.  

Disgwylir pwysau chwyddiannol sylweddol yn y tymor byr, gan fod 
disgwyl i fynegai’r CPI gynyddu i 6% yn ystod 2022. Bydd hyn yn rhoi 
pwysau sylweddol ar gyllideb y Cyngor.  

 
8.2.2 Cyfraddau Cyllid Allanol Cyfun – Ar ddechrau pandemig COVID-19, 

bu i Fanc Lloegr ostwng cyfradd sylfaenol y banc o 0.75% i 0.25% ar 11 
Mawrth 2020 ac yna i 0.1% ar 19 Mawrth 2020, sef y lefel isaf erioed. Ym 
mis Rhagfyr 2021, codwyd y gyfradd i 0.25%. Mae cynghorwyr Trysorlys 
y Cyngor yn rhag-weld y bydd y cyfraddau’n cynyddu i 0.5% ym mis 
Mehefin 2022, ac yna i 0.75% yn ystod ail chwarter 2023. Pe bai’r 
cyfraddau llog yn cynyddu 1%, gallai greu £200k o incwm ychwanegol yn 
ystod blwyddyn gyfan, ond rhaid gwrthbwyso hyn yn erbyn cost unrhyw 
fenthyciadau newydd, gyda chyfraddau llog uwch, a fydd yn codi yn ystod 
y cyfnod hwnnw.  

  
8.2.3 Cyllid Allanol Cyfun – Mae rhagolwg tair blynedd y gyllideb yn cynnwys 

symiau amcanestynedig ar gyfer Setliad y Gyllideb Cyllid Allanol Cyfun 
dros y tair blynedd nesaf. Gan fod ffigurau poblogaeth Ceredigion yn 
gostwng, fel y disgrifir ym mharagraff 12.1 isod, mae hyn wedi effeithio’n 
andwyol ar Setliad Cyllideb Cyllid Allanol Cyfun y Cyngor, a bydd yn 
parhau i effeithio’n andwyol arno. 

 
 Dangosir yr amrediad posibl o ddiffygion yn y gyllideb yn y tymor canolig 

o ganlyniad i’r ansicrwydd o ran setliadau blynyddol y gyllideb Cyllid 
Allanol Cyfun yn y tablau isod. 

 
 Mae newid o 1% yn y Cyllid Allanol Cyfun yn gyfwerth â thua £1.1m, ac 

mae cynnydd o 1% yn y Dreth Gyngor yn codi £450k o arian ychwanegol. 
O hepgor cynnydd yng nghostau Cynllun Cymorth y Dreth Gyngor, mae’n 
rhoi swm o £385k. 
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 2023/24:  Dadansoddiad o’r senarios posibl o ran bwlch cyllido’r 
gyllideb – h.y. yr arbedion y gall fod eu hangen 
  Cynnydd yn y Dreth Gyngor 
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0.0% 

£10.8m £10.3m £9.9m £9.4m £8.9m £8.4m £8.0m £7.5m 

 
1.0% 

£9.6m £9.1m £8.7m £8.2m £7.7m £7.2m £6.8m £6.3m 

 
2.0% 

£8.4m £7.9m £7.5m £7.0m £6.5m £6.0m £5.6m £5.1m 

 
3.0% 

£7.2m £6.7m £6.3m £5.8m £5.3m £4.8m £4.4m £3.9m 

 
4.0% 

£6.0m £5.5m £5.1m £4.6m £4.1m £3.7m £3.2m £2.7m 

 
5.0% 

£4.8m £4.4m £3.9m £3.4m £2.9m £2.5m £2.0m £1.5m 

  
 2024/25:  Dadansoddiad o’r senarios posibl o ran bwlch cyllido’r 

gyllideb – h.y. yr arbedion y gall fod eu hangen 
  Cynnydd yn y Dreth Gyngor 
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0.0% 

£10.2m £9.7m £9.2m £8.7m £8.2m £7.7m £7.2m £6.7m 

 
1.0% 

£9.0m £8.5m £8.0m £7.5m £7.0m £6.5m £6.0m £5.5m 

 
2.0% 

£7.8m £7.3m £6.8m £6.3m £5.8m £5.3m £4.8m £4.3m 

 
3.0% 

£6.6m £6.1m £5.6m £5.1m £4.6m £4.1m £3.6m £3.1m 

 
4.0% 

£5.3m £4.8m £4.4m £3.9m £3.4m £2.9m £2.4m £1.9m 

 
5.0% 

£4.1m £3.6m £3.1m £2.6m £2.2m £1.7m £1.2m £0.7m 

 
8.2.4 Incwm – Bob blwyddyn, cynhelir adolygiad adennill costau sy'n cynnwys 

diweddaru ffioedd a thaliadau ac unrhyw gynnydd arall a bennir naill ai 
uwchlaw lefel chwyddiant neu o ran taliadau newydd. Mae'r adolygiad 
hwn yn gosod sail ar gyfer y gwaith o bennu model y gyllideb flynyddol, 
ac mae'n cynorthwyo gwasanaethau i ysgwyddo’r pwysau sy’n deillio o 
chwyddiant a chostau eraill.  

 
8.2.5 Arbedion – Byddwn yn parhau i chwilio am arbedion bob blwyddyn drwy’r 

modd yr ydym yn darparu gwasanaethau. Bydd gwasanaethau amrywiol 
yn cael eu hadolygu i bennu a oes modd gwneud arbedion. Rydym yn 
cydnabod y bydd angen pennu arbedion pellach i wneud iawn am y diffyg 
a ragwelir yn y gyllideb yn ystod cyfnod y Strategaeth hon.  

 
 Pan fydd yn cynnal adolygiadau sy’n ymwneud â’r modd y bydd 

gwasanaethau’n cael eu darparu yn y dyfodol, bydd y Cyngor yn 
ymgysylltu â’r cyhoedd ac yn trefnu i ymgynghori â staff, undebau, 
rhanddeiliaid a’r cyhoedd fel y bo’n briodol. 

 
8.2.6 Trosglwyddo grantiau – Pan fydd arian grant penodol yn cael ei 

drosglwyddo i’r Grant Cynnal Refeniw, byddwn yn dilyn yr egwyddor 
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gyffredinol o ddyrannu'r adnoddau hynny yn uniongyrchol i gyllideb y 
gwasanaeth perthnasol.  

 
8.2.7 Cyllid ychwanegol ar gyfer blaenoriaethau’r Cyngor – Bydd y 

Cabinet yn parhau i gyfeirio adnoddau i’r meysydd hynny sy’n 
flaenoriaeth lle y gellir gwireddu gwelliannau gwirioneddol a pharhaus. 
Mae eitemau corfforaethol y cydnabyddir bod angen dyraniadau 
blynyddol arnynt ym model y gyllideb yn cynnwys cynnydd yng 
Nghynllun Cymorth y Dreth Gyngor sy’n gysylltiedig â chynnydd yn y 
Dreth Gyngor, cyllid ar gyfer y Rhaglen Gyfalaf, Premiwm y Dreth 
Gyngor, Lleoliadau Tu Allan i’r Sir, costau democrataidd, a’r cynnydd yn 
ardoll Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. Yn 
2021/22, bu i ardoll Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru ostwng oherwydd gostyngiad sylweddol yn ffigurau poblogaeth 
rhagamcanol y sir, ond mae disgwyl i gyfran y Cyngor o’r ardoll gynyddu 
o flwyddyn i flwyddyn.  

 
9  Cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi a balansau 
 

    9.1 Caiff datganiad o Gronfeydd Wrth Gefn wedi’u Clustnodi a Balansau 
Cyffredinol y Cyngor ei ddiweddaru o leiaf ddwywaith y flwyddyn a’i 
gyflwyno i’r Aelodau yn ystod y broses o bennu’r gyllideb a’r broses o 
baratoi’r cyfrifon terfynol. Ceir crynodeb o sefyllfa’r cronfeydd wrth gefn 
isod: 

 
 31.3.21 31.3.22 31.3.23 

 Gwirioneddol Arfaethedig Arfaethedig 

Balansau Cyffredinol – Swm £6.1m £6.1m £6.1m 

Balansau Cyffredinol – Canran 4.0% 3.9% 3.6% 

Cronfeydd Wrth Gefn wedi’u 
Clustnodi (gan gynnwys Ysgolion) 

£38.5m £43m £38m 

 
Targed cymeradwy’r Cyngor yw cadw’r Balansau Cyffredinol ar lefel sy’n 
gyfwerth â rhwng 3% a 5% o’r gwariant net.   

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer aelodau 
etholedig lleol o ran craffu ar awdurdodau lleol sy’n dal ac yn defnyddio 
cronfeydd wrth gefn. Ceir manylion ar wefan Llywodraeth Cymru:  

 
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-06/cronfeydd-wrth-gefn-yr-
awdurdodau-lleol-canllawiau-i-aelodau-etholedig-a-phrif-swyddogion-cyllid.pdf 

 
Mae'r Cyngor wedi parhau i fenthyca tua £20m yn fewnol drwy 
ddefnyddio’r arian a geir mewn cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi, ac 
mae hyn wedi lleihau’r angen i fenthyca. Amcangyfrifir bod y dull hwn o 
weithredu wedi arbed £800k y flwyddyn i’r trethdalwyr, swm sy’n gyfwerth 
â bron i 2% y flwyddyn o daliadau’r Dreth Gyngor. 
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10  Asesu risg a sensitifrwydd 
 

10.1 Rydym yn ystyried senarios y gyllideb ddangosol yn rheolaidd. At 

ddibenion cynllunio, dyma rai o’r canllawiau yr ydym yn eu dilyn:- 

 

 Mae newid o 1% yn y Cyllid Allanol Cyfun yn gyfwerth â thua £1.1m. 

 Mae cynnydd o 1% mewn cyflogau yn gyfwerth â thua £1.0m. 

 Mae swm y balansau craidd a gedwir ar ffurf adneuon arian parod yn 
amrywio ac mae hyn, ynghyd â’r gyfradd llog (sydd hefyd yn amrywio), 
yn effeithio’n sylweddol ar lefel yr incwm sy’n dod i law ar ffurf llog. Mae 
cynnydd o 1% mewn cyfraddau llog, gan ddibynnu ar swm y balansau 
craidd sydd wedi’u hadneuo, yn cynhyrchu rhwng £100k a £200k o 
incwm ychwanegol.  

 Bydd cyfraddau llog negyddol yn arwain at dalu costau ar y balansau 
craidd sydd wedi’u hadneuo.  

 Mae cynnydd o 1% yn y Dreth Gyngor yn codi £450k o arian 
ychwanegol. O hepgor cynnydd yng nghostau Cynllun Cymorth y 
Dreth Gyngor, mae’n rhoi swm o £385k. 

 
10.2 Mae Cofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor, sy’n destun gwaith craffu gan 

y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, yn disgrifio risg fel a ganlyn: 
 

      Os bydd arian craidd ac arian allanol yn gostwng, bydd yn arwain at 
leihau’r gwasanaethau a ddarperir mewn rhai meysydd. O fethu ag 
addasu, cyflawni’r arbedion a bennwyd ac ystyried dulliau amgen o 
ddarparu gwasanaethau yn unol â’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig, 
bydd yn effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol ac ar 
gyfrifoldebau ariannol y Cyngor. 

 
 Canlyniadau posibl y risg hon yw: 
 

 Risg na fydd modd bodloni’r terfynau amser statudol ar gyfer 
pennu’r gyllideb. 

 Risg y gallai effeithio ar y gwasanaethau a ddarperir oherwydd bod 
ein hadnoddau’n lleihau, oherwydd bod newidiadau i 
wasanaethau’n cael eu cyflwyno’n gyflym, neu oherwydd ein bod yn 
methu â blaenoriaethu gwariant yn effeithiol yn unol â 
blaenoriaethau corfforaethol. 

 Risg na chaiff y cynlluniau arbedion a bennwyd eu cyflawni yn ôl y 
bwriad. 

 Risg y gallai’r broses o bennu’r gyllideb flynyddol lesteirio gwaith 
cynllunio mwy hirdymor. 

 Risg y gallai mwy o alw mewn meysydd gwasanaeth lle y ceir 
rhwymedigaethau statudol i ateb gofynion, e.e. Gofal Cymdeithasol 
i Oedolion, beri iddynt wario mwy na’r gyllideb a ddyrannwyd iddynt. 

 
Mae’r Cyngor yn parhau i fonitro ac i adolygu ei Strategaeth Ariannol 

Tymor Canolig. Mae’r Cyngor yn monitro’r cyllidebau a bennir a’r 

arbedion a gynllunnir, ac mae wedi bod yn mynd drwy broses helaeth i 

ystyried dewisiadau i bennu arbedion i’w gwneud yn y dyfodol.  
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11 Y Dreth Gyngor – Mae data cymharol am lefelau Treth Gyngor 
awdurdodau Cymru ar gael ar wefan Ystadegau Cymru drwy 
ddefnyddio’r ddolen a ganlyn:- 
 

 https://llyw.cymru/lefelaur-dreth-gyngor 
 

 Yn hanesyddol, defnyddiwyd Band D fel ffon fesur safonol i gymharu 
lefelau’r Dreth Gyngor rhwng ac ar draws awdurdodau lleol. Nid yw’r 
amrywiadau a geir ar draws awdurdodau lleol o ran dosbarthiad eiddo 
i wahanol fandiau yn effeithio ar y mesur hwn.  
 
Yn 2021/22, £1,731 yw Treth Gyngor gyfartalog eiddo Band D yng 
Nghymru. Mae hyn yn cynnwys £1,403 ar gyfer cynghorau sir, £290 ar 
gyfer awdurdodau’r heddlu a £39 ar gyfer cynghorau cymuned. Mae’r 
Dreth Gyngor yn amrywio o £1,504 yn Sir Benfro i £2,078 ym Mlaenau 
Gwent, o’i gymharu â £1,725 yng Ngheredigion.  
 
Elfen gyfartalog y cynghorau sir (ac eithrio awdurdodau’r heddlu a 
chynghorau cymuned) yw £1,403 yng Nghymru ac £1,413 yng 
Ngheredigion. Mae’r elfen hon yn amrywio o £1,190 yn Sir Benfro i £1,768 
ym Mlaenau Gwent. 
 

12 Demograffeg a thueddiadau eraill 
 

12.1  Demograffeg 

Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru’n cynyddu 3.5% hyd at 2038, gan 
gynyddu o 3.1 miliwn i 3.2 miliwn. Dros y cyfnod hwn, disgwylir i ganran 
y rhai dros 65 oed yng Nghymru gynyddu o tua 21% i 26% o’r boblogaeth, 
a rhagwelir y bydd cyfran y rhai 75 oed a throsodd yn cynyddu 51%. Yn 
ystod yr ugain mlynedd nesaf, disgwylir y bydd disgwyliad oes yn parhau 
i gynyddu, ond yn arafach.  

I’r gwrthwyneb, dros y cyfnod hwn, rhagwelir y bydd nifer y plant o dan 
16 yn gostwng o tua 18% i 16% o’r boblogaeth. Rhagwelir hefyd y bydd 
nifer yr aelwydydd yng Nghymru’n cynyddu’n gyflymach na’r boblogaeth 
gyfan, gan arwain at aelwydydd llai o faint a galw am fwy o gartrefi.  

Ceredigion yw un o’r pedair sir y disgwylir i’w poblogaethau ostwng dros 
y cyfnod hwn, a hynny o 72,695 yn 2019 i 69,338 yn 2038. Rhagwelir y 
bydd nifer y plant yng Ngheredigion yn gostwng oddeutu 15%, sef 
gostyngiad o 1,500 erbyn 2038. Gellir priodoli’r gostyngiad hwn i’r 
disgwyliad y bydd cyfraddau ffrwythlondeb Ceredigion yn arafu, tuedd a 
welir yn genedlaethol hefyd.   

Yn 2019, roedd 43,000 o bobl yn rhan o boblogaeth oedran gweithio 
Ceredigion, sef 60% o boblogaeth gyfan y sir. Mae hyn yn cymharu â 
61% o boblogaeth Cymru. Rhagwelir y bydd poblogaeth oedran gweithio 
Ceredigion yn gostwng tua 14% dros yr ugain mlynedd nesaf. Gellir 
priodoli’r gostyngiad hwn i fudo mewnol, lle y mae pobl yn symud i 
wahanol rannau o’r DU. Mae hyn yn cynnwys y gyfran uchel o fyfyrwyr 
rhwng 21-24 oed yng Ngheredigion sy’n dueddol o adael yr ardal ar ôl 
graddio i achub ar gyfleoedd cyflogaeth ac addysg mewn mannau eraill. 
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Serch hynny, disgwylir i nifer y bobl dros 65 oed gynyddu, gyda disgwyl 
i’r gyfran gynyddu o tua 25% i 32% o’r boblogaeth, sef 4,300 o bobl 
ychwanegol dros y cyfnod o ugain mlynedd. Yn ychwanegol at 
ddisgwyliad oes hirach, mae’r cynnydd yn y grŵp oedran 65 oed a 
throsodd yn cael ei sbarduno gan y ffaith bod y genhedlaeth fawr a aned 
ar ôl y rhyfel yn y 1950au a’r 1960au yn heneiddio. Erbyn 2028, bydd y 
bobl hyn rhwng 64 ac 82 oed. 

Mae’n bwysig nodi nad yw’r amcanestyniadau hyn yn ceisio rhagfynegi 
sut y gallai newidiadau i amgylchiadau economaidd a chymdeithasol 
effeithio ar ymddygiad demograffig, felly nid yw’r testun hwn yn cyfrif am 
effaith bosibl Brexit a phandemig COVID-19 ar y newid ym mhoblogaeth 
Ceredigion. Roedd tystiolaeth anecdotaidd yn sgil y pandemig yn tynnu 
sylw at duedd lle’r oedd pobl yn chwilio am gyfleoedd i symud o ardaloedd 
trefol i ardaloedd gwledig “mwy diogel”. Gallai’r duedd bosibl hon effeithio 
ar boblogaeth Ceredigion drwy fudo mewnol, ond nid yw’r duedd 
hirdymor na’i heffeithiau ar y newid i’r boblogaeth leol yn wybyddus.  

12.2 Amddifadedd 

Yn ôl Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2019), mynediad at 
wasanaethau a thai yw’r meysydd sy’n peri’r pryder mwyaf. Er bod angen 
bod yn ofalus wrth ddefnyddio’r Mynegai oherwydd y ffordd y gall gelu 
amddifadedd gwledig, mae’n rhoi cipolwg ar amddifadedd cymharol 
ledled Cymru.  

Mae’r maes mynediad at wasanaethau’n mesur yr amser y mae’n ei 
gymryd i deithio at wasanaethau amrywiol, yn gorfforol ac yn ddigidol. 
Mae hanner ardaloedd Ceredigion ymhlith y 10% mwyaf difreintiedig yng 
Nghymru yn y maes hwn. Yn y cyfamser, mae’r maes tai yn nodi nad yw 
tai’n ddigonol o ran amodau byw ffisegol nac o ran argaeledd. Yn y maes 
hwn, mae dros chwarter ardaloedd Ceredigion ymhlith y 10% mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru, sef y gyfran uchaf yn genedlaethol.  

I’r gwrthwyneb, ar sail y mesur cyffredinol a meysydd pwysig fel incwm, 
cyflogaeth, iechyd ac addysg, Ceredigion yw un o siroedd lleiaf 
difreintiedig Cymru. Dim ond un ardal yng Ngheredigion sydd ymhlith y 
10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru (Aberteifi – Teifi). Mae’r 
anghysondeb o ran crynodiadau’r amddifadedd amlweddog ymhlith 
ardaloedd yng Ngheredigion yn ein hatgoffa o’r bwlch eang o ran 
cyfleoedd y gellir cael hyd iddo mewn sir ac mewn cymunedau sydd 
wedi’u lleoli’n agos at ei gilydd.   

12.3    Cyflogaeth 

Mae cyfradd gweithgarwch economaidd Ceredigion wedi parhau i 
gynyddu dros y misoedd diwethaf, gan gyrraedd 76.7% ar gyfer y 
flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021, a symud tu hwnt i gyfradd 
Cymru gyfan (75.2%). Mae cyfraddau gweithgarwch economaidd 
Ceredigion yn draddodiadol is, a hynny’n bennaf oherwydd bod cyfran 
fawr o fyfyrwyr amser llawn ymhlith y boblogaeth oedran gweithio. Maent 
yn cyfrif am 11% o boblogaeth y sir. Mae’r gyfradd gymharol uchel o bobl 
sydd wedi ymddeol yn gynnar hefyd yn dylanwadu ar hyn.  
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Gwelir tuedd debyg o edrych ar ffigurau’r gyfradd gyflogaeth. Ym mis 
Mawrth 2021, 73.3% oedd cyfradd gyflogaeth Ceredigion, cyfradd uwch 
na chyfradd Cymru gyfan (72.2%). Serch hynny, dylid bod yn bur ofalus 
wrth ymdrin â’r tueddiadau hyn oherwydd effeithiau pandemig COVID-19 
ar lawer o’r dangosyddion economaidd, ac oherwydd nad yw’r effeithiau 
ond yn dueddol o ddod i’r amlwg yn y ffigurau fisoedd lawer yn 
ddiweddarach.  

Mae’r Cyngor yn parhau i fynd ati mewn ffordd ragweithiol i fonitro effaith 
COVID-19 ar ei economi leol a’i gymunedau. Yn ddiweddar, bu iddo 
gadarnhau ei ymrwymiad i’r set bresennol o Amcanion Llesiant er mwyn 
iddo ganolbwyntio ar adfer ar ôl y pandemig.  

12.4    Diweithdra 

O ran y deuddeg mis a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2021, 3.4% oedd 
cyfradd ddiweithdra Ceredigion. Dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd 
tuedd gadarnhaol o ran diweithdra yn y sir, gyda’r gyfradd yn disgyn o 
uchafbwynt o 4.2% ym mis Mawrth 2018 i isafbwynt o 2.6% ym mis 
Mawrth 2020, yn union cyn i COVID-19 beri i’r sir, a’r genedl, wynebu’r 
cyfnod clo. Bryd hynny, roedd cyfradd ddiweithdra Ceredigion gryn dipyn 
yn is na’r gyfradd o 3.7% ledled Cymru gyfan.  

Ond, ers hynny, mae effaith y pandemig ar y gweithlu wedi bod yn amlwg 
iawn, gyda chyfradd ddiweithdra Ceredigion yn cynyddu bob chwarter, 
gan gyrraedd 3.4% erbyn mis Mawrth 2021. Mae hyn yn adlewyrchu’r 
ergyd i rai o brif ddiwydiannau Ceredigion, fel twristiaeth, lletygarwch, 
gwasanaethau bwyd ac amaethyddiaeth.  

Mae nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau diweithdra yn fesur sy’n 
dangos yr effaith yn fwy uniongyrchol. Mesur o nifer y bobl sy’n hawlio’r 
Lwfans Ceisio Gwaith neu’r Credyd Cynhwysol neu fudd-daliadau 
oherwydd eu bod yn ddi-waith yw hwn. Cynyddodd y niferoedd yn sydyn 
rhwng mis Mawrth a mis Ebrill 2020, gan gynyddu o 830 i 1,730, sef 
cynnydd o 110%.  

Fodd bynnag, ers mis Mawrth 2021, mae’r niferoedd wedi gostwng yn 
barhaus wrth i’r cyfyngiadau gael eu llacio ac i bobl ddechrau dychwelyd 
i’r gwaith. Erbyn yr adeg honno, roedd y ffigur wedi gostwng i 1,425, y 
lefel isaf ers dechrau’r pandemig. Ceir rhywfaint o bryder o hyd am effaith 
terfynu’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod y Coronafeirws (y cynllun 
ffyrlo) ddiwedd mis Medi 2021. Mae Is-grŵp Tlodi’r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cadw llygad barcud ar effaith ariannol y pandemig a’r 
incwm a gollwyd, ac mae’n rhoi Strategaeth Mynd i’r Afael â Chaledi ar 
waith ledled Ceredigion yn sgil y pandemig. Mae’n amlwg y bydd yr effaith 
ar y gweithlu’n dal i gael sylw mawr yn ystod y cyfnod adfer dros y tair i 
bum mlynedd nesaf.   

12.5    Incwm ac enillion 

Mae enillion yn cyfeirio at yr arian a enillir drwy gyflogaeth, tra mae incwm 
yn cyfeirio at yr holl arian sy’n dod i law, gan gynnwys drwy enillion, budd-
daliadau a phensiynau. Mae enillion ac incwm yng Ngheredigion yn is 
na’r rheini ar draws Cymru a chryn dipyn yn is na’r DU yn ei chyfanrwydd. 
Mae hon yn duedd gyffredin mewn siroedd sy’n bennaf yn rhai gwledig.  
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Mae Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion 2020, yr arolwg diweddaraf o’i 
fath, yn dangos bod yr enillion blynyddol cyfartalog yng Ngheredigion yn 
is nag yng Nghymru gyfan ac, ac eithrio Powys, maent hefyd yn is na 
gweddill y Canolbarth a’r Gorllewin. Enillion blynyddol cyfartalog 
(canolrifol) y rheini sy’n byw yng Ngheredigion yw £26,282, bron i £2,000 
yn is na’r ffigur o £28,273 ledled Cymru. 

Mae’r duedd yn debyg o ran incwm aelwydydd. Incwm canolrifol 
aelwydydd Ceredigion yw £28,595 o’i gymharu â £28,999 leded Cymru a 
£33,124 ledled y DU. Mae mwyafrif aelwydydd Ceredigion (52.7%) yn 
ennill incwm o £30,000 neu lai, ac mae bron i draean yr aelwydydd 
(32.5%) yn ennill incwm o £20,000 neu lai.   

12.6  Iechyd 
 

 Mae disgwyliad oes yn dda yng Ngheredigion – disgwyliad oes cyfartalog 
gwrywod yw 79.3 blynedd a disgwyliad oes benywod yw 84.1 blynedd. 
Mae’r ddau ffigur hyn yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 78.5 ar 
gyfer gwrywod ac 82.3 ar gyfer benywod. Mae boddhad â bywyd a 
hapusrwydd yn gydradd â chyfartaledd cenedlaethol Cymru, tra mae 
iechyd cyffredinol yn uwch na’r cyfartaledd. Yn 2019/20, dywedodd 73% 
o drigolion Ceredigion bod eu hiechyd yn ‘Dda’ neu’n ‘Dda Iawn’, canran 
ychydig uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 72%.  

 
Fodd bynnag, mae Mynegai Amddifadedd Lluosog diweddaraf Cymru 
(2019) yn dangos bod dwy o’r 46 ardal yng Ngheredigion ymhlith y 30% 
mwyaf difreintiedig yn y maes iechyd. Nid oedd yr un ardal yn y categori 
hwn ym Mynegai 2011. Roedd pedair ardal yn y sir hefyd ymhlith yr 50% 
o ardaloedd mwyaf difreintiedig ym Mynegai 2019, cynnydd o un ers 
2011.  
 

12.7  Gofal Cymdeithasol i Oedolion 
 
Oherwydd datblygiadau arloesol o ran technoleg a gofal iechyd, mae’r 
boblogaeth fyd-eang o bobl dros 60 oed yn tyfu’n gyflymach nag unrhyw 
grŵp oedran arall. Erbyn 2038, bydd un o bob pedwar ym mhoblogaeth 
Cymru dros 65 oed.  

 
Yng Ngheredigion, mae nifer y bobl 65 oed a throsodd eisoes yn uwch 
nag un o bob pedwar, ac amcangyfrifir y bydd yn cynyddu i un o bob tri 
erbyn 2038. Amcangyfrifir bod pobl 75 oed a throsodd yn cyfrif am 11.2% 
o boblogaeth Ceredigion yn 2018 ac y bydd hyn yn cynyddu i 14.9% erbyn 
2028 ac i 17.0% erbyn 2038, sef cynnydd o 45% yn y grŵp oedran hwn. 
Amcangyfrifir bod pobl 85 oed a throsodd yn cyfrif am 3.4% o boblogaeth 
Ceredigion yn 2018, a disgwylir y bydd hyn yn cynyddu i 4.2% erbyn 2028 
a 5.8% erbyn 2038, sef cynnydd o 61% yn y grŵp oedran hwn.   
 
Rhagwelir y bydd Cymhareb Dibyniaeth Pobl Hŷn Ceredigion yn cynyddu 
o 419 o ddibynyddion fesul 1,000 o bobl yn 2018 i 517 o ddibynyddion 
fesul 1,000 o bobl yn 2038. (Y gymhareb yw nifer y bobl o oedran pensiwn 
gwladol fesul 1,000 o bobl o oedran gweithio.) Er y bydd yr oedran 
pensiwn gwladol yn cynyddu i 67 yn 2028, mae’r Gymhareb Dibyniaeth 
Pobl Hŷn yn parhau i gynyddu. Mae hyn yn arwyddocaol gan fod y 
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cynnydd yn y boblogaeth sy’n heneiddio yn her fawr i bob awdurdod lleol 
oherwydd mae’n anochel y bydd yn arwain at fwy o alw am 
wasanaethau’r cynghorau. 

 

12.8  Addysg 
 

Ym mis Ebrill 2021, roedd 4,755 o ddisgyblion o oedran cynradd yng 
Ngheredigion, o’r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 6, ynghyd â 3,510 o 
ddisgyblion o oedran uwchradd (blynyddoedd 7-11). Roedd 755 o 
ddisgyblion ym mlynyddoedd 12 a 13 yn ysgolion Ceredigion hefyd. Mae’r 
Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (PLASC) fel arfer yn cael 
ei gynnal ym mis Ionawr bob blwyddyn. Fodd bynnag, gan fod ysgolion 
ynghau rhwng mis Rhagfyr 2020 a mis Mawrth 2021 oherwydd COVID-
19, gohiriwyd y cyfrifiad tan fis Ebrill 2021. 
 
Gan fod ysgolion Ceredigion yn llai o faint, mae’n anoddach iddynt 
ymdopi â gostyngiadau refeniw nag ydyw i ysgolion mwy o faint mewn 
mannau eraill yng Nghymru.  

Mae dyraniad y Grant Cynnal Refeniw yn dibynnu ar y symudiad 
cymharol o ran niferoedd y disgyblion ar draws awdurdodau Cymru. Mae 
cyfanswm yr arian a ddyrennir drwy’r Grant Cynnal Refeniw hefyd yn 
newid o flwyddyn i flwyddyn. Felly, nid oes modd cyfrif effaith y ddwy 
ffactor hyn ar gyfran y Grant Cynnal Refeniw, er ei bod yn rhesymol tybio 
bod y ddwy ffactor yn debygol o leihau’r arian sy’n dod i Geredigion. 

Mae nifer o ysgolion Ceredigion wedi’u lleoli’n agos at ffiniau siroedd 
eraill, a gall ffactorau lleol sy’n effeithio ar boblogrwydd yr ysgolion y naill 
ochr a’r llall i’r ffin ddylanwadu ar nifer y disgyblion yn yr ysgolion hynny.  

Ym mis Ebrill 2021, roedd 755 o ddisgyblion blwyddyn 12 a 13 yn ysgolion 
Ceredigion. Erbyn mis Ionawr 2024, rhagwelir y bydd y ffigur hwn yn 
cynyddu i 776. Mae’r Comisiwn Archwilio wedi awgrymu y dylai fod o leiaf 
150 o ddisgyblion mewn chweched dosbarth mewn ysgol er mwyn iddo 
fod yn hyfyw ac yn gynaliadwy. Erbyn 2024, mae’n debygol y bydd llai na 
150 o ddisgyblion mewn pump o’r chwech chweched dosbarth yng 
Ngheredigion.  

Mae’r ddarpariaeth ôl-16 ledled y sir yn cael ei dadansoddi ar hyn o bryd 
i sicrhau:  

• bod cyfleoedd addysgol ar gyfer disgyblion 14-19 y sir yn cael eu 
hehangu 

• bod cwricwlwm galwedigaethol cyfoethog yn cael ei ddarparu a 
fydd yn briodol er mwyn i bob dysgwr wireddu ei 
botensial/photensial yn llwyr ac a fydd yn ateb gofynion pob 
rhanddeiliad ac economi leol Ceredigion   

• bod mynediad cyfartal a theg at ystod eang o lwybrau dysgu 
effeithlon ar wahanol lefelau, gyda’r nod o sicrhau mai Ceredigion 
yw’r sir â’r nifer isaf o ddisgyblion sy’n gadael yr ysgol heb gamu 
ymlaen i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant (NEET) yng 
Nghymru o hyd. 
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 12.9  Cludiant  

 
Cyfanswm hyd ffyrdd Ceredigion yw un o’r mwyaf yng Nghymru, sef 
cyfanswm o 2,265km. Mae tua 51.5% o ffyrdd Ceredigion yn ffyrdd 
dosbarth B ac C (1,167km) a elwir yn ‘is-ffyrdd’.  
 
Mae canran ffyrdd dosbarth A, B ac C Ceredigion sydd mewn cyflwr 
gwael wedi gostwng ychydig dros y tair blynedd diwethaf, er bod cyflwr 
ffyrdd dosbarth A ac C yn parhau i fod uwchlaw’r targed. Gostyngodd 
canran y ffyrdd dosbarth A mewn cyflwr gwael o 4.4% yn 2017/18 i 
3.2% yn 2020/21, ond mae’n dal i fod uwchlaw’r targed o 3%. 
Gostyngodd canran y ffyrdd dosbarth B mewn cyflwr gwael ychydig o 
3.1% i 2.0% ac mae o fewn y targed o 6%. Gostyngodd canran y ffyrdd 
dosbarth C mewn cyflwr gwael o 17.5% i 14.7% ac mae uwchlaw’r 
targed o 12%.  

 
Mae Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd cymeradwy cyfredol y Cyngor yn 
datgan mai’r strategaeth yw gwella cyflwr y cerbytffyrdd i gyrraedd y 
cyflwr targed o fewn y pum mlynedd nesaf. I wneud hyn, ceir Gofyniad 
Cyllido Blynyddol o £3.6m ar gyfer Gwaith wedi’i Gynllunio ac £1.3m ar 
gyfer Gwaith Rheolaidd ac Ymatebol.  

 
12.10  Gwastraff  
 

Bu i gyfraddau safonol y Dreth Tirlenwi, a gyflwynwyd yn 1996 ar gyfradd 
gychwynnol o £7 y dunnell, gynyddu’n fwy sylweddol o £24 y dunnell yn 
2007 i £80 y dunnell yn 2017 a £96.70 y dunnell ym mis Ebrill 2021. Mae 
cyfraddau is y Dreth Tirlenwi wedi parhau i fod yn isel, sef £3.10 y dunnell 
ym mis Ebrill 2021. Mae Mesur Gwastraff (Cymru) yn pennu targedau 
statudol ar gyfer ailgylchu/paratoi i ailddefnyddio/compostio o 58% o leiaf 
o 2015/16, gan gynyddu i 64% o 2019/20 a 70% o 2024/25.   
 
Mae gan Lywodraeth Cymru bwerau i roi cosbau ariannol i awdurdodau 
sy’n methu â chyrraedd y targedau. Yn 2020/21, roedd 70.2% o wastraff 
Ceredigion yn cael ei ailgylchu, ei ailddefnyddio neu’i gompostio, cyfradd 
sy’n parhau i fod ymhlith yr uchaf yng Nghymru, ac yn sylweddol uwch 
na’r targed statudol. Yn y flwyddyn flaenorol, 2019/20, cyrhaeddodd 
cyfradd ailgylchu Ceredigion 72%, sef y canlyniad uchaf erioed. 

 
12.11 Troseddu  
 

Cyfradd y troseddau a gofnodir yng Ngheredigion yw’r isaf yng Nghymru, 
gyda’r gyfradd yn gyfwerth â hanner cyfartaledd Cymru. Mae 
seiberdroseddu’n parhau i fod yn risg wirioneddol i gyrff cyhoeddus ac, er 
bod rhywfaint o sicrwydd yswiriant ar gael, mae risgiau ariannol posibl 
ynghlwm wrth ddioddef ymosodiad seiber.  
 

12.12 Diwylliant  
 

Yn ôl canlyniadau cyfrifiad 2011, roedd 47.3% o’r boblogaeth tair oed a 
throsodd yng Ngheredigion yn siarad Cymraeg (o’i gymharu â 53% yn 
2009). Hon oedd y ganran uchaf ond dwy o blith awdurdodau lleol Cymru.  
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O ran nifer yr ymweliadau â llyfrgelloedd cyhoeddus, bu i 4,012 fesul 
1,000 o boblogaeth Ceredigion ymweld â llyfrgell gyhoeddus yn 2019/20, 
gan roi’r sir yn y degfed safle o blith 22 awdurdod lleol Cymru. 
 
Yn 2019/20, dywedodd 66% o oedolion Ceredigion eu bod wedi mynd i 
weithgareddau celfyddydol, diwylliannol neu dreftadaeth, neu gymryd 
rhan mewn gweithgareddau o’r fath, deirgwaith neu ragor y flwyddyn, sef 
gostyngiad o 9% ers 2017/18. Mae hyn yn is na’r cyfartaledd cenedlaethol 
o 71%.  
 

12.13  Economi twristiaeth ac ymwelwyr Ceredigion 

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o ardaloedd arfordirol, mae’r diwydiant 
twristiaeth yn chwarae rôl bwysig yn economi Ceredigion, gan gyfrif am 
13% o’r swyddi. Hwn yw diwydiant mwyaf y sir, ac eithrio addysg. 
Amcangyfrifwyd bod diwydiant twristiaeth Ceredigion wedi cael effaith 
economaidd o £403m yn 2019, sef cynnydd o 6.2% o’i gymharu â’r 
flwyddyn flaenorol a chynnydd o 50% dros y degawd diwethaf. Mae’r 
diwydiant yn cefnogi 5,854 o swyddi ledled y sir, sef cynnydd o 4.5% o’i 
gymharu â’r flwyddyn flaenorol.  

12.14 Rhagolygon chwyddiant 
 

Mae Adroddiad Polisi Ariannol Banc Lloegr (Rhagfyr 2021) yn cynnwys y 
rhagamcanion a ganlyn ar gyfer chwyddiant: 
 
“Twelve-month CPI inflation rose from 3.1% in September to 5.1% in 
November… 
 
… Bank staff expect inflation to remain around 5% through the majority 
of the winter period, and to peak at around 6% in April 2022, with that 
further increase accounted for predominantly by the lagged impact on 
utility bills of developments in wholesale gas prices. Indicators of cost and 
price pressures have remained at historically elevated levels recently, 
and contacts of the Bank’s Agents expect further price increases next 
year driven in large part by pay and energy costs. CPI inflation is still 
expected to fall back in the second half of next year.”  
 
– Adroddiad Polisi Ariannol, Rhagfyr 2021 

 
12.15 Mae Cyfarwyddiaeth Ystadegol Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi llawer o 

ystadegau defnyddiol am Gymru bob blwyddyn. Mae gwybodaeth ar gael 
yn https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue lle ceir adroddiadau 
amrywiol, gan gynnwys am lefelau’r Dreth Gyngor. Mae Llywodraeth 
Cymru hefyd wedi cyhoeddi adroddiad am dueddiadau’r dyfodol sy’n nodi 
testunau eraill i’w darllen mewn perthynas â’r materion y cyfeirir atynt yn 
yr adran hon o ran Cymru gyfan. Mae’r adroddiad hwn ar gael yn:  

 
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017 

  

Tudalen 60

http://www.statswales.wales.gov.uk/
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017


  ATODIAD 4 
 

24 
 

13 Darparu, cynllunio a datblygu gwasanaethau 
 
 

13.1 Bob blwyddyn ar ôl iddo bennu ei gyllideb, mae’r Cyngor yn paratoi 
cynllun gwella sy’n cynnwys amcanion gwella. Ar gyfer pob amcan, 
rhestrir camau gweithredu manwl sy’n dangos sut y bydd y gwelliannau’n 
cael eu gwireddu. Darperir adnoddau ar gyfer pob un o’r amcanion gwella 
hyn yn y gyllideb flynyddol, naill ai o ran capasiti staffio neu o ran dyrannu 
cyllidebau penodol. 

 

13.2  Caiff yr atebolrwydd dros gyllidebau ei ddatganoli, gyda chymorth timau 
ariannol a neilltuir i brosiectau ac i bob maes gwasanaeth. Oherwydd bod 
ei darpariaeth yn seiliedig ar wasanaethau, mae’r swyddogaeth gyllid 
gorfforaethol mewn sefyllfa dda i sicrhau ei bod yn ymgysylltu â 
gweithgareddau i gynllunio gwasanaethau. 

 

13.3 Tybir ei bod yn angenrheidiol gwella arferion caffael i ddileu gwastraff. 
Mae’r drefn gaffael mewn sefyllfa dda i wireddu arbedion yn y tymor 
canolig drwy fanteisio ar yr arbedion y gellir eu gwneud drwy gapasiti 
prynu mwy o faint fframweithiau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.  

 
13.4 Mae’r gwaith o drawsnewid gwasanaethau wedi mynd rhagddo’n dda. Y 

cam mawr terfynol yw integreiddio Gofal Cymdeithasol a Dysgu Gydol 
Oes mewn tri gwasanaeth – y Porth Cymorth Cynnar, y Porth Gofal a’r 
Porth Cynnal. Y tri gwasanaeth hyn, ynghyd â’r Gwasanaeth Cyswllt â 
Chwsmeriaid, yw prif feysydd y Rhaglen Gydol Oes a Llesiant newydd.    
Ym mis Hydref 2021, bu i’r Cabinet gytuno ar Strategaeth newydd sy’n 
nodi sut y bydd y Cyngor: 

 

 Yn rhoi’r Model Gydol Oes a Llesiant newydd ar waith 

 Yn lleihau’r galw am ofal a chymorth a reolir ac yn targedu adnoddau at 
y rheini y mae eu hangen arnynt fwyaf 

 Yn cynorthwyo ein gweithlu i ddatblygu dull newydd o gynorthwyo 
unigolion yng Ngheredigion 

 Yn canolbwyntio ar wasanaethau ataliol sy’n helpu pobl i barhau i fod yn 
annibynnol neu i adennill yr annibyniaeth y mae arnynt ei heisiau ac y 
maent yn rhoi gwerth arni  

 Yn darparu gwasanaethau yn unol â’r gyllideb  

 Yn cydweithio â phartneriaid i ddarparu system iechyd, llesiant a gofal 
cymdeithasol fwy cydgysylltiedig 

 
Cafodd cyllideb y Cyngor ei haildrefnu’n sylweddol yn ystod 2020/21 drwy 
gyflwyno’r strwythur Pyrth newydd. Mae’r Strategaeth yn cwmpasu’r 
cyfnod o 2021 tan 2027 ac, wrth i’r rhaglen fynd rhagddi, bydd y 
Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn cael ei diweddaru i adlewyrchu 
unrhyw fuddsoddiad(au) ariannol sylweddol a’r canlyniadau ariannol 
disgwyliedig. 

 

13.5 Mae’r Awdurdod yn ymgynghori â’i ddinasyddion drwy’r Panel 
Dinasyddion ynghylch y gwasanaethau a ddarperir ganddo. O wneud 
hyn, mae’r Cyngor yn cael gwybodaeth am sut i flaenoriaethu ac i 
ddarparu rhai o’i wasanaethau. 
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13.6   Cynllunio’r gweithlu 

Cafodd Strategaeth Adnoddau Dynol a Chynllun Gweithlu a Hyfforddiant 
eu llunio a’u cymeradwyo gan y Cyngor, a byddant yn parhau i gael eu 
mireinio a’u diweddaru. 
 
Mae’n anochel y bydd rhai swyddi’n cael eu colli o ganlyniad i’r sefyllfa 
ariannol anffafriol yn y tymor canolig. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae’r 
costau sy’n gysylltiedig â staffio wedi gostwng. Er enghraifft, cafodd 
cyfraddau’r lwfansau ceir a milltiroedd eu gostwng, gan helpu’r Awdurdod 
i ddiogelu swyddi yn hytrach na chwtogi’r gweithlu a’r gwasanaethau a 
ddarperir.  

 
Mae rhai risgiau ariannol yn gysylltiedig â chost y gweithlu. Er enghraifft, 
mae’r pwysau sy’n deillio o gostau pensiynau’n debygol o barhau gan fod 
pobl yn byw’n hirach, ond bydd y rheoliadau newydd yn peri iddi fod yn 
ofynnol i gyflogeion gyfrannu mwy at eu pensiynau.  
 
Rhoddwyd y Cytundeb Statws Sengl ar waith yn 2012/13, ac mae pob 
swydd wedi parhau i gael ei gwerthuso. 
 
Mae gwasanaethau’n ystyried materion cynllunio’r gweithlu pan fyddant 
yn paratoi eu cynlluniau busnes, eu cynlluniau gweithredol a’u cyllidebau 
blynyddol, a phan fyddant yn ystyried ceisiadau gwirfoddol i ymddeol yn 
gynnar.  

 
Bydd y drefn recriwtio’n parhau i gael ei rheoli’n ofalus i sicrhau cymaint 
o arbedion effeithlonrwydd â phosibl. Er enghraifft, bydd yr arfer o 
adolygu’r angen i lenwi pob swydd sy’n dod yn wag yn parhau.  
 

14    Safonau gwasanaeth 
 
14.1  Mae safonau gwasanaeth yn rhai gwasanaeth-benodol neu’n rhai 

gweithredol, ac mae angen i lawer o wasanaethau gydymffurfio â 
rheoliadau a chanllawiau statudol. Defnyddir nifer o ddangosyddion 
perfformiad i fesur gwasanaethau’r Cyngor, er enghraifft, Dangosyddion 
Strategol Cenedlaethol a dangosyddion lleol. Mae’r rhain yn dangos pa 
mor dda y mae gwasanaethau’n cael eu darparu, ac mae targedau 
blynyddol yn cael eu pennu ar gyfer y safonau i’w bodloni, ac maent yn 
cael eu hadolygu’n rheolaidd. Mae’r rhain i gyd yn cael eu hariannu o 
fewn y gyllideb sylfaenol, a bydd unrhyw newidiadau gofynnol ac iddynt 
oblygiadau i’r gyllideb yn cael sylw yn ystod y broses o bennu’r gyllideb 
flynyddol. 

 
14.2  Mae’r gyllideb sylfaenol flynyddol yn adlewyrchu safonau arferol 

gwasanaethau a thargedau gwella. Bydd angen nodi unrhyw newidiadau 
iddynt mewn datblygiadau gwasanaeth, neu newidiadau eraill, a bydd 
angen ymdrin â nhw yn ystod proses y gyllideb refeniw flynyddol, os nad 
yn benodol wrth arfarnu’r datblygiad o dan sylw o safbwynt ariannol. Bydd 
angen asesu a fydd safonau unrhyw wasanaeth yn newid yn sylweddol o 
ganlyniad i’r sefyllfa ariannol tymor canolig. Gallai gostyngiadau staffio 
effeithio ar safonau gwasanaethau ac mae hyn yn cael sylw drwy’r broses 
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bresennol o ail-lenwi swyddi, h.y. rhoddir ystyriaeth i ganlyniadau peidio 
â llenwi swydd.  

 
14.3  Disgwylir i Gynghorwyr a chyflogeion y Cyngor ymgymryd â’u 

cyfrifoldebau a’u dyletswyddau gan roi sylw i sicrhau bod y safonau 
gwasanaeth perthnasol yn cael eu cynnal ar lefel weithredol a, lle bo 
angen, fod adroddiadau amdanynt yn cael eu cyflwyno drwy’r sianeli 
monitro ac adrodd priodol i gyfarfodydd y Cabinet a’r pwyllgorau craffu. 

 
15    Effaith y Strategaeth Ariannol Tymor Canolig ar gydraddoldeb ac 

amrywiaeth 

 

15.1  Fel cyflogwr mwyaf Ceredigion, mae arnom gyfrifoldeb i sicrhau bod ein 
hased fwyaf – y gweithlu – yn cynrychioli amrywiaeth y sir yn ddigonol. 
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein holl gyflogeion yn cael eu trin yn 
deg ac yn gyfartal a’u bod yn cael cyfleoedd cyfartal. Fel cyflogwr a 
darparwr gwasanaethau mawr, mae Ceredigion wedi ymrwymo i hybu 
cydraddoldeb ac i gydnabod amrywiaeth a rhoi gwerth arno. 

15.2  O dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae arnom ddyletswydd i adrodd am 
ein cynllun gweithredu cydraddoldeb. Bydd adroddiad blynyddol yn cael 
ei lunio a’i gyflwyno i’n Cabinet, i’r Cyngor ac i’r paneli craffu. Bydd yr 
adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar ein mewnrwyd a’n gwefan.  

15.3 Disgwylir i Gynghorwyr a chyflogeion y Cyngor ymgymryd â’u 
cyfrifoldebau a’u dyletswyddau gan roi sylw dyledus i gyfleoedd cyfartal, 
ac felly bydd angen ystyried materion cydraddoldeb a allai ddeillio o 
broses y gyllideb. 

15.4 Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cyfan gwbl 
ddwyieithog ac mae’n cefnogi ac yn annog defnydd o’r Gymraeg yn ei 
weithgareddau dyddiol er budd ei staff a’r cyhoedd.  

 
16 CYNLLUN ARBEDION ARIANNOL  
 
16.1  Nodir manylion y cynllun arbedion trawsnewidiol corfforaethol ar gyfer y 

tymor canolig isod:- 
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16.2 Disgrifiad cryno o bob Ffrwd Waith Drawsnewidiol, a'i sail resymegol 
 
Cyf. 1: Rhesymoli swyddfeydd / adeiladau 
  • Adolygiad strategol llawn o’r adeiladau a’r safleoedd a ddefnyddir gan 

wasanaethau (gan gynnwys Felin-fach ac Awel Deg) 
  • Rhesymoli / cydleoli rhai canolfannau gwasanaethau ar y cyd 
  • Mynd ati i ddefnyddio swyddfeydd mewn ffordd fwy hyblyg / ystwyth / 

effeithlon 
  • Defnydd allanol o ‘ofod busnes’ 
 
Cyf. 2: Dymchwel safle Arriva 
  Arbedion refeniw o ran trethi busnes drwy ddymchwel yr Hen Orsaf 

Bysiau a Candleworks. Hefyd, dylai fod cyfleoedd eraill ynghlwm wrth y 
safle yn y tymor canolig i’r tymor hir, tu hwnt i’r £18k cychwynnol 

 
Cyf. 3: Strategaeth Buddsoddi (gan gynnwys defnyddio gofod) 
  • Gwneud y defnydd gorau o dir ac adeiladau segur 
  • Ehangu’r portffolio masnachol i geisio cynyddu incwm (trefi / harbyrau / 

diwydiant bwyd) 
  • Ystyried opsiynau yn y farchnad fasnachol, e.e. parciau siopa, 

safleoedd mewn mannau eraill 
  • Trefniadau rhentu / prydlesu i ddefnyddio gofod preswyl uwchben eiddo 

masnachol 
  • Datblygu safleoedd i gynyddu incwm 
  • Cangen gyflawni 
  • Cynyddu incwm drwy ddefnyddio gofod o amgylch y sir 
  • Buddsoddi mwy mewn eiddo i’w brydlesu o amgylch trefi a lleoliadau 

priodol eraill (fel y promenâd, ond mannau eraill) 

Cyf Gwasanaeth 

Swyddog 

Arweiniol Enw'r ffrwd gwaith

Amcangyfrif o'r 

arbedion 

cyraeddadwy

£'000

Arbedion / 

incwm dangosol

£'000

Cyfanswm yr 

arbedion 

gwirioneddol a 

gafwyd hyd yma 

£'000 (ym mis 

Hydref 2021)

1 Yr Economi ac Adfywio Russell Rhesymoli swyddfeydd / adeiladau 300                    - -                           

2 Yr Economi ac Adfywio Russell Dymchwel safle Arriva 18                      - 17                            

3 Yr Economi ac Adfywio Russell Strategaeth Fuddsoddi (gan gynnwys defnyddio 

gofod)

- 500                    -                           

4 Priffyrdd ac Amgylcheddol Rhodri Adolygu parcio yn Aberystwyth - 250                    -                           

5 Priffyrdd ac Amgylcheddol Rhodri Golau stryd LED 50                      - -                           

6 Priffyrdd ac Amgylcheddol Rhodri Adolygu’r Gwasanaeth Priffyrdd - 175                    -                           

7 Priffyrdd ac Amgylcheddol Rhodri Rheoli gwastraff - 250                    -                           

8 Priffyrdd ac Amgylcheddol Rhodri Adolygu’r holl drefniadau prydlesu fflyd 

cerbydau 

100                    - -                           

9 Pobl a Threfniadaeth Geraint Sicrhau’r defnydd mwyaf posibl ar dechnoleg o 

bell a lleihau costau Teithio a Chynhaliaeth i 

weithwyr

200                    - 200                          

10 Gwasanaethau DemocrataiddLowri Sicrhau’r defnydd mwyaf posibl ar dechnoleg o 

bell a lleihau costau Teithio a Chynhaliaeth i 

Aelodau

10                      - 10                            

11 Pobl a Threfniadaeth Geraint Adolygu'r ychwanegiadau at dâl dod â swydd i 

ben a lwfansau gweithwyr 

10                      - 5                              

12 Ysgolion Meinir Adolygu gweithrediadau Arlwyo 70                      - -                           

13 Ysgolion Meinir System dalu di-arian ar gyfer y sector Cynradd 

ac Uwchradd

100                    - 75                            

ISGYFANSWM 858                    1,175                 307                          

Corfforaethol James Trawsnewid Gofal Cymdeithasol - Up to £1,350 -

CYFANSWM 858                    Up to £2,525 307                          
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  • Chwarae mwy o ran mewn digwyddiadau a allai sbarduno incwm 
(marchnad y gaeaf, ac ati) 

 
Cyf. 4: Adolygu darpariaeth parcio Aberystwyth 
  Potensial i ennill mwy o incwm 
 
Cyf. 5: Goleuadau stryd LED 
  Cam pellach o’r buddsoddiad cyfalaf i leihau’r costau trydan a’r costau 

cynnal a chadw parhaus 
 
Cyf. 6: Adolygu’r Gwasanaeth Priffyrdd 
  Adolygiad wedi’i gynllunio a fydd yn cynnwys Cynnal a Chadw Priffyrdd, 

y Gweithlu Mewnol ac Is-gontractwyr 
 
Cyf. 7: Rheoli Gwastraff 
  Rhoi model gweithredu newydd ar waith 
 
Cyf. 8: Adolygu holl drefniadau prydlesu’r fflyd 
  Mae hyn yn cynnwys adolygu holl ofynion y fflyd gerbydau i osod sail ar 

gyfer gofynion buddsoddi’r rhaglen gyfalaf yn y dyfodol (h.y. prynu 
cerbydau’n llwyr) pan fydd y prydlesi presennol yn dod i ben 

 
Cyf. 9: Gwneud y defnydd mwyaf posibl o dechnoleg o bell a lleihau costau 

teithio a chynhaliaeth cyflogeion 
  Adolygu’r Polisi Teithio a Chynhaliaeth i sicrhau ei fod yn addas i’r diben, 

a chynyddu’r ymwybyddiaeth a’r defnydd o dechnolegau o bell 
 
Cyf. 10: Gwneud y defnydd mwyaf posibl o dechnoleg o bell a lleihau 

costau teithio a chynhaliaeth yr Aelodau 
  Ffrwd waith arfaethedig debyg i’r un ar gyfer cyflogeion, ond ar gyfer yr 

Aelodau. 
 
Cyf. 11: Adolygu taliadau terfynu swyddi a lwfansau cyflogeion 
  Gall hyn gynnwys (ymhlith pethau eraill) y lluosydd taliadau colli swydd, 

taliadau dewisol i athrawon o 55 oed, lwfansau ffôn, tanysgrifiadau 
proffesiynol, a lwfansau wrth gefn / galw allan. 

 
Cyf. 12: Adolygu gweithrediadau arlwyo 
  Ystyried dichonoldeb rhesymoli’r gwaith o baratoi prydau a’i grynhoi 

mewn llai o leoliadau, fel ceginau paratoi, ac adolygu a rhesymoli’r 
ddarpariaeth o staff ffreutur 

 
Cyf. 13: Rhoi terfyn ar daliadau arian parod yn y sector cynradd ac 

uwchradd  
  Rhoi terfyn ar daliadau arian parod mewn ysgolion, a thrwy hynny leihau’r 

costau staffio. Mae’r camau cychwynnol i roi’r system ar waith wedi’u 
cwblhau 

 
Trawsnewid Gofal Cymdeithasol 
  Rhoi ar waith fodel gweithredu newydd Porth Ceredigion, y Porth 

Cymorth Cynnar a’r Porth Cynnal 
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16.3 Cafodd chwyddiant cyffredinol gwasanaethau a phwysau costau, gan 
gynnwys newidiadau demograffig dros y tymor canolig (fel y nodir ym 
mharagraff 6.6 uchod), eu cyfrif, ac mae angen i’r Swyddogion Arweiniol 
Corfforaethol gynllunio cyn pob blwyddyn gyllidebol i gyflawni’r arbedion 
gofynnol. Mae angen i wasanaethau chwilio am gyfleoedd i arbed arian, a 
defnyddio’r broses flynyddol i ennill incwm ac adennill costau, ynghyd â 
chyfleoedd eraill, i ysgwyddo’r pwysau sy’n deillio o gostau uwch. Mae 
pwysau costau negyddol hefyd yn codi mewn maes gwasanaeth oherwydd 
newidiadau demograffig neu newidiadau strwythurol ffafriol eraill a/neu 
newidiadau i amgylchiadau. Ceir crynodeb isod:- 

 

 
 

Ymhlith y pwysau a nodwyd ar wasanaethau mae costau uwch sy’n deillio o 
ddyfarniadau cyflog a chwyddiant costau nad ydynt yn gysylltiedig â chyflogau, 
ynghyd â phwysau sy’n deillio o golli incwm a cholli arian grant. 
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16.4 Bydd y pwysau costau a nodir yn 16.3 yn cael ei ariannu drwy’r cynllun 
arbedion tair blynedd a ganlyn. Dangosir y ddwy senario yn y tabl isod. 
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Cymeradwywyd y Strategaeth wreiddiol gan y Cyngor ar 28 Chwefror 2013 

Cymeradwywyd y Strategaeth ddiwygiedig gan y Cyngor ar 29 Ionawr 2014 

Cymeradwywyd y Strategaeth ddiwygiedig gan y Cyngor ar 24 Chwefror 2016 

 

Gwnaed diweddariadau 
sylweddol o fis Awst tan fis 

Hydref 2017  

 

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol, 6 Rhagfyr 2017 

Gweithgor yr Aelodau ar y Gyllideb, 6 Rhagfyr 
2017 

 

Diwygiwyd y Strategaeth i adlewyrchu setliad 
2018/19  

Y Cabinet a’r Cyngor ar 13 
Chwefror 2018 

 

Diwygiwyd y Strategaeth i adlewyrchu setliad 
dros dro 2021/22  

Y Cabinet ar 23 Chwefror 
2021 a’r Cyngor ar 5 

Mawrth 2021 

 

Diwygiwyd y Strategaeth i adlewyrchu setliad 
dros dro 2022/23  

Y Cabinet ar 1 Chwefror 
2022 a’r Cyngor ar 3 

Mawrth 2022 
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Atodiad 5

Y Rhaglen Gyfalaf 3 Blynedd Arfaethedig ar gyfer 2022/23 - 2024/25

gan gynnwys diweddariad am raglen y flwyddyn bresennol sef 2021/22.

Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Ysgolion

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Cam 1) 37 -            -             -           CSC

Rhaglen Ysgolion y 21ain Ganrif (Band B) 3,402 4,972 10,880 -           CSC/Grant

Lleihau Maint Dosbarthiadau Babanod 7 902 -             -           Grant

Darpariaeth Gofal Plant 2,029 787 -             -           Grant

Ysgol Penglais - Uned Cefnogi Dysgu -            687 CSC

Ysgolion - gwaith cyfalaf ychwanegol 894 2,088 -             -           Grant

System wresogi o dan y llawr - Ysgolion 5 491 150 150 CSC

Gwaith Brys mewn Ysgolion 100 150 150 150 CSC

Ennyn Chwilfrydedd (Amgueddfa Ceredigion) 11 -            -             -           CSC/Grant

Cyfanswm - Ysgolion 6,485 10,077 11,180 300

Porth Cymorth Cynnar

Hwb Cymunedol - Llanbedr Pont Steffan 25 657 -             -           Grant

Grant Cyfalaf Dechrau'n Deg 316 -            -             -           Grant

Campws y Gwasanaeth Ieuenctid yng Nghwrtnewydd 167 -            -             -           CSC

Uwchraddio pyllau nofio a neuaddau chwaraeon y 

Canolfannau Hamdden 274 -            -             -           CSC

Cyfanswm - Porth Cymorth Cynnar 782 657 -             -           
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Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Yr Economi ac Adfywio

Canolfan Dulais - Arian Datblygu TRIP 228 -            -             -           Grant

Llwybr Troed Cyhoeddus Safle Bywyd Gwyllt Cenarth 4 -            -             -           CSC/Grant

Gwaith Trin Carthion 316 500 -             -           CSC

Gwaith Brys Arall 100 100 100 100 CSC

Adeiladau - Buddsoddi i Arbed 152 175 175 175 CSC

Eiddo Anweithredol - Datblygiad Buddsoddi i Arbed 72 -            -             -           CSC

Rhaglen Datblygu Asedau 379 -            -             -           Grant

Neuadd y Farchnad Aberteifi 164 200 -             -           CSC

Rhaglen Adnewyddu Pomprennau 50 50 50 -           CSC

Gwelliannau i Seilwaith Gwyrdd Canol Tref Llanbedr Pont 

Steffan 209 -            -             -           Grant

Grant Gwella Mynediad 103 -            -             -           Grant

Grant Adferiad Gwyrdd 66 -            -             -           Grant

Arian Cyfalaf Lleoedd Lleol ar gyfer Natur 115 -            -             -           Grant

Prosiectau Codi'r Gwastad 508 4,137 4,101 2,106 Grant

Datblygiad Tai Hafan y Waun -            500 500 -           CSC

Cyfanswm - Yr Economi ac Adfywio 2,466 5,662 4,926 2,381
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Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol

Ffyrdd 264 200 200 200 CSC

Pontydd 14 350 150 150 CSC

Gwasanaethau Amgylcheddol 92 60 60 60 CSC

Cyffredinol 919 700 700 700 CSC

Adnewyddu Priffyrdd Cyhoeddus 775 -            -             -           Grant

Y Rhaglen Goleuadau Stryd 380 -            -             -           CSC

Adfer y difrod a achoswyd gan Storm Callum 12 -            -             -           Grant

Cronfa Drafnidiaeth Leol - Coridor Strategol Bws 

TrawsCymru 842 -            -             -           Grant

Grant Ffyrdd Cydnerth - Modelu Llifogydd 20 -            -             -           Grant

Trawsnewid - cerbydau allyriadau isel iawn 420 -            -             -           Grant

Grant Seilwaith Gwefru Cerbydau Trydan (CLlLC) -            300 -             -           Grant

Cronfa Teithio Llesol - Arian Craidd 325 -            -             -           Grant

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberteifi - Gwella 

Troedffyrdd 206 -            -             -           CSC/Grant

Cronfa Teithio Llesol - Pecyn Tref Aberystwyth - Gwella 

Troedffyrdd 192 -            -             -           Grant

Cronfa Teithio Llesol - Llwybr Cyswllt Prifysgol Llambed 148 -            -             -           Grant

Gwaith ar raddfa fach - Grant Rheoli Perygl Llifogydd ac 

Erydu 215 -            -             -           Grant
Diogelwch Ffyrdd - Cynllun peilot ffyrdd sydd heb eu 

mabwysiadu - Bryn Hafod, Aberteifi. 100 -            -             -           CSC/Grant

Cynlluniau Lliniaru Llifogydd Dyfrffos Llandre / Y Borth 70 -            -             -           Grant

Manylion Dylunio Gwaith Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron 325 -            -             -           Grant

Diogelu'r Arfordir yn Aberystwyth 120 140 -             -           Grant

Diogelu'r Arfordir yn Llangrannog 37 -            -             -           Grant

Diogelu'r Arfordir yn y Borth ac Ynyslas 32 -            -             -           Grant

Cynlluniau Diogelu'r Arfordir yn Aberaeron ac Aberystwyth -            13,000 7,000 3,000 CSC/Grant
Cerbydau Newydd Ychwanegol (Gorfodi Parcio Sifil) 35 -            -             -           CSC

Gwastraff Cynnyrch Hylendid Amsugnol 24 -            -             -           Grant

Cerbydau Newydd i'r Fflyd 344 620 350 350 CSC

Gorsaf Trosglwyddo Gwastraff -            525 500 -           CSC

Cyfanswm - Priffyrdd a Gwasanaethau 

Amgylcheddol 5,911 15,895 8,960 4,460
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Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Porth Gofal 

Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 1,500 1,400 1,400 1,400 CSC

Cynlluniau Benthyciadau Gwella Cartrefi a Benthyciadau 

Troi Tai'n Gartrefi 172 -            -             -           CSC

Cylch Caron -            252 -             -           CSC/Grant

Grant Hwyluso i Fyw'n Annibynnol 122 146 146 -           Grant

Grant Bwyleri Newydd Cartrefi Clyd 15 -            -             -           Grant

Grantiau Mesurau Ynni Cartrefi Clyd 500 323 -             -           Grant

Camu Mlaen - Canolfan Steffan 207 -            -             -           CSC

Gwaith Brys - Cartrefi Preswyl 132 100 100 100 CSC

Canolfannau Dydd - Gwelliannau i Ddiogelu'r Cyhoedd a 

Gwelliannau Amgylcheddol 20 150 -             -           CSC

Uwchraddio Cartrefi Preswyl 350 750 400 -           CSC

Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais 

Rhywiol - Llety â Chymorth 343 -            -             -           Grant

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Prosiect Dementia Hafan 296 -            -             -           CSC/Grant

Y Gronfa Gofal Canolraddol 524 -            -             -           Grant

Y Gronfa Gofal Canolraddol - Diogel, Cynnes a Saff a 

Gofal a Thrwsio 159 -            -             -           Grant

Cyfanswm - Porth Ceredigion 4,340 3,121 2,046 1,500
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Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Cyswllt Cwsmeriaid

Caledwedd TGCh 197 100 100 100 CSC

Ffonau Symudol Clyfar 133 50 -             -           CSC

Cyfanswm - Cyswllt Cwsmeriaid 330 150 100 100

Cyllid a Chaffael

Cynllun Grantiau Cymunedol 180 200 200 200 CSC

Cyfanswm - Cyllid a Chaffael 180 200 200 200

Gwasanaethau Democrataidd

Uwchraddio Cyfarpar Siambr y Cyngor - Cam 2 150 -            -             -           CSC/Grant

Cyfanswm - Gwasanaethau Democrataidd 150 -            -             -           

COVID-19

Ysbytai Maes COVID-19 174 -            -             -           Grant

Cyllid i'w ddyrannu -            -            950 1,400

CYFANSWM Y RHAGLEN WAITH 20,818 35,762 28,362 10,341
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Cyllideb 

ddiweddaraf 

2021/22 

Cyllideb 

arfaethedig 

2022/23

Cyllideb 

ddangosol 

2023/24

Cyllideb 

ddangosol 

2024/25

Ffynhonnell 

Ariannu

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

C
Y

F
A

N
S

W
M

£'000 £'000 £'000 £'000

Arian wrth gefn 150 170 350 350

Ail-lunio'r proffil 109 150 -             -           

Derbyniadau Cyfalaf Tai - ail-lunio'r proffil 405 -            -             -           

Grantiau newydd a gymeradwywyd / Arian cyfatebol ar 

gyfer cynlluniau grant 1,179 4,200 4,200 4,200

Cyfanswm - Arian wrth gefn 1,843 4,520 4,550 4,550

CYFANSWM Y RHAGLEN GYFFREDINOL 22,661 40,282 32,912 14,891
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Atodiad 6 1 Strategaeth Gyfalaf 

 

CYNGOR SIR CEREDIGION COUNTY COUNCIL 
 

STRATEGAETH GYFALAF 

 
1. Bydd y Cyngor yn ffurfio Rhaglen Gyfalaf dros o leiaf cyfnod dreigl o 3 blynedd gyda’r 

nod o weithio tuag at gynllunio ariannol tymor hir lle bynnag y bo hynny’n bosib. 
 
2. Bydd yn ofynnol i holl wariant cyfalaf a gynlluniwyd, ceisiadau cyfalaf a buddsoddiad 

arfaethedig gan y Cyngor mewn asedau cyfredol neu newydd, boed hynny drwy arian 
grant neu fel arall gefnogi amcanion y Gwasanaeth ac Amcanion Corfforaethol y 
Cyngor.  Dylai Cynllunio Rheoli Asedau fod o gymorth wrth osod gwariant y rhaglen 
gyfalaf a gwariant hanfodol ar asedau cyfredol y Cyngor. 

 
3. Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn cynnal Grŵp Rheoli Prosiectau Corfforaethol (sy’n 

darparu cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd priodol i brosiectau), Grŵp Monitro 
Cyfalaf (sy’n darparu rheolaeth weithredol ar gyfer gwariant Cyfalaf o fewn y flwyddyn 
ac edrych ar y sefyllfa ariannu) a Grŵp Datblygu (sy’n darparu mewnbwn strategol 
ehangach ar argymhellion a chyfleoedd datblygu Cyfalaf). Bydd gan y 3 Grŵp rôl 
allweddol ond mae gan bob un ohonynt eu Cylch Gorchwyl penodol eu hunain. 

 
4. Bydd Strategaeth Rheoli Trysorlys y Cyngor yn nodi sut y bwriedir ymdrin â 

gweithgareddau sy’n ymwneud â’r Trysorlys megis Buddsoddiadau a Benthyciadau 
gan hefyd alinio’n llawn a rhoi cyfrif am argymhellion y Rhaglen Gyfalaf. Bydd hefyd 
yn cynnwys manylion ar y lefelau benthyca arfaethedig (yn fewnol ac yn allanol) sy’n 
gyson â’r cynlluniau yma a’r angen i fod yn ddarbodus. Bydd y Strategaeth Rheoli 
Trysorlys hefyd yn cynnwys Polisi Isafswm Refeniw y Cyngor ar gyfer darparu ad-
daliad o’r ddyled dros ei oes. 
 

5. Rheolir y Rhaglen Gyfalaf a Strategaeth Rheoli’r Trysorlys gan gyfrifwyr sydd â 
chymhwyster proffesiynol ac sy’n gorfod cyflawni Datblygiad Proffesiynol Gorfodol. 

 
6. Bydd yr egwyddorion ar gynllunio Cyfalaf cyfredol ac i’r dyfodol yn cynnwys: 

 Sicrhau effeithlonrwydd drwy wneud y defnydd gorau o asedau cyfredol sy’n 
cynnwys tir ac adeiladau a thechnoleg gwybodaeth. E.e. Dylid rhesymoli 
adeiladau gwag / na ddefnyddir yn ddigonol, lleihau costau refeniw a hefyd 
cynhyrchu derbynion cyfalaf posib. 

 Bydd angen i holl brosiectau cyfalaf (a ariannwyd gan grant neu fel arall) feddu 
ar strategaeth ariannol fel rhan o’r achos busnes a ddatblygir. 

 Bydd y rhaglen gyfalaf fel arfer wedi ei nodi fel na fydd unrhyw fenthyciadau 
darbodus i ariannu craidd y rhaglen gyfalaf oni bai mewn achosion lle ariennir 
prosiectau Cyfalaf penodol. Bydd angen achos busnes i gefnogi defnydd 
Benthyciadau Darbodus e.e. Rhoddir ystyriaeth i ddefnyddio benthyciad 
darbodus pan fydd yn bosib clustnodi arbedion refeniw a ddefnyddir i ariannu 
costau ariannol cyfalaf y buddsoddiad cyfalaf cychwynnol. 

 Byddwn yn parhau i ystyried cynlluniau buddsoddi i arbed sy’n sicrhau arbedion 

refeniw yn dilyn buddsoddiad cyfalaf cychwynnol fel blaenoriaeth uchel am eu 

bod yn medru darparu cyfraniad positif i sefyllfa gyllidebol refeniw yn y tymor 

canolig (e.e. mesurau Effeithlonrwydd Ynni). Bydd hyn hefyd yn medru cynnwys 
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cynlluniau sy’n fuddsoddiad cyfalaf er mwyn osgoi cynnydd mewn costau yn y 

dyfodol. 

 Clustnodi, ysgogi a gwneud y gorau o gyfleodd grantiau allanol lle y bo hynny’n 

bosib, er ar ei ben ei hun mae’n bosib nad yw hyn bob amser y prif beth sy’n 

gyrru prosiectau cyfalaf.  

 Dylid ystyried strategaethau ymadael fel rhan unrhyw gais am arian grant a 

grantiau y llwyddwyd eu denu.  

 Caiff cyfalaf corfforaethol neilltuedig wrth gefn ei gynnal drwy ddarparu arian am 

un tro yn unig i gefnogi’r rhaglen Gyfalaf. Mewn achosion lle gellir cyflawni 

arbedion refeniw cyn gofynion y gyllideb flynyddol mae’n bosib y cânt eu dynodi i 

arian wrth gefn neilltuedig er mwyn cefnogi blaenoriaethau Cyfalaf yn y dyfodol. 

Yn benodol caiff cyfraniad ariannol punt am bunt y Cyngor ar gyfer Banc B 

Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif eu cefnogi’n bennaf drwy osod arian i’r neilltu yn y 

gronfa neilltuedig ar Ddatblygu Addysg.  

 Ystyrir derbyniadau cyfalaf yn gyfraniad positif i’r rhaglen gyfalaf gyffredinol a 

chânt eu dyrannu yn unol â’r balans sydd ar gael ar ddechrau’r flwyddyn. Caiff 

rhestr o’r asedau arfaethedig y bwriedir eu gwaredu ei chynnal a’i monitro’n 

rheolaidd. Pan fydd angen ystyrir yn briodol unrhyw achos lle bydd asedau mawr 

yn cael eu gwaredu.  

 Os bydd Llywodraeth Cymru yn darparu Cyfeiriad o ran Cyfalafu caiff ei 

ddefnyddio os bydd yn briodol. 

 Bydd y Cyngor yn parhau i feddu ar Eiddo Buddsoddi fel rhan o’i Stad 

Gorfforaethol. Mae hwn yn weithgaredd masnachol wrth i’r Cyngor geisio roi 

eiddo ar brydles ar bris y farchnad a thrwy hynny derbyn adennillion masnachol 

o’r eiddo. Ar hyn o bryd mae gweithgareddau masnachol y Cyngor yn risg isel 

am nad yw’n elfen sylweddol yng nghyd-destun sefyllfa ariannol a chyllideb 

cyffredinol y Cyngor. Petai unrhyw gyfleoedd newydd yn dod ar gael bydd angen 

llunio achos busnes fydd yn cynnwys diwydrwydd dyladwy ariannol a chyfreithiol 

gan gynnwys sicrhau y cydymffurfir ȃ gofynion y Cod Materion Ariannol (Rhagfyr 

2021) sy’n gwhardd benthyca mewn sefyllfaoedd lle bo sicrhau dychweliadau 

ariannol yn brif nod, a bod defnyddio cyngor mewnol / allanol arbenigol lle y bo’n 

briodol yn ogystal â dilyn y trefniadau llywodraethu priodol.  

 

 

7. Bydd y Cyngor yn ffocysu ar y meysydd blaenoriaeth allweddol canlynol yn ei 

Raglen Gyfalaf: 

 

a) Gwaith cynnal a chadw hanfodol ar Adeiladau, Pontydd a Ffyrdd. 
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b) Hybu’r Economi 

 Gweithio gyda’r sector preifat a chyhoeddus ar draws y rhanbarth drwy 
Bartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Bargen Twf Canolbarth Cymru a’r 
Gronfa Codi’r Gwastad, er mwyn hybu’r economi lleol a rhanbarthol. 

 Gweithredu Strategaeth Economaidd Ceredigion.  
c) Buddsoddi yn nyfodol y bobl 

 Parhau i foderneiddio ysgolion drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

 Rheoli Carbon – Ceisio lleihau ymhellach gollyngiadau carbon a gostwng 
costau ynni gymaint â phosib er mwyn mynd i’r afael â chynnydd yn y 
dyfodol drwy alluogi mesurau effeithlonrwydd ynni yn asedau’r Cyngor yn 
ogystal â’r stoc preifat a stoc Tai Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. 

 Cynlluniau rhannu ecwiti tai. 
d) Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 

 Darparu arian ar gyfer grantiau Cyfleusterau i’r Anabl mandadol a dewisol. 

 Adolygu a datblygu cynlluniau llety preswyl arbenigol naill ai gan y Cyngor 
neu ar y cyd â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig a phartneriaid eraill 

 Cylch Caron – prosiect Bwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion i ddarparu 
gofal iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal Tregaron 

e) Cydnerthedd Amgylchedd a Chymunedol 

 Datblygu cynlluniau amddiffyn yr arfordir i gynnwys Aberystwyth ac 
Aberaeron. 

 Gwaith Trin Carthffosiaeth – dod i ben â’r gwaith uwchraddio a’r gwaith o 
drosglwyddo a mabwysiadu’r cyfleusterau i Ddŵr Cymru. 

f) Cerbydau newydd – Adolygu fflyd ehangach yr awdurdod ar draws holl 
wasanaethau a sut y gellir ariannu orau’r gofynion i’r dyfodol. 
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 01/02/2022 
  
Teitl: Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y 

Gwaith – Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) 
 

Diben yr adroddiad: Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y 
Cyngor a Pholisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio 
Cerbydau Preifat  
  

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Ray Quant, Dirprwy Arweinydd y 
Cyngor a’r Aelod Cabinet ar gyfer Cyswllt 
Cwsmeriaid, Gwasanaethau Cyfreithiol a 
Llywodraethu, Pobl a Threfniadaeth  
 

CEFNDIR: 

Datblygwyd y ddau bolisi newydd hwn gan y Gwasanaeth Pobl a Threfniadaeth ar y cyd 
gyda Phriffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol. Ymgynghorwyd gyda’r Undebau Llafur 
perthnasol ar y ddau bolisi ac mae eu diwygiadau nhw wedi cael eu cynnwys pan fo 
hynny’n briodol. 
 
Diben yr holl bolisïau a gweithdrefnau staff yw nodi’n glir yr ymddygiad, y prosesau a’r 
gweithdrefnau sy’n ofynnol gan staff, sut y gallant gael cyngor neu gymorth, a phan fo 
hynny’n berthnasol, canlyniadau peidio cydymffurfio â’r polisi a/neu’r weithdrefn. 
 
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor 
Cynhaliwyd adolygiad Rheoli Risg Fflyd a Gyrwyr gan ymgynghorydd ar ran Zurich, cwmni 
yswiriant y Cyngor. Ei brif ddiben oedd adolygu polisïau a threfniadau’r Cyngor yn erbyn 
safonau arfer gorau, a darparu argymhellion sy’n cynorthwyo wrth sicrhau cydymffurfiaeth, 
diogelu ein gweithlu rhag niwed a lleihau’r risg o ddigwyddiadau. 
 
Un o brif argymhellion yr Adolygiad oedd cyflwyno Polisi Gyrru yn y Gwaith gyda Chytundeb 
Gyrrwr yn rhan ohono, sy’n cynnig “disgwyliad diamwys clir ynghylch safonau gyrru”. Mae 
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor yn un o gyfres o fentrau sy’n ceisio safoni 
gweithgarwch cofnodi a chydymffurfiaeth ar draws y fflyd cerbydau a sicrhau safonau gyrru 
sy’n gwella diogelwch gyrwyr a theithwyr, nifer y digwyddiadau a’r damweiniau sy’n 
gysylltiedig â’r fflyd. Mae mentrau eraill yn cynnwys cyflwyno modiwl e- ddysgu hyfforddiant 
ar gyfer gyrwyr a systemau archwilio cadarn ar gyfer cerbydau a thrwyddedau.  
 
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor yn cyflwyno; 

 Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith i’w lofnodi bob blwyddyn; 

 Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hiechyd neu namau 
corfforol/synhwyraidd ac asesiad iechyd blynyddol 

 Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol 
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 Y cyflogai yn talu cyfraniad o hyd at £250 at gostau dros-ben yswiriant yn dilyn 
gweithdrefn ddisgyblu, os achosir y difrod o ganlyniad i’w hesgeulustod nhw neu os 
byddant wedi bod yn gyrru heb ofal a sylw priodol. 
 

Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd)  
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) yn nodi 
disgwyliadau ar gyfer y cyflogeion hynny sy’n defnyddio eu cerbyd preifat at ddibenion 
busnes y Cyngor. Datblygir modiwl e-ddysgu hefyd i gyd-fynd â’r polisi. 
 
Mae Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) yn cyflwyno;  

 Datganiad defnyddiwr Cerbyd Preifat i’w lofnodi bob blwyddyn; 

 Y gofyniad i hysbysu eu rheolwr o unrhyw newid i’w hamgylchiadau, y gallent effeithio 
ar ddefnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith 

 Gydag achos, sgrinio cyffuriau ac alcohol  

 Y cyflogai yn cadarnhau bod eu cerbyd yn addas i’r ffordd fawr, bod ganddo dystysgrif 
MOT (pan fo hynny’n briodol) a’i fod wedi cael ei yswirio’n gywir at ddibenion busnes.  

 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam -   

 
Do 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys: Datblygwyd y polisi ar y cyd â 

chydweithwyr yn yr adran Priffyrdd a 
Gwasanaethau Amgylcheddol, 
Yswiriant, a’r tîm Iechyd a Diogelwch. 
O dan y cydgytundeb mae'r undebau 
llafur lleol wedi rhoi adborth ar y polisi 
yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Atal: Nod cyflwyno'r polisi yw gosod y 
safonau disgwyliedig sy'n ofynnol gan 
yrwyr, gwella ymddygiad gyrwyr ac o 
ganlyniad lleihau'r risg a nifer y 
digwyddiadau a’r damweiniau sy'n 
gysylltiedig â cherbydau’r fflyd. 

Integreiddio:  
 
Argymhellion: 1) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y 

Cyngor  
2) Cymeradwyo Polisi Gyrru yn y Gwaith – 

Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd)  
 

Y rheswm dros y  
penderfyniad: 

1) Sicrhau cydymffurfiaeth, diogelu ein gweithlu a’r 
gymuned ehangach rhag niwed, a chefnogi 
ymddygiad gyrwyr sy’n lleihau’r risg o 
ddigwyddiadau.  
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Trosolwg a Chraffu: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
27/10/2021 & 13/01/2022 

Fframwaith Polisi: 
 

 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 

 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau staffio: 
 

Dim 

Goblygiadau 
eiddo/asedau: 
 

Dim  

Risgiau:  
 

 

Pwerau Statudol: 
 

 

Papurau Cefndir: 
 

 

Atodiadau: Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor  
Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat 
(Fflyd Llwyd)  

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Geraint Edwards 

Swyddog Adrodd: Geraint Edwards  
 

Dyddiad: 13/01/2022 
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1. Datganiad polisi  

Mae’r polisi hwn, Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor, yn nodi’n glir y disgwyliadau 
o’r rhai sy’n meddu ar gyfrifoldeb dros reoli neu oruchwylio gyrwyr yn ogystal â 
gyrwyr unigol.  Mae’n bwysig bod pob rheolwr / goruchwylydd a gyrrwr yn 
cydymffurfio â’r polisi hwn a’r gweithdrefnau, sy’n mabwysiadu arweiniad rheoli risg 
gyrru diogel Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), sy’n cynnwys: 

 Gyrrwr diogel: a yw staff yn ffit ac yn gymwys i yrru’n ddiogel? 
 Cerbyd diogel: a yw cerbydau yn addas i’r diben ac mewn cyflwr diogel    

ar gyfer y ffordd fawr? 
 Taith ddiogel: a yw teithiau yn angenrheidiol ac a ydynt yn cael eu 

cynllunio?  

Pan fyddant yn y gwaith, mae’n ddyletswydd ar bawb: 

 Cymryd gofal rhesymol o’u diogelwch eu hunain 

 Cymryd gofal rhesymol o ddiogelwch eraill y gallent gael eu heffeithio gan yr 
hyn y byddwn yn ei wneud neu’n methu ei wneud 

 Cydweithredu fel y gallwn a glynu wrth bolisïau'r Cyngor fel y gallwn i gyd 
gydymffurfio â'n dyletswyddau a'n rhwymedigaethau cyfreithiol  

2. Cwmpas  

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion Cyngor Sir Ceredigion a staff 
asiantaeth sy’n gyrru Fflyd y Cyngor fel rhan o’u dyletswyddau. 

Mae’r tabl isod yn disgrifio’r ddau brif gategori o ran gyrwyr yn y Cyngor: 

Gyrrwr fflyd y Cyngor   Mae gofyn iddynt yrru cerbyd a gyflenwir gan y 
Cyngor ar gyfer rhywfaint neu'r cyfan o'u rôl.  
 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i yrrwr yn y categori 
hwn  
 

Gyrrwr fflyd llwyd   Mae gofyn iddynt yrru am resymau gwaith a thelir 
milltiroedd teithio iddynt gan ddefnyddio cerbyd 
preifat neu ddefnyddio cerbyd llogi dydd a drefnir 
drwy Wasanaeth Caffael y Cyngor. 

Gweler Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio 
Cerbydau Preifat am yrrwr yn y categori hwn  
 

                                                                                        

Nid yw’r polisi yn berthnasol i gymudo cyn i’r gyrrwr ddechrau gwaith, oni bai eu bod 

yn gyrru cerbyd a ddarparir gan yr Awdurdod.  
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3. Rolau a chyfrifoldebau  

3.1 Aelodau Etholedig  

 Yn cael eu cynghori ar y Polisi hwn gan Swyddog y Cyngor ac maent yn 

gyfrifol am sicrhau bod adnoddau digonol ar gael er mwyn galluogi 

gweithrediad y polisi hwn a’r holl fesurau angenrheidiol eraill er mwyn lliniaru 

risgiau rhagweladwy i’n cyflogeion a staff asiantaeth sy’n gyrru Fflyd y Cyngor 

fel rhan o’u dyletswyddau. 

 Penodir aelod etholedig sy’n meddu ar wybodaeth a phrofiad digonol yn 

Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch y Cyngor a byddant yn goruchwylio datblygiad 

y polisi hwn ac yn gan ddwyn sylw aelodau Cabinet â'r portffolio cyfrifol, at 

faterion sy’n ymwneud â diogelwch cerbydau a gyrwyr. 

3.2 Prif Weithredwr 

Mae’r Prif Weithredwr yn meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau y caiff polisi 

Gyrru yn y Gwaith y Cyngor ei weithredu a’i gynnal.  Bydd y Prif Weithredwr yn 

hwyluso darpariaeth systemau er mwyn cyflawni’r canlynol: 

 Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am iechyd, diogelwch a lles yr holl gyflogeion 

yn uniongyrchol, ynghyd ag unrhyw unigolion eraill y gallent gael eu heffeithio 

gan unrhyw yrru a gyflawnir ar ran yr Awdurdod fel rhan o’u dyletswyddau. 

 Sicrhau cyfranogiad, ymrwymiad a chyfraniad ar bob lefel yn y Cyngor wrth 

wella diogelwch ein cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, 

gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n gyrru yn eu gwaith. 

 Sicrhau bod systemau yn lle i gydymffurfio gyda pholisi Gyrru yn y Gwaith – 

Fflyd y Cyngor a’r  trefniadau cysylltiedig. 

3.3 Tîm Iechyd a Diogelwch  

Bydd y Rheolwr a’r tîm Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am baratoi ac adolygu’r polisi 

hwn.  Yn ogystal, byddant yn: 

 Cynorthwyo gyda, monitro ac yn archwilio’r archwiliadau dirybudd a gyflawnir 

gan y Tîm Rheoli Fflyd ar gerbydau’r fflyd. 

 Ar ôl i reolwr llinell / goruchwylydd gwblhau ymchwiliad rheoli digwyddiad, 

adolygu’r ymchwiliad ac os teimlir bod hynny’n briodol, cyflawni ymchwiliad 

pellach i ddigwyddiadau gyrru ac achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd yn 

y gwaith, ac/neu y gallent fod wedi bod yn beryglus. 

 Cynorthwyo gydag asesiadau risg gweithgarwch gyrru cymhleth/peryglus 

iawn yn y gwaith. 

 Cynorthwyo’r tîm dysgu a datblygu i ddatblygu rhaglen e-ddysgu gyrru mewn 

ffordd ddiogel yn y gwaith. 
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 Cydweithio gyda’r maes Gwasanaeth perthnasol ac AD os bydd 

digwyddiadau gyrru yn y gwaith lle y credir bod ymddygiad di-hid, cyffuriau 

neu alcohol yn ffactor cyfrannol. 

 Adrodd digwyddiadau RIDDOR y mae gofyn adrodd amdanynt i HSE a chael 

cyswllt gyda HSE, yr Heddlu ac asiantaethau gorfodi allanol eraill yn ôl y 

gofyn. 

3.4 Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

Mae gan Gyfarwyddwr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

gyfrifoldeb cyffredinol dros gydymffurfio gydag iechyd a diogelwch yn eu meysydd 

gwasanaeth.  Yn ogystal, ceir y disgwyliad, o bennaeth y Cyngor i lawr, y dylai 

unigolion arwain trwy esiampl bersonol a dilyn y canllawiau yn y polisi hwn, o ran y 

ffordd y maen nhw yn gyrru eu hunain ac wrth annog cydweithwyr a chyflogeion i 

yrru mewn ffordd ddiogel a cyfrifol.  

Bydd Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cyflawni rôl Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch gan 
ddwyn sylw y Grŵp Arwain at faterion diogelwch sy’n ymwneud â gyrwyr, y Fflyd 
Llwyd a Fflyd y Cyngor. 

 
3.5 Cynrychiolwyr Diogelwch Undebau Llafur 

Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn cyflawni rôl pwysig wrth sicrhau yr ymgynghorir yn 

llawn gyda chyflogeion ynghylch polisïau’r Cyngor am yrru’n ddiogel, diweddariadau  

ynghylch gyrru ac iechyd yn y gwaith ac annog cyfathrebu agored rhwng rheolwyr, 

undebau a chyflogeion, a’u bod yn ymgysylltu â’r rhain.  Mae Cynrychiolwyr 

Diogelwch yn helpu trwy: 

 Fynychu cyfarfodydd Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch a chyfleu gwybodaeth 

i’r gweithlu a chasglu adborth. 

 Adrodd pryderon / problemau sy’n gysylltiedig â gyrru yn y gwaith sydd wedi 

nodi neu sydd wedi cael eu cyfeirio atynt i’w goruchwylydd / rheolwr llinell 

neu’r maes gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.  Os na chaiff y rhain eu 

datrys wedi hynny, trwy eu cyfeirio at gyfarfod y Cynrychiolwyr Iechyd a 

Diogelwch neu i’r tîm iechyd a diogelwch ac, os na chaiff ei ddatrys mewn 

modd amserol, i esgoli i'w Undeb i'w hystyried ymhellach.   

 Arwain trwy esiampl bersonol. 

 Amlygu pryderon gyrru yn y gwaith o lefel weithredol. 

 Cynnig adborth a chyfrannu at yr adolygiad o’r polisi hwn. 
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3.6 Cyfrifoldebau Rheolwyr a Chyflogeion  

Gweithgarwch 
gyrru yn y 
gwaith 

Rhaid i Oruchwylwyr / 
Rheolwyr: 

Rhaid i gyflogeion: 

Fflyd y 
Cyngor a 
cherbydau 
personol  

 Sicrhau bod eu cyflogai wedi 
darllen, deall a llofnodi’r polisi 
cytundeb gyrrwr pan gawsant 
eu penodi a bob blwyddyn 
wedi hynny. 

 Nodi manylion trwydded yrru y 
cyflogai ar system CERI. 

 Sicrhau bod gan eu gyrwyr 
drwydded ddilys ar gyfer 
categori y cerbyd y maent yn ei 
yrru yn y gwaith. 

 Cynnal asesiadau risg sy’n 
ymwneud â gweithgareddau 
gyrru a chyfleu’r rhain i’w 
timau. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn adrodd 
am ddigwyddiadau gyrru trwy 
broses Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Cynnal ymchwiliad trylwyr o 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud 
â gyrru yn y gwaith trwy broses 
Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Sicrhau bod eu staff yn 
ymwybodol o’r polisïau a’r 
gweithdrefnau sy’n berthnasol i 
yrru yn y gwaith, gan gynnwys 
y polisi Camddefnyddio 
Alcohol a Chyffuriau, y polisi 
Absenoldeb Salwch, y polisi 
IaD, gofynion gweithio ar eich 
pen eich hun ac ati. 

 Monitro iechyd ac ymddygiad 
eu gyrwyr, gan gynnwys nifer y 
digwyddiadau, adborth gan 
archwiliadau gât ac 
adroddiadau cwynion ac ati a 
chymryd camau addas yn ôl yr 
angen. 

 Monitro iechyd a lles eu gyrwyr 
trwy oruchwylio, arfarniadau 
blynyddol a chymorth Iechyd 
Galwedigaethol yn ôl y gofyn 

 Cynghori'r tîm Rheoli Fflyd os 
caiff trwydded gyrrwr ei hatal 

 Darllen, deall a llofnodi’r 
cytundeb gyrrwr pan gânt eu 
penodi a bob blwyddyn wedi 
hynny. 

 Cydymffurfio a chydweithredu 
gyda’r rheolaethau a’r mesurau  
a roddwyd yn eu lle ynghylch 
gyrru mewn ffordd ddiogel yn y 
gwaith. 

  Meddu ar drwydded yrru ddilys      
ar gyfer y categori o gerbyd y 
maent yn ei yrru yn y gwaith.  

 Gyrru yn unol â chyfreithiau 
cyfredol y ffordd fawr a Rheolau’r 
Ffordd Fawr (e.e.  arwyddion a 
signalau traffig, cyfyngiadau 
cyflymder, defnyddio gwregysau 
diogelwch, llywio lloeren, camau 
i’w cymryd yn dilyn digwyddiadau 
ar y ffordd, ac ati). 

 Sicrhau bod unrhyw lwythi yn y 
cerbyd yn cael eu storio mewn 
ffordd ddiogel. 

 Bod yn ffit i yrru.  Os amharir ar 
addasrwydd i yrru (e.e.  cyflwr 
meddygol, cymryd 
meddyginiaeth ac ati), rhaid 
iddynt hysbysu eu goruchwylydd 
/ rheolwr llinell ar unwaith, gan 
hysbysu DVLA yn ôl y gofyn. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
geisiadau am brofion cyffuriau 
ac alcohol fel yr amlinellir yn y 
cytundeb Gyrrwr. 

 Sicrhau bod eu golwg yn 
bodloni’r gofynion gofynnol ar 
gyfer gyrru a’u bod yn gwisgo 
sbectolau presgripsiwn neu 
lensys cywirol bob amser pan yn 
gyrru os oes eu hangen. 

 Peidio defnyddio unrhyw 
ddyfeisiau electronig gan 
gynnwys ffonau symudol pan yn 
gyrru neu pan fydd y cerbyd 
ymlaen. 
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neu ei dirymu a gofyn am 
gyngor arbenigol gan eu 
Cynghorydd Adnoddau Dynol 
ar y mater.   

 Gweithio law yn llaw gyda 
phroses recriwtio AD er mwyn 
sicrhau y bodlonir y disgrifiad 
swydd a’r manyleb person 
(e.e. archwilio trwyddedau 
gyrru cyn penodi). 

 

 

 Adrodd am unrhyw 
ddigwyddiadau wrth yrru yn y 
gwaith i’w goruchwylydd / 
rheolwr llinell ar unwaith. 

 Cydymffurfio â pholisi di-fwg y 
Cyngor  

 Llenwi a chofnodi yr 
archwiliadau cerbyd dyddiol cyn 
eu defnyddio am y tro cyntaf bob 
dydd ac adrodd am unrhyw 
ddiffygion a nodwyd yn ystod yr 
archwiliad neu a fydd yn codi 
pan ddefnyddir y cerbyd pan fo 
hynny’n briodol. 

 Hysbysu eu goruchwylydd / 
rheolwr llinell o unrhyw 
euogfarnau gyrru heb eu 
disbyddu / pwyntiau cosb neu 
unrhyw erlyniadau / cyhuddiadau 
am droseddau sy’n gysylltiedig â 
gyrru sydd i ddod.  Cyflawni’r holl 
gamau y mae gofyn eu cyflawni 
er mwyn cynnal eu hawl i gael 
trwydded yrru gan gynnwys, ond 
heb ei gyfyngu i adnewyddu eu 
trwydded erbyn y dyddiad dod i 
ben a mynychu unrhyw brofion 
meddygol yn ôl y gofyn er mwyn 
adnewyddu’r drwydded. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’u 
trwydded. 

 Hysbysu eu goruchwylydd 
/rheolwr llinell ar unwaith o 
unrhyw reswm a allai arwain at 
atal neu ddirymu eu trwydded yn 
llawn neu’n rhannol. 

 Cynllunio eu teithiau gan 
ystyried y tywydd, amser y dydd 
a phan fo hynny’n berthnasol, 
cyfyngiadau amser e.e.  amser 
cychwyn cyfarfod. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
gofynnol er mwyn lleihau risg, 
cynnal cymhwysedd a 
gweithredu’r hyfforddiant hwn. 

Gyrru Fflyd y 
Cyngor  

 Sicrhau bod eu gyrwyr wedi 
mynychu’r holl hyfforddiant 
perthnasol e.e.  diweddariadau 
CDAT a MiDAS, hyfforddiant 

 Llenwi a chofnodi’r llyfr diffygion 
cerbyd dyddiol ac adrodd am 
unrhyw ddiffygion i’w 
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sy’n cynnig diweddariad IaD, 
sesiynau ymgyfarwyddo gyda 
cherbyd ac anerchiadau blwch 
offer sy’n berthnasol i’w 
dyletswyddau. 

 Sicrhau bod eu staff gyrru wedi 
mynychu hyfforddiant Fflyd a 
hyfforddiant swydd penodol cyn 
cychwyn ar eu dyletswyddau 
gyrru 

 Sicrhau bod gyrwyr yn darparu 
manylion trwydded yrru a 
cherbyd CPC Gyrrwr (pan fo 
hynny’n briodol) bob 6 mis er 
mwyn galluogi gwiriadau i 
gadarnhau neu ailddatgan 
cymhwysedd i yrru. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn cwblhau 
eu harchwiliadau gyrrwr dyddiol 
cyn defnyddio’r cerbyd am y tro 
cyntaf;  eu bod yn recordio’r 
rhain ac yn adrodd am unrhyw 
ddiffygion. 

 Hysbysu’r Adran Yswiriant o 
unrhyw yrrwr sy’n eich hysbysu 
chi eu bod wedi cael euogfarn / 
ardystiad gyrru er mwyn 
sicrhau parhad y sicrwydd. 

goruchwylydd / rheolwr llinell ar 
unwaith. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
ychwanegol gofynnol (MiDAS, 
CDAT, ac ati) am y math o fflyd 
y maent yn eu gyrru yn y gwaith 
a sicrhau eu bod yn cael eu 
diweddaru.  Yn ôl y gofyn, 
cyflawni’r 37 awr o hyfforddiant 
CPC gyrrwr dros gyfnod o 5 
mlynedd yn unol â rhaglen CPC 
Gyrrwr y Cyngor.  Yn ôl y gofyn, 
cario eu cerdyn CPC Gyrrwr 
gyda nhw bob amser pan 
fyddant yn gyrru Fflyd y Cyngor. 

 Cymryd seibiant o yrru fel sy’n 
ofynnol dan ddeddfwriaeth 
gyfredol. 

 
 
 

 

3.7 Rheoli’r Fflyd  

Mae Gwasanaeth Rheoli Fflyd y Cyngor yn gyfrifol am reoli’r fflyd y mae’r Cyngor yn 

berchen arno, yn ei brydlesu ac yn ei logi.  Mae hyn yn cynnwys: 

• Sicrhau cydymffurfiaeth gyda deddfwriaeth iechyd a diogelwch berthnasol a 
deddfwriaeth sy’n ymwneud gyda’r Fflyd / gyrru. 

• Cydymffurfio â’i rwymedigaethau fel deiliad Trwydded Gweithredwr, 
• Datblygu ac adolygu ei Asesiadau Risg a’i Systemau Gwaith Diogel trwy gael 

cyswllt gyda’r Uned Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, 
• Cynnal archwiliadau cydymffurfiaeth gyda gofynion gyrru a rheoli sy’n 

gysylltiedig â’r Fflyd, 
• Darparu neu drefnu darpariaeth hyfforddiant i yrwyr Fflyd e.e.  hyfforddiant 

CPC, MIDAS, CDAT a Thor Rheolau Gyrrwr, 
• Rheoli a goruchwylio contractwyr sy’n gysylltiedig â Rheoli’r Fflyd ar y safle,  
• Rheoli stociau tanwydd, 
• Gweithredu Unedau Cynnal a Chadw Trafnidiaeth (TMUs) y Cyngor, a leolir yn 

Nepo Glanyrafon ger Aberystwyth a Depo Penrhos ger Llandysul, y mae eu 
gwaith yn cynnwys: 
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o Cynllunio a chynnal archwiliadau wedi’u trefnu, cynnal a chadw a 
pharatoi ar gyfer profion Blynyddol / MOT, 

o Rhoi diagnosis ar gyfer namau a nodi diffygion;  cynnal neu drefnu 
gwaith trwsio yn ôl yr angen 

o Ymateb i / adfer fflyd sydd wedi bod mewn damwain neu y maent 
wedi torri i lawr (gan gynnwys bod ar alwad y tu allan i oriau swyddfa) 

o Cyflawni archwiliadau MOT Dosbarth 4 a 7, 
o Rheoli darnau a defnyddiau traul, 
o Gweithredu gweithgareddau yn unol â Systemau Gwaith Diogel ac 

Asesiadau Risg. 

 

4. Diwygio’r polisi  

Bydd y Cyngor yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi hwn yn ôl y gofyn er mwyn adlewyrchu 

newidiadau mewn deddfwriaeth, prosesau, argymhellion yn dilyn digwyddiad a chyfraith 

achosion. 

Sut y mesurir llwyddiant y polisi 

Mesurir llwyddiant y polisi hwn yn ôl y cynnydd neu’r gostyngiad mewn: 

 Nifer y digwyddiadau sy’n gysylltiedig â gyrru a adroddir. 

 Nifer y digwyddiadau adroddadwy sy’n gysylltiedig â gyrrwr y bernir y byddai wedi 

bod modd eu hosgoi. 

 Nifer yr achosion tor rheolau traffig a geir. 

 Nifer yr hysbysiadau erlyniadau gyrwyr bwriadedig a geir mewn perthynas â 

cherbydau Fflyd y Cyngor. 

 Costau trwsio a chynnal a chadw y Fflyd. 

 Costau ariannol eraill sy’n gysylltiedig gyda defnyddio cerbydau. 

 Cost gyfartalog hawliadau iawndal cyflogeion sy’n gysylltiedig gyda cherbyd. 

5. Atodiadau 

Atodiad 1  Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith  

Atodiad 2  Digwyddiad Gyrru – Siart Llif Adrodd 
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Cyngor Sir Ceredigion  

Cytundeb Gyrrwr/Gweithredwr Peirianwaith  

Mae’r cytundeb hwn yn nodi’r disgwyliadau, y gofynion a’r amodau ar gyfer yr holl 

gyflogeion y mae gofyn iddynt yrru neu ddefnyddio eitem yn y Fflyd wrth gyflawni eu 

dyletswyddau. 

Diffiniadau  

Fflyd y Cyngor  Pob cerbyd, peirianwaith a threlar y mae Cyngor Sir 

Ceredigion yn berchen arnynt, yn eu prydlesu neu’n eu 

llogi 

Gyrwyr  Yr holl gyflogeion y mae gofyn iddynt yrru a/neu 

ddefnyddio eitem o Fflyd y Cyngor wrth iddynt gyflawni 

eu dyletswyddau  

Cyflogeion  Unrhyw staff parhaol, dros dro, ysbeidiol, wrth gefn neu 

asiantaeth a gyflogir gan neu sy’n gweithio ar ran 

Cyngor Sir Ceredigion 

Rhaid i’r holl gyflogeion gytuno a chydymffurfio’n llawn â’r amodau canlynol, a 

gallai methu cydymffurfio arwain at ddirymu’r hawl i yrru/defnyddio cerbyd Cyngor 

Ceredigion a chamau disgyblu. 

Cyfrifoldebau personol cyflogeion: 

 Rhaid i gyflogeion hysbysu eu goruchwylydd /rheolwr llinell os bydd ganddynt 

unrhyw gyflyrau iechyd isorweddol newydd neu sy’n bodoli eisoes neu unrhyw 

namau corfforol neu synhwyraidd y gallent effeithio ar eu gallu i yrru / defnyddio 

eu cerbyd / peirianwaith mewn ffordd ddiogel.  Rhaid iddynt gyflwyno’u hunain 

pan ofynnir iddynt wneud hynny am asesiad iechyd blynyddol i asesu eu lles a’u 

haddasrwydd i yrru/defnyddio Fflyd y Cyngor. 

 Rhaid bod cyflogeion yn meddu ar drwydded ddilys i yrru neu defnyddio’r cerbyd, 

y peirianwaith neu’r trelar y maent yn ei ddefnyddio. 

 Rhaid i gyflogeion hysbysu eu goruchwylydd /rheolwr llinell o unrhyw euogfarnau 

gyrru / pwyntiau cosb heb eu disbyddu. 

 Rhaid i gyflogeion ufuddhau i reoliadau ffordd/ traffig a gyrru gyda gofal a sylw 

priodol bob amser. 

 Rhaid bod cyflogeion wedi cwblhau Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Gyrrwr 

Ceredigion (CDAT), hyfforddiant MIDAS (Cynllun Ymwybyddiaeth Gyrrwr Bws 

Mini) (pan fo hynny’n berthnasol) a chyfarwyddo gyda’r cerbyd (pan fo hynny’n 

briodol) ar gyfer y cerbydau, y peirianwaith neu’r trelar y maent yn ei ddefnyddio. 

 Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod nhw a phob teithiwr o dan 14 oed yn gwisgo 

gwregysau diogelwch fel sy’n ofynnol gan y gyfraith a pholisi y Cyngor. 
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 Rhaid i yrwyr atgoffa pob teithiwr 14 oed neu hŷn o'u cyfrifoldeb personol i wisgo 

gwregysau diogelwch fel sy'n ofynnol gan y gyfraith a pholisi y Cyngor. 

 Rhaid i unrhyw gyflogeion sy’n ymwneud ag unrhyw ddigwyddiad sy’n 

gysylltiedig â cherbyd / peirianwaith, adrodd hyn i’w rheolwr llinell ar unwaith, os 

oedd rhywun wedi cael dolur neu beidio, a waeth pa mor fach oedd y difrod i’r 

cerbyd neu’r peirianwaith.  Rhaid i yrwyr ddilyn y weithdrefn adrodd am 

ddigwyddiad fel yr amlinellir yn y siart llif adrodd am ddigwyddiad. 

 Ni ddylai cyflogeion darfu ar neu newid unrhyw offer lliniaru risg (gan gynnwys 

camerâu dangosfwrdd a thelemateg). 

 Rhaid i gyflogeion adrodd i’w rheolwr llinell os ydynt yn cymryd unrhyw 

feddyginiaeth dan bresgripsiwn (neu dros y cownter) y gallai effeithio ar eu gallu i 

yrru / defnyddio eu cerbyd / peirianwaith mewn ffordd ddiogel. 

 Mae gofyn i gyflogeion gydymffurfio â’r holl ofynion sy’n gysylltiedig â chynnal eu 

hawl i gael trwydded yrru, ond heb eu cyfyngu i: 

o adnewyddu eu trwydded ar yr adegau gofynnol a nodir ar eu trwydded yn 

unol â’u hoedran a / neu gyflyrau meddygol;  a 

o hysbysu DVLA o unrhyw gyflyrau meddygol adroddadwy newydd neu 

newidiadau i gyflwr meddygol sy’n bodoli eisoes, y gallai effeithio ar eu 

gallu i yrru. 

 Ni ddylai cyflogeion ysmygu na defnyddio sigaréts electronig mewn cerbydau. 

 Rhaid i gyflogeion y mae gofyn iddynt ddal cerdyn CPC Gyrrwr gyflawni’r 37 awr 

o hyfforddiant CPC gyrrwr pan fo hynny’n berthnasol dros gyfnod o 5 mlynedd.  

Rhaid i yrwyr gario eu cardiau CPC gyda nhw bob amser pan fyddant yn gyrru 

cerbydau / peirianwaith lle y mae gofyn meddu ar y CPC gyrrwr. 

 Rhaid i’r cyflogai gyflwyno manylion eu trwydded a’u cerbyd CPC bob 6 mis, wrth 

ofyn am lyfr archwilio diffygion newydd neu lyfr oriau gyrrwr neu yn ôl y gofyn 

gan eu rheolwr. 

 Dim ond at ddibenion gwaith y dylai cyflogeion ddefnyddio’r cerbyd (efallai y 

caniateir i rai cyflogeion fynd â cherbydau gartref;  os felly, ni ddylid defnyddio 

cerbydau’r Cyngor at ddibenion domestig / personol). 

Profion Cyffuriau ac Alcohol  

 Ni ddylai cyflogeion yrru / defnyddio unrhyw gerbydau neu offer os byddant dan 

ddylanwad sylweddau anghyfreithlon neu alcohol. 

 Er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y cytundeb hwn a’r Polisi Gyrru yn y 

Gwaith, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i fynnu bod Cyflogeion yn cael profion 

alcohol a/neu gyffuriau pan geir amheuaeth eu bod dan ddylanwad cyffuriau neu 

alcohol. 

 Hysbysir cyflogeion nad yw cais i gael prawf alcohol a chyffuriau ynddo’i hun yn 

dynodi y ceir amheuaeth eu bod wedi camymddwyn. 

 Pan gynhelir profion, bydd angen disgwylir i’r unigolyn lofnodi caniatâd 

ysgrifenedig i gael eu profi.  Ystyrir bod methu rhoi caniatâd, neu wrthod rhoi 

sampl dŵr, gwaed, gwallt neu sampl arall ar ôl cael cais rhesymol i’w roi, yn torri 

amodau’r cytundeb hwn ac fe allai arwain at gymryd camau disgyblu. 

 Bydd profion yn cael eu cynnal o dan gyfarwyddyd gwasanaeth allanol 

proffesiynol sy’n bodloni safonau proffesiynol, a bydd y gwasanaeth hwn yn 

dehongli canlyniadau profion.  Bydd staff yn gallu troi at gopi dyblyg o unrhyw 
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sampl a gymrwyd er mwyn eu galluogi i drefnu dadansoddiad annibynnol ohono, 

os ydynt yn dymuno gwneud hynny.  Trafodir trefniadau eraill sy’n ymwneud â’r 

gweithgarwch sgrinio gydag aelodau o staff sy’n cael eu heffeithio ar y pryd. 

 Wrth brofi am alcohol, bydd lefel alcohol yn y gwaed o 80mg o alcohol fesul 

100ml o waed neu fwy yn arwain at gamau disgyblu fel arfer. 

 

Cyfrifoldebau cyflogeion mewn perthynas â cherbydau / peirianwaith: 

 Rhaid i yrwyr sicrhau eu bod yn cwblhau eu harchwiliadau dyddiol cyn defnyddio 

cerbyd, peirianwaith neu drelar am y tro cyntaf bob dydd, gan gofnodi hyn yn eu 

Harchwiliad Dyddiol Gyrrwr. 

 Rhaid i yrwyr adrodd am unrhyw ddiffygion a nodir fel rhan o’u harchwiliad 

dyddiol, neu unrhyw rai sy’n codi wrth ddefnyddio, i’r Uned Cynnal a Chadw 

Trafnidiaeth ar unwaith, gan ddilyn unrhyw gyfarwyddyd a roddir. 

 Mae’r cyflogai yn gyfrifol am sicrhau bod y cerbyd / peirianwaith yn cael ei gadw 

mewn cyflwr glân a defnyddiadwy. 

 Mae gofyn i’r cyflogai gyflwyno’r cerbyd / peirianwaith / trelar i’w archwilio ar yr 

adegau gofynnol. 

 

PWYSIG  

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth;  rhaid i bob gyrrwr sicrhau eu bod yn 

cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a chyflogaeth. 

Efallai y bydd cyflogeion y canfyddir eu bod wedi achosi difrod i eitem o Fflyd y 

Cyngor, cerbyd trydydd parti neu eiddo trwy esgeuluso neu yrru heb ofal a sylw 

priodol, yn atebol, yn dilyn gwrandawiad disgyblu, am swm o hyd at £250 fel 

cyfraniad i gostau dros-ben yswiriant. 

 

DATGANIAD CYFLOGAI  

Rydw i wedi darllen a deall ac rydw i’n cytuno cydymffurfio â’r amodau uchod sy’n 

rhoi’r awdurdod i mi yrru/defnyddio Fflyd Cyngor Sir Ceredigion.  

Rydw i’n deall ac yn rhoi awdurdod penodol i Gyngor Sir Ceredigion ddidynnu o’m 

tâl neu daliadau eraill sy’n ddyledus i mi unrhyw arian y mae ei arnaf i’r Cyngor dan 

amodau’r Cytundeb hwn. 

 

Llofnod y cyflogai:……………………………………………………………………….......... 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………... 

Rhif y cyflogai: .........................................  

Dyddiad: ............................................................... 

Teitl y Swydd:……………………………………………………………………………………………. 
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Llofnod y rheolwr: .……………………………………………………………………………… 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………… 

Dyddiad:.............………………………………………………………………………………
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1. Cyflwyniad  

Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb tuag at ei gyflogeion ac eraill y gallent gael eu heffeithio gan 
ei weithredoedd.  Er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni’r ddyletswydd gofal hon, mae gofyn 
i’r Cyngor gydymffurfio gyda gofynion deddfwriaethol pan fydd cyflogeion yn defnyddio eu 
cerbydau eu hunain at ddibenion sy’n gysylltiedig â’u gwaith.  Ceir nifer o oblygiadau risg 
gan hyn i’r Cyngor ac i’w gyflogeion, y mae’n rhaid eu rheoli, megis lles, iechyd a 
diogelwch, trafnidiaeth, ac yswiriant. 
 
Ystyrir bod cerbyd cyflogai yn lleoliad gwaith pan gaiff ei ddefnyddio at ddibenion busnes 
eu cyflogwr, felly mae cyfrifoldebau ar gyflogwyr o ran asesu unrhyw risgiau a chymryd 
rhagofalon rhesymol ac ymarferol. 
 
Mae’r risgiau hyn yn cynnwys y gyrwyr heb fod yn meddu ar drwydded neu yswiriant, neu’r 
cerbydau heb fod yn addas i’r ffordd fawr neu’n addas i’r diben dan sylw, a allai arwain at 
risg damweiniau ac anafiadau, ac fe allai hyn gael ei ddilyn gan hawliadau iawndal ac 
erlyniadau dan gyfraith traffig ar y ffyrdd neu ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch. 

2. Datganiad polisi  

Mae’r polisi hwn yn nodi’n glir y disgwyliadau o’r cyflogeion hynny sy’n defnyddio cerbydau 
preifat wrth gyflawni gwaith y Cyngor a’r disgwyliadau ar eu rheolwyr llinell.  Mae’n bwysig 
bod pob rheolwr a chyflogai sy’n defnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith yn 
cydymffurfio â’r polisi hwn a’r gweithdrefnau, sy’n mabwysiadu arweiniad rheoli risg gyrru 
diogel Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE), sy’n cynnwys: 

 Gyrrwr diogel: a yw staff yn ffit ac yn gymwys i yrru’n ddiogel? 
 Cerbyd diogel: a yw cerbydau yn addas i’r diben ac mewn cyflwr diogel    

ar gyfer y ffordd fawr? 
 Taith ddiogel: a yw teithiau yn angenrheidiol ac a ydynt yn cael eu 

cynllunio?  

Pan fyddant yn y gwaith, mae’n ddyletswydd ar bawb: 

 Cymryd gofal rhesymol o’u diogelwch eu hunain 

 Cymryd gofal rhesymol o ddiogelwch eraill y gallent gael eu heffeithio gan yr hyn y 
byddwn yn ei wneud neu’n methu ei wneud 

 Cydweithredu fel y gallwn a glynu wrth bolisïau'r Cyngor fel y gallwn i gyd 
gydymffurfio â'n dyletswyddau a'n rhwymedigaethau cyfreithiol  

3. Cwmpas  

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i holl gyflogeion Cyngor Sir Ceredigion, staff a gyflogir 
mewn ysgolion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n 
gyrru eu cerbydau eu hunain neu gerbyd llogi sydd wedi'i drefnu drwy Dîm Caffael y 
Cyngor ar fusnes gwaith. 

Tudalen 100



5 
 

 

Mae’r tabl isod yn disgrifio’r ddau brif gategori o ran gyrwyr yn y Cyngor: 

Gyrrwr fflyd y Cyngor   Mae gofyn iddynt yrru cerbyd a gyflenwir gan y 
Cyngor ar gyfer rhywfaint neu'r cyfan o'u rôl.  

 

Gweler Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor am 
yrrwr yn y categori hwn  
 

Gyrrwr fflyd llwyd  Mae gofyn iddynt yrru am resymau gwaith a thelir 
milltiroedd teithio iddynt gan ddefnyddio cerbyd 
preifat neu ddefnyddio cerbyd llogi dydd a drefnir 
drwy Wasanaeth Caffael y Cyngor. 

Mae’r polisi hwn yn berthnasol i yrrwr yn y categori 
hwn  
 

                                                                                        

Nid yw’r polisi yn berthnasol i gymudo cyn i’r gyrrwr ddechrau gwaith  

  

Tudalen 101



6 
 

4. Rolau a chyfrifoldebau  

4.1 Aelodau Etholedig  

 Yn cael eu cynghori ar y Polisi hwn gan Swyddogion y Cyngor ac maent yn gyfrifol 
am sicrhau bod adnoddau digonol ar gael er mwyn galluogi gweithrediad y polisi 
hwn a’r holl fesurau angenrheidiol eraill er mwyn lliniaru risgiau rhagweladwy i’n 
cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff asiantaeth sy’n 
gyrru eu cerbydau eu hunain neu gerbydau a logir dan drefniant preifat at ddibenion 
gwaith  

 Penodir aelod etholedig sy’n meddu ar wybodaeth a phrofiad digonol yn Hyrwyddwr 
Iechyd a Diogelwch y Cyngor a byddant yn goruchwylio datblygiad y polisi hwn ac 
yn gan ddwyn sylw aelodau Cabinet â'r portffolio cyfrifol, at faterion sy’n ymwneud â 
diogelwch cerbydau a gyrwyr. 

4.2 Prif Weithredwr  

Mae’r Prif Weithredwr yn meddu ar y cyfrifoldeb cyffredinol dros sicrhau y caiff polisi Gyrru 
yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat, ei weithredu a’i gynnal.  Bydd y Prif 
Weithredwr yn hwyluso darpariaeth systemau er mwyn cyflawni’r canlynol: 
 

 Mae’r Prif Weithredwr yn gyfrifol am iechyd, diogelwch a lles yr holl gyflogeion yn 
uniongyrchol, ynghyd ag unrhyw unigolion eraill y gallent gael eu heffeithio gan 
unrhyw yrru a gyflawnir ar ran yr Awdurdod pan fyddant yn gyrru eu cerbydau 
preifat eu hunain neu gerbydau a logir dan drefniant preifat at ddibenion gwaith 

 Sicrhau cyfranogiad, ymrwymiad a chyfraniad ar bob lefel yn y Cyngor wrth wella 
diogelwch ein cyflogeion, llywodraethwyr, aelodau etholedig, gwirfoddolwyr a staff 
asiantaeth sy’n gyrru yn eu gwaith. 

 Sicrhau bod systemau yn lle i gydymffurfio gyda pholisi Gyrru yn y Gwaith – 
Defnyddio Cerbydau Preifat a’r trefniadau cysylltiedig. 
 

4.3 Tîm Iechyd a Diogelwch  

Bydd y Rheolwr a’r tîm Iechyd a Diogelwch yn gyfrifol am baratoi ac adolygu’r polisi hwn.  
Yn ogystal, byddant yn: 
 

 Ar ôl i reolwr llinell / goruchwylydd gwblhau ymchwiliad rheoli digwyddiad, adolygu’r 
ymchwiliad ac os teimlir bod hynny’n briodol, cyflawni ymchwiliad pellach i 
ddigwyddiadau gyrru ac achosion y bu ond y dim iddynt ddigwydd yn y gwaith, ac y 
gallent fod wedi bod yn beryglus. 

 Cynorthwyo gydag asesiadau risg gweithgarwch gyrru cymhleth/peryglus iawn yn y 
gwaith. 

 Cynorthwyo’r tîm dysgu a datblygu i ddatblygu rhaglen e-ddysgu gyrru mewn ffordd 
ddiogel yn y gwaith. 

 Cydweithio gyda’r maes Gwasanaeth perthnasol ac AD os bydd digwyddiadau 
gyrru yn y gwaith lle y credir bod ymddygiad di-hid, cyffuriau neu alcohol yn ffactor 
cyfrannol. 

 Adrodd digwyddiadau RIDDOR y mae gofyn adrodd amdanynt i HSE a chael 

cyswllt gyda HSE, yr Heddlu ac asiantaethau gorfodi allanol eraill yn ôl y gofyn. 
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4.4 Cyfarwyddwyr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol 

Mae gan Gyfarwyddwr Corfforaethol a Swyddogion Corfforaethol Arweiniol gyfrifoldeb 
cyffredinol dros gydymffurfio gydag iechyd a diogelwch yn eu meysydd gwasanaeth.  Yn 
ogystal, disgwylir iddynt arwain trwy esiampl bersonol a dilyn y canllawiau yn y polisi hwn, 
o ran y ffordd y maen nhw yn gyrru eu hunain ac wrth annog cydweithwyr a chyflogeion i 
yrru mewn ffordd ddiogel a cyfrifol. 
 
Bydd Cyfarwyddwr Corfforaethol yn cyflawni rôl Hyrwyddwr Iechyd a Diogelwch gan 
ddwyn sylw y Grŵp Arwain at faterion diogelwch sy’n ymwneud â gyrwyr, y Fflyd Llwyd a 
Fflyd y Cyngor. 
 

4.5 Cynrychiolwyr Diogelwch Undebau Llafur 

Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn cyflawni rôl pwysig wrth sicrhau yr ymgynghorir yn llawn 
gyda chyflogeion ynghylch polisïau’r Cyngor am yrru’n ddiogel, diweddariadau ynghylch 
gyrru ac iechyd yn y gwaith ac annog cyfathrebu agored rhwng rheolwyr, undebau a 
chyflogeion, a’u bod yn ymgysylltu â’r rhain.  Mae Cynrychiolwyr Diogelwch yn helpu trwy: 
 

 Fynychu cyfarfodydd Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch a chyfleu gwybodaeth i’r 
gweithlu a chasglu adborth. 

 Adrodd pryderon / problemau sy’n gysylltiedig â gyrru yn y gwaith sydd wedi nodi 
neu sydd wedi cael eu cyfeirio atynt i’w goruchwylydd / rheolwr llinell neu’r maes 
gwasanaeth perthnasol yn y lle cyntaf.  Os na chaiff y rhain eu datrys wedi hynny, 
trwy eu cyfeirio at gyfarfod y Cynrychiolwyr Iechyd a Diogelwch neu i’r tîm iechyd a 
diogelwch ac, os na chaiff ei ddatrys mewn modd amserol, i esgoli i'w Undeb i'w 
hystyried ymhellach.   

 Arwain trwy esiampl. 

 Amlygu pryderon gyrru yn y gwaith o lefel weithredol. 

 Cynnig adborth a chyfrannu at yr adolygiad o’r polisi hwn. 
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4.6 Cyfrifoldebau Rheolwyr a Chyflogeion  

Gweithgarwch 
gyrru yn y 
gwaith 

Rhaid i Reolwyr Llinell: Rhaid i gyflogeion: 

Fflyd y 
Cyngor a 
cherbydau 
personol  

 Sicrhau bod eu cyflogai wedi 
darllen, deall a llofnodi’r polisi 
cytundeb gyrrwr pan gawsant 
eu penodi a bob blwyddyn wedi 
hynny. 

 Nodi manylion trwydded yrru y 
cyflogai ar system CERI. 

 Sicrhau bod gyrwyr yn adrodd 
am ddigwyddiadau gyrru trwy 
broses Rheoli Digwyddiadau y 
Cyngor. 

 Pan fo hynny’n berthnasol, 
cynnal ymchwiliad trylwyr o 
ddigwyddiadau sy’n ymwneud â 
gyrru yn y gwaith trwy broses 
Rheoli Digwyddiadau y Cyngor.   

 Sicrhau bod eu staff yn 
ymwybodol o’r polisïau a’r 
gweithdrefnau sy’n berthnasol i 
yrru yn y gwaith, gan gynnwys 
y polisi Camddefnyddio Alcohol 
a Chyffuriau, y polisi 
Absenoldeb Salwch, y polisi 
IaD, gofynion gweithio ar eich 
pen eich hun ac ati. 

 Ceisio cyngor gan eu 
Cynghorydd AD os caiff 
trwydded gyrrwr ei hatal dros 
dro neu ei dirymu. 

 Gweithio law yn llaw gyda 
phroses recriwtio AD er mwyn 
sicrhau y bodlonir y disgrifiad 
swydd a’r manyleb person 
(megis archwilio trwyddedau 
gyrru cyn penodi). 

 

 

 Darllen, deall a llofnodi’r 
datganiad Defnyddiwr Cerbyd 
Preifat pan gânt eu penodi a bob 
blwyddyn wedi hynny. 

 Cydymffurfio a chydweithredu 
gyda’r rheolaethau a’r mesurau  
a roddwyd yn eu lle ynghylch 
gyrru mewn ffordd ddiogel yn y 
gwaith. 

 Meddu ar drwydded yrru ddilys      
ar gyfer y categori o gerbyd y 
maent yn ei yrru yn y gwaith. 

 Gyrru yn unol â chyfreithiau 
cyfredol y ffordd fawr a 
Rheolau’r Ffordd Fawr (e.e.  
arwyddion a signalau traffig, 
cyfyngiadau cyflymder, 
defnyddio gwregysau diogelwch, 
llywio lloeren, camau i’w cymryd 
yn dilyn digwyddiadau ar y 
ffordd, ac ati). 

 Sicrhau bod unrhyw lwythi yn y 
cerbyd yn cael eu storio mewn 
ffordd ddiogel. 

 Bod yn ffit i yrru.  Os amharir ar 
addasrwydd i yrru (e.e.  cyflwr 
meddygol, cymryd 
meddyginiaeth ac ati), rhaid 
iddynt hysbysu eu goruchwylydd 
/ rheolwr llinell a Thîm Rheoli y 
Fflyd ar unwaith, gan hysbysu 
DVLA yn ôl y gofyn. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
geisiadau sgrinio cyffuriau ac 
alcohol fel yr amlinellir yn y 
Datganiad Defnyddiwr Cerbyd 
Preifat.     

 Sicrhau bod eu golwg yn 
bodloni’r gofynion gofynnol ar 
gyfer gyrru a’u bod yn gwisgo 
sbectolau presgripsiwn neu 
lensys cywirol bob amser pan yn 
gyrru os oes eu hangen. 

 Peidio defnyddio unrhyw 
ddyfeisiau electronig gan 
gynnwys ffonau symudol pan yn 
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gyrru neu pan fydd y cerbyd 
ymlaen. 

 Adrodd am unrhyw 
ddigwyddiadau wrth yrru yn y 
gwaith i’w rheolwr llinell ar 
unwaith. 

 Cydymffurfio â pholisi di-fwg y 
Cyngor  

 Hysbysu eu rheolwr o unrhyw 
euogfarnau gyrru heb eu 
disbyddu / pwyntiau cosb neu 
unrhyw erlyniadau / cyhuddiadau 
am droseddau sy’n gysylltiedig â 
gyrru sydd i ddod. 

 Hysbysu eu 
goruchwylydd/rheolwr llinell ar 
unwaith o unrhyw reswm a allai 
arwain at atal neu ddirymu eu 
trwydded yn llawn neu’n rhannol. 

 Cyflawni’r holl gamau y mae 
gofyn eu cyflawni er mwyn 
cynnal eu hawl i gael trwydded 
yrru gan gynnwys, ond heb ei 
gyfyngu i adnewyddu eu 
trwydded erbyn y dyddiad dod i 
ben. 

 Cydymffurfio ag unrhyw 
gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â’u 
trwydded. 

 Cynllunio eu teithiau gan 
ystyried y tywydd, amser y dydd 
a phan fo hynny’n berthnasol, 
cyfyngiadau amser e.e.  amser 
cychwyn cyfarfod. 

 Mynychu unrhyw hyfforddiant 
gofynnol er mwyn lleihau risg, 
cynnal cymhwysedd a 
gweithredu’r hyfforddiant hwn. 

Gyrru 
cerbydau 
personol   

 Sicrhau bod eu gyrwyr yn 
ymwybodol o’r gofynion bod eu 
cerbydau yn addas i’r ffordd 
fawr bob amser, bod treth 
arnynt, eu bod yn meddu ar 
MOT cyfredol (pan fo hynny’n 
berthnasol) a’u bod yn meddu 
ar yswiriant priodol at ddefnydd 
busnes gan gynnwys, lle bo'n 
berthnasol, cario defnyddwyr 

 Cynnal archwiliadau rheolaidd o 
gyflwr / diffygion eu cerbyd, gan 
sicrhau bod eu cerbyd eu hunain 
yn cael ei wasanaethu, ei drwsio 
a’i gynnal a’i gadw. 

 Sicrhau bod treth ar eu cerbyd, ei 
fod yn meddu ar MOT cyfredol a’i 
fod yn meddu ar yswiriant priodol 
at ddefnydd busnes gan 
gynnwys, lle bo'n berthnasol, 
cario defnyddwyr gwasanaeth 
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gwasanaeth a/neu pan wneir 
unrhyw hawliadau treuliau. 

 

a/neu pan wneir unrhyw 
hawliadau treuliau.  Dylent 
ddiweddaru manylion eu cerbyd 
ar system CERI (hunan-
wasanaeth). 

 Diweddaru eu dyddiaduron 
electronig er mwyn sicrhau bod 
eu cydweithwyr a’u rheolwr llinell 
yn gwybod eu lleoliad am 
resymau diogelwch / gweithio ar 
eu pen eu hunain. 

 

5. Teithio at ddibenion gwaith 

5.1  Mae’r Cyngor yn gyfrifol am dalu costau teithio ei gyflogeion pan fyddant yn 
cyflawni gwaith swyddogol.  Mae teithio swyddogol yn golygu teithio y mae angen ei 
wneud at ddiben: 

 mynychu cyfarfodydd at ddibenion busnes swyddogol y Cyngor 

 mynychu cyrsiau hyfforddiant 

 teithiau a gyflawnir at ddibenion gwaith 
 
5.2 Nid yw teithio swyddogol yn cynnwys teithio o’r cartref i’r lleoliad gwaith arferol a’r 

daith yn ôl.  Gweler y canllawiau ynghylch Costau Teithio a Chynhaliaeth 
Swyddogion ar CeriNet am fanylion pellach 

6. Diwygio’r polisi  

Bydd y Cyngor yn adolygu ac yn diweddaru’r polisi hwn yn ôl y gofyn er mwyn adlewyrchu 

newidiadau mewn deddfwriaeth, prosesau, argymhellion yn dilyn digwyddiad a chyfraith 

achosion. 

7. Atodiadau 

Atodiad 1  Datganiad Defnyddiwr Cerbyd Preifat 
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Cyngor Sir Ceredigion 

Datganiad Defnyddiwr Cerbyd Preifat 

Rydw i’n deall y Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat, a’r gofynion sy’n 
ymwneud â defnyddio cerbyd preifat yn y gwaith.  Rydw i’n cydnabod mai fy nghyfrifoldeb 
i, pan fyddaf yn defnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith, yw sicrhau: 

 Fy mod yn meddu ar drwydded gywir i’w yrru a’m bod wedi sicrhau’r caniatâd cywir 
ar gyfer y cerbyd. 

 Y byddaf yn dangos fy nhrwydded gyrru pan fydd fy rheolwr llinell yn gofyn i mi 
wneud hynny 

 Bod y cerbyd yn cael ei wasanaethu ac yn cael ei gynnal a’i gadw mewn cyflwr 
addas ar gyfer y ffordd fawr, yn unol â deddfwriaeth diogelwch ar y ffyrdd a’i fod yn 
addas ar gyfer y dasg. 

 Y byddaf yn dangos, o gael cais, fy nhystysgrif MOT (yn ôl y gofyn). 

 Bod y defnydd o’r cerbyd yn cael ei gynnwys mewn polisi yswiriant priodol sy’n 
cynnwys defnydd at ddibenion busnes gan gynnwys, lle bo'n berthnasol, cario 
defnyddwyr gwasanaeth, a byddaf yn dangos y dystysgrif yswiriant pan fydd fy 
rheolwr yn gofyn am gael ei gweld. 

 Y byddaf yn dwyn sylw fy rheolwr llinell yn syth at unrhyw newid mewn 
amgylchiadau y gallai effeithio ar ddefnyddio cerbyd preifat at ddibenion gwaith, 
gan gynnwys unrhyw euogfarn am drosedd traffig, ymddangosiad cyflwr meddygol, 
salwch, anaf neu nam sy’n effeithio ar fy ngallu a’m haddasrwydd i yrru. 
 

Nodiadau  
Fel arfer, mae polisïau yswiriant at ddefnydd Cymdeithasol, Domestig a Phleser yn 
caniatáu teithio i’r man gwaith arferol o’r cartref ac yn ôl.  Rhaid i unigolion sicrhau bod eu 
defnydd bwriadedig o gerbyd preifat yn cael ei gynnwys at ddibenion busnes, am y cyfnod 
y caiff eu cerbyd ei ddefnyddio.  Os ceir unrhyw amheuaeth, dylai unigolion holi eu cwmni 
yswiriant a yw eu polisi yswiriant presennol yn darparu sicrwydd ar gyfer y defnydd 
bwriadedig cyn defnyddio cerbyd preifat at ddefnydd busnes y Cyngor.  Yn ogystal, mae 
hawliadau am iawndal neu anafiadau yn parhau i fod yn gyfrifoldeb personol. 
 
Disgwylir i yrwyr sicrhau eu bod wedi archwilio eu cerbyd er mwyn sicrhau ei fod yn addas 
i’r ffordd fawr cyn ei ddefnyddio at ddibenion busnes y cyngor. 
 

Sgrinio Cyffuriau ac Alcohol  

 Ni ddylai cyflogeion yrru / defnyddio unrhyw gerbydau neu offer os byddant dan 
ddylanwad sylweddau anghyfreithlon neu alcohol. 

 Er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y cytundeb hwn a’r Polisi Gyrru yn y 
Gwaith, mae’r Cyngor yn cadw’r hawl i fynnu bod Cyflogeion yn cael profion alcohol 
a/neu gyffuriau pan geir amheuaeth eu bod dan ddylanwad cyffuriau neu alcohol. 

 Hysbysir cyflogeion nad yw cais i gael prawf alcohol a chyffuriau ynddo’i hun yn 
dynodi y ceir amheuaeth eu bod wedi camymddwyn. 

 Pan gynhelir profion, disgwylir i’r unigolyn lofnodi caniatâd ysgrifenedig i gael eu 
profi.  Ystyrir bod methu rhoi caniatâd, neu wrthod rhoi sampl dŵr, gwaed, gwallt 
neu sampl arall ar ôl cael cais rhesymol i’w roi, yn torri amodau’r cytundeb hwn ac 
fe allai arwain at gymryd camau disgyblu. 
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 Bydd profion yn cael eu cynnal o dan gyfarwyddyd gwasanaeth allanol proffesiynol 
sy’n bodloni safonau proffesiynol, a bydd y gwasanaeth hwn yn dehongli 
canlyniadau profion.  Bydd staff yn gallu troi at gopi dyblyg o unrhyw sampl a 
gymrwyd er mwyn eu galluogi i drefnu dadansoddiad annibynnol ohono, os ydynt 
yn dymuno gwneud hynny.  Trafodir trefniadau eraill sy’n ymwneud â’r 
gweithgarwch sgrinio gydag aelodau o staff sy’n cael eu heffeithio ar y pryd. 

 Wrth brofi am alcohol, bydd lefel alcohol yn y gwaed o 80mg o alcohol fesul 100ml 
o waed neu fwy yn arwain at gamau disgyblu fel arfer. 
 

DATGANIAD CYFLOGAI / GYRRWR 

Rydw i wedi darllen a deall ac rydw i’n cytuno cydymffurfio â’r amodau uchod   

 

Llofnod:  ...……………………………………………………………………….......... 

Printiwch yr enw:  …………………………………………………………………………………... 

Rhif personol (Ceri): .........................................  

Dyddiad: ............................................................... 

Teitl y Swydd:……………………………………………………………………………………………. 

 

Llofnod y rheolwr: .……………………………………………………………………………… 

Printiwch yr enw:………………………………………………………………………………………… 

Dyddiad:.............………………………………………………………………………………
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 
 

 

ADRODDIAD I’R: 
 

  Cabinet 

DYDDIAD: 
 

  01  02  2022 

LLEOLIAD:   Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Polisïau Adnoddau Dynol: polisïau (1) Gyrru yn y Gwaith 
- Fflyd y Cyngor a (2) Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio  
Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) 
 

 

 
DIBEN YR ADRODDIAD: 

  
Rhoi adborth gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Adnoddau Corfforaethol yn dilyn cyfarfodydd a 
gynhaliwyd ar 27 Hydref 2021 a 13 Ionawr 2022 

 
CEFNDIR: 
 

Yn dilyn ystyriaeth gychwynnol gan Aelodau'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau 
Corfforaethol ar 27 Hydref 2021, ailddrafftiwyd y ddau bolisi i ymgorffori nifer o welliannau a 
awgrymwyd yn y cyfarfod hwnnw. 
 
Diolchodd Geraint Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol, i'r Cynghorydd Keith Evans, 
Aelod o'r Pwyllgor, am ei amser, ei gymorth a'i gyngor wrth ailddrafftio'r polisïau. 
 
 

 Ystyriodd y Pwyllgor y polisïau diwygiedig yn ei gyfarfod ar 13 Ionawr 2022 a chytunodd 
i argymell bod y Cabinet yn cymeradwyo'r canlynol: 
(1) Polisi Gyrru yn y Gwaith – Fflyd y Cyngor;  
(2) Polisi Gyrru yn y Gwaith – Defnyddio Cerbydau Preifat (Fflyd Llwyd) 

 
 
 

 

 
       
Y Cynghorydd Ivor Williams 

          Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Adnoddau Corfforaethol 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 
  
Teitl: Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau 

Tai Sector Preifat Ceredigion 
 

Pwrpas yr adroddiad: Er mwyn codi ymwybyddiaeth a chael sylwadau’r 
Aelodau Etholedig am y newidiadau i’r ddogfen bolisi 
mewn perthynas â rhoi grantiau a benthyciadau i 
wella tai yn y sector preifat 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio Cabinet a’r 
Aelod Cabinet: 

 
Y Cynghorydd Dafydd Edwards 
 

 
 
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai addasiadau 
bach a chanolig ar gyfer pobl anabl ar gael i bawb, hynny yw, argymhellwyd y 
dylid dileu’r Prawf Adnoddau Ariannol. Felly, gwnaed newidiadau i Bolisi 
Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai’r Sector Preifat er mwyn adlewyrchu 
argymhelliad Llywodraeth Cymru.  
Yn sgil y cynnydd mewn costau deunyddiau a llafur, cynyddwyd uchafswm y 
cymorth sydd ar gael ar gyfer yr addasiadau bach (a elwid gynt yn Grant Diogel, 
Cynnes a Saff) a’r Cymorth Atgyweirio Brys.   
Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi cynyddu’r uchafsymiau ar gyfer y 
benthyciadau di-log a roddir gan yr Awdurdod Lleol ac mae gwybodaeth 
fanylach am y benthyciadau di-log wedi’i chynnwys.  
 
Yn y gorffennol roedd y Panel Grantiau yn trafod unrhyw achosion lle’r oedd y 
taliadau atodol ar gyfer y Grantiau Dewisol i’r Anabl yn fwy na £15k, ynghyd ag 
unrhyw amgylchiadau arbennig neu unigryw. Addaswyd hyn fel bod y 
penderfyniad yn cael ei wneud yn unol â’r pwerau dirprwyedig a roddwyd i’r 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol (a nodir yn y Cyfansoddiad) gan ymgynghori 
â’r Aelod Cabinet perthnasol (tudalennau 11, 16, 22 a 23). 
 
 
 
 
Mae’r newidiadau hyn wedi’u cynnwys yn y polisi a dyma grynodeb ohonynt:  
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1. Newidiadau 

 Tudalen 9 – gwahanu grantiau gorfodol mawr a grantiau dewisol bach a chanolig 
y Grant Cyfleusterau i’r Anabl.  

 Tudalen 10 ac 11 – gwahanu grantiau gorfodol mawr a grantiau dewisol bach a 
chanolig y Grant Cyfleusterau i’r Anabl gydag uchafsymiau ar gyfer y grantiau.  

 Tudalen 12 – cynyddir yr uchafswm o Gymorth Atgyweirio Brys y gellir ei roi o 
£3,000 i £5,000 ynghyd â TAW a ffioedd.  

 Tudalen 13 a 14 – cynyddu uchafswm gwerth y Benthyciadau Troi Tai’n Gartrefi 
a’r Benthyciadau Gwella Cartrefi o £25,000 i £35,000 fesul uned, gydag amodau.   

 Tudalen 17 – gan fydd yr addasiadau bach a chanolig yn gyllid dewisol, bydd y 
sefyllfa’n cael ei monitro’n agos a bydd Therapydd Galwedigaethol neu 
Gynorthwyydd y Therapydd Galwedigaethol yn defnyddio system blaenoriaethu.   

 Tudalen 20 – ar y dudalen hon ceir manylion ynghylch yr hyn a ystyrir yn waith 
mawr.  

 Tudalen 23 a 24 – ar y tudalennau hyn cyflwynir gwaith canolig y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl, gan nodi’r math o waith, cymhwysedd a’r amodau sy’n 
berthnasol.  

 Tudalen 24 a 25 – ar y tudalennau hyn cyflwynir gwaith bach y Grant 
Cyfleusterau i’r Anabl (a elwid gynt yn Ddiogel, Cynnes a Saff), gan nodi’r math 
o waith, cymhwysedd a’r amodau sy’n berthnasol.  

 Tudalen 28 a 29 – cynyddu’r uchafswm o gymorth sydd ar gael ar gyfer Cymorth 
Atgyweirio Brys.  

 Tudalen 31 a 32 – Benthyciad Gwella Cartrefi – cynyddu’r uchafswm sydd ar 
gael gydag amodau ynghylch rhent ar gyfer landlordiaid. 

 Tudalen 36 – Benthyciad Troi Tai’n Gartrefi – cynyddu’r uchafswm sydd ar gael 
gydag amodau.  

 Tudalen 38 ac ymlaen – atodir Gweithdrefn Benthyciadau’r Awdurdod Lleol. 
 

Noder: Nid oes amodau ar gyfer ad-dalu’r grantiau ar gyfer addasiadau bach a 
chanolig. Nid ydy’r addasiadau sydd ynghlwm wrth y grantiau hyn, e.e. lifft risiau, 
mynediad lefel at y gawod, canllawiau cydio, rampiau ac ati, yn dueddol o gynyddu 
gwerth yr eiddo.  
 
 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad Effaith 
Integredig? Os naddo, nodwch 
pam 

 
Do 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 
Argymhelliad / 
Argymhellion: 

Gofynnir i’r Aelodau ystyried a chytuno ar y 
newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol 
Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat 
Ceredigion.  
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Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Er mwyn sicrhau bod Polisi Ariannol Benthyciadau a 
Grantiau Tai Sector Preifat Ceredigion yn cael ei 
weithredu’n effeithiol.  
 

Trosolwg a Chraffu:  
 

Fframwaith Polisi: 
 

Mae adroddiad y Polisi hwn yn gydnaws â’r 
blaenoriaethau sydd yn y canlynol:  
Cynllun Llesiant Lleol Ceredigion 2018-2023;  
Strategaeth Gorfforaethol 2018-2022; 
Tai i Bawb: Strategaeth Tai Lleol i Geredigion 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu’r Economi 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

Dyrannwyd Grant Cyfalaf Penodol  

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

 

Goblygiadau o ran 
Staff: 
 

Dim 

Goblygiadau o ran 
Eiddo / Asedau: 
 

Dim 

Risg / Risgiau:  
 

Dim 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 (fel y 
mae’n berthnasol i Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl), 
a’r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) 
(Cymru a Lloegr) 2002 mewn perthynas â darparu 
cymorth ariannol i denantiaid a pherchnogion cartrefi 
yn y sector preifat. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Sector Preifat 
 

 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Donna Pritchard 
 

Swyddog Adrodd:  
 

Dyddiad:  
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1. CYFLWYNIAD 

Ym mis Gorffennaf 2002 gwnaeth y Llywodraeth newidiadau pwysig i ddeddfwriaeth grantiau 

tai, gan gyflwyno Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002. 

Mae'r gorchymyn hwn yn caniatáu i awdurdodau lleol lunio eu polisïau cymorth ariannol 

hyblyg eu hunain i dargedu eu cyllid er mwyn rhoi sylw i anghenion penodol am fenthyciadau 

a blaenoriaethau strategol. 

Erbyn hyn, y Grant Cyfleusterau i'r Anabl yw'r unig grant cenedlaethol mandadol, ac mae pob 

math arall o gymorth yn cael ei gynnig yn ôl disgresiwn y Cyngor. 

Yn sgil cyflwyno'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio, cyn y gall Awdurdod Lleol ddarparu 

unrhyw gymorth o dan y gorchymyn, rhaid ei fod wedi mabwysiadu polisi ar gyfer rhoi 

cymorth, a rhaid ei fod wedi dweud wrth y cyhoedd am y polisi hwnnw1.  Hefyd, rhaid iddo 

sicrhau bod copi llawn o'r polisi ar gael ar bob adeg resymol, a'i fod ar gael trwy'r post am dâl 

rhesymol.  Yna rhaid darparu unrhyw gymorth yn unol â'r polisi hwnnw. O ganlyniad, mae'n 

ddyletswydd ar Awdurdodau Lleol i sicrhau bod eu polisi cymorth ariannol yn cael ei 

ddiweddaru i adlewyrchu telerau'r cynllun hwn ac unrhyw gymorth arall y maent yn ei gynnig. 

Mae'r dibenion posibl ar gyfer darparu'r cymorth wedi eu hamlinellu yn Erthygl 3 yn y 

gorchymyn.  Mae hynny at y diben o wella amodau byw yn eu hardal, a gall Awdurdodau 

ddarparu cymorth uniongyrchol neu anuniongyrchol at y diben o alluogi rhywun i: 

• gael llety preswyl (waeth a yw yn yr ardal neu'r tu allan i'r ardal) – dim ond lle 

mae'r Awdurdod wedi caffael neu yn cynnig caffael (yn orfodol neu fel arall) y 

llety y mae'n byw ynddo, neu yn fodlon y byddai caffael llety arall i fyw ynddo yn 

darparu budd tebyg i'r budd a gawsai'r person hwnnw o wneud gwaith ar ei lety 

presennol; 

• mabwysiadu neu wella llety preswyl (boed hynny trwy addasu, trawsnewid neu 

helaethu); 

• atgyweirio llety preswyl; 

• dymchwel adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl; 

• lle mae adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl wedi cael eu dymchwel, i godi 

adeiladau sy'n cynnwys llety preswyl yn eu lle. 

Diffinnir 'llety preswyl' yn Rhan 2 y Gorchymyn fel adeilad neu ran o adeilad, carafán, 

cwch neu strwythur tebyg y mae rhywun yn byw ynddo neu sydd ar gael at ddibenion 

preswyl. 

 

Mae'r Gorchymyn yn datgan ymhellach2 y gellir darparu'r 'cymorth' ar unrhyw ffurf, a gall fod 

yn ddiamod neu'n ddarostyngedig i amodau, gan gynnwys amodau ynghylch ad-dalu'r 

                                            
1 Erthygl 4 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 
2 Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 
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cymorth neu ei werth (yn gyfan gwbl neu'n rhannol), neu gyfrannu at y gwaith a gwblhawyd 

gyda chymorth. 

Yn sgil cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae mwy o ffocws 

ar yr awdurdod lleol i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 

ei breswylwyr. Trwy alluogi i dai gael eu darparu a'u gwella, mae'r awdurdod lleol yn cyfrannu 

at nifer o'r saith nod llesiant, gan gynnwys Cymru lewyrchus, Cymru gydnerth, Cymru 

iachach, Cymru sy'n fwy cyfartal a Chymru o gymunedau cydlynus. 

 

Deddfwriaeth allweddol newydd sy'n effeithio ar y rheiny y mae arnynt angen cymorth yw 

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a ddaeth i rym ar 6 Ebrill 2016. 

Mae'r Ddeddf yn darparu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gwella llesiant pobl y mae arnynt 

angen gofal a chymorth, a gofalwyr y mae arnynt angen cymorth, ac ar gyfer trawsnewid 

gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Egwyddorion sylfaenol y Ddeddf yw: 

 

Llais a rheolaeth – rhoi unigolion a'u hanghenion wrth wraidd eu gofal, a rhoi llais a 

rheolaeth iddynt er mwyn cyrraedd y canlyniadau sy'n eu helpu i gael llesiant. 

Atal ac ymyrryd yn gynnar – cynyddu gwasanaethau ataliol o fewn cymunedau er mwyn 

lleihau uwchgyfeirio i fod yn angen critigol. 

Llesiant – cefnogi pobl i gyflawni eu llesiant eu hunain a mesur llwyddiant gofal a chymorth 

Cyd-gynhyrchu – annog unigolion i chwarae mwy o ran wrth ddylunio a darparu 

gwasanaethau. 

Yn ychwanegol at hyn, creodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 bŵer disgresiwn y cyfeirir ato fel 

'y pŵer llesiant' sy'n galluogi Awdurdodau Lleol i wneud popeth sydd, yn eu barn nhw, yn 

debygol o wella llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol eu hardal a/neu'r bobl 

ynddi, ar yr amod nad yw deddfwriaeth arall yn cyfyngu ar eu gallu i wneud hynny3. 

 

Serch hynny, nid yw Adran 2 yn galluogi'r Awdurdod Lleol i wneud unrhyw beth na all ei 

wneud oherwydd gwaharddiad neu gyfyngiad ar ei bwerau yn sgil unrhyw ddeddf (pryd 

bynnag y cafodd ei chadarnhau neu ei deddfu)4. 

 

Felly, rhaid i Awdurdodau Tai Lleol roi sylw i Adran 24, Deddf Llywodraeth Leol 19885 (yn 

amodol ar Adran 25) sy'n rhoi'r pŵer i'r Awdurdod Tai Lleol roi cymorth ariannol i unrhyw 

berson at y diben o gaffael, adeiladu, trawsnewid, adsefydlu, gwella, cynnal a chadw neu 

reoli (gan y person hwnnw neu rywun arall) unrhyw eiddo, sy'n cael ei osod yn breifat fel llety 

tai, neu y bwriedir ei osod yn breifat fel llety tai, neu mewn cysylltiad â hyn. 

 

                                            
3 Adran 2, Deddf Llywodraeth Leol 2000 
4 Adran 3, Deddf Llywodraeth Leol 2000 
5 Adran 24, Deddf Llywodraeth Leol 1988 
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Diffinnir llety preswyl sy'n cael ei osod yn breifat fel 'unrhyw gyfnod y mae'n cael ei ddefnyddio 

fel llety tai yn unol â les neu drwydded, o unrhyw ddisgrifiad, dan denantiaeth statudol, ac 

mae'r landlord agosaf yn rhywun heblaw Awdurdod Lleol'. 

 

Nodir yn Adran 25, Deddf Llywodraeth Leol 1988, fod angen caniatâd yr Ysgrifennydd 

Gwladol neu Weinidog cyn darparu cymorth ariannol, oni bai bod6 y cymorth neu'r budd yn 

cael ei roi wrth arfer unrhyw bŵer a gyflwynir gan Erthygl 3 Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 

(Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 20027. 

 

O ganlyniad, ac oherwydd natur eang Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru 

a Lloegr) 2002 a'r pwerau 'llesiant' cyffredinol a geir yn Neddf Llywodraeth Leol 2000, bydd 

Awdurdodau Lleol yn gallu rhoi cymorth ariannol trwy ddarparu cynlluniau grantiau a 

benthyciadau yn ôl disgresiwn ar gyfer yr amrediad llawn o ymgeiswyr, a gallant osod unrhyw 

amodau neu delerau sy'n briodol yn eu barn nhw yn yr amgylchiadau. 

 

2. DIBEN Y POLISI 

Diben y polisi hwn yw nodi blaenoriaethau ar gyfer buddsoddiad cyfalaf mewn tai a dangos 

sut y bydd y buddsoddiad hwn yn cynorthwyo i gyfrannu at y weledigaeth a geir yn 

Strategaeth Dai'r Cyngor, Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a Strategaeth 

Gorfforaethol y Cyngor, yn ogystal ag unrhyw gynlluniau rhanbarthol ar gyfer Canolbarth 

Cymru a/neu Orllewin Cymru e.e. Tyfu Canolbarth Cymru (ar gyfer adfywio) a/neu Fwrdd 

Cynllunio Rhanbarthol Gorllewin Cymru (ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol). 

 

Dylid darllen y Polisi law yn llaw â'r cynlluniau strategol hyn ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig 

eraill. 

Felly, mae'r Polisi hwn yn rhoi gwybodaeth i drigolion Ceredigion am y gwasanaeth cyngor a 

chymorth ariannol a allai fod ar gael gan y Cyngor i sicrhau bod y tai sy'n cael eu darparu yn 

ddiogel, yn ynni-effeithlon ac yn helpu i gynnal iechyd a llesiant preswylwyr. Mae'r polisi hwn 

ar gael i'r rheiny sy'n datblygu tai, perchnogion cartrefi yn y sector preifat a thenantiaid (yn 

amodol ar feini prawf penodol) ar draws y sir. 

Bydd y Polisi hwn yn disgrifio'n fanwl: 

• Y dewis llawn o gymorth a allai fod ar gael 

• Pwy sy'n gymwys i gael y cymorth hwn 

• Faint o gymorth sy'n cael ei gynnig 

• Amodau cyfreithiol sydd ynghlwm 

• Sut y dylent ymgeisio 

                                            
6 Adran 25 (1)(f) Deddf Llywodraeth Leol 1988 
7 Cylchlythyr 20/02 Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Cyfarwyddyd Adnewyddu 
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Bydd y cymorth yn cael ei dargedu at yr aelwydydd hynny sydd â'r angen mwyaf oherwydd 

eu hoed, anabledd neu anfantais ariannol, neu'n canolbwyntio ar ardaloedd wedi'u targedu 

yn ôl diffiniad y Cyngor fel y rhai sydd â'r angen mwyaf. 

Y bwriad gyda'r polisi hwn, felly, yw amlinellu'r grantiau mandadol a'r grantiau yn ôl disgresiwn 

sydd ar gael gan yr Awdurdod Lleol, gan gynnwys y meini prawf cymhwystra, yr â'r amodau 

a'r telerau y mae'r Awdurdod Lleol yn eu gosod ar gyfer y rheiny sy'n dymuno cael y cyllid 

hwn. Bydd y Polisi hwn yn disodli'r polisïau hynny sydd eisoes ar waith ar gyfer grantiau a 

benthyciadau y mae'r awdurdod lleol yn eu cynnig ar hyn o bryd, a daw i rym ar 1 Ionawr 

2022. 

 

3. AMCANION Y POLISI 

Mae'r polisi hwn yn cyfateb â nodau strategol y Strategaeth Dai Leol sy'n darparu sylfaen 

gadarn ar gyfer mynd i'r afael â'r heriau y mae gwasanaethau tai a gwasanaethau sy'n 

gysylltiedig â thai yn eu hwynebu yng Ngheredigion. Mae'r Strategaeth hon yn cydnabod y 

gallai tai fforddiadwy, cynaliadwy, o ansawdd da, gael effaith positif a hirdymor ar iechyd, 

ffyniant economaidd a chynaliadwyedd cymunedol Ceredigion. Mae'r strategaeth hefyd yn 

amlinellu'r sefyllfa bresennol o ran angen, cyflenwad, mynediad a fforddiadwyedd, ac yn 

edrych ar safonau tai, a gofynion Ceredigion yn y dyfodol. At hynny, mae'r polisi cymorth 

ariannol hwn yn galluogi gweithgareddau sy'n cyfrannu at flaenoriaethau Strategaeth 

Gorfforaethol y Cyngor sy'n ymwneud yn benodol â Hwyluso Cydnerthedd Unigolion a 

Theuluoedd trwy 'hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn cartrefi diogel, fforddiadwy 

a hygyrch.' 

Felly, prif amcanion Polisi Cymorth Ariannol y Cyngor ar gyfer Benthyciadau a Grantiau Tai 

yw: 

• Gwella cyflwr a diogelwch tai yn y Sir gyda'r nod sylfaenol o wella iechyd a llesiant 

preswylwyr. 

• Cynyddu'r ddarpariaeth tai trwy wella neu drawsnewid adeiladau sydd eisoes yn bodoli 

at ddefnydd preswyl. 

• Hyrwyddo'r gallu i fyw'n annibynnol trwy addasu eiddo yn y Sir, gan alluogi pobl ag 

anableddau i aros yn eu cartrefi eu hunain. 

• Hwyluso cartrefi cynhesach a mwy diogel y gall mwy o breswylwyr oedrannus a 

hyglwyf y Sir barhau i fyw ynddynt. 

• Cynorthwyo i ostwng y nifer o aelwydydd sy'n byw mewn tlodi tanwydd, trwy wella 

effeithlonrwydd ynni cartrefi, ac ar yr un pryd gweithio ar ran preswylwyr i ddenu cyllid 

allanol o amrywiaeth o ffynonellau (Llywodraeth Cymru, Cwmnïau Cyflenwi Ynni ayb) 

i gadw cost mesurau effeithlonrwydd ynni i'r lleiaf posibl ar gyfer perchentywyr. 

• Gwneud y defnydd gorau o'r adnoddau sydd ar gael i wneud gwelliannau tai ar gyfer 

y rheiny sydd â'r angen mwyaf. 
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4. MATERION ALLWEDDOL 

Newid Diwylliant – O ganlyniad i ostyngiad yn y cyllid cyfalaf a fu ar gael gan Lywodraeth 

Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, mae argaeledd cyllid ar gyfer grantiau tai wedi gostwng 

yn sylweddol ac wedi dod i ben yn y rhan fwyaf o amgylchiadau. Felly, er mwyn manteisio i'r 

eithaf ar y cyllid sydd ar gael a sicrhau bod y stoc tai'n cael ei wella'n barhaus yn y sir, 

cydnabyddir bod angen defnyddio adnoddau prin mewn ffordd sy'n fwy cynaliadwy ac 

effeithiol. Mae'r polisi hwn, felly, yn cadarnhau'r angen i newid diwylliant cymorth grant trwy 

annog perchentywyr i gynnal a chadw ac atgyweirio eu cartrefi eu hunain, yn y lle cyntaf, trwy 

eu dulliau eu hunain, gan ddefnyddio cymorth trwy fenthyciadau gwella cartrefi lle maent ar 

gael ac, mewn amgylchiadau penodol ar gyfer pobl hyglwyf a/neu'r henoed, trwy'r cymorth 

grant sydd ar gael. 

Cyflwyno HWYLUSO – Cymorth i Fyw'n Annibynnol – Er mis Ebrill 2016, mae Llywodraeth 

Cymru wedi lansio HWYLUSO sy'n dod â'r trefniadau presennol ar gyfer darparu addasiadau 

at ei gilydd trwy adeiladu ar y dewis o raglenni unigol a ffrydiau cyllid sydd ar gael ar hyn o 

bryd. Cafodd ei ddylunio i gynnig yr un addasiadau syml, a gwasanaeth safonol, i unigolion 

ni waeth beth yw eu daliadaeth.  Gwna hyn trwy fynd i'r afael â'r cysyniad o ddarparu 

addasiadau i'r cartref ar gyfer y defnyddiwr/cleient mewn tri chategori neu fath cyffredinol – 

bach, canolig, mawr. Ni waeth beth yw'r ddaliadaeth, neu sut y mae'r addasiadau'n cael eu 

hariannu, bydd y ffordd sylfaenol y bydd y defnyddiwr yn cael yr addasiadau y mae arno eu 

hangen yn dilyn un o'r tri chategori yma. Mae'r gwaith a ddiffinnir o fewn pob un o'r categorïau 

addasiadau'n cynnwys tri chategori cyffredinol o gymorth: 

• "Bach" e.e. rheiliau cydio a rheiliau grisiau, tapiau lifer. Ni fydd prawf modd ar gyfer y grant 

hwn 

• "Canolig" e.e. addasiadau fel cawodydd cerdded-i-mewn, lifftiau ar y grisiau a rampiau. 

Ni fydd prawf modd ar gyfer y grant hwn 

• "Mawr" e.e. addasiadau sy'n gofyn am newidiadau strwythurol mawr i eiddo a/neu 

estyniad i eiddo.  Bydd prawf modd ar gyfer y grant hwn 

 

Mae'r diwygiad polisi hwn, felly, yn ymgorffori'r categorïau addasiadau newydd hyn. 

 

Cronfa Benthyciadau – Mae LlC yn cefnogi ac yn annog y dulliau arloesol hyn gan gynnwys 

cyfuniadau o grant/benthyciad, benthyciadau a rhyddhau ecwiti.  Bydd benthyciadau gwella 

cartrefi yn darparu incwm gwerthfawr y gall yr Awdurdod ei ailddefnyddio wedi i'r benthyciad 

gael ei ad-dalu. Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi'r dull hwn ac wedi sicrhau bod nifer o 

gynnyrch benthyciadau ar gael – Benthyciadau Canol Trefi, Tro Tai'n Gartrefi, a Benthyciadau 

Gwella Cartrefi.  Gwelir y Cynlluniau hyn fel ffordd o ddarparu arian ychwanegol er mwyn i 

unigolion a busnesau wneud gwelliannau i gartrefi a gwaith trawsnewid a fydd yn cyfrannu at 

y rhaglen gyffredinol o wella ansawdd cartrefi a chynyddu'r cyflenwad tai. Gwelir y cronfeydd 

hyn fel ffordd newydd o ddarparu cyllid ar gyfer awdurdodau lleol, yn hytrach na darparu cyllid 

grant traddodiadol. Gall Awdurdodau Lleol fenthyg y cyllid gan Lywodraeth Cymru trwy'r 

'trafodiad ariannol' y mae'n rhaid ei ad-dalu i LlC o fewn cyfnod penodol o amser. 
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Rhwyd Diogelwch – Cydnabyddir y bydd angen rhyw fath o gymorth ariannol uniongyrchol 

mewn achosion lle na fydd perchentywyr sy'n amlwg yn agored i niwed yn gallu helpu eu 

hunain trwy ddefnyddio eu dulliau ariannol eu hunain.  Bydd cymorth ariannol uniongyrchol 

ar gael ar gyfer cyfleusterau i'r anabl, ac er mwyn delio â materion atgyweirio brys, gan 

gynnwys gwaith a wneir yn ddiofyn, lle bu angen i'r awdurdod lleol gamu i mewn i wneud 

gwaith ar ran preswylydd/perchennog yr eiddo. 

Model Llesiant Gydol Oed a Llesiant – datblygu gwasanaethau atal ac ymyrraeth 

gynnar – wrth ddatblygu a ffurfioli gwasanaethau integredig ar gyfer gofal cymdeithasol ac 

iechyd, mae ffocws cynyddol ar sicrhau bod pobl yn gallu parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain 

lle bo hynny'n bosibl. Gan gofio hyn, daw addasrwydd y cartrefi hyn ar gyfer perchentywyr, o 

ran eu cyflwr ac i ba raddau y gellir eu haddasu, yn fwyfwy pwysig. Mae hyn yn cael ei 

atgyfnerthu ymhellach gan y dyletswyddau a geir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 

Llesiant 2015. 

Mae'r Cyngor wrthi'n ceisio newid ar raddfa fawr i greu Model Gydol Oed a Llesiant newydd.  

Gweledigaeth y model yw 'sicrhau y bydd pob plentyn, person ifanc ac oedolyn yng 

Ngheredigion yn gallu cyrraedd eu potensial llawn.  Sicrhau mynediad teg i bawb at 

wasanaethau cyffredinol ac wedi'u targedu rhagorol sy'n cynnal iechyd a llesiant yr holl 

ddinasyddion.  Datblygu sgiliau a gwydnwch a fydd yn para oes ac yn galluogi unigolion i 

ymdopi'n dda â'r heriau a'r pwysau y gallant eu hwynebu.'  Mae hyn yn atgyfnerthu ymhellach 

y ffocws ar wella annibyniaeth a mynediad at wasanaethau. 

Eiddo Gwag – Mae canran sylweddol o eiddo gwag yn y Sir.  Mae eiddo gwag yn adnodd 

gwastraff.  Cynnig allweddol yn Strategaeth Dai'r Cyngor yw gweithio'n agos gyda phartner i 

brynu, adnewyddu a/neu rentu eiddo fu unwaith yn wag. 

 

Cynlluniau adfywio ar sail ardal a/neu effeithlonrwydd ynni – Mae'n amlwg bod 

ardaloedd yn y sir lle mae angen mabwysiadu dull mwy strategol ar gyfer gwella tai.  O bryd 

i'w gilydd, bydd cyllid ar gael megis Cartrefi Clyd Arbed sy'n ceisio gwella effeithlonrwydd 

ynni'r stoc tai neu gydnabod effaith allweddol tai ar waith adfywio ardaloedd. Ymdrecha'r 

awdurdod lleol i geisio am gyllid o'r fath, er mwyn sicrhau bod cyllid yn parhau i gael ei ddenu 

i'r ardal ar gyfer gwelliannau cyfalaf adfywio a/neu dai. 

 

5. Y CYMORTH ARIANNOL SYDD AR GAEL A'R AMODAU SYDD YNGHLWM 

Mae dyletswydd ar y Cyngor i ystyried pob cais am Grant Cyfleusterau i'r Anabl (GCA) 

mandadol, a weinyddir dan Ddeddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 (fel y'i diwygiwyd) 

a cheir manylion penodol am y grant yn y Ddeddf Seneddol honno ac mewn cyfarwyddyd 

cysylltiedig. Mae'r Cyngor hefyd yn darparu pedwar grant arall ar gyfer cyfleusterau i'r anabl 

– Cymorth gyda Chyfleusterau i'r Anabl, Grant Adleoli, Grant Cyfleusterau i'r Anabl (gwaith 

canolig) a Grant Cyfleusterau i'r Anabl (gwaith bach). Bydd pob cais am gymorth yn 
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ddarostyngedig i asesiad o angen gan aelodau o Borth Cynnal a Phorth Gofal y Cyngor. Rho'r 

polisi hwn y meini prawf i sicrhau bod grantiau'n cael eu dyfarnu gyda thegwch a chysondeb. 

 

Mae'r Awdurdod Lleol wedi ymrwymo i sicrhau bod anghenion y rheiny fu'n gwasanaethu yn 

y Lluoedd Arfog yn cael eu cydnabod. Bydd y Polisi Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl hwn yn 

sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i'r ceisiadau hynny a ddaw gan y rheiny fu'n gwasanaethu yn 

y Lluoedd Arfog, lle y mae eu hanabledd yn ganlyniad i wasanaethu yn y Lluoedd Arfog. 

 

At hynny, er mwyn gwireddu amcanion y polisi hwn ac, yn sgil hynny, nodau strategol 

ehangach Amcanion Corfforaethol yr Awdurdod Lleol a Chynllun Llesiant y Bwrdd 

Gwasanaethau Cyhoeddus a dogfennau cysylltiedig, mae'r Cyngor yn rhoi'r cymorth canlynol 

fel grantiau a benthyciadau (mae'r rheiny sydd wedi eu labelu fel rhai sydd 'yn ôl disgresiwn' 

yn amodol ar y gyllideb sydd ar gael). 

HWYLUSO – Addasiadau Mawr (cyllid mandadol) 

• Grant Cyfleusterau i'r Anabl (Mawr) 

 

HWYLUSO – Addasiadau Bach a Chanolig (cyllid yn ôl disgresiwn) 

• Cymorth Addasiadau ar gyfer Pobl Anabl 

• Grant Addasiadau i'r Anabl (Canolig) 

• Grant Addasiadau i'r Anabl (Bach) 

• Grant Adleoli 

 

Atgyweiriadau Brys i'r Cartref (yn ôl disgresiwn) 

• Cymorth ar gyfer atgyweiriadau brys 

• Benthyciad Oes 

• Cymorth ategol gydag iechyd a thai 

 

Benthyciadau Gwella Cartrefi (yn ôl disgresiwn) 

• Benthyciad Gwella Cartrefi (Diogel, Cynnes a Saff) 

• Benthyciad Troi Tai'n Gartrefi (Cynllun Benthyciadau Eiddo Gwag) 

Bydd argaeledd unrhyw gymorth Grant neu Fenthyciad yn amodol ar weithdrefn gosod 

cyllideb flynyddol y Cyngor. Cynigir pob grant/benthyciad nad yw'n fandadol yn ôl disgresiwn 

y Cyngor, ac mae'r fframwaith ar gyfer y grantiau/benthyciadau hyn yn amodol ar y Polisi 

hwn. 

Ceir manylion pob grant/benthyciad yn yr Atodiadau. 

Dyfernir rhai grantiau a/neu fenthyciadau ar yr amod y bydd yr ymgeisydd yn ad-dalu'r 

grant/benthyciad i'r Cyngor yn llawn os yw'r eiddo'n cael ei werthu neu os nad yw'n cael ei 

ddefnyddio yn ôl y bwriad o fewn cyfnod penodol o amser. Rhoddir manylion llawn amodau'r 

grant/benthyciad i'r ymgeisydd, yn ysgrifenedig, adeg cymeradwyo'r grant/benthyciad. 
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Mae cyfnod amodau'r grant/benthyciad yn dechrau ar y dyddiad y cwblheir y gwaith i foddhad 

y Cyngor. Gan ddibynnu ar y math o grant neu fenthyciad, cyflwynir pridiannau gyda'r 

Gofrestrfa Tir cyn cymeradwyo'r grant/benthyciad neu fel Pridiant Tir Lleol pan fydd y gwaith 

wedi ei gwblhau (gan ddibynnu ar y math o grant/fenthyciad) a'i werth. 

Cofrestrir Pridiant Tir Lleol yn erbyn yr eiddo mewn perthynas â Grantiau a Benthyciadau sy'n 

llai na £5,000 pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau. Bydd y pridiant tir hwn yn gwarantu'r arian a 

geir gan yr awdurdod lleol, ac yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir y 

pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir.  Cofrestrir 

unrhyw grant/benthyciad a delir dros £5,000 yn uniongyrchol fel Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir. 

Mewn rhai amgylchiadau, gellir ystyried hepgor amodau ar y grant/benthyciad. Y Rheolwr 

Tîm fydd yn gwneud unrhyw benderfyniadau ar hepgor ad-daliad wedi dod i gytundeb gyda'r 

Swyddog Arweiniol Corfforaethol a'r Aelod Cabinet priodol mewn cydweithrediad â'r 

Gwasanaethau Ariannol, gyda disgresiwn i ddwyn y penderfyniadau hyn gerbron y Panel 

Grantiau/Benthyciadau perthnasol fel y bo'n briodol. 

Mae amodau Grant Cyfleusterau i'r Anabl a osodir o dan y Polisi hwn yn parhau fel y diffinnir 

yn Neddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996 ac unrhyw Reoliadau cysylltiedig a wneir o 

dan y Ddeddf hon, yn ogystal â'r rheiny y manylir arnynt yn y Polisi hwn. Er bod y Polisi hwn 

yn rhoi arweiniad ar yr amodau, mae cyfarwyddyd manwl a datganiad cyfreithiol ar gael 

ynghylch y ddeddfwriaeth hon. 

Ar gyfer rhai mathau o grantiau a benthyciadau yn ôl disgresiwn, gosodir amodau ar 

grant/benthyciad naill ai trwy bridiant tir lleol neu Bridiant Cyfreithiol llawn gyda'r Gofrestrfa 

Tir, gan ddibynnu ar werth y benthyciad/grant. Diffinnir y pwerau sy'n galluogi'r awdurdod lleol 

i sicrhau'r pridiannau hyn o fewn Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio 2002, a chânt eu hamlinellu 

at sylw'r sawl sy'n ymgeisio am y grant/benthyciad o fewn y llythyr sy'n Cynnig y 

Grant/Benthyciad a/neu'r Cytundeb. Fel amod ar gyfer y cynnig o grant/benthyciad bydd yn 

rhaid i'r ymgeisydd gytuno bod pridiant tir lleol neu bridiant cyfreithiol yn cael ei warantu ar yr 

eiddo, ac unrhyw olynwyr â theitl os na ad-dalwyd yr arian cyn yr amser hwn. 
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5.1 Tabl o Amodau 

Grant/Benthyciad 

Math o Grant 

 

Cyfnod yr Amod Amodau Grant/Benthyciad  

 

ADDASIADAU HWYLUSO 

 

Grant Cyfleusterau i'r Anabl 

Mandadol (Mawr) 

10 mlynedd Uchafswm Grant = £36,000 

Rhaid i'r ymgeisydd barhau i fyw yn 
yr eiddo fel ei unig breswylfa am 
gyfnod cyfan yr amod ar y grant. 
 

Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
gwasanaeth gwella cartrefi mewnol 
ar gyfer pob GCA mandadol. 
 
Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol gefnogi 
cymorth i addasu. 

Cymorth Addasiadau ar 

gyfer Pobl Anabl (yn ôl 

disgresiwn) 

 

 

Adeg 

gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 

eiddo 

Uchafswm cymorth ariannol o 

£15,000 (gyda'r gallu yn ôl 

disgresiwn i gynyddu hyn gyda 

chytundeb y Panel Grantiau). DS, 

nid yw hwn yn gymorth grant, ond 

yn gymorth ariannol a ddarperir am 

y cyfnod y mae'r sawl sy'n ei 

dderbyn yn byw yn yr eiddo. 

 

Cymorth ariannol i'w ad-dalu wedi 
gwerthu/trosglwyddo'r eiddo.  Bydd 
Pridiant Cofrestrfa Tir yn gymwys. 
Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
Gwasanaeth Gwella Cartrefi 
Mewnol er y gellid ystyried 
eithriadau. 
 

Rhaid i asesiad ac argymhelliad 

Therapydd Galwedigaethol gefnogi 

cymorth i addasu. 

Grant Cyfleusterau i'r Anabl 

yn ôl Disgresiwn (Canolig) 

Dim amod: Uchafswm Grant = £36,000 

 

Rhaid defnyddio gwasanaethau'r 
Gwasanaeth Gwella Cartrefi 
Mewnol ar gyfer pob GCA yn ôl 
disgresiwn. 
 
Rhaid i asesiad ac argymhelliad 
Therapydd Galwedigaethol, 
Cynorthwyydd Therapydd 
Galwedigaethol neu Aseswyr 
Dibynadwy gefnogi cymorth i 
addasu. 
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Grant Cyfleusterau i'r 

Anabl yn ôl disgresiwn 

(Bach) 

Dim amod: Uchafswm Grant = £5,000 

 

Rhaid i'r ymgeisydd fyw yn yr 

annedd fel ei unig neu brif 

breswylfa. 

 

Rhaid i asesiad ac argymhelliad 

Therapydd Galwedigaethol, 

Cynorthwyydd Therapydd 

Galwedigaethol neu Aseswyr 

Dibynadwy gefnogi cymorth i 

addasu. 

Grant Adleoli 10 mlynedd Uchafswm Grant = £10,000 

Mae rhagdybiaeth yn erbyn dyfarnu 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl lle nad 
yw'r eiddo'n addas yn y tymor hir i 
anghenion yr ymgeisydd. 
 

Er mwyn cynorthwyo person anabl i 
symud i eiddo sy'n fwy addas lle y 
mae'n fwy cost-effeithiol nag 
addasu'r cartref presennol, ystyrir 
talu costau cyfreithiol a symud yn 
ychwanegol at y costau addasu. 
 

Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys (yn ôl disgresiwn) 

Cymorth ar gyfer 

atgyweiriadau brys (yn ôl 

disgresiwn) 

 

Adeg 

gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 

eiddo 

Uchafswm cymorth ariannol = 
£5,000. 
DS, nid yw hwn yn gymorth grant, 
ond yn gymorth ariannol a ddarperir 
am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn 
byw yn yr eiddo. 
 
Rhaid i'r ymgeisydd fyw yn yr annedd 
fel ei unig neu brif breswylfa a rhaid 
bod ganddo fudd perchennog yn yr 
annedd, neu raid ei fod yn denant yr 
annedd hwn fel unigolyn neu ar y cyd 
ag eraill ac yn meddu ar 
'ddyletswydd pŵer' i gyflawni'r holl 
waith dan sylw (e.e. yn achos 
tenantiaid, fel arfer mae dyletswydd 
neu 'rwymedigaeth i atgyweirio' ar y 
landlord ac nid y tenant), neu 
feddiannu'r annedd o dan deitl 
ecsgliwsif i feddiannu a roddwyd am 
oes. 
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Mewn perthynas â chartref symudol, 
rhaid i'r meddiannydd fodloni cyfnod 
cymhwyso preswylio o 3 blynedd. 

Benthyciad Oes 

  

Adeg 

gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 

eiddo 

Uchafswm benthyciad = £15,000 

 

Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir y 
pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir 
lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa 
Tir. 
 

Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 

cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir. 

Cymorth ategol gydag 

iechyd a thai 

 

Adeg 

gwerthu/trosglwyddo/gwaredu'r 

eiddo 

Dim uchafswm ond yn dibynnu ar y 
cyllid sydd ar gael. 
 
Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr 
pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 
gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 

Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 

cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir.  

Grantiau nad ydynt ar gael mwyach er bod amodau'r grantiau mewn grym o hyd. 

 

  

Grantiau Menter Arbennig 
(Ardal Adnewyddu 
Aberystwyth yn unig) 

a. Effeithlonrwydd ynni 

b. Trawsnewid – 
defnydd un aelwyd 

c. Trawsnewid – 

fflatiau 

hunangynhaliol 

10 mlynedd Gosodir swm y grant fel Pridiant Tir 
Lleol ar yr eiddo am gyfnod o 10 
mlynedd. 
 

BENTHYCIADAU 

  

Troi Tai'n Gartrefi (Cynllun 

Benthyciad Eiddo Gwag) 

  

Am gyfnod cyfan y benthyciad Uchafswm benthyciad = £25,000 yr 
uned o lety 
Gwarantir benthyciadau fel pridiant 
cyntaf neu ail bridiant yn erbyn Teitl y 
Gofrestrfa Tir. 
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Uchafswm benthyciad lle mae rhenti 

yn seiliedig ar Gyfradd Lwfans Tai 

Lleol = £35,000 yr uned o lety. 

Benthyciad Gwella Cartrefi 

  

Am gyfnod cyfan y benthyciad Uchafswm benthyciad = £35,000 yr 

uned o lety 

 

Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 
caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd 
ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr 
pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 
gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 

Ar gyfer benthyciadau dros £5,000 

cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir. 

 

 

5.2 Hepgor Amodau'r Grant/Benthyciad 

Mewn rhai amgylchiadau, gall y Cyngor ddefnyddio'i ddisgresiwn i hepgor ad-daliad 

grant/benthyciad. Caiff pob achos ei ystyried yn unigol ac mae'n gyfrifoldeb ar y sawl sy'n 

ymgeisio am y grant/benthyciad i brofi bod rhesymau cyfreithlon dros ei anallu i gadw at yr 

amodau. Bydd y Rheolwr Corfforaethol â chyfrifoldeb dros grantiau a benthyciadau ar gyfer 

addasiadau yn gwneud penderfyniad ar y cyd â'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol a'r Aelod 

Cabinet priodol mewn cydweithrediad â'r Gwasanaethau Ariannol pan dderbynnir cais 

ysgrifenedig sy'n cynnwys y dogfennau ategol gofynnol. 

Gellir cael copi o amodau'r grant/benthyciad gan y Gwasanaeth Tai o dan y Porth Gofal ac 

maent yn benodol i'r math o grant/benthyciad a dderbynnir. 

Mae pethau penodol y mae'r Cyngor yn eu hystyried cyn gorfodi'r gofyniad i ad-dalu Grant 

Cyfleusterau i'r Anabl mawr.  Un o'r pethau hyn yw ei fod yn fodlon ei bod yn rhesymol gofyn 

am ad-daliad, a bydd yn ystyried y canlynol yn unol â Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 

1996/Caniatâd Cyffredinol Grant Cyfleusterau i'r Anabl (Amodau'n ymwneud â chymeradwyo 

neu dalu'r Grant) 2008: - 

• i ba raddau y byddai'r sawl sy'n derbyn y grant yn dioddef caledi ariannol petai gofyn 

iddo ad-dalu cyfran o'r grant neu'r cyfan ohono; 

• a fyddai gwaredu'r eiddo yn galluogi i dderbynnydd y grant gymryd swydd, neu newid 

lleoliad cyflogaeth y derbynnydd; 
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• a fyddai'r eiddo'n cael ei waredu am resymau sy'n gysylltiedig ag iechyd corfforol neu 

iechyd meddwl neu lesiant meddwl derbynnydd y grant neu breswylydd anabl yr eiddo; 

ac 

• a fyddai'r eiddo'n cael ei waredu i alluogi derbynnydd y grant i fyw gyda, neu gerllaw, 

unrhyw un sy'n anabl neu'n eiddil ac arnynt angen gofal y mae derbynnydd y grant yn 

bwriadu ei ddarparu, neu y mae'r person y mae derbynnydd y grant wedi symud i fyw 

gydag ef neu hi yn bwriadu darparu gofal y mae ar dderbynnydd y grant ei angen 

oherwydd anabledd neu eiddilwch. 

• Yn ogystal, ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl yn ôl disgresiwn, ystyrir adeg 

derbyn y cais gan yr ymgeisydd/aelod o'r teulu petai amodau'r grant yn cael eu gorfodi 

a fyddai'n arwain at galedi ariannol diangen; gwaredir yr eiddo am resymau sy'n 

gysylltiedig ag iechyd neu lesiant corfforol neu feddyliol derbynnydd y grant neu 

feddiannwr anabl yr eiddo/aelod o'r teulu. 

 

6. ASIANTAETHAU GWELLA CARTREFI 

Yn aml, gall fod yn anodd dod o hyd i gontractwr adeiladu dibynadwy, cael amcanbrisiau a 

chomisiynu cynlluniau. Felly, mae'r Cyngor yn annog y rheiny sy'n ymgeisio am 

grant/benthyciad i ddefnyddio Gwasanaeth Goruchwylio Gwasanaeth Tai neu wasanaeth 

Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, i'w helpu gyda'r broses o ymgeisio am grant. Gall y Cyngor 

a Gofal a Thrwsio benodi contractwyr a goruchwylio unrhyw waith a wneir gyda chymorth 

grant, ar ran cleientiaid, fel bod y broses mor hwylus â phosib. 

Fel arall, gall penseiri neu syrfewyr adeiladau â'r cymwysterau priodol ddarparu'r gwasanaeth 

hwn yn breifat i ymgeiswyr y grantiau. Gellir ystyried ffioedd gwasanaethau goruchwylio (hyd 

at uchafswm penodol) fel cost sy'n gymwys ar gyfer y grant, a'i gynnwys yn swm y grant a 

ddyfernir. 

6.1 Gwasanaeth Goruchwylio Gwelliannau i Gartrefi Ceredigion 

Er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn hygyrch ac yn caniatáu i bob aelwyd dderbyn y 

grantiau yn effeithiol, gan gynnwys aelwydydd pobl hyglwyf a/neu oedrannus, mae'r Cyngor 

yn cynnig gwasanaeth goruchwylio llwyr yn fewnol. 

Daw mwyafrif y ceisiadau am grant gan y Cyngor o aelwydydd hyglwyf neu oedrannus, ac 

wrth ddewis defnyddio Gwasanaeth Goruchwylio'r Cyngor, mae'n cael gwared ar y pryder a'r 

straen sy'n gallu codi wrth geisio am grant a goruchwylio gwaith adeiladwr wrth i'r gwaith fynd 

yn ei flaen. 

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae nifer uchel o ymgeiswyr am grantiau wedi defnyddio 

gwasanaethau'r Gwasanaeth Goruchwylio i weithredu ar eu rhan. Bydd staff yn trefnu prawf 

perchnogaeth, darlunio cynlluniau, cyflwyno ceisiadau ar gyfer Caniatâd Adeiladu a 

Rheoliadau Adeiladu a gwneud yr holl waith ffurfiol wrth benodi contractwr adeiladu addas 

(ar ran preswylwyr). Caiff y gwaith adeiladu ei wneud i amserlen y cytunir arni a chaiff ei 

oruchwylio gan ein syrfewyr cymwys hyd nes iddo gael ei gwblhau i safon foddhaol 
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6.2 Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru 

Gweithia'r Cyngor yn agos gyda Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, sy'n bodoli er mwyn 

cynorthwyo pobl hŷn a phobl anabl i atgyweirio a gwella eu cartrefi. Mae Gofal a Thrwsio yn 

arbenigo mewn helpu preswylwyr dros 65 oed i ddefnyddio amrywiaeth o wasanaethau. 

Maent hefyd yn gweinyddu'r Rhaglen Addasiadau Cyflym, Cynllun Diogelwch yn y Cartref, 

Cynllun Tasgmon ac yn cynnig help a chyngor ar fudd-daliadau, cynnal a chadw'r cartref a 

chyllid llesiannol posibl. 

Mae Gofal a Thrwsio hefyd yn cyflwyno ymholiadau ynghylch grantiau ar gyfer eu cleientiaid 

ac, mewn rhai amgylchiadau, yn cynnig gwasanaeth i benodi a goruchwylio contractwyr sy'n 

gallu gwneud gwaith y telir amdano gydag arian preifat. 

Mae'r Cyngor yn falch o weithio mewn partneriaeth â'r Asiantaeth Gofal a Thrwsio, sy'n 

darparu gwasanaethau atgyweirio, gwybodaeth ac eiriolaeth gwerthfawr sy'n rhan annatod o 

nodau'r polisi hwn. Am fanylion pellach, cysylltwch â Gofal a Thrwsio ar 01970 639920. 

 

7. GRANTIAU/BENTHYCIADAU A YSTYRIR MEWN AMGYLCHIADAU ARBENNIG 

Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd achlysuron pan na fydd ei bolisi cyffredinol yn darparu 

fframwaith ar gyfer amgylchiadau arbennig neu unigryw sy'n codi. Mewn amgylchiadau o'r 

fath, efallai y bydd angen ystyried darparu cymorth y tu allan i gwmpas y polisi. Mae'r 

enghreifftiau o amgylchiadau arbennig yn cynnwys gwella a thrwsio eiddo drws nesaf i'w 

gilydd, ynghyd ag addasiadau, trawsnewid, estyniadau, cynlluniau gwella tai ynni-effeithlon 

ac ailadeiladu waliau cynnal. Dyfernir cymorth ariannol mewn amgylchiadau arbennig ar 

argymhelliad swyddog yn unig, a rhaid cytuno iddo ymlaen llaw trwy broses penderfyniadau'r 

Cabinet y cytunodd y Cyngor arni, trwy awdurdod dirprwyedig a geir o fewn Cyfansoddiad y 

Cyngor i'r Swyddog Corfforaethol Arweiniol priodol a/neu Reolwr Corfforaethol sy'n gyfrifol 

am addasiadau tai a benthyciadau;, a'r Aelodau priodol o'r Cabinet ar gyfer y gwasanaethau 

hyn. 

 

8. GWAITH SY'N GYMWYS AR GYFER GRANT/BENTHYCIAD YNG NGHEREDIGION 

Swyddogion Addasiadau a Gwelliannau Tai, Safonau Tai ac Effeithlonrwydd Ynni'r Cyngor 

sy'n penderfynu ar yr holl waith sy'n gymwys ar gyfer grant/benthyciad, a byddant yn llunio 

manyleb ar gyfer y gwaith cymwys ymhob achos unigol. Bydd cost y gwaith yn cael ei phennu 

trwy ddefnyddio trefnlen safonol o brisiau, a chymharu hyn gyda dyfynbrisiau a geir gan 

adeiladwyr ar gyfer y gwaith hwn. Bydd hyn yn sylfaen i ddyfarniad y grant/benthyciad.  Ceir 

eithriad i hyn ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl lle mae Therapydd Galwedigaethol, 

Cynorthwyydd Therapydd Galwedigaethol neu Aseswyr Dibynadwy yn argymell y gwaith 

cymwys yn unol ag anghenion yr ymgeisydd. Wrth ddarparu Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl, 

mae'r Cyngor wedi ymgymryd â phroses gaffael lle y mae pob GCA yn cael ei ddarparu trwy 

gontract Fframwaith Mân Waith corfforaethol arbennig a adolygir bob dwy flynedd.  Mae hyn 
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yn golygu y gall y Cyngor ddefnyddio contractwr arbennig sydd â'r arbenigrwydd a'r 

sensitifrwydd angenrheidiol i wneud y gwaith ar gyfer GCA, ac yn ei dro mae hyn yn sicrhau 

y darperir gwasanaethau cwsmeriaid o safon uchel iawn.  Lle y bo'n briodol, cyfrifir cyfraniad 

cleientiaid tuag at y gwaith a chaiff ei nodi yn ystod y broses gymeradwyo.  Cesglir y 

cyfraniadau ymlaen llaw, cyn cychwyn y contract, a bydd y Cyngor yn ei gadw i sicrhau y telir 

yn brydlon wedi cwblhau'r gwaith. 

 

Yn y rhan fwyaf o achosion, dim ond gwaith cymwys sy'n gallu cael ei ystyried ar gyfer 

cymorth grant/benthyciad, a bydd swyddogion y Cyngor yn gallu rhoi cyngor penodol i 

ymgeiswyr ar eu cais grant unigol, gan ddibynnu ar gyflwr yr eiddo. 

 

Gall y perchentywr gomisiynu gwaith heb gymorth grant/benthyciad ar yr un pryd, ond 

byddai'n gorfod ariannu'r costau hyn ei hun. Ni fydd y Cyngor yn gyfrifol am unrhyw waith a 

wneir ochr yn ochr â gwaith y grant/benthyciad, ond nid yw'r grant neu'r benthyciad yn talu 

amdano. 

 

Rhaid gwneud yr holl waith yn ôl y fanyleb a osodir gan yr awdurdod lleol ac i'r safon ofynnol 

yn unol â safonau Rheoli Adeiladu. 

 

Gellir cynnig gwaith effeithlonrwydd ynni gyda mathau eraill o gymorth grant/benthyciad os 

yn briodol, a gallai'r gwaith a nodwyd ddenu cymorth grant/benthyciad gan y Cyngor, neu o 

ffynonellau cyllid allanol y gallai'r Cyngor ddod o hyd iddynt a'u hawlio ar ran y preswylydd. 

Rhoddir cyngor ymhob achos unigol. 

 

Nid yw cymorth grant ar gael tuag at gost symud dodrefn, costau llety arall dros dro neu 

gostau addurno fel papuro'r waliau a pheintio nac, ar gyfer ailosod cofi, rheiliau lluniau, 

rhosynnau nenfwd ayb, ar ôl cwblhau'r gwaith atgyweirio hanfodol.  Yr unig eithriad i hyn yw'r 

Grant Adleoli a all dalu am gost dodrefn, symud a storio. 

 

Rhaid i ymgeiswyr ystyried y costau ychwanegol fydd yn codi cyn derbyn cynnig grant a chyn 

symud ymlaen gyda'r gwaith â chymorth grant. 

 

9. CYLLID 

Bydd cyllid yn ôl disgresiwn yn cael ei fonitro'n agos a bydd ar gael yn amodol ar y gyllideb 

sydd ar gael yn unig.  Lle mae'r Therapydd Galwedigaethol/Cynorthwyydd Therapydd 

Galwedigaethol wedi darparu argymhelliad, bydd yn nodi a yw hyn yn 'gyffredinol' neu'n 

'flaenoriaeth'.  Caiff cynlluniau eu blaenoriaethu ar y sail hon. 

 

10. FFIOEDD A THALIADAU 

Wrth geisio am gymorth grant, bydd angen i ymgeiswyr dalu rhai ffioedd a thaliadau. 
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Gall ffioedd a thaliadau gynnwys unrhyw ffioedd sy'n briodol ym marn y Cyngor ac maent yn 

cynnwys: 

• ffioedd cynllunio a rheoli adeiladu 

• paratoi cynlluniau 

• arolygon strwythurol 

• gwasanaethau cyfreithiol 

 

Bydd ffioedd am wasanaethau yn gymwys am gymorth grant dim ond os yw'r gwasanaethau 

hynny'n hanfodol i gwblhau'r broses o gymeradwyo'r grant yn ffurfiol. 

Wrth ystyried cais am gymorth ar gyfer grantiau a delir yn ôl disgresiwn, caiff pob cost briodol 

a chymwys ei hystyried. Yn achos grantiau a delir yn ôl disgresiwn, mae uchafsymiau yn 

cyfeirio at gost y gwaith a dyfarnir ffioedd priodol yn ychwanegol at gyfanswm cost y gwaith. 

Yn achos y Grant Cyfleusterau i'r Anabl mandadol, rhaid cynnwys ffioedd yn uchafswm y 

grant. Ni all cyfanswm cost y gwaith a'r holl ffioedd fod yn fwy nag uchafswm y grant a 

ganiateir ar gyfer grant mandadol. 

Rhaid i ymgeiswyr nodi na fydd unrhyw ffioedd, taliadau neu gostau sy'n codi fel rhan o'r 

broses o ymgeisio am grant yn cael eu had-dalu oni ddarperir anfonebau priodol ac mae'r 

cais am y grant yn symud yn ei flaen hyd nes cwblhau'r gwaith. 

Mae hefyd yn ôl disgresiwn y Cyngor i ddyfarnu ffioedd cymorth grant rhesymol yn unig, ac 

efallai na fydd yn talu'r gost lawn os codir ffioedd afresymol neu ormodol. 

Bydd ymgeisydd yn gyfrifol am unrhyw gostau sy'n codi os na fydd cais am grant yn symud 

ymlaen i'w gwblhau. 

Yn sgil cyflwyno Benthyciadau Gwella Cartrefi Diogel, Cynnes a Saff, fel rhan o'r cynlluniau 

cenedlaethol hyn gall y Cyngor godi ffi weinyddu am sefydlu a gweinyddu'r benthyciad (bydd 

swm y ffi weinyddu hon wedi ei chynnwys yn nogfen ffioedd a thaliadau'r Cyngor a gyhoeddir 

ar wefan y Cyngor ar gyfer benthyciadau Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi). 

Er mwyn annog perchen-feddianwyr i dderbyn cynnyrch Benthyciad Gwella Cartrefi, y bwriad 

yw cael yr awdurdod lleol i dalu'r ffi hon fel Grant Cais am Fenthyciad. Bydd y cymhelliant 

hwn yn dibynnu ar argaeledd arian yr awdurdod lleol at y diben hwn, a gellir tynnu'r cynnig 

yn ôl ar unrhyw adeg. Mewn amgylchiadau lle y mae landlordiaid hefyd yn awyddus i weithio 

gyda'r awdurdod lleol i gynyddu argaeledd eiddo i'w rhentu'n fforddiadwy, mae cymhelliant ar 

gael hefyd lle bydd ffioedd landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei gynnig i'w 

rhentu ar gyfradd y Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y benthyciad, ac mae'r landlord yn 

rhentu'r eiddo i denantiaid ar Gofrestr Tai Fforddiadwy'r Cyngor neu, fel arall, tenant a fyddai'n 

gymwys i fod ar y Gofrestr hon.  Bydd gofyn i'r landlord lunio cytundeb 'Hawliau Enwebu'. 

Ceir gwybodaeth bellach am ffioedd, taliadau, gofynion cymhwystra ac amodau pellach a 

Gweithdrefn Benthyciadau gyda'r manylion perthnasol yn Atodiadau A-B isod. 
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11. CWYNION 

Nod y Cyngor yw ateb anghenion ei holl gwsmeriaid. Serch hynny, efallai y bydd adegau pan 

na fydd rhywun yn fodlon â'r gwasanaeth y mae wedi'i gael neu'r ffordd y daethpwyd i 

benderfyniad o ran y cais. Mewn amgylchiadau o'r fath, gellir cwyno trwy ddilyn ein 

gweithdrefn gwyno ffurfiol, naill ai trwy'r gwasanaethau cymdeithasol neu'r Polisi Cwynion 

Corfforaethol, er mwyn cael ymchwiliad ac ymateb pellach. Y nod yw mynd i'r afael â 

chwynion mewn ffordd ragweithiol a cheisio sicrhau datrysiad cynnar lle nad yw defnyddwyr 

gwasanaethau yn fodlon gyda chanlyniad ein penderfyniad/gweithred. Felly, bydd pob cwyn 

yn derbyn ymateb ffurfiol, yn ysgrifenedig. 

 

12. TREFNIADAU PONTIO A'R POLISI BLAENOROL 

Bydd ceisiadau llawn am grant sydd wedi eu cymeradwyo'n ffurfiol neu eu cyflwyno i'r Cyngor 

er mwyn derbyn penderfyniad cyn 1 Ionawr 2022 yn ddarostyngedig i'r Polisi a oedd mewn 

grym adeg cymeradwyo'r grant (Polisi Cymorth Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai Ebrill 

2018 gyda diwygiadau yn y blynyddoedd ar ôl hynny i adlewyrchu newidiadau mewn polisi). 

Bydd ymholiadau am grant/benthyciad sydd wedi cael eu tirfesur, cynllun gwaith cymwys 

wedi cael ei gyhoeddi a chais ffurfiol am grant llawn* wedi ei wahodd cyn 1 Rhagfyr 2021 yn 

ddarostyngedig i'r meini prawf yn y polisi blaenorol. Bydd unrhyw ymholiadau yn y categori 

hwn ar gyfer pob grant (ac eithrio Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl) nad ydynt yn cyflwyno'r holl 

ddogfennau gofynnol i lunio cais llawn erbyn 1 Ionawr 2022 yn cael eu canslo, a bydd yn 

rhaid iddynt ymgeisio eto o dan amodau a thelerau'r Polisi hwn. 

Bydd ffurflenni ymholiad ar gyfer yr holl grantiau a delir yn ôl disgresiwn a dderbynnir gan y 

Cyngor cyn 1 Rhagfyr 2021, ond lle na chyhoeddwyd cynllun gwaith, yn ddarostyngedig i'r 

meini prawf cymhwystra, yr amodau a'r telerau yn y Polisi hwn. 

* Ystyrir 'cais am grant llawn' fel yr holl ddogfennau gofynnol er mwyn i'r Cyngor allu gwneud 

penderfyniad ffurfiol (cymeradwyo neu wrthod) ynghylch y cais. Gall y ddogfennaeth hon 

gynnwys (lle y bo'n briodol) y ffurflen gais, tystiolaeth o'r holl incwm a chynilion, prawf 

perchnogaeth, tystysgrif meddiannaeth yn y dyfodol, amcanbrisiau contractwyr, darluniau 

ayb ynghyd ag unrhyw wybodaeth benodol arall y gofynnwyd amdani mewn perthynas â'r 

ymholiad arbennig hwn. 

 

13. DATBLYGU'R POLISI YMHELLACH 

Bwriad y Cyngor yw adolygu'r polisi hwn yn rheolaidd i sicrhau y ceir y buddion pennaf o'r 

cymorth ariannol sydd ar gael trwy sicrhau 'cynnydd ychwanegol' o'r rhaglen tai cyfalaf a 

chronfeydd benthyciadau sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn cynnwys ceisio'r 

holl gyfleoedd buddsoddi allanol, gweithio gyda phartneriaid a darparu cymorth ariannol sy'n 

sicrhau'r canlyniadau pennaf yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol. 
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Bydd adolygiadau rheolaidd yn ystyried newidiadau i flaenoriaethau tai strategol cenedlaethol 

a lleol, y nifer sy'n derbyn grantiau a chyfyngiadau ar y gyllideb. 

Bydd grantiau hefyd yn cael eu gwerthuso, gan gynnwys Asesiadau Effaith Integredig i 

adnabod 'cynnydd ychwanegol' o gyfrannu at amcanion strategol ehangach y Cyngor. 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i wella'n barhaus o fewn y cyfyngiadau ariannol sy'n bodoli/y 

gellir eu rhagweld sy'n cael eu gosod ar yr Awdurdod Lleol. 
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ATODIAD A – HWYLUSO – Cymorth i Fyw'n Annibynnol 

GRANTIAU CYFLEUSTERAU I'R ANABL A DIOGEL, CYNNES A SAFF 

GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL MANDADOL (GCA – Mawr) 

Diben/prif ddeilliannau Mae GCAau ar gael ar gyfer gwaith mawr i addasu eiddo at anghenion 

penodol person anabl sy'n byw yn yr eiddo. Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 

• Darparu cyfleusterau addas 

• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 

• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

 

Mae gwaith mawr yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Estyniad i'r eiddo gwreiddiol 

• Lifftiau allanol 

• Gwaith lle mae gwaith strwythurol yn cael ei wneud i'r eiddo, gan 

gynnwys y gofyniad ar gyfer Rheoliadau Adeiladu a Chynllunio 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Er mwyn cael cynnig cymorth grant: 

Perchen-feddianwyr:  rhaid iddynt fod yn rhydd-ddeiliaid neu'n les-

ddeiliaid gydag o leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid mai'r annedd yw 

eich unig breswylfa neu brif breswylfa. 

Tenantiaid:  gall unrhyw denant wneud cais am addasiad i bobl anabl (yn 

amodol ar ganiatâd y landlord). 

Landlordiaid:  lle y bydd tenant yn cyflwyno cais am GCA, rhaid bod y 

landlordiaid yn, neu byddant, yn rhydd-ddeilad neu'n les-ddeiliad gydag o 

leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid bod yr annedd(anheddau) yn cael 

eu gosod ar sail preswyl parhaol ac nid fel cartref gwyliau. 

Gall person anabl gyflwyno cais am grant hyd yn oed os yw tu allan i'r 

diffiniadau uchod: bydd amgylchiadau pob unigolyn yn cael eu hystyried 

fel sail ar gyfer cymorth grant, yn amodol ar asesiad angen gan therapydd 

galwedigaethol ac ar gais am gymorth grant. 

Adnoddau Ariannol 

Perchen-feddianwyr a Thenantiaid Preifat – Prawf Statudol 

Adnoddau Ariannol, fel sy'n gymwys i Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 

(HRGR 1996) yn gymwys.  Swm y grant a ddyfernir fydd y gwahaniaeth 

rhwng y swm y gall yr ymgeisydd ei fforddio yn ôl yr asesiad a 

chyfanswm cost y gwaith cymwys. 

 

Ystyrir cyfanswm incwm pob un sy'n berthnasol i'r cais. 
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Nid yw grantiau i blant yn ddarostyngedig i brawf o adnoddau ariannol y 

rhieni. 

Yr oedolyn anabl sy'n byw mewn eiddo sy'n ddarostyngedig i'r prawf 
modd lle y mae'n rhannu'r breswylfa gyda pherchen-feddiannydd (galllant 
fod yn perthyn i'w gilydd neu beidio). 
 

Ni ystyrir oedran yr ymgeisydd. 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Gwaith addasu sy'n ofynnol er mwyn galluogi'r meddiannydd i barhau i fyw 

yn y cartref. Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 

• Darparu cyfleusterau addas 

• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 

• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

Pennir gwaith cymwys yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 

Galwedigaethol y Cyngor. 

Amodau Ar gyfer pob GCA, bydd yr Awdurdod Lleol yn gosod pridiant tir lleol ar yr 
eiddo yn unol â Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywio 1996: Caniatâd 
Cyffredinol 2008 a fydd yn parhau am 10 mlynedd yn dilyn cwblhau 
gwaith y grant. 
 

 Gwaredu'n Briodol 

Wrth geisio am grant neu fenthyciad, bydd gofyn i ymgeiswyr lofnodi 

Tystysgrif Bwriad i Feddiannu, yn nodi bod yr ymgeisydd neu aelod o'r 

teulu yn bwriadu byw yn yr annedd fel ei unig breswylfa neu brif breswylfa 

trwy gydol cyfnod amodau'r grant, sef 10 mlynedd 

Neu 

 

Os yw'r ymgeisydd yn landlord, ei fod yn bwriadu gosod yr annedd fel 

preswylfa rhywun nad yw'n gysylltiedig ag ef ac yn cytuno i'r gwaith. 

Mae rhagdybiaeth y bydd cymorth grant yn cael ei adennill yn llawn gan 

yr awdurdod lleol os torrir yr amod hwn.  Mae hyn yn amodol ar awdurdod 

dirprwyedig a roddwyd i'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol i ystyried 

hepgor ad-daliad o fewn cyfnod yr amod mewn achosion penodol y gellir 

eu cyfiawnhau 
 

Rhaid cwblhau'r gwaith yn y cynllun gwaith y cymeradwywyd y grant ar ei 
gyfer o fewn 12 mis i'r dyddiad cymeradwyo. 
 

Amodau Grant Ychwanegol – Dirprwyir awdurdod i'r Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol benderfynu a ellir cyfiawnhau ad-dalu rhan o'r grant neu'r 
cyfan ohono mewn achosion penodol lle na chydymffurfiwyd, yn seiliedig 
fel arfer ar adennill canran o'r costau mewn perthynas â'r amser sy'n 
weddill ar y cyfnod sy'n ddarostyngedig i'r amodau ar y grant.  Mae gan y 
Swyddog Arweiniol Corfforaethol awdurdod pellach hefyd i bennu p'un ai 
y gwarentir ymchwiliad i dwyll.  Mewn achosion lle mae amheuaeth o dwyll 
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– polisi'r awdurdod yw mynd ar drywydd achosion lle mae amheuaeth o 
dwyll, eu hadnabod ac ymchwilio iddynt. 
 

Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 

Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 

Uchafswm £36,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 

 

 

CYMORTH YN ÔL DISGRESIWN GYDAG ADDASIADAU I'R ANABL 

Diben/prif ddeilliannau 

 

Sylwch: 

Nid yw'r cyllid yn gymorth 

grant ond yn gymorth 

ariannol a ddarperir am y 

cyfnod y mae'r derbynnydd 

yn byw yn yr eiddo a bydd 

yn ad-daladwy pan gaiff yr 

eiddo ei werthu/ei 

drosglwyddo 

Darparu cyllid ychwanegol ar gyfer gwaith addasu sy'n fwy na therfyn 

uchaf GCA. Gellir defnyddio hwn yn lle arian mandadol ar gyfer y rheiny 

nad ydynt yn gymwys i gael GCA mandadol am eu bod wedi methu'r prawf 

modd (neu nid ydynt yn gallu fforddio eu cyfraniad), ond nid ydynt yn 

gymwys am Fenthyciadau Gwella Cartrefi. 

Mae'r cyllid hwn ar gael mewn amgylchiadau eithriadol yn unig a thrwy 

gytundeb Panel Grantiau'r Cyngor mewn achosion lle mae adroddiad ac 

argymhelliad y swyddog yn cynnig cyllid ychwanegol a delir yn ôl 

disgresiwn dros £15,000 lle ystyrir bod y gwaith yn hanfodol i ddarparu'r 

addasiadau angenrheidiol yn uwch na therfyn y GCA mandadol. Ar gyfer 

cyllid ychwanegol o lai na £15,000, rhoddir pwerau dirprwyedig i'r Rheolwr 

Corfforaethol Gwasanaethau Tai i ystyried pob achos.   

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Fel yn achos GCA mandadol, ond gallai hefyd gynnwys y rheiny sy'n 

methu'r prawf modd ond nad ydynt yn gallu talu ad-daliadau Benthyciad 

Gwella Cartrefi 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Fel yn achos GCA mandadol ac yn unol ag argymhelliad Therapydd 

Galwedigaethol y Cyngor a'r Rheolwr Corfforaethol Tai.  

Amodau Ar gyfer pob grant a delir yn ôl disgresiwn, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol 

gyda'r Gofrestrfa Tir, a bydd yn ad-daladwy wedi gwerthu neu 

drosglwyddo'r eiddo, am ba bynnag reswm, ar ba bynnag adeg. 

 

Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 

Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 

Uchafswm £15,000 (gyda'r disgresiwn i gynyddu hyn mewn amgylchiadau eithriadol 

wedi ystyriaeth y Panel Grantiau) 
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GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL YN ÔL DISGRESIWN (GCA – Canolig) 

Diben/prif ddeilliannau Mae GCAau yn ôl disgresiwn ar gael ar gyfer gwaith canolig i addasu 

eiddo at anghenion penodol person anabl sy'n byw yn yr eiddo. Rhoddir 

cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 

• Darparu cyfleusterau addas 

• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 

• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

 

Mae gwaith canolig yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Cawodydd â mynediad gwastad 

• Lifftiau ar y grisiau 

• Rampiau (rampiau cymedrol lle nad oes angen Rheolaeth 

Adeiladau a Chynllunio) 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 

Er mwyn cael cynnig cymorth grant: 

Perchen-feddianwyr:  rhaid iddynt fod yn rhydd-ddeiliaid neu'n les-

ddeiliaid gydag o leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid mai'r annedd yw 

eich unig breswylfa neu brif breswylfa. 

Tenantiaid:  gall unrhyw denant geisio am addasiad i bobl anabl (yn 

amodol ar ganiatâd y landlord). 

Landlordiaid:  lle y bydd tenant yn cyflwyno cais am GCA, rhaid bod y 

landlordiaid yn, neu byddant, yn rhydd-ddeilad neu'n les-ddeiliad gydag o 

leiaf 10 mlynedd ar ôl ar y les, a rhaid bod yr annedd(anheddau) yn cael 

eu gosod ar sail preswyl parhaol ac nid fel cartref gwyliau. 

Gall person anabl gyflwyno cais am grant hyd yn oed os yw tu allan i'r 

diffiniadau uchod: bydd amgylchiadau pob unigolyn yn cael eu hystyried 

fel sail ar gyfer cymorth grant, yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 

Galwedigaethol, Cynorthwywyr Therapydd Galwedigaethol neu Aseswr 

Dibynadwy ac ar gais am gymorth grant. 

Adnoddau Ariannol 

Perchen-feddianwyr a Thenantiaid Preifat – Ni fydd yn amodol ar Brawf 

Adnoddau Ariannol 
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Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 

Gwaith addasu sy'n ofynnol er mwyn galluogi'r meddiannydd i barhau i fyw 

yn y cartref.  Rhoddir cymorth i: 

• Hwyluso mynediad 

• Darparu cyfleusterau addas 

• Gwneud adeilad yn ddiogel i'w ddefnyddio 

• Gwneud gwelliannau amgylcheddol i alluogi'r person anabl i fyw'n 

ddiogel yn eu cartref 

Pennir gwaith cymwys yn amodol ar asesiad angen gan Therapydd 

Galwedigaethol, Cynorthwyydd Therapydd Galwedigaethol neu Aseswr 

Dibynadwy y Cyngor.   

Amodau Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 

Goruchwylio Mewnol Addasiadau'r Cyngor yn unig. 

 

Ni fydd amodau ad-dalu ar y grant hwn. 

Uchafswm £36,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 

 

 

GRANT CYFLEUSTERAU I'R ANABL YN ÔL DISGRESIWN (Bach) – GRANT ADDASU 

DIOGEL, CYNNES A SAFF 

Diben/prif ddeilliannau Diogel, Cynnes a Saff/Mân Addasiadau: Nod y Cyngor yw hwyluso 
mynediad hawdd a chyflym trwy'r system grantiau i ddarparu mân 
addasiadau a/neu addasiadau brys. 
 

Mae gwaith bach yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i'r canlynol): 

• Rheiliau cydio 

• Rheiliau 

• Llwybrau 

• Trothwyon drws â mynediad gwastad 

• Grisiau 

• Tapiau lifer 

• Atgyweiriadau i addasiadau sy'n bodoli 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Nid yw grantiau Diogel, Cynnes a Saff hyd at £5,000 (a TAW a ffioedd) 
yn ddarostyngedig i brawf modd 
 

Ni all y Cyngor dalu am yr un addasiadau/gwaith ddwywaith. 

Ni all y Cyngor dalu am ymestyn contract gwasanaeth y tu hwnt i'r cyfnod 

cychwynnol nac am brynu offer newydd lle nad yw'r offer wedi cael ei 

wasanaethu a'i gynnal a chadw fel y dylai. 
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Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Cymorth Diogel, Cynnes a Saff – Gallai Mân Addasiadau gynorthwyo 
gyda'r canlynol: 
 
Mân addasiadau fel rheiliau cydio, grisiau a rampiau, tapiau lifer, 

atgyweirio addasiadau sydd eisoes yn bodoli. 

Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor. 

Mae'r grant ar gael ar argymhelliad Therapyddion Galwedigaethol, 

Cynorthwywyr Therapydd Galwedigaethol, Gweithwyr Gofal Cymunedol 

neu Aseswyr Dibynadwy. 

Amodau Mae'r Cyngor yn cynghori bod y grant hwn ar gael trwy Wasanaethau 

Goruchwylio Mewnol y Cyngor yn unig ond, ar gais yr ymgeisydd, ystyrir 

hepgor yr amod hwn. 

Ni fydd amod ad-dalu ar y grant hwn. 

Uchafswm Hyd at £5,000 a ffioedd a TAW. 

 

 

GRANT ADLEOLI (GCA) 

Diben/prif ddeilliannau Mae rhagdybiaeth yn erbyn dyfarnu Grant Cyfleusterau i'r Anabl lle nad 

yw'r eiddo'n addas yn y tymor hir i anghenion yr ymgeisydd. 

Bydd yr Awdurdod hefyd yn cynnig cymorth tuag at adleoli'r person anabl 
mewn amgylchiadau priodol, h.y. lle nad yw costau addasu'r eiddo yn 
rhesymol neu'n ymarferol, neu lle efallai na fydd addasu'r eiddo presennol 
yn bodloni anghenion y person anabl neu ei deulu/gofalwr yn ddigonol. 
 

Felly, weithiau, gallai Therapydd Galwedigaethol adnabod perchentywr 
nad oes modd ateb ei anghenion gyda'i gartref presennol. Efallai na fydd 
addasiadau yn ymarferol mewn ambell eiddo, a gwneir y penderfyniad hwn 
ar y cyd â'r Gwasanaeth Addasiadau i'r Anabl. Yn yr amgylchiadau hyn, 
efallai y bydd client yn gymwys i gael cymorth ariannol i symud o'i gartref 
presennol i eiddo mwy addas sydd naill ai wedi cael ei addasu i ateb ei 
anghenion neu lle mae'n ymarferol gwneud yr addasiadau. 
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Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 

Ar gyfer perchen-feddianwyr, cynigir Grant Adleoli ochr yn ochr â GCA a 
fydd yn ddarostyngedig i'r un meini prawf cymhwystra, prawf modd ac 
amodau ar ôl cwblhau ag sy'n berthnasol i'r grant Cyfleusterau i'r Anabl 
yn ôl disgresiwn/mandadol. 
 

Wrth bennu lefel y cymorth, ystyrir ymarferoldeb a chost addasu'r eiddo 
presennol, a'r eiddo arfaethedig, a gwerth y ddau eiddo ar y farchnad. 
 

Byddai'n rhaid i'r person anabl a'i gymar gael prawf adnoddau ariannol i 
bennu ei gyfraniad ariannol. 
 

Mewn achosion lle mae'r person anabl yn blentyn, y rhieni neu'r 
gwarcheidwad â budd perchennog yn yr eiddo y mae'n symud iddo fydd 
yn ddarostyngedig i'r cyfrifiad prawf adnoddau. 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 

Ni fydd y grant a gynigir yn fwy na chost addasu'r eiddo presennol. 
Ar gyfer tenantiaid y sector preifat, ystyrir rhoi cymorth gyda chostau 
symud mewn achosion o galedi. 
Gellir defnyddio'r grant i dalu am gostau sy'n gysylltiedig â symud yn 

unig, er enghraifft: 

• ffioedd y cwmni gwerthu tai 

• ffioedd cyfreithiwr 

• costau symud 

• costau cysylltu cyfleustodau hanfodol 

• blaendal ar gyfer eiddo sy'n cael ei rentu'n breifat 

Mewn rhai achosion, efallai y byddwn hefyd yn ystyried cynorthwyo gyda 
chost carpedi a llenni a rhai darnau o gyfarpar newydd. Ond bydd hyn yn 
dibynnu ar amgylchiadau unigol pob achos. 

Cynhelir asesiad o'r eiddo newydd gan y Therapydd Galwedigaethol er 
mwyn gweld a oes modd ateb anghenion byw bob dydd y person anabl 
yn yr eiddo hwnnw. Mewn cysylltiad â'r Swyddog Addasiadau Tai a 
Gwella, pennir costau unrhyw addasiadau y byddai eu hangen yn yr 
eiddo newydd.   

Amodau Cyflwynir pridiant gyda'r Gofrestrfa Tir ar yr eiddo newydd cyn gynted â 
phosibl ar ôl prynu'r eiddo. 
 
Os digwydd i'r eiddo gael ei waredu o fewn 10 mlynedd i dalu'r grant a 
ddyfarnwyd, bydd yn rhaid ad-dalu'r grant yn ei gyfanrwydd.  

Uchafswm £10,000 yw uchafswm y cymorth grant sydd ar gael. 
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ATODIAD B – GRANTIAU A BENTHYCIADAU YN ÔL DISGRESIWN AR GYFER CYMORTH 

GYDA CHYNNAL A CHADW AC ATGYWEIRIO 

Mae tai mewn cyflwr gwael yn ffactor sylweddol yn achos pobl hŷn a/neu hyglwyf sy'n dioddef 

iechyd gwael ac sy'n dod i ddibynnu ar ofal cymunedol. 

 

Serch hynny, gydag adnoddau cyfalaf cyfyngedig fel awdurdod lleol a phoblogaeth sy'n 

heneiddio fwyfwy, nid yw'n bosibl cynorthwyo pob person hŷn neu hyglwyf. 

 

Bydd gan rai pobl hŷn y gallu a/neu'r ffordd o dalu i gynnal a chadw eu cartrefi eu hunain. 

Gan gofio hyn, bydd cymorth grant a/neu fenthyciad yn cael ei dargedu at y rheiny â'r angen 

mwyaf. Gall y Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys gynorthwyo pobl hŷn a/neu hyglwyf nad 

oes ganddynt unrhyw ffordd ariannol arall o dalu am y gwaith hwn, i wneud gwaith atgyweirio 

hanfodol i'w cartrefi. At hynny, yn ddiweddar mae cyllid ar gael i awdurdodau lleol trwy 

Gynlluniau Benthyciad Gwella Cartrefi a Throi Tai'n Gartrefi, fel ffordd o ddarparu cyllid 

ychwanegol ar gyfer unigolion a busnesau, i wneud gwelliannau i'r cartref, a fydd yn cyfrannu 

at y rhaglen gyffredinol o wella ansawdd cartrefi a chynyddu'r cyflenwad tai. 

 

Yn ogystal, gyda chyflwyno rhaglen adfywio Llywodraeth Cymru, Lleoedd Llewyrchus Llawn 

Addewid, mae Benthyciadau Canol Trefi ar gael er mwyn targedu nifer o safleoedd ac eiddo 

gwag, nas ddefnyddir yn llawn a segur yng nghanol trefi, a chefnogi arallgyfeirio canol trefi 

trwy annog defnyddiau mwy cynaliadwy ar gyfer safleoedd ac eiddo gwag. Mae elfen benodol 

ar gyfer tai wedi'i chynnwys yn y cynllun hwn i gefnogi trawsnewid eiddo yn llety byw. 

 

CYMORTH AR GYFER ATGYWEIRIADAU BRYS 

Diben/prif ddeilliannau Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys: Nod y Cyngor yw darparu 
cymorth ariannol ar gyfer atgyweiriadau brys i helpu gyda gwaith 
atgyweirio dybryd, i bobl hyglwyf a/neu'r oedrannus. 
 

Sylwch: Nid yw'r cyllid yn gymorth grant ond yn gymorth ariannol a 

ddarperir am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn byw yn yr eiddo a bydd yn 

ad-daladwy pan gaiff yr eiddo ei werthu/ei drosglwyddo 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
I bobl dros 65 oed 

- Perchen-feddianwyr dros 65 oed â chynilion o lai na £15,000, 
- Tenantiaid dros 65 oed â budd oes neu les hir mewn eiddo â chynilion 

o lai na £15,000, NEU 
- Perchen-feddianwyr neu denantiaid sy'n derbyn budd-dal sy'n 

ddarostyngedig i brawf modd (neu'r cyfwerth) 
- Cleientiaid y mae arnynt angen gofal lliniarol a/neu i alluogi eu 

rhyddhau'n gynnar o'r ysbyty. 
 
Pobl dros 18 ac o dan 65 oed – byddant hefyd yn gymwys i ymgeisio os 

ydynt yn bodloni'r meini prawf canlynol: 

- Perchen-feddiannwr, NEU 
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- Tenant â les hir, AC 
- yn derbyn budd-dâl sy'n ddarostyngedig i brawf modd gan gynnwys: 

Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n seiliedig ar incwm, 
Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n seiliedig ar incwm, Credyd 
Gwarant Credyd Pensiwn, Budd-dal Tai, Budd-dal y Dreth Gyngor, 
Credyd Treth Plant neu Gredyd Treth Gwaith ac mae ei incwm wedi 
ei gyfrifo yn llai na'r swm a bennir yn flynyddol gan yr Adran Gwaith a 
Phensiynau at ddibenion prawf modd (£15,860 ar gyfer 2011/12) neu 
Gredyd Cynhwysol NEU 

- bydd ymgeiswyr sy'n byw yn yr eiddo fel eu prif breswylfa ond nid 
ydynt yn derbyn unrhyw un o'r budd-daliadau uchod sy'n gysylltiedig 
ag incwm yn ddarostyngedig i 'brawf modd' y Rheoliad Gostwng 
Grant. Bydd ymgeiswyr y cyfrifir eu cyfraniad fel llai na £1,000 (un mil 
o bunnau) yn gymwys ac yn cyfrannu'r swm a gyfrifwyd tuag at gost y 
gwaith. 

 

Rhaid bod yr ymgeisydd yn byw yn yr annedd fel ei unig neu brif breswylfa, 
a rhaid bod ganddo fudd perchennog yn yr annedd neu raid ei fod yn 
denant i'r annedd hwn fel unigolyn neu ar y cyd ag eraill, a rhaid bod 
ganddo 'ddyletswydd pŵer' i wneud y gwaith dan sylw (e.e. yn achos 
tenantiaid fel arfer mae dyletswydd neu 'rwymedigaeth i atgyweirio' ar y 
landlord ac nid y tenant), neu feddiannu'r annedd o dan hawl ecsgliwsif i 
feddiannu a roddwyd am oes. 

Mewn perthynas â chartref symudol, rhaid i'r meddiannydd fodloni cyfnod 
cymhwyso preswylio o 3 blynedd. 

Gwneir gwiriad i weld a dalwyd unrhyw grantiau perthnasol yn flaenorol, i 
sicrhau na roddir mwy na £5,000 a ffioedd a TAW mewn unrhyw gyfnod o 
dair blynedd ar gyfer pob math o grant (Addasiadau Brys ac Atgyweirio 
Brys) (yn amodol ar yr eithriadau isod). Ni all y Cyngor dalu am yr un 
gwaith ddwywaith. 

 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Gwaith atgyweirio ar gyfer sefyllfaoedd difrifol, annisgwyl a sefyllfaoedd a 
allai fod yn beryglus sy'n gofyn am weithredu ar unwaith, er enghraifft: 

- sicrhau ffabrig sylfaenol yr eiddo rhag i'r gwynt a'r glaw ddod i 
mewn 

- amddiffyn meddianwyr rhag perygl dybryd 

- atgyweirio ffenestri a drysau 

- draenio diffygiol 

- weirio peryglus 

 

Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor. 
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Amodau Rhaid ad-dalu'r cymorth ariannol hwn adeg gwerthu neu drosglwyddo'r 
eiddo. 
 

Gosodir pridiant tir lleol a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd 
â theitl. Cofrestrir y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi 
hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 

Mae'r Cyngor yn cynghori bod y cymorth ariannol hwn ar gael trwy 

wasanaethau Gwasanaeth Goruchwylio Gwella Cartrefi'r Cyngor yn unig 

neu, ar gais yr ymgeisydd, ystyrir hepgor yr amod hwn.  

Uchafswm Hyd at £5,000 a ffioedd a TAW mewn cyfnod o 3 blynedd.   

 

BENTHYCIADAU GWELLA CARTREFI 

Diben/prif ddeilliannau 

Mae'r Benthyciadau Gwella Cartrefi hyn ar gael i gefnogi'r elfennau 

canlynol: 

• Tai sy'n is na'r safon dderbyniol (Peryglon Categori 1 / Categori 2 / 
Safon Ansawdd Tai Cymru); 

• Atgyweirio, Diogelwch Tân neu Ddiogelwch; 

• Tai Gwag (Adnewyddu/Trawsnewid); 

 

 • Effeithlonrwydd Ynni (ychwanegiad ECO); 

• Cynlluniau Atgyweirio Grŵp/Amlen; 

• Sector Rhentu Preifat (Cynlluniau Mynediad); 

• Cymhorthion ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn neu anabl neu 
ychwanegiad at y GCA. 

 

Nid yw hon yn rhestr gyflawn ac os yw'r gwaith yn cyfrannu at wneud yr 
eiddo'n gynnes, yn ddiogel neu yn saff, bydd yn dod o dan delerau'r 
cynllun. 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Perchnogion tai sy'n is na'r safon ac yn cynnwys: 

• Perchen-feddianwyr 

• Landlordiaid 

• Datblygwyr 

• Elusennau/Trydydd Sector 

Rhaid rhoi blaenoriaeth i berchentywyr a landlordiaid. 

Rhaid rhoi blaenoriaeth i landlordiaid sy'n cynnig tai fforddiadwy / tai 
cymdeithasol / hawliau enwebu dros rent y farchnad. 
 

Rhaid i'r ymgeisydd fforddio'r ad-daliad benthyciad misol a bydd yn 
ddarostyngedig i asesiad ariannol. 

 

Ni ddylai ymgeiswyr: 

• Fod â hanes credyd gwael a allai gynnwys: 

• Dyfarniadau Llys Sirol 

• Trefniadau Gwirfoddol Unigol 
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• Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled 

• Methdaliad (o fewn y 6 mlynedd diwethaf) 

• Ansolfedd/Diddymu Cwmni 

Unrhyw ddyled yn daladwy i'r Awdurdod Lleol adeg cyflwyno cais. 

 

Ni ddylai ymgeiswyr: 

• Fod â hanes credyd gwael a allai gynnwys: 

• Dyfarniadau Llys Sirol 

• Trefniadau Gwirfoddol Unigol 

• Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled 

• Methdaliad (o fewn y 6 mlynedd diwethaf) 

• Ansolfedd/Diddymu Cwmni 

Unrhyw ddyled yn daladwy i'r Awdurdod Lleol adeg cyflwyno cais. 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Rhaid bod unrhyw fenthyciad sy'n gofyn am waith yn cyfrannu at wneud 
yr eiddo yn Gynnes, Diogel neu Saff.  Nid oes gofyniad bod yr eiddo'n 
bodloni pob un o'r meini prawf hyn.  Gallai'r benthyciad dargedu un elfen 
allweddol. 
 

Dylid defnyddio cynllun y benthyciad i gefnogi'r elfennau canlynol: 

• Tai sy'n is na'r safon dderbyniol (Peryglon Categori 1 / 
Categori 2 / Safon Ansawdd Tai Cymru); 

• Atgyweirio, Diogelwch Tân neu Ddiogelwch; 

• Tai Gwag (Adnewyddu/Trawsnewid); 

• Effeithlonrwydd Ynni (ychwanegiad ECO); 

• Cynlluniau Atgyweirio Grŵp/Amlen; 

• Sector Rhentu Preifat (Cynlluniau Mynediad); 

• Cymhorthion ac addasiadau ar gyfer pobl hŷn neu anabl 
neu ychwanegiad at y GCA. 

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Nid yw hon yn rhestr gyflawn ac os yw'r gwaith yn cyfrannu at wneud yr 
eiddo'n gynnes, yn ddiogel neu'n saff, bydd yn dod o dan delerau'r cynllun. 
 

Ni ddylai fod unrhyw beryglon Categori 1 (fel y diffinnir gan y System Mesur 
Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai) ar ôl cwblhau'r gwaith os yw'r benthyciad 
yn Fenthyciad i Landlord, h.y. mae'r eiddo'n cael ei rentu. 
 

Bydd swyddogion o'r awdurdod lleol yn ymweld â phob eiddo i bennu pa 

waith sy'n gymwys ac i drafod y broses ymgeisio am fenthyciad gyda'r 

ymgeisydd.   

Uchafswm Cyfnodau 

Benthyg 

  

Perchen-feddianwyr – uchafswm y cyfnod benthyg yw hyd at 10 mlynedd; 

Landlordiaid/Datblygwyr/Elusennau – uchafswm y cyfnod benthyg yw hyd 
at 5 mlynedd. 
 

Bydd cyfnod y benthyciad yn cael ei gytuno adeg y cais, ac yn dibynnu ar 

werth y benthyciad a gallu ariannol yr ymgeisydd i'w ad-dalu.   
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Telerau ad-dalu Telir ad-daliadau'r benthyciad trwy ddebyd uniongyrchol misol, oni chytunir 
fel arall yn ystod y broses ymgeisio. 
 

Gyda benthyciadau i berchen-feddianwyr, gosodir y cyfnod ad-dalu i 
sicrhau y ceir ad-daliad o £50/mis o leiaf, a chytunir ar y cyfnod ad-dalu yn 
ystod y broses ymgeisio (hyd at uchafswm o 10 mlynedd). 
 

Amodau Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, ar ôl ystyried unrhyw forgais presennol, 
fod yn fwy nag 80% o werth yr eiddo ar y pryd. Mae'n bosibl, mewn rhai 
achosion i ddefnyddio eiddo arall fel gwarant ar gyfer y benthyciad. 
 

Ar gyfer benthyciadau hyd at £5000 caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 
 

Bydd y pridiant tir lleol hwn hefyd yn berthnasol i'r perchen-feddianwyr 
hynny sy'n derbyn Grant ar gyfer Ffi Ymgeisio am Fenthyciad, a bydd y tâl 
hwn yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl hyd nes i'r 
benthyciad gael ei ad-dalu. 
 

Ar gyfer benthyciadau dros £5000, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. 

 

Rhaid i'r eiddo barhau wedi'i yswirio'n llawn yn erbyn colled neu ddifrod i'r 

gwerth adfer llawn. 

 

Uchafswm Perchen-feddianwyr 

Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned 

Landlordiaid 

Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £25,000 yr uned – rhent y 

farchnad. 

Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned – rhenti yn 

seiliedig ar Gyfradd Lwfans Tai Lleol. 

 

Grant ar gyfer Ffi 

Ymgeisio am Fenthyciad 

i berchen-feddianwyr 

 

 

Gall hyn gynnwys defnyddio'r gwasanaeth goruchwylio i oruchwylio'r 

gwaith.  Ar yr amod nad oes diffygdalu ar y benthyciad neu unrhyw achos 

o dorri amodau'r grant, ni fydd angen ad-dalu'r grant. Gall yr awdurdod 

lleol benderfynu yn ôl ei ddisgresiwn i gymeradwyo'r Grant ar gyfer Ffi 

Ymgeisio am Fenthyciad mewn amgylchiadau penodol yn unig, wedi 

ystyriaeth y Rheolwr Corfforaethol a'r Swyddog Arweiniol Corfforaethol.    

Ffioedd/Taliadau'r 

Benthyciad 
Bydd angen talu ffi weinyddol a delir unwaith yn unig a gellir ei thalu dros 

gyfnod cyfan y benthyciad neu ei thalu ymlaen llaw. 

Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i newid blynyddol yn unol â Pholisi 

Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor.  Mae'r ffioedd yn gywir adeg cymeradwyo'r 

Polisi yn Ionawr 2022 

Perchen-feddianwyr 

Benthyciad hyd at £5000 – ffi o £650 

Benthyciad £5001 i £35,000 – ffi o £1000 
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Os na fydd Grant ar gael ar gyfer y Ffi Ymgeisio am Fenthyciad codir 

uchafswm o £500 ar yr ymgeisydd. 

 

Landlordiaid 

Benthyciad hyd at £10,000 – ffi o £1035 

Benthyciad £10,001 – £35,000 – ffi o £1555 

Benthyciad dros £35,000 – ffi o £2278 

 

Bydd y ffioedd hyn i landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei 

gynnig i'w rhentu ar y gyfradd Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y 

benthyciad, ac mae'r landlord yn rhentu'r eiddo i denantiaid sydd ar 

Gofrestr Tai Fforddiadwy y Cyngor neu, fel arall, i denant a fyddai'n 

gymwys i fod ar y Gofrestr hon gan lunio Cytundeb Hawliau Enwebu. 

Gwasanaeth Goruchwylio 

Gall yr Awdurdod Lleol ddarparu gwasanaeth goruchwylio ar gyfer gwaith 

adeiladu i sicrhau cysondeb yn safonau'r saernïaeth a sicrhau bod y 

gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. Bydd hyn yn cynnwys mesur yr 

eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys darluniau lle y bo angen, cael 

dyfynbrisiau am y gwaith, gan gynnwys offer arbenigol, a datrys unrhyw 

faterion wrth iddynt godi.  Gall yr ymgeisydd ddewis y gwasanaeth hwn os 

yw'n dymuno gwneud hynny, am dâl o 10%. 

Fel arall, mae rhwydd hynt i'r ymgeisydd ddewis ei gontractwyr ei hun i 

wneud y gwaith. Yn yr amgylchiadau hyn, ni fydd yr awdurdod lleol yn 

atebol am ansawdd y saernïaeth nac yn dilyn i fyny ynghylch diffygion 

wedi i'r gwaith gael ei gwblhau. 

 

 

 

 

BENTHYCIADAU OES 

Diben/prif ddeilliannau Efallai y bydd achos yn codi pan fydd eiddo mewn cyflwr mor ddifrifol 

(peryglon Categori 1) ac felly nid yw'n rhesymol i'r Cyngor adael i'r 

meddiannwr barhau i fyw yno heb wneud y gwaith.  Gall y Cyngor gynnig 

Benthyciad Oes, yn ôl ei ddisgresiwn, ar gyfer peryglon Categori 1 yn yr 

eiddo.  

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Perchen-feddianwyr nad ydynt yn gallu bodloni'r gwiriad fforddiadwyedd 

ar gyfer Benthyciadau Gwella Cartrefi ond nad ydynt yn gymwys i gael 

Cymorth ar gyfer Atgyweiriadau Brys neu maent eisoes wedi derbyn yr 

uchafswm ar gyfer Cymorth Atgyweiriadau Brys. 

 

Lle y bo'n gymwys, dylid ceisio arian cronfa les 
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Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Gwaith atgyweirio ar gyfer sefyllfaoedd difrifol, annisgwyl a sefyllfaoedd a 
allai fod yn beryglus sy'n gofyn am weithredu ar unwaith, er enghraifft: 

- sicrhau ffabrig sylfaenol yr eiddo rhag i'r gwynt a'r glaw ddod i 
mewn 

- amddiffyn meddianwyr rhag perygl dybryd 

- atgyweirio ffenestri a drysau 

- draenio diffygiol 

- weirio peryglus 

 

Bydd y gwaith yn waith peryglon Categori 1 (System Mesur Iechyd a 

Diogelwch ar gyfer Tai) yn unig. 

 

Unrhyw waith cymorth arall yn ôl disgresiwn y Cyngor.  Bydd swyddogion 

o'r awdurdod lleol yn ymweld â phob eiddo i bennu pa waith sy'n gymwys 

ac i drafod y broses ymgeisio am fenthyciad gyda'r ymgeisydd.   

Telerau ad-dalu Rhaid ad-dalu'r cymorth ariannol hwn adeg gwerthu neu drosglwyddo'r 
eiddo neu os na fydd yr ymgeisydd yn byw yn yr eiddo mwyach. 
 

Gosodir pridiant tir lleol neu bridiant cyfreithiol llawn a fydd yn rhwymo'r 
ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. Cofrestrir y pridiant hwn ar y 
gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r Gofrestrfa Tir. 
 

Mae'r Cyngor yn cynghori bod y cymorth ariannol hwn ar gael trwy 
wasanaethau Gwasanaeth Goruchwylio Mewnol y Cyngor yn unig neu, ar 
gais yr ymgeisydd, ystyrir hepgor yr amod hwn. 
 

Nid oes llog ar y benthyciadau hyd nes y dyddiad ar gyfer eu had-dalu. 
 
Lle mae angen talu unrhyw swm ond nid yw'n cael ei ad-dalu yn unol ag 

amodau'r benthyciad, ystyrir hyn yn achos o dorri amodau. Mewn 

achosion o'r fath, gallai Cyngor Sir Ceredigion fynnu ad-daliad o'r 

benthyciad ar unwaith, a chodir llog o 5% yn uwch na chyfradd sylfaenol 

Banc Lloegr.  

Amodau Efallai y bydd y Cyngor yn ystyried argaeledd ecwiti yn yr eiddo wrth bennu 
faint o fenthyciad i'w roi. 
 

Ar gyfer benthyciadau hyd at £5,000 caiff pridiant tir lleol ei warantu ar yr 
eiddo a bydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynwyr â theitl. Cofrestrir 
y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, gyda'r 
Gofrestrfa Tir. 
 

Ar gyfer benthyciadau dros £5,000, cyflwynir Pridiant Cyfreithiol gyda'r 

Gofrestrfa Tir a fydd yn rhwymo'r ymgeisydd ac unrhyw olynydd â theitl. 

Cofrestrir y pridiant hwn ar y gofrestr pridiannau tir lleol ac, wedi hynny, 

gyda'r Gofrestrfa Tir. 

Uchafswm £15,000 yn cynnwys TAW (gyda'r gallu yn ôl disgresiwn i gynyddu hyn 

mewn amgylchiadau eithriadol i'w hystyried gan y Panel Grantiau) 

Ffioedd/Taliadau'r 

Benthyciad 
 Ni chodir ffi weinyddu ar gyfer y benthyciad hwn.  
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BENTHYCIAD TROI TAI'N GARTREFI (EIDDO GWAG) 

Diben/prif ddeilliannau Mae Troi Tai'n Gartrefi yn fenter gan Lywodraeth Cymru a ddyluniwyd i 
alluogi cartrefi gwag (sydd wedi bod yn wag ers o leiaf 6 mis) i gael eu 
defnyddio unwaith eto, i'w gwerthu neu ei rentu. 
 

Gellir defnyddio'r cyllid ar gyfer: 

• benthyciadau er mwyn defnyddio eiddo unwaith eto, i'w werthu – 

byddai gan y benthyciadau hyn uchafswm o 2 flynedd o gyfnod ad-

dalu 

• benthyciadau er mwyn defnyddio eiddo unwaith eto i'w rentu – byddai 

gan y benthyciadau hyn uchafswm o 5 mlynedd o gyfnod ad-dalu 

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Gellir cynnig benthyciadau i unigolion (disgwylir 3 mis o slipiau cyflog), 
elusennau (cyfrifon 3 blynedd), cwmnïau/busnesau (cyfrifon 3 blynedd). 
 

Nid yw'r benthyciadau ar gael i bobl sydd am adnewyddu eiddo a byw 

ynddo fel eu prif gartref (gweler Benthyciadau Gwella Cartrefi).  

Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Gwaith sy'n angenrheidiol i adnewyddu a gwella eiddo sengl neu 
drawsnewid eiddo gwag yn nifer o unedau, fel eu bod yn addas i'w 
defnyddio fel llety preswyl. 

Bydd y cyllid ar gael cyn i'r gwaith ddechrau, gan roi cyfalaf gweithio i'r 
perchenogion.   

Telerau ad-dalu Bydd hyn yn ddibynnol ar yr hyn y bwriedir ei wneud gyda'r eiddo wedi 
cwblhau'r gwaith. 

• Os yw un eiddo sengl yn cael ei adnewyddu, a'r bwriad yw ei 

werthu, rhaid ad-dalu'r benthyciad adeg gwerthu'r eiddo neu hyd 

at ddwy flynedd o ddyddiad cymeradwyo'r benthyciad, pa un 

bynnag sydd gynharaf. 

• Os yw eiddo'n cael ei drawsnewid yn nifer o unedau, a'r bwriad 
yw eu gwerthu wedi cwblhau'r gwaith, disgwylir ad-dalu'r 
benthyciad adeg gwerthu'r uned gyntaf, neu mewn dwy flynedd, 
pa bynnag sydd gynharaf. Fodd bynnag, byddwn yn ymdrechu i 
drefnu amserlen ad-dalu trwy gytundeb rhwng y ddwy ochr. 

• Os mai'r bwriad yw cynnig yr eiddo/unedau fel llety i'w osod, rhaid 
ad-dalu'r benthyciad o fewn 3 blynedd i'r dyddiad y 
cymeradwywyd y benthyciad. 

• Gellir ad-dalu'r holl fenthyciadau yn gynharach os yw'r ymgeisydd 

yn dymuno gwneud hynny. 

 

Nid oes llog ar y benthyciadau ar yr amod nad oes unrhyw ddiffygdalu ar 
y benthyciad. 

• Lle mae angen talu unrhyw swm, ond nid yw'n cael ei ad-dalu yn 

unol ag amodau'r benthyciad, ystyrir hyn yn achos o dorri 

amodau. Mewn achosion o'r fath, gallai Cyngor Sir Ceredigion 

fynnu ad-daliad o'r benthyciad ar unwaith, a chodir llog o 5% yn 

uwch na chyfradd sylfaenol Banc Lloegr. 
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Amodau Caiff y benthyciadau eu gwarantu fel pridiant cyntaf neu ail bridiant yn 
erbyn Teitl y Gofrestrfa Tir. 
 

Gellir cynnig benthyciadau ar gyfer eiddo sydd wedi bod yn wag ers chwe 
mis neu fwy. 
 

Ni all unrhyw fenthyciad a gynigir, wedi ystyried unrhyw forgais presennol 
fod yn fwy na'r cyfraddau Benthyciad mewn cymhariaeth â Gwerth. 
Benthyciad hyd at £25,000 – 80% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
Benthyciad £25,001 – £100,000 – 75% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
Benthyciad £100,001 – £250,000 - 70% Benthyciad mewn cymhariaeth â 
Gwerth 
 
Gall y Cyngor ystyried mewn rhai achosion ddefnyddio eiddo arall fel 
gwarant ar gyfer y benthyciad. 
 

Rhaid i'r ymgeisydd wneud y gwaith trawsnewid/atgyweirio o fewn cyfnod 
penodol o amser. 

• Rhaid marchnata bod yr eiddo/unedau ar werth o fewn cyfnod 
rhesymol ar ôl cwblhau'r gwaith (12 wythnos). Os yw'r eiddo/unedau 
ar gael i'w rhentu ac nid yw unrhyw un yn byw ynddynt o fewn y 
cyfnod hwn o amser, efallai y bydd yn rhaid ad-dalu'r benthyciad. 

• Rhaid ad-dalu'r benthyciad naill ai ar y dyddiad a nodwyd yng 
nghytundeb y benthyciad neu cyn y dyddiad hwnnw. 

 

Rhaid i'r eiddo barhau wedi'i yswirio'n llawn yn erbyn colled neu ddifrod i'r 

gwerth adfer llawn. 

Uchafswm Eiddo gwerth y farchnad 

Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £25,000 yr uned. 

 

Eiddo rhent Lwfans Tai Lleol 

Lleiafswm o £1,000 hyd at uchafswm o £35,000 yr uned. 

Bydd rhaid i'r landlord lunio cytundeb Hawliau Enwebu neu'r cynllun 

Prydles PRS. 

Taliadau/Ffioedd y 

Benthyciad 
Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i newid blynyddol yn unol â Pholisi 

Ffioedd a Thaliadau'r Cyngor.  Mae'r ffioedd yn gywir adeg cymeradwyo'r 

Polisi yn Ionawr 2022 

Benthyciad hyd at £10,000 – ffi o £1035 

Benthyciad £10,001 – £35,000 – ffi o £1555 

Benthyciad dros £35,000 – ffi o £2278 

Bydd y ffioedd i landlordiaid yn cael eu hepgor os yw'r eiddo'n cael ei 

gynnig i'w rhentu ar y gyfradd Lwfans Tai Lleol am gyfnod cyfan y 

benthyciad, ac mae'r landlord yn rhentu'r eiddo i denantiaid sydd ar 

Gofrestr Tai Fforddiadwy'r Cyngor neu, fel arall, i denant a fyddai'n 

gymwys i fod ar y Gofrestr hon gan lunio Cytundeb Hawliau Enwebu. 
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Gwasanaeth Goruchwylio 

Gall yr Awdurdod Lleol ddarparu gwasanaeth goruchwylio ar gyfer gwaith 
adeiladu i sicrhau cysondeb yn safonau'r saernïaeth a sicrhau bod y 
gwaith yn cael ei gwblhau mewn da bryd. Bydd hyn yn cynnwys mesur yr 
eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys darluniau lle y bo angen, cael 
dyfynbrisiau am y gwaith, gan gynnwys offer arbenigol, a datrys unrhyw 
faterion wrth iddynt godi.  Gall yr ymgeisydd ddewis y gwasanaeth hwn 
os yw'n dymuno gwneud hynny, am dâl o 10% neu mae rhwydd hynt i'r 
ymgeisydd ddewis ei gontractwyr ei hun i wneud y gwaith. Yn yr 
amgylchiadau hyn, ni fydd yr awdurdod lleol yn atebol am ansawdd y 
saernïaeth nac yn dilyn i fyny ynghylch diffygion wedi i'r gwaith gael ei 
gwblhau. 

Nid yw'r ffioedd adeiladu/cynllunio na ffioedd gwerthuso RICS (os ydynt 

yn ofynnol) wedi eu cynnwys a dylai'r ymgeisydd eu talu. 

 

 

 

CYMORTH ATEGOL GYDAG IECHYD A THAI 

Diben/prif ddeilliannau Mae'r cymorth hwn ar gael yn ôl disgresiwn i alluogi pobl i fyw'n annibynnol, 

lle nad yw'r cynnyrch grant a benthyciadau eraill yn cwmpasu'r costau 

oherwydd cyfyngiadau'r meini prawf. 

Mae'r cymorth ariannol yn dibynnu ar argaeledd ffrydiau cyllid priodol fel y 

Gronfa Gofal Integredig. 

Mae enghreifftiau o'r eitemau cymwys yn cynnwys; 

- clirio eiddo mewn achosion lle mae llwyth o bethau wedi cael eu 

storio 

- llety dros dro i hwyluso'r gwaith 

- cysylltu gwasanaethau 

- materion iechyd y cyhoedd eraill 

 

Cynigir y cyllid hwn yn ôl disgresiwn y Rheolwr Tîm yn unig 

Sylwch: Nid yw'r cyllid yn gymorth grant ond yn gymorth ariannol a 

ddarperir am y cyfnod y mae'r derbynnydd yn byw yn yr eiddo ac yn ad-

daladwy pan gaiff yr eiddo ei werthu/ei drosglwyddo  

Meini Prawf Cymhwystra 

(ymgeisydd) 
Cleientiaid hyglwyf na allant gael mynediad at unrhyw ffynonellau eraill o 

gyllid.  
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Meini Prawf Cymhwystra 

(gwaith) 
Gwaith sy'n angenrheidiol ar gyfer iechyd/diogelwch y meddiannwr neu 

bersonau eraill sy'n agos at y diffyg a ddarganfuwyd, lle nad oes unrhyw 

gynnyrch grant neu fenthyciad arall yn gallu cynorthwyo. 

Bydd swyddogion o'r awdurdod lleol yn ymweld â'r eiddo i bennu'r gwaith 

sy'n gymwys ac yn trafod pob achos gyda'r Rheolwr Tîm.   

Amodau Cyflwynir Pridiannau Tir Lleol neu Bridiant Cyfreithiol gyda'r Gofrestrfa Tir 

a bydd yn daladwy adeg gwerthu neu drosglwyddo'r eiddo, am ba bynnag 

rheswm, ar ba bynnag adeg. 

Uchafswm Yn amodol ar y cyllid sydd ar gael. 
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ATODIAD C – GWEITHDREFN BENTHYCIADAU AWDURDOD LLEOL 

 

Benthyciadau Awdurdod Lleol 

 

Pwerau i ddyfarnu benthyciadau 

Mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 2002 yn caniatáu i 

Awdurdodau Lleol lunio polisïau cyllido i fynd i'r afael ag anghenion lleol penodol a 

blaenoriaethau strategol wrth wella amodau byw. Rhaid i bolisi fod yn ei le/wedi'i fabwysiadu 

cyn y gellir rhoi unrhyw gymorth. 

 

Gellir darparu cymorth mewn unrhyw ffurf a gall fod yn ddiamod neu'n ddarostyngedig i 

amodau, gan gynnwys amodau ynghylch ad-dalu'r cymorth neu ei werth (yn gyfan gwbl neu'n 

rhannol), neu wneud cyfraniad tuag at y gwaith â chymorth (fel y nodir mewn polisi lleol). 

 

Yn ogystal, creodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 bŵer yn ôl disgresiwn y cyfeirir ato fel 'y pŵer 

llesiant' sy'n galluogi Awdurdodau Lleol i wneud unrhyw beth y maent yn ei ystyried sy'n 

debygol o hyrwyddo neu wella llesiant economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol eu hardal 

a/neu'r bobl ynddi, ar yr amod nad ydynt yn cael eu cyfyngu rhag gwneud hynny gan 

ddeddfwriaeth arall. 

 

O ganlyniad, mae natur eang Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Cymorth Tai) (Cymru a Lloegr) 

2002 a'r pwerau 'llesiant' cyffredinol sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Llywodraeth Leol 2000, yn 

golygu y bydd Awdurdodau Lleol yn gallu darparu cymorth ariannol trwy'r Cynlluniau 

Benthyciadau i'r ystod lawn o ymgeiswyr, a gallant atodi unrhyw amodau neu delerau y maent 

yn eu hystyried yn briodol o dan yr amgylchiadau. 

 

Mae rhagor o wybodaeth, gan gynnwys cymhwystra ar gael yn y Polisi Cymorth Ariannol 

Benthyciadau a Grantiau Tai fel y cytunwyd gan y Cabinet ar 8 Mai 2018. 

 

Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) 

Mae'r FCA yn rheoleiddio darparu morgeisi ac ymddygiad partïon sy'n ymwneud â 

gweithgaredd morgais rheoledig. Mae Awdurdodau Lleol wedi'u heithrio rhag yr angen i gael 

caniatâd FCA ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau credyd defnyddwyr, ond efallai y bydd 

angen caniatâd arnynt o hyd ar gyfer rhai mathau o fenthyca. 
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Mae gwarantu 'morgais tir' dros yr eiddo, naill ai trwy bridiant cyfreithiol sydd wedi'i gofrestru 

gyda'r Gofrestrfa Tir Ddosbarthol neu bridiant tir lleol (h.y. morgais rheoledig) yn rhoi 

rheoleiddio'r gwasanaeth o dan Ddeddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnad 2000. 

 

Fodd bynnag, o dan Orchymyn Deddf Gwasanaethau Ariannol a Marchnad 2000 (eithriad) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2003 mae Awdurdodau Tai Lleol sy'n cynnig morgeisi wedi'u heithrio o drefn 

reoleiddio'r FCA ar y sail bod gwasanaeth o ansawdd tebyg yn cael ei ddarparu i'r cleient. 

 

Er mwyn sicrhau bod Awdurdodau Tai Lleol yn gallu bodloni'r gofyniad i ddarparu gwasanaeth 

cymharol, dylai'r Awdurdod Lleol geisio dilyn Cylchlythyr 20/02 (Canllawiau Adnewyddu) 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r Canllawiau Gwerthu Morgeisi ar gyfer Awdurdodau Lleol a 

Chymdeithasau Tai 2000. 

 

Gwerthu o bell 

Pan fydd ALl yn darparu benthyciad/morgais heb unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb â'r 

cwsmer ar unrhyw adeg, mae hyn yn cael ei ystyried yn 'werthu o bell' ac mae 

gwybodaeth a rheoliadau pellach yn berthnasol fel y nodir yn y Gyfarwyddeb Marchnata o 

Bell ac a ymgorfforir yn neddfwriaeth y DU trwy Reoliadau Gwasanaethau Ariannol 

(Marchnata o Bell) 2004. 

 

Er mwyn sicrhau nad yw hyn yn berthnasol, rhaid i'r ALl gael cyfarfod wyneb yn wyneb â'r 

cwsmer i drafod y benthyciad/morgais. 

 

Safonau Gweinyddu Morgeisi 

1. Rhaid cynnal busnes benthyca mewn ffordd onest a chyfrifol, gyda gofal a sgil dyladwy. 

a. Dylai fod gan ALlau bolisi ar waith sy'n nodi meini prawf cymhwystra a 

chynhyrchu dogfen sy'n dangos hyn yn glir ar gyfer cwsmeriaid. 

b. Rhaid i aelod o staff hyfforddedig ymgymryd â'r weithdrefn fenthyca. 

c. Rhaid i ddulliau cyfweld beidio â gadael cwsmeriaid yn teimlo dan bwysau i 

gymryd morgais i ariannu gwaith gwella cartrefi. 

d. Rhaid i weithdrefnau benthyca beidio ag arwain at unrhyw driniaeth annheg i 

gwsmeriaid. 

e. Rhaid i weithdrefnau benthyca beidio ag arwain at unrhyw wrthdaro dyletswydd â 

chwsmeriaid. 

f. Cyn rhoi unrhyw gymorth rhaid i'r ALl fodloni ei hun fod yr unigolyn wedi derbyn 

cyngor neu wybodaeth briodol am faint a natur unrhyw rwymedigaeth (ariannol 

neu fel arall) y bydd yn ei chymryd arno. 

2. Rhaid i weithdrefnau benthyca gydnabod buddiannau'r cwsmer a'i drin yn deg. 

a. Dylid rhoi gwybodaeth glir am delerau'r benthyciad ymlaen llaw. 

b. Dylid rhoi amser i gwsmeriaid ystyried a yw'r cynnyrch hwn yn iawn iddyn nhw, 

cyn llofnodi dogfennau. 

c. Rhaid i'r ALl fodloni ei hun fod cwsmeriaid yn hollol ymwybodol o unrhyw 

ymrwymiad ariannol y maent yn ymrwymo iddo 
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3. Rhaid i bob cyswllt a chyfathrebu â chwsmeriaid fod yn glir, yn deg a heb fod yn 

gamarweiniol. 

a. Mae'r cyswllt yn cynnwys cyswllt llafar ac ysgrifenedig, galwadau ffôn, cyswllt 

wyneb yn wyneb a gohebiaeth (llythyrau, e-byst). 

b. Dylai'r cwsmer gael gwybodaeth ysgrifenedig am y cynnyrch sy'n cael ei gynnig 

(dogfen ganllaw). Dylai hyn gynnwys; pwy sy'n darparu'r benthyciad/morgais; 

ffioedd; polisi ad-daliadau; gweithdrefn gwyno (gwybodaeth ragnodedig). 

c. Dylid rhoi dogfen ganllaw yn gynnar/cyswllt cyntaf. 

d. Yn cynnwys argaeledd y benthyciad neu gynhyrchion eraill sydd ar gael trwy'r 

rhoddwr benthyg a allai fod yn addas. 

e. Wrth gynnig benthyciad/morgais, dylid rhoi Dogfen Cynnig Morgais i'r cwsmer. 

Dylai hyn gynnwys; enw'r cwsmer; y dyddiad y cafodd ei gynhyrchu a pha mor hir 

y mae'r cynnig yn ddilys; sut i'w dderbyn; pa gymorth a roddwyd; ffioedd sy'n 

berthnasol; swm y morgais; ad-daliadau; gwerth eiddo er diogelwch; cyfradd llog; 

telerau/risgiau gwaredu; hyd y morgais; cyfanswm cost y morgais; manylion 

cyswllt (gwybodaeth ragnodedig) 

4. Rhaid cymryd gofal rhesymol i sicrhau bod unrhyw forgais a gynigir i'r cwsmer yn addas 

ar eu cyfer, yn seiliedig ar eu hanghenion a'u hamgylchiadau. 

a. Rhaid i'r ALl gymryd camau rhesymol i gael gan gwsmeriaid yr holl wybodaeth 

sy'n angenrheidiol i asesu a yw'r benthyciad yn addas, e.e. capasiti perchnogaeth 

(personol/busnes ac ati), dyled arall wedi'i gwarantu, sefyllfa ariannol yr 

ymgeisydd ac ati. 

i. Gall cwsmer fforddio cymryd y benthyciad/morgais, ystyried 

incwm/gwariant a newidiadau tebygol yn y dyfodol 

ii. Mae benthyciad/morgais yn ateb anghenion ac amgylchiadau cwsmeriaid 

iii. Mae'r cwsmer yn bodloni'r gofynion cymhwystra 

iv. Ar gyfer Benthyciad Oes, anghenion a chynlluniau cwsmeriaid yn y 

dyfodol e.e. symud, neu ei ddymuniadau ar gyfer yr ystâd. 

Cyfeiriwch at Gylchlythyr 20/02 (Canllawiau Adnewyddu) Cynulliad Cenedlaethol Cymru a'r 

Canllawiau Gwerthu Morgeisi ar gyfer Awdurdodau Lleol a Chymdeithasau Tai 2000 i gael 

mwy o wybodaeth. 

 

Cymorth Gwladwriaethol 

Dim ond ar gyfer benthyciadau landlordiaid y dylid ystyried Cymorth Gwladwriaethol. Y 

trothwyon de minimis presennol yw EUR 200,000 (tua £163,500) dros gyfnod o dair blynedd. 

Nid y gydran cymorth yw'r benthyciad ei hun (y mae'n rhaid ei ad-dalu) ond y fantais a roddir i'r 

benthyciwr trwy beidio â gorfod talu llog ar y benthyciad. O ganlyniad, byddai swm y cymorth ar 

gyfer pob trafodiad yn cael ei gyfrif fel gwerth presennol y llog y byddai rhoddwr benthyg 

masnachol yn ei godi. Ar yr amod nad yw'r ffigur hwnnw, ynghyd â swm unrhyw gymorth 

gwladwriaethol arall a dderbynnir gan y benthyciwr yn y tair blynedd cyn i'r cymorth gael ei roi, 

yn fwy na 200,000 Ewro/£163,500 o bob ffynhonnell cymorth sector cyhoeddus, gall y rheolau 
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de minimis fod yn berthnasol. Mae budd benthyciad o'r fath o dan y cynlluniau hyn ymhell 

islaw'r trothwy presennol. 

 

Dylid rhoi datganiad o oblygiadau cymorth gwladwriaethol i ymgeiswyr sy'n 

landlordiaid/datblygwyr. 

 

Cynhyrchion Benthyciad Presennol 

Gellir addasu'r weithdrefn hon i gynnwys ffynonellau benthyciadau newydd pe bai'r Awdurdod 

Lleol mewn sefyllfa i'w cynnig. 

Mae'r cynhyrchion presennol yn cynnwys: 

 Cymorth Atgyweiriadau Brys 

 Benthyciad Gwella Cartrefi 

 Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 Benthyciad Oes 
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Derbyn ymholiad.           

Anfon llythyr neu ebost cychwynnol gan gynnwys 

amodau/gwybodaeth. (Dogfen ganllaw) 

X   X X   

Ymweld ag eiddo i benderfynu ar y gwaith a sgwrsio am y 

benthyciad wyneb yn wyneb. Dylid trafod gyda'r ymgeisydd i 

gadarnhau pryd y gellir ad-dalu'r cyllid. Esbonio'r broses o 

wneud cais a sicrhau'r taliad. Cadarnhau perchnogaeth. 

X X X X   

Cynnal System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer Tai 

(HHSRS) yn yr annedd i nodi peryglon Categori 1 

X X       

Rhestr o'r gwaith i roi sylw i'r peryglon Categori 1 mewn 

annedd. Cael dyfynbrisiau gan ddefnyddio Fframwaith Mân 

Waith Cynghorau.  

X X       

Llenwi'r ffurflen gais gyda'r ymgeisydd X X       

Derbyn cais           

Gwirio bod y gwaith arfaethedig yn cyfateb â'r dibenion X X X X   

Gwirio cais1 (swyddog cyntaf) (cyfeirio at gamau asesu 

ariannol) 

  X X X   

Gwirio cais8 (ail swyddog) (cyfeirio at gamau asesu ariannol) X X X X   

Dylid cadarnhau statws perchnogaeth gyda Theitl y Gofrestrfa 

Tir a rhoi ystyriaeth i unrhyw bridiannau eraill (morgeisi) a 

warentir ar yr annedd. 

X X X X   

Ceisiadau cwmni i'w cyfeirio at Gyllid i'w hasesu.     X X   

Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le     X X   

Cymeradwyo'r Benthyciad. X9 X2 X X   

Llunio Dogfen Pridiant Cyfreithiol    X X X   

Llunio Dogfen cytundeb benthyciad      X X   

Dogfennau10 i'w hanfon at yr ymgeisydd, gyda llythyr 

eglurhaol. Annog yr ymgeisydd i geisio cyngor annibynnol. 

Bydd angen i drydydd parti fod yn dyst i lofnodi dogfennau. 

  X X X   

Cael cytundeb wedi'i lofnodi gan Reolwyr Corfforaethol Tai a 

Chyllid 

  X X X   

                                            
8 Gwirio perchnogaeth, costau gwaith, asesiad ariannol, ffurflenni adnabod, hyfywedd/diwydrwydd dyladwy, 

opsiynau diogelwch, dyledion gyda CSC, y ffi a dderbyniwyd. Gweler y camau asesu ariannol am wybodaeth 
bellach. 
9 Dogfen gymeradwyo i gynnwys amodau a chyfeiriad at y gymeradwyaeth yn ddarostyngedig i bridiannau'n cael eu 
gwarantu. 
10 Dogfen Cynnig Morgais, Cytundeb Benthyciad, Pridiant Cyfreithiol, Debyd Uniongyrchol 
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Dogfennau a ddychwelwyd11 i'w hanfon at yr Adran Gyfreithiol 

i'w llofnodi/selio ar ran y Cyngor a chofrestru pridiannau. Pan 

fydd hwn yn ei le, dychwelyd un copi i'r ymgeisydd i'w gadw'n 

ddiogel.  

  X X X   

Cyfarwyddo contractwr a gwirio gwaith ar ôl ei gwblhau cyn 

talu. 

X X X12     

Cofrestru costau gyda Phridiannau Tir Lleol X X13       

Taliad i'w anfon at Gyllid. Copïau o ddogfennau i'w cadw 

mewn ffolder a rennir. Bydd Cyllid yn monitro ad-daliadau ac 

ati. 

X X X X   

 

SYLWCH: Dylai benthyciadau dros £100,000 fod yn ddarostyngedig i brotocol asesu'r 

Panel, gafn gynnwys mewnbwn gan Reolwyr Corfforaethol Tai a Chyllid a swyddogion 

asesu yn y ddau wasanaeth. 

 

Camau asesu ariannol 

Er mwyn lleihau'r risg a chynnal diwydrwydd dyladwy wrth asesu ceisiadau am gyllid 

benthyciad, mae dull fesul cam at asesiad ariannol yn cael ei ddilyn yn unol â'r isod. 

Cais perchen-feddianwyr – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 

Benthyciad Gwella Cartrefi 

Ffurflen fforddiadwyedd Gwirio yn erbyn cyfriflenni banc a slipiau cyflog a 

ddarperir i sicrhau y gellir talu'r taliadau benthyciad 

ychwanegol yn gyffyrddus. (Benthyca cyfrifol) 

 

Os na, ystyried newid swm y benthyciad, yr 

amserlen ad-dalu neu ariannu amgen. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 

a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Y taliad cyntaf neu'r ail daliad ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu 

 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant tŷ yn ei le, yn erbyn colled neu 

ddifrod, i werth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn cymeradwyo.  

Talu arian Ar anfoneb, ar ôl cwblhau'r gwaith, fesul cam os oes 

angen 

Ad-daliad Yn fisol o leiaf £50/mis dros 10 mlynedd ar y mwyaf 

  

                                            
11 Pridiant Cyfreithiol, Cytundeb Benthyciad, Teitl Cofrestrfa Tir, ffurflen ID1, Cytundeb cwmni morgeisi/gweithred 

blaenoriaeth, dogfen cytundeb Rheolwr. Gwasanaethau cyfreithiol i gofrestru pridiant Cofrestrfa Tir a Thŷ'r 
Cwmnïau, os yn berthnasol. 
12 Dylid cyfarwyddo contractwr ar gyfer Benthyciad Gwella Cartrefi dim ond os yw'r Gwasanaeth Goruchwylio yn 

cael ei ddefnyddio. 
13 Lle mae'r costau o dan £5000 
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Landlord Unigol – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 

Gwella Cartrefi, Troi Tai'n Gartrefi 

Ffurflen fforddiadwyedd Benthyciad Gwella Cartrefi 

 

Gwirio yn erbyn cyfriflenni banc a slipiau cyflog a 

ddarperir i sicrhau y gellir talu'r taliadau benthyciad 

ychwanegol yn gyffyrddus. (Benthyca cyfrifol) 

 

Os na, ystyried newid swm y benthyciad, yr 

amserlen ad-dalu neu ariannu amgen. 

 

Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

Gwiriad ecwiti 

 

Y gallu i gyflawni'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 

a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Gwella Cartrefi 

 

Ar anfoneb, ar ôl cwblhau'r' gwaith, fesul cam os oes 

angen 

 

Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

Ad-daliad Benthyciad Gwella Cartrefi 

 

Yn fisol o leiaf £100/mis dros 5 mlynedd ar y mwyaf 

 

Benthyciad Eiddo Gwag Tro Tai'n Gartrefi 

 

Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
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Unigolyn/Landlord – Swm benthyciad £25,001 – £100,000 

Troi Tai'n Gartrefi 

Fforddiadwyedd Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Gwiriad ecwiti 

 

Y gallu i gwblhau'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 75% (gan ddefnyddio gwerth presennol 

a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad, ond ei 

ryddhau fesul cam/cyfran ynghyd â chynnydd 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 

  

Unigolyn/Landlord – Swm benthyciad £100,001 – £250,000 

Troi Tai'n Gartrefi 

ASESIAD Y PANEL 

Fforddiadwyedd Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Gwiriad ecwiti 

 

Y gallu i gwblhau'r cynllun 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 70% (gan ddefnyddio gwerth presennol 

a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 
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Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad, ond ei 

ryddhau fesul cam/cyfran ynghyd â chynnydd 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 

 

Mae'r gallu i ofyn am ad-daliadau fesul cam yn 

angenrheidiol 

  

Cais Busnes/Cwmni – Cyfanswm benthyciad hyd at £25,000 

Troi Tai'n Gartrefi 

Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 

lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 

llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 

bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 

ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 

wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 

faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 

Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 

ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 

werthuso cyflwr ariannol y busnes. 

 

Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 

bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 

ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 

rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 80% (gan ddefnyddio gwerth presennol 

a chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 

Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

Ad-daliad Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
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Cais Busnes/Cwmni – Swm benthyciad £25,001 – £100,000 

Troi Tai'n Gartrefi 

Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 

lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 

llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 

bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 

ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 

wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 

faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 

Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 

ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 

werthuso iechyd ariannol y busnes. 

 

Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 

bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 

ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 

rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 75% (gan ddefnyddio gwerth cyfredol a 

chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 

Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

 

Taliadau fesul cam wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 
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Cais Busnes/Cwmni – Swm benthyciad £100,001 – £250,000 

Troi Tai'n Gartrefi 

ASESIAD Y PANEL 

Cyfrifon Cyllid i gynnal asesiad o'r busnes/cwmni i gynnwys 

adolygiad o'r ddau Ddatganiad o Gyfrifon blwyddyn 

lawn ddiweddaraf, i gynnwys cyfrif Elw a Cholled 

llawn a Mantolen. Bydd yr asesiad yn ceisio sicrhau 

bod y busnes yn gynaliadwy, bod ganddo'r gallu i 

ymgymryd â'r datblygiad arfaethedig, y gallu i 

wasanaethu'r benthyciad ac nid oes ganddo unrhyw 

faterion llif arian. Lle bo modd, bydd adroddiad 

Credyd Busnes Dun & Bradstreet hefyd yn cael ei 

ddefnyddio ar y cyd â'r Datganiad o Gyfrifon i 

werthuso cyflwr ariannol y busnes. 

 

Pan fydd busnes yn gwmni cyfyngedig cofrestredig 

bydd gwybodaeth sydd ar gael gan Dŷ'r Cwmnïau 

ac unrhyw ffynhonnell gyhoeddus arall hefyd yn 

rhan o'r asesiad. 

Benthyciad mewn cymhariaeth â 

Gwerth 

Uchafswm o 70% (gan ddefnyddio gwerth cyfredol a 

chyfrif am forgais/benthyciad gwarantedig arall) 

Diogelwch Pridiant cyntaf neu'r ail bridiant ar eiddo sy'n cael ei 

adnewyddu neu eiddo arall lle mae'r berchnogaeth 

yr un peth. 

Yswiriant Gwirio bod yswiriant eiddo yn ei le, yn erbyn colled 

neu ddifrod, i'r gwerth adfer llawn 

Gwiriad dyled Cynnal gwiriad dyled gyda dyledwyr a threth y 

cyngor mewn perthynas ag ymgeisydd ac eiddo. 

Rhaid talu dyledion cyn eu cymeradwyo.  

Tŷ'r Cwmnïau Pridiant wedi'i gofrestru yn erbyn endid busnes gyda 

Thŷ'r Cwmnïau 

Talu arian Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Ymlaen llaw ar ôl sicrhau benthyciad 

 

Taliadau fesul cam wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen 

Ad-daliad Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Benthyciad Eiddo Gwag Troi Tai'n Gartrefi 

 

Cyfandaliad ar ddiwedd y tymor (2 flynedd gwerthu, 

5 mlynedd rhentu) 

Neu ar ôl gwerthu os yw'n gynharach 

Mae'r gallu i ofyn am ad-daliadau fesul cam yn 

angenrheidiol 

Er mwyn lliniaru'r risg yn erbyn peidio ag ad-dalu/diffygdalu ymhellach, mae byffer i'w gynnal o 

£100,000 ar draws cronfeydd benthyciadau, o'r cyllid grant gwreiddiol. 
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Mae'r Asesiad Effaith Integredig hwn yn cynnwys nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yr egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy, Deddf Cydraddoldeb 2010, Mesur y Gymraeg 2011 (gofynion Safonau'r Gymraeg), ac ystyriaethau Rheoli Risg, i osod sylfaen ar gyfer 
proses benderfynu effeithiol ac i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth berthnasol. 

 

1.  MANYLION Y CYNNIG: (Polisi / Newid amcan / Arbed arian) 

Teitl y cynnig Polisi Cymorth Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
 

Maes 
gwasanaeth 

Tai 
Swyddog 
Arweiniol 
Corfforaethol 

Donna Pritchard 
Cyfarwyddwr 
Strategol 

Caroline Lewis 

 

Enw'r swyddog sy'n cwblhau'r AEI Alwen Edwards E-bost Alwen.Edwards@ceredigion.gov.uk Ffôn 01545 572183  
 

Rhowch ddisgrifiad cryno o bwrpas y cynnig 

Mae'r Polisi hwn yn cynnwys y manylion ar gyfer y Grantiau a'r Benthyciadau a ddarperir gan y Gwasanaeth Tai. Mae'r rhain yn cynnwys cymorth 
grantiau a benthyciadau a ariennir yn allanol ac yn fewnol a'r amodau sy'n berthnasol i bob un. Rydym am ddiweddaru'r polisi i gynnwys manylion 
ychwanegol am y benthyciadau ac yn unol â gofyniad Llywodraeth Cymru i ddileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol ar gyfer grantiau bach a chanolig. 
Gallai dileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol gael effaith ar nifer y cleientiaid sy'n gymwys i gael y grant. 

Ar bwy fydd y cynnig hwn yn effeithio'n uniongyrchol? (e.e. y cyhoedd, grwpiau penodol fel grwpiau ieuenctid, gofalwyr, pobl sy'n defnyddio'r 
ffyrdd, pobl sy'n defnyddio parciau gwledig, pobl sy'n cael budd-daliadau, aelodau staff, neu bobl sy'n meddu ar y nodweddion gwarchodedig a 
nodir yn y Ddeddf Cydraddoldeb ac y mae'n rhaid i'r awdurdod roi sylw dyledus iddyn nhw). 

Bydd hyn yn effeithio'n uniongyrchol ar y cyhoedd sydd angen addasiadau i'r anabl er mwyn iddynt barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu 
hunain. 
 

 

RHEOLI'R DDOGFEN: Dylid defnyddio'r AEI yn ystod camau cyntaf y broses benderfynu, ac yna dylid ei mireinio drwy gydol y broses benderfynu. 
Mae'n bwysig cadw cofnod o'r broses hon er mwyn i ni allu dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu cynaliadwy, y Gymraeg a 
chydraddoldeb, lle bynnag y bo modd. 

Awdur Cam yn y broses 
benderfynu 

Rhif y fersiwn Dyddiad trafod Disgrifiad cryno o unrhyw newidiadau a wnaed ar ôl 
trafod 

Alwen Edwards Trosolwg a Chraffu 1 16/12/2021 Bydd hyn yn dangos sut rydyn ni wedi trin a thrafod datblygu 
cynaliadwy ym mhob cam o'r broses o ddatblygu'r cynnig. 
Ydych chi wedi ystyried yr egwyddorion datblygu cynaliadwy a'r 
nodau llesiant, a'u rhoi ar waith? 
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AMCANION STRATEGOL Y CYNGOR: Pa un o amcanion strategol y Cyngor y mae'r cynnig yn mynd i'r afael ag ef, a sut? 

Hybu'r Economi Bydd y Polisi yn cael effaith gadarnhaol ar y diwydiant adeiladu lleol gan ddarparu cyfleoedd gwaith 
oherwydd y cynnydd posibl yn nifer y preswylwyr sy'n gymwys i gael addasiadau tai. Ar hyn o bryd mae 
contractwyr ar y Fframwaith Mân Waith CSC yn darparu addasiadau tai, ac mae posibilrwydd y gallai 
addasiadau ychwanegol gael eu cymeradwyo a'u cwblhau. Yn ogystal, gyda chleientiaid oedrannus sy'n 
byw yn eu cartrefi eu hunain, bydd cynnydd yn y ddibyniaeth ar ofalwyr lleol yn galw sawl gwaith y dydd 
– cyflogaeth leol. 

Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl Bydd y Polisi yn rhoi cyfle i breswylwyr anabl ac oedrannus barhau i fyw yn eu cartrefi trwy addasiadau 
amserol gan eu galluogi i fyw yn eu cymunedau a chyda'u teuluoedd a gwella eu hiechyd a'u llesiant. 

Galluogi Cydnerthedd Unigolion a 
Theuluoedd 

Trwy ddarparu addasiadau i'r anabl i gleientiaid oedrannus ac anabl, mae hyn yn galluogi cleientiaid i 
barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau a chyda'u teuluoedd am gyfnod hwy. 

Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol 
a Chymunedol 

Trwy ddarparu addasiadau i'r anabl i gleientiaid oedrannus ac anabl, mae hyn yn galluogi cleientiaid i 
barhau i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi a pharhau i fod yn rhan o'u cymuned. Wrth adeiladu estyniadau 
ac ymgymryd ag addasiadau eraill yn y cartref, dilynir y Rheoliadau Adeiladu diweddaraf i sicrhau bod 
mesurau effeithlonrwydd ynni yn cael eu gosod yn yr adeiladau. Defnyddir contractwyr lleol ar 
Fframwaith Mân Waith CSC i gyflawni'r gwaith gan ddefnyddio Masnachwyr Adeiladu lleol sy'n lleihau 
costau teithio. 

 

SYLWCH: Wrth i chi lenwi'r ffurflen hon, bydd gofyn i chi ddarparu tystiolaeth i ategu'ch safbwyntiau. Bydd angen i chi gynnwys eich safbwynt 
cychwynnol, y mesurau a'r astudiaethau sydd wedi llywio'ch ffordd o feddwl, a'r farn rydych chi wedi dod iddi. O wneud hyn, bydd modd i chi nodi 
a fydd unrhyw newidiadau a fydd yn deillio o roi'r argymhelliad ar waith yn cael effaith gadarnhaol neu negyddol. Ymhlith y ffynonellau data mae: 

• Data meintiol – data sy'n darparu gwybodaeth rifyddol e.e. ffigurau poblogaeth, nifer y defnyddwyr, nifer y bobl nad ydynt yn ddefnyddwyr 
• Data ansoddol – data sy'n darparu tystiolaeth o argraffiadau pobl o'r gwasanaeth/polisi a'u barn amdano e.e. dadansoddiad o gwynion, canlyniadau grwpiau 

ffocws, arolygon 
• Data am y boblogaeth leol, gan gynnwys ffigurau'r cyfrifiad (Proffil Iaith Ceredigion a Data Cydraddoldeb Ceredigion) 
• Data o'r Arolwg Cenedlaethol o Aelwydydd 
• Data am ddefnyddwyr gwasanaeth 
• Adborth o ymgynghoriadau ac ymgyrchoedd ymgysylltu 
• Argymhellion pwyllgor craffu 
• Cymariaethau â pholisïau tebyg awdurdodau eraill 
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• Cyhoeddiadau academaidd, adroddiadau ymchwil, adroddiadau ymgynghorwyr ac adroddiadau am unrhyw ymgynghoriad ag e.e. undebau llafur neu'r 
sectorau gwirfoddol a chymunedol (gan gynnwys y ddogfen A Yw Cymru'n Decach?) 

• Data Sgiliau Iaith Gymraeg staff y Cyngor 

 
 

2.  EGWYDDORION DATBLYGU CYNALIADWY:  Ym mha ffordd mae'r pum egwyddor datblygu cynaliadwy, fel y'u nodir yn Neddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, wedi'u hymgorffori a'u blaenoriaethu yn natblygiad eich cynnig? 

Egwyddor Datblygu Cynaliadwy Ydy'r cynnig yn dangos eich bod wedi 
bodloni'r egwyddor hon? Os yw'n 
gwneud hynny, disgrifiwch sut. Os nad 
yw'n gwneud hynny, eglurwch pam. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 

Hirdymor 
Sicrhau cydbwysedd rhwng 
anghenion tymor byr ac 
anghenion tymor hir a'r angen i 
gynllunio ar gyfer y dyfodol 
 

Bydd y Polisi'n cael ei ddiwygio'n 
rheolaidd yn dibynnu ar newidiadau yn 
y gyfraith, cyfarwyddyd ac 
amgylchiadau lleol. 
 
Bydd dileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol 
ar gyfer grantiau bach a chanolig yn 
arwain at gynnydd yn y cleientiaid sy'n 
gymwys i gael addasiadau a bydd y 
cleientiaid hyn yn parhau i fyw'n 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain, gan 
leihau'r angen iddynt symud i 
ysbytai/cartrefi gofal. Bydd hyn yn 
lleihau'r angen i ehangu capasiti'r ddau 
sefydliad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Yn y 4 blynedd cyn-Covid 
(h.y. 2016-17 i 2019-20) ar 
gyfartaledd cwblhawyd 
115 o addasiadau 
Grantiau Cyfleusterau i'r 
Anabl yn flynyddol. O'r 
rhain, ar gyfartaledd roedd 
16 cleient bob blwyddyn 
yn ganlyniad i ryddhau claf 
o'r ysbyty. 
 
Nid yw unrhyw ffigurau ar 
gael i ddangos nifer y 
cleientiaid nad oeddent yn 
gymwys oherwydd bod 
ganddynt gyfraniad uchel 
ar y Prawf o Adnoddau 
Ariannol. 
 

 
 
 
 
 
Amh 
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Bydd mwy o eiddo yn cael eu haddasu 
a gall yr addasiadau hyn gael eu 
defnyddio gan aelodau eraill o'r teulu, 
neu eu gwerthu i berchnogion a allai fod 
angen yr addasiad. 

Nid oes unrhyw ffigurau ar 
gyfer preswylwyr sy'n 
gwneud addasiadau heb 
gysylltu â'r ALl. 
 
O'r 357 o Holiaduron 
Bodlonrwydd a gwblhawyd 
ac a ddychwelwyd (2016-
17 i 2019-20), roedd 354 
yn fodlon neu'n fodlon 
iawn â'r addasiad. 
 
Mae 17% o aelwydydd ar 
Gofrestr Tai Ceredigion 
wedi gofyn am eiddo wedi'i 
addasu, gan felly greu'r 
Gofrestr Tai Hygyrch 

Cydweithio 
Cydweithio â phartneriaid eraill 
i gyflawni canlyniadau 
 

Mae'r ALl yn gweithio ar y cyd â 
Llywodraeth Cymru i fodloni'r gofynion i 
ddileu'r Prawf o Adnoddau Ariannol ar 
gyfer addasiadau bach a chanolig. 
 
Datblygwyd y Polisi ar y cyd â'r 
partneriaid perthnasol, h.y. 
Therapyddion Galwedigaethol o'r 
Gwasanaeth Cymdeithasol a'r Bwrdd 
Iechyd, Gwasanaeth Gofal a Thrwsio 
Wales & West a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig lleol. 
 
 

Mae LlC wedi gofyn i bob 
awdurdod yng Nghymru 
wneud y diwygiad hwn. 
 
 
Er mwyn cwblhau 
addasiadau i'r anabl yn 
effeithiol, mae 
Therapyddion 
Galwedigaethol sy'n 
gweithio i'r Gwasanaethau 
Cymdeithasol a'r Bwrdd 
Iechyd yn cyflwyno 
argymhellion i'r Adran ar 
gyfer defnyddwyr 
gwasanaeth 
oedrannus/anabl yn y Sir. 

Amh 
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- Yn flynyddol, derbynnir 
178 o argymhellion ar 
gyfartaledd yn seiliedig ar 
y ffigurau ar gyfer y 4 
blynedd cyn-Covid (h.y. 
2016-17 i 2019-20) 
 
Mae'r ALl yn gweithio ar y 
cyd ag Asiantaeth Gofal a 
Thrwsio Wales & West i 
wneud addasiadau bach, 
ac maent yn gweithredu fel 
Asiantau ar gyfer nifer o 
gynlluniau sy'n gwneud 
addasiadau canolig. 
 
Cynhelir cyfarfod cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol yn 
rheolaidd gyda'r 
partneriaid, darperir 
cofnodion ar gyfer y 
cyfarfodydd hyn. 
 
Mae Sefydliadau Trydydd 
Sector, h.y. Age Concern, 
CAVO, y Groes Goch 
Brydeinig, yn hysbysu'r 
henoed/pobl anabl/pobl 
hyglwyf ynghylch 
argaeledd cymorth grant 
ar gyfer addasiadau yn y 
cartref ac yn gweithredu 
fel eiriolwr drostynt. 
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Cynnwys 
Cynnwys pobl sydd â 
diddordeb a gofyn am eu barn 
 

Ymgynghorwyd â'r rhanddeiliaid 
canlynol wrth ddatblygu'r Polisi. 
Cyngor Sir Ceredigion - 

i) Adran Addasiadau Tai 
ii) Gwasanaeth Strategaeth Tai 

a Galluogi 
iii) Gwasanaethau Cymdeithasol 

– Therapyddion 
Galwedigaethol; 

Bwrdd Iechyd - 
i) Therapyddion Galwedigaethol 

Cymdeithas Tai Wales & West 
i) Gofal a Thrwsio 
ii) Tîm Tai 

Cymdeithas Tai Barcud 
Grŵp Partneriaeth Tai Strategol 
 
Ceisiwyd barn y rhanddeiliaid yn gynnar 
yn y broses yn enwedig gan y bydd y 
newid yn effeithio ar bob Gwasanaeth, 
h.y. Therapyddion Galwedigaethol, 
Gofal a Thrwsio, Addasiadau Tai. 
 
Cynhelir cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion Galwedigaethol bob mis 
neu ddau gyda chynrychiolaeth gan 
Therapyddion Galwedigaethol 
Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Therapyddion Galwedigaethol ysbytai, 
Gofal a Thrwsio, Barcud a 
Chymdeithasau Tai Wales & West. 

Trafodwyd y Polisi a 
cheisiwyd barn trwy'r 
cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol. Gellir 
darparu cofnodion o'r 
cyfarfodydd hyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gellir darparu cofnodion 
o'r cyfarfodydd 
 
 
 
 
Gellir darparu cofnodion 
o'r cyfarfodydd 

Amh 

Atal Mae hwn yn ofyniad gan LlC i ddileu'r 
Prawf o Adnoddau Ariannol ar gyfer 

Er na chofnodir nifer y rhai 
sy'n ymholi am grant ac 
sy'n aflwyddiannus gan 

Amh 
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Darparu adnoddau i atal 
problemau rhag codi neu 
waethygu 
 

grantiau addasu bach a chanolig. 
Rhagwelir y bydd 

i) cynnydd yn yr ymholiadau a 
dderbynnir gan Therapyddion 
Galwedigaethol 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol, 

ii) cynnydd yn yr argymhellion 
sy'n dod drwodd i'r Adran 
Addasiadau Tai; 

iii) nifer cynyddol o gynlluniau ar 
gyfer contractwyr ar y 
Fframwaith Mân Waith i'w 
cyflawni o fewn amserlen 
benodol 

iv) cynnydd yn y gyllideb sy'n 
ofynnol i gyflawni'r cynlluniau. 

v) Mae'r holl amserlenni uchod 
yn bwydo i mewn i'n 
Dangosyddion Perfformiad ar 
gyfer yr amser y mae'n ei 
gymryd i gwblhau'r addasiad 
Grantiau Cyfleusterau i'r 
Anabl o amser y cyswllt 
cyntaf i gwblhau'r addasiad. 

 
Bydd y Polisi Cymorth Ariannol yn mynd 
i'r afael â'r materion hyn trwy ystyried - 

i) Gosod uchafswm terfyn 
ariannol ar gyfer grantiau 
bach; 

ii) Gosod uchafswm terfyn 
ariannol ar gyfer grantiau 
canolig; 

fod eu cyfraniad tuag at 
gost y cynllun yn fwy neu'n 
hafal i gost y gwaith, bydd 
y defnyddwyr gwasanaeth 
hyn yn gymwys i gael 
cymorth grant pan fydd y 
Prawf o Adnoddau 
Ariannol wedi'i ddileu ar 
gyfer grantiau bach a 
chanolig. 
Nid yw'r rhai sy'n credu y 
bydd eu cyfraniad tuag at 
gost y gwaith yn rhy uchel 
yn cysylltu â 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar gyfer 
ymweliad gan Therapydd 
Galwedigaethol, felly pan 
fydd y prawf modd yn cael 
ei ddileu ar gyfer grantiau 
bach a chanolig bydd pob 
un yn gymwys. 
Ni wyddys yr union 
gynnydd yn nifer yr 
ymholiadau a dderbynnir 
ar hyn o bryd. 
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iii) Cyflwyno system Rhestr 
Blaenoriaeth 

Integreiddio 
Effeithio'n gadarnhaol ar bobl, 
yr economi, yr amgylchedd a 
diwylliant, a cheisio sicrhau bod 
pob un ohonynt ar ei ennill 
 

 
Bydd y Polisi hwn yn effeithio ar yr 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol – 
Therapyddion Galwedigaethol yn 
ogystal â'r Adran Addasiadau Tai. Mae'r 
ddwy adran yn cydweithio'n agos ac yn 
cynnal cyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion Galwedigaethol bob mis 
neu ddau i roi sylw i achosion 
problemus, llwythi gwaith, sefyllfa 
ariannol y gyllideb grant, polisïau a 
gweithdrefnau. Rhannwyd y gofyniad fel 
y'i nodwyd gan LlC gyda'r rhanddeiliaid 
yn gynnar yn y broses 
 
Gallai hyn gael effaith gadarnhaol ar 

i) Yr economi – gwaith 
ychwanegol ar gyfer 
contractwyr lleol; 

ii) Yr amgylchedd – bydd cadw 
defnyddwyr gwasanaeth yn 
eu cartrefi yn lleihau nifer y 
gwelyau y mae eu hangen 
mewn ysbytai/cartrefi gofal. 
Mae'r holl addasiadau ac 
adeiladau newydd yn unol â 
safonau Rheoli Adeiladu, 
mae hyn fel arfer yn cynnwys 
mesurau inswleiddio.  

 
Mae'r newidiadau i'r polisi 
wedi'u datblygu gyda 
phartneriaid a byddwn yn 
parhau i fonitro 
darpariaeth y gwasanaeth 
trwy gyfarfodydd cyswllt 
Therapyddion 
Galwedigaethol. 

 
Amh 
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3.  NODAU LLESIANT:  Ydy'r cynnig yn cyflawni unrhyw rai o'r saith nod llesiant cenedlaethol a amlinellwyd yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol (Cymru) 2015? Eglurwch yr effaith (gadarnhaol a negyddol) yr ydych yn ei disgwyl, ac awgrymwch sut i liniaru unrhyw effaith negyddol neu i 
gyfrannu'n well at y nod. Mae angen i ni sicrhau nad yw'r camau rydyn ni'n eu cymryd i gyflawni un o'r nodau'n niweidio'r camau i gyflawni nod arall. 

Nod llesiant Ydy'r cynnig yn cyfrannu at y nod hwn? 
Disgrifiwch yr effeithiau cadarnhaol neu 
negyddol. 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn 
hon? 
 

Pa gam (gamau) allwch chi ei gymryd 
(eu cymryd) i liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 

3.1. Cymru lewyrchus 
Defnyddio adnoddau mewn modd 
effeithlon, datblygu poblogaeth 
fedrus ac addysgedig, creu 
cyfoeth, darparu swyddi 
 

Mae'r Polisi'n cyfrannu'n gadarnhaol at 
Gymru lewyrchus trwy gyfleoedd ar 
gyfer caffael lleol, cynnwys y gymuned, 
swyddi a/neu brentisiaethau a mentrau 
gwyrdd. 
Defnyddir Fframwaith Mân Waith CSC i 
gael hyd i gontractwyr a gyda nifer 
cynyddol o gynlluniau yn cael eu 
darparu bydd hyn yn cynyddu'r cyfle i 
grefftwyr lleol. 

Gofyniad Fframwaith Mân 
Waith ar gyfer contractwyr 
lleol. 

Amh 

3.2. Cymru gydnerth 
Cynnal a gwella bioamrywiaeth ac 
ecosystemau sy'n ategu 
cydnerthedd ac sy'n gallu addasu i 
newid (e.e. newid hinsawdd) 
 

Mae'r holl waith a wneir yn unol â'r 
gofynion a bennir gan Reoli Adeiladu, 
ac mae hyn yn cynnwys mesurau 
inswleiddio, yn arbennig ar gyfer 
adeiladau newydd. 
 
Gall defnyddwyr gwasanaeth aros yn 
eu cartrefi ac yn eu cymunedau, gan 
gryfhau'r cymunedau. 
Trwy sicrhau y gall defnyddwyr 
gwasanaeth barhau i fyw'n annibynnol 
yn eu cartrefi heb fod angen eu derbyn 
i ysbytai neu gartrefi gofal, bydd hyn yn 
lleihau faint o bwysau ychwanegol 
sydd ar y ddau gan gyfyngu ar 
nifer/maint cartrefi/ysbytai newydd y 

Gofynion Rheoliadau 
Rheoli Adeiladu. 

Amh 
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mae angen eu hadeiladu i ddarparu ar 
eu cyfer. 

3.3. Cymru iachach 
Mae llesiant corfforol a meddyliol 
pobl cystal â phosibl ac mae pobl 
yn deall yr hyn sy'n effeithio ar 
iechyd 
 

Sicrheir llesiant corfforol a meddyliol 
mwyaf defnyddwyr gwasanaeth trwy 
ddarparu'r addasiad i'r rhai na fyddent 
wedi bod yn gymwys o'r blaen a 
sicrhau y gallant fyw'n annibynnol yn 
eu cartrefi a'u cymunedau yn agos at 
eu teuluoedd a'u ffrindiau. 
 
Ynghyd â'r effaith ar y Gwasanaeth 
Addasiadau Tai, bydd gan adran 
Therapydd Galwedigaethol y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Gwasanaeth Gofal a Thrwsio Wales & 
West lwyth gwaith cynyddol os yw mwy 
o drigolion y sir yn gymwys i gael 
cymorth grant ar gyfer addasiadau. 
 
Bydd amgylchedd byw'r defnyddiwr 
gwasanaeth yn cael ei wella a thrwy 
gadw ei annibyniaeth a pharhau i fyw 
yn ei gartref yn agos at ei deulu a'i 
ffrindiau bydd yn gwella ansawdd 
bywyd yr unigolyn. 

O'r 357 o Holiaduron 
Bodlonrwydd a gwblhawyd 
ac a ddychwelwyd yn dilyn 
addasiad i'r anabl yn eu 
cartref, roedd 354 yn 
fodlon neu'n fodlon iawn 
â'r addasiad. (ffigurau yn 
seiliedig ar 4 blynedd cyn-
Covid h.y. 2016-17 i 
2019-20).  

Amh 

3.4. Cymru o gymunedau 
cydlynus 
Cymunedau atyniadol, hyfyw a 
diogel sydd â chysylltiadau da 
 

Bydd y Polisi yn cael effaith gadarnhaol 
ar ddefnyddwyr gwasanaeth oherwydd 
byddant yn gallu parhau i fyw yn eu 
cymunedau yn lle cael eu derbyn i'r 
ysbyty/cartref gofal a byw yn agos at 
eu teuluoedd a'u ffrindiau o fewn 
diogelwch eu cartref eu hunain ar ôl i'r 
addasiad gael ei wneud. 

Bydd galluogi pobl leol i 
barhau i fyw yn eu 
cymunedau yn cyfrannu at 
gynnal treftadaeth 
ddiwylliannol a'r iaith 
Gymraeg. 
 
  

Amh 
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3.5. Cymru sy'n gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 
Rhoi sylw i'r effaith ar lesiant byd-
eang wrth ystyried llesiant 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol lleol 
 

Ceir effaith gadarnhaol o ran Cymru 
sy'n gyfrifol yn fyd-eang trwy sicrhau 
bod preswylwyr yn parhau i fyw'n 
annibynnol yn eu cartrefi eu hunain 
heb yr angen i symud i gartref gofal 
neu gael eu derbyn i'r ysbyty gan 
leihau nifer y lleoedd sydd eu hangen 
yn y ddau. 
 
Bydd y gwaith adeiladu yn cael ei 
wneud yn unol â gofynion y Rheoliadau 
Adeiladu sy'n lleihau ôl troed carbon 
pobl. 

Gofynion Rheoliadau 
Rheoli Adeiladu. 

Amh 

 

3.6. Cymru sy'n fwy cyfartal 
Mae pobl yn gallu cyflawni eu potensial ni waeth 
beth fo'u cefndir neu'u hamgylchiadau 
 
Yn yr adran hon mae angen i chi ystyried yr effaith ar 
grwpiau cydraddoldeb, y dystiolaeth ac unrhyw gamau yr 
ydych yn eu cymryd ar gyfer gwella. 
 
Ydych chi wedi ystyried sut allai'r cynnig effeithio ar 
grwpiau cydraddoldeb fel y'u diffinnir yn Neddf 
Cydraddoldeb 2010?  Mae'r rhain yn cynnwys y grwpiau a 
ganlyn:  oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, hil, crefydd 
neu gred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, priodas neu 
bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth. 
 
 
Ystyriwch y canllaw a ganlyn hefyd: 
Comisiwn Cydraddoldeb – Asesu Effaith a Dyletswydd 
Cydraddoldeb 
 

Disgrifiwch pam y bydd yn 
cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu fawr 
ddim effaith o gwbl. 
 
Gan ddefnyddio eich tystiolaeth, 
ystyriwch yr effaith ar bob un o'r 
grwpiau gwarchodedig. Bydd 
angen i chi ystyried a yw'r grwpiau 
hyn yn cael mynediad cyfartal at y 
gwasanaeth, neu a oes angen 
iddyn nhw gael y gwasanaeth 
mewn ffordd wahanol i bobl eraill 
oherwydd eu nodweddion 
gwarchodedig? Nid yw'n 
dderbyniol dweud yn syml y bydd 
y cynnig yn fanteisiol/anfanteisiol i 
bawb. Dylech ddangos eich bod 
wedi ystyried yr holl dystiolaeth 
sydd ar gael a rhoi sylw i unrhyw 

Pa dystiolaeth sydd gennych i 
ategu'r farn hon? 
 
 
 
 
Mae'n hollbwysig casglu data a 
thystiolaeth cydraddoldeb ar gyfer 
AEI. Dylech ystyried pwy sy'n 
defnyddio'r gwasanaeth neu bwy 
sy'n debygol o'i ddefnyddio. Os na 
fyddwch yn defnyddio data nac yn 
ymgysylltu os ydych yn bwriadu 
cyflwyno newid, gallai 
penderfyniadau wynebu her 
gyfreithiol. Dylech gyplysu hyn â'r 
blwch cynnwys yn y templed 
hwn. Dylech hefyd ystyried y 
canllawiau cyffredinol. 

 

Pa gam (gamau) allwch chi ei 
gymryd (eu cymryd) i liniaru 
unrhyw effeithiau negyddol 
neu i gyfrannu'n well at yr 
egwyddor hon? 
 
Gall y camau hyn gynnwys amryw 
o gamau cadarnhaol a fydd yn 
sicrhau bod modd i'r sefydliad drin 
unigolion yn unol â'u hanghenion, 
hyd yn oed os bydd hynny'n 
golygu ei fod yn trin rhai pobl yn 
fwy ffafriol nag eraill er mwyn 
iddyn nhw gael canlyniad da. 
Gallech hefyd gymryd camau i 
bennu unrhyw fylchau yn y data 
neu gamau i ymgysylltu â'r rheini 
y bydd y cynnig yn effeithio arnynt 
neu y mae'n debygol o effeithio 
arnynt. Mae angen cyplysu'r 
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fylchau neu anghyfartaledd a 
ddaeth i'r amlwg. 

camau hyn ag adran 4 yn y 
templed hwn. 

Oedran 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hoedran? (Ticiwch ) 

Ar hyn o bryd mae plant o dan 
18 oed yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
ac nid yw'n destun Prawf o 
Adnoddau Ariannol – felly dim 
newid. 

 

Mae'r Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn berthnasol i bob 
cleient 18 oed a hŷn. Os yw'r 
cleient ar fudd-dal prawf modd 
neu ar incwm isel byddent yn 
gymwys i gael Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl gyda 
naill ai dim cyfraniad i'w dalu 
neu gyfraniad isel – felly dim 
newid. 

 

Os yw'r cleient yn gweithio/os 
oes ganddo bensiwn neu 
gynilion sylweddol sy'n fwy 
na'r trothwyon incwm/cynilion 
fel y'u rhagnodir ar gyfer Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl, gallai 
eu cyfraniad fod yn uchel. 
Gallai eu cyfraniad fod yn fwy 
na chost yr addasiad neu ni 
fyddent yn gallu ariannu'r 
cyfraniad ac ni fyddent yn 

Disgwylir i boblogaeth 
Ceredigion heneiddio dros y 
blynyddoedd i ddod, gyda 
chynnydd sylweddol yn nifer y 
bobl 65 oed a hŷn, ac yn fwy 
arbennig yn y grŵp oedran 
85+. Wrth i ddisgwyliad oes 
gynyddu, mae'r galw am dai 
sy'n addas i anghenion yr 
henoed yn debygol o 
gynyddu ymhellach. 
  

Amh 

Plant a phobl 
ifanc hyd at 
18 oed 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 18-50 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl hŷn 50+ 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Anabledd 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl oherwydd 
eu hanabledd? (Ticiwch )  

Ar hyn o bryd bydd plant o 
dan 18 oed ac oedolion 18 
oed a hŷn sydd ar fudd-dal 
prawf modd neu sydd ar 
incwm isel yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl. 
 
Ar ôl dileu'r Prawf o 
Adnoddau Ariannol bydd pob 
cleient yn gymwys i gael 
Grant Cyfleusterau i'r Anabl 
bach a chanolig waeth beth 
fo'i incwm/pensiwn a 
chynilion. 

Bydd yr holl breswylwyr yn 
gymwys bellach i gael 
addasiadau tai waeth beth 
fo'u hamgylchiadau ariannol. 
 
Mae Cyfrifiad 2011 yn nodi 
bod gan 21% o'r boblogaeth 
broblem iechyd neu 
anabledd tymor hir sy'n 
cyfyngu ar eu 
gweithgareddau o ddydd i 
ddydd.  

Amh 

Nam ar y 
clyw 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam 
corfforol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Nam ar y 
golwg 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Anabledd 
dysgu 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Salwch 
hirdymor 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

gallu derbyn yr addasiad – pe 
bai'r Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn cael ei ddileu ar 
gyfer grantiau bach a chanolig 
byddai'r holl gleientiaid yn 
gymwys i gael Grant 
Cyfleusterau i'r Anabl bach a 
chanolig a derbyn yr 
addasiadau sy'n ofynnol yn eu 
cartref. 

Byddai grant mwy yn parhau i 
fod yn ddarostyngedig i Brawf 
o Adnoddau Ariannol. T
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Iechyd 
meddwl 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Arall Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

Trawsrywiol 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl 
drawsrywiol? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi yw bod yn addas 
ar gyfer anghenion unigol, ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol ar bobl 
drawsryweddol. 
 
Nodir anghenion unigol trwy'r 
cais a'r argymhellion a 
dderbynnir gan Therapyddion 
Galwedigaethol, a rhoddir 
sylw i'r rhain yn unol â hynny. 

Mae'n anodd pennu ffigurau 
ar gyfer ailbennu rhywedd 
gan fod y rhan fwyaf o bobl 
sy'n profi dysmorffia rhyw yn 
debygol o ddymuno bod yn 
anhysbys. 
 
Mae adroddiad gan y 
Swyddfa Gartref yn awgrymu 
y dylai sefydliadau ystyried y 
gallai 1% o'u gweithwyr a'u 
defnyddwyr gwasanaeth brofi 
rhyw fath o amrywiant rhyw. 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Trawsrywiol Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 
 

 

Priodas neu bartneriaeth sifil 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar briodas neu 
bartneriaeth sifil? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni fydd 
unrhyw effaith wahaniaethol 
yn seiliedig ar statws 
priodasol. 
 

Yn ôl ffurflenni Cyfrifiad 2011, 
cyfran y bobl briod yw 42.8%, 
sydd bron pedwar pwynt 
canran yn is nag yn Lloegr. 
Cyfran y partneriaethau sifil 
o'r un rhyw yw 0.2% sy'n 
debyg i Loegr. 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Priodas Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Partneriaeth 
sifil 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Beichiogrwydd neu famolaeth 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar feichiogrwydd 
neu famolaeth? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
p'un a yw'r ymgeisydd yn 
feichiog neu ar absenoldeb 
mamolaeth. 
Ni fyddai'r newidiadau i'r 
gofyniad Prawf o Adnoddau 
Ariannol yn effeithio ar 
gleientiaid sy'n feichiog neu ar 
famolaeth sy'n gallu gwneud 
cais am Grantiau Cyfleusterau 
i'r Anabl. 

 Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Beichiogrwydd Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mamolaeth 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

 
 
 

Hil 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar hil? (Ticiwch ) 

Bydd arferion, credoau a 
thraddodiadau cymunedau 
amrywiol yn cael eu parchu. 
 
Efallai y bydd angen 
gwasanaeth cyfieithu ar 
ddinasyddion sydd wedi mudo 
i'r ardal ac iaith arall yw eu 
prif iaith, ac os oes ganddynt 
sgiliau Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau 
iaith. 

Mae ffurflenni'r Cyfrifiad yn 
nodi bod 2,196 o 
ddinasyddion Ceredigion 
wedi dweud bod eu prif iaith 
yn iaith heblaw'r Gymraeg 
neu'r Saesneg. Y grŵp mwyaf 
o siaradwyr prif iaith ar ôl 
Cymraeg a Saesneg oedd 
Pwyleg gyda 663 o unigolion. 
Mae Ceredigion hefyd yn 
cynnig cymorth ar gyfer 
Prosiect Ffoaduriaid Syria, lle 
gallai fod nifer o siaradwyr 
nad oes ganddynt sgiliau 
Cymraeg neu Saesneg. 

Efallai y bydd angen 
defnyddio gwasanaeth 
cyfieithu WITS ar gyfer 
defnyddwyr gwasanaeth sy'n 
fudwyr ac sydd â sgiliau 
Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau 
Cymraeg/Saesneg o gwbl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gwyn 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig cymysg 
/ aml-ethnig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Asiaidd / 
Asiaidd 
Prydeinig  

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Du / 
Affricanaidd / 
Caribïaidd / 
Du Prydeinig 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Grwpiau 
ethnig eraill 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Crefydd neu ddim cred 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol grefyddau, credoau neu ddim cred? 
(Ticiwch ) 

Bydd arferion, credoau a 
thraddodiadau cymunedau 
amrywiol yn cael eu parchu. 

Mae'r mwyafrif o boblogaeth 
Cymru yn disgrifio'u hunain 
yng Nghyfrifiad 2011 fel 
Cristnogion, h.y. 59%. Yng 
Nghymru, mae 31% yn 
dweud nad ydynt yn dilyn 
crefydd a gwrthododd 9% 
ateb. Mwslimiaid yw'r grŵp 
mwyaf nesaf yng Nghymru 
gyda 521 o aelodau yn 
cynrychioli 0.7% o'r 
boblogaeth, wedi'i ddilyn gan 
Fwdhyddion (0.5%). 

Bydd staff y Cyngor yn cael 
hyfforddiant ar Godau ac 
Ymarferion Deddf 
Cydraddoldeb 2010. 

Cristnogion 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Bwdhyddion 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Hindŵiaid 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dyneiddwyr 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Iddewon 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Mwslimiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Sikhiaid 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl heb 
gred 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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Eraill Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 
 

Rhyw 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar ddynion a/neu 
fenywod? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi yw bod yn addas 
ar gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
ryw'r ymgeisydd. 
  

Yn ôl Cyfrifiad 2011 mae 
cyfran y dynion a'r menywod 
yn weddol gyfartal yng 
Ngheredigion. 

Amh 

Dynion Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   
 

Cyfeiriadedd rhywiol 
Ydych chi'n credu y bydd y cynnig hwn yn cael 
effaith gadarnhaol neu negyddol ar bobl â 
gwahanol gyfeiriadedd rhywiol? (Ticiwch ) 

Nod y Polisi bod yn addas ar 
gyfer anghenion unigol; ni 
fydd unrhyw effaith 
wahaniaethol yn seiliedig ar 
gyfeiriadedd rhywiol. 
  

Nid yw'r Cyfrifiad yn casglu 
gwybodaeth am gyfeiriadedd 
rhywiol. Ymatebodd bron i 
170,000 o bobl i'r cwestiwn 
ar hunaniaeth rywiol yn 
Arolwg Integredig o Gartrefi 
y Swyddfa Ystadegau 
Gwladol 2013. Yng 
Nghymru, roedd 93.5% yn 
heterorywiol, 1.4% yn hoyw, 
lesbiaid neu'n ddeurywiol, 
roedd 0.4% wedi nodi 'arall', 
'ddim yn gwybod' neu wedi 
gwrthod ymateb. Ni roddodd 
1.8% pellach unrhyw ymateb 
o gwbl. Mae'r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol yn 
defnyddio'r amcangyfrif o 5-
7% o'r boblogaeth sy'n 

Amh 

Pobl 
ddeurywiol 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Dynion hoyw 
 
 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Menywod 
hoyw / 
lesbiaid 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 

   

Pobl 
heterorywiol 

Cadarnhaol Negyddol Dim/Fawr 
ddim 
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lesbiaid, hoyw neu 
ddeurywiol ac mae'r ffigurau 
hyn hefyd yn cael eu derbyn 
gan Stonewall (mae 
Stonewall yn elusen hawliau 
pobl lesbiaidd, hoyw, 
deurywiol a trawsrywiol 
(LGBT) yn y Deyrnas 
Unedig). 

 

 

 

Rhoi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. 

Rhoi sylw dyledus i dri nod y Ddyletswydd Cydraddoldeb – penderfynu a fydd y cynnig yn eich cynorthwyo i roi terfyn ar wahaniaethu, 
i hybu cydraddoldeb ac i feithrin cysylltiadau da, neu'n eich rhwystro rhag gwneud hynny. 
 
3.6.2. Sut allai/mae'r cynnig yn helpu i hybu/hyrwyddo cyfle cyfartal? 

Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn: 
 dileu neu leihau anfantais  diwallu anghenion pobl â nodweddion penodol  annog pobl â nodweddion penodol i gymryd mwy o ran  

Bydd y Polisi yn helpu i hyrwyddo cyfle cyfartal ar gyfer yr holl breswylwyr er mwyn cael addasiad i'w galluogi i barhau i fyw yn eu cartrefi eu 
hunain. 
 

3.6.3. Sut allai/mae'r cynnig/penderfyniad yn helpu i roi terfyn ar wahaniaethu, aflonyddu neu erledigaeth anghyfreithlon? 
           Dylech ystyried a oes tystiolaeth ar gael sy'n dangos: 

 y gall y cynnig beri i bobl â nodweddion penodol gael eu trin yn llai ffafriol  y gallai'r cynnig arwain at wahaniaethu anuniongyrchol 
                 bod y cynnig yn fwy tebygol o'ch cynorthwyo i wneud addasiadau rhesymol neu'ch rhwystro rhag gwneud hynny  
Mae'r Polisi yn helpu i ddileu gwahaniaethu trwy fod yn hygyrch i bob grŵp a thrwy wneud addasiadau rhesymol pryd bynnag y bo angen. 
 

3.6.4. Sut allai/mae'r cynnig yn effeithio ar hybu/hyrwyddo cysylltiadau da a chydlyniant cymunedol ehangach? 
Dylech ystyried a fydd y cynnig yn eich helpu chi i wneud y pethau a ganlyn : 
 Mynd i'r afael â rhagfarn    Hybu dealltwriaeth 

Ni ffefrir unrhyw grŵp ac mae'r polisi'n annog cynhwysiant. Ein nod yw darparu addasiadau i bawb sydd mewn angen gan ystyried eu hanghenion 
iaith, oedran, anabledd, rhywedd, priodas neu bartneriaeth sifil, beichiogrwydd neu famolaeth, hil, crefydd neu ddim cred, rhyw, cyfeiriadedd 
rhywiol, ac annog a chefnogi cydlyniant cymunedol o fewn cymunedau amrywiol. 
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Mae Anfantais Economaidd-Gymdeithasol yn golygu byw mewn amgylchiadau cymdeithasol ac economaidd llai ffafriol nag eraill yn yr 
un gymdeithas. 
Fel corff cyhoeddus rhestredig, mae'n ofynnol i Gyngor Sir Ceredigion roi sylw dyledus i Ddyletswydd Economaidd-Gymdeithasol Deddf Cydraddoldeb 2010. I bob 
pwrpas, mae hyn yn golygu cwblhau asesiad effaith tlodi. Mae'r ddyletswydd yn cynnwys pawb sydd o dan anfantais economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys pobl â 
nodweddion gwarchodedig. 

  

3.6.5 Pa dystiolaeth sydd gennych chi am anfantais economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldebau canlyniad mewn perthynas â'r 
cynnig? 
Disgrifiwch pam y bydd yn cael effaith gadarnhaol / negyddol neu ddibwys. 
  

 
Bydd canlyniad y Polisi hwn yn cael effaith gadarnhaol ar yr anfantais economaidd-gymdeithasol ac anghydraddoldeb ei fod yn gynhwysol. 
 

Pa dystiolaeth sydd gennych i gefnogi'r farn hon? 
  

Mae'r Polisi yn gwella iechyd a llesiant preswylwyr trwy ddarparu addasiadau a gwella eu hamodau byw. 
 
  

Pa gam(gamau) y gallwch chi eu cymryd i liniaru unrhyw effeithiau negyddol neu gyfrannu'n well at effeithiau cadarnhaol? 
  

Amh 
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3.7. Cymru â diwylliant bywiog lle mae'r Gymraeg yn 
ffynnu 
Mae diwylliant a threftadaeth Cymru a'r Gymraeg yn cael 
eu hybu a'u gwarchod. 
Yn yr adran hon, mae angen i chi ystyried yr effaith, y dystiolaeth 
ac unrhyw gamau yr ydych yn eu cymryd i wella. Dylech wneud hyn 
i sicrhau nad yw'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl sy'n dewis byw eu 
bywydau a defnyddio gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn 
waeth na'r cyfleoedd sydd ar gael i'r rheini sy'n dewis gwneud 
hynny drwy gyfrwng y Saesneg, a hynny yn unol â Mesur y 
Gymraeg 2011. 

Disgrifiwch pam y bydd 
yn cael effaith 
gadarnhaol/negyddol neu 
fawr ddim effaith o gwbl. 
 

Pa dystiolaeth sydd 
gennych i ategu'r farn hon? 

Pa gam (gamau) allwch chi 
ei gymryd (eu cymryd) i 
liniaru unrhyw effeithiau 
negyddol neu i gyfrannu'n 
well at yr egwyddor hon? 

A fydd y cynnig yn cael ei 
roi ar waith yn 
ddwyieithog (Cymraeg a 
Saesneg)? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi ar gael yn 
Gymraeg ac yn Saesneg 

Bydd copïau dwyieithog o'r 
Polisi terfynol ar gael ar y 
wefan gorfforaethol ac yn 
cydymffurfio'n llawn â 
Safonau'r Gymraeg y 
Cyngor. 

Amh 

   

A fydd y cynnig yn 
effeithio ar y cyfleoedd i 
bobl ddefnyddio'r 
Gymraeg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Mae'r Polisi yn cael 
effaith gadarnhaol. 
 
Mae cymunedau'n newid 
yng Ngheredigion ac mae 
hyn yn cael effaith ar y 
defnydd o'r Gymraeg. 
Bydd y Polisi yn galluogi 
trigolion lleol i barhau i 
fyw yn eu cartrefi eu 
hunain ac yn eu 
cymunedau am gyfnod 
hwy trwy osod 
addasiadau.  

Yn ôl Proffil Iaith Gymraeg 
Ceredigion mae 47% (tua 
35,000) o'r boblogaeth 
dros 3 oed yn siarad 
Cymraeg yn ôl ffurflenni 
Cyfrifiad 2011. 
 
Rydym yn cofnodi iaith o 
ddewis ymgeiswyr ar 
geisiadau. 

Amh 

   

A fydd y cynnig yn 
cynyddu neu'n lleihau'r 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Gall ymgeiswyr wneud cais 
yn Gymraeg neu yn 

Amh 
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cyfleoedd i bobl gael 
gwasanaethau drwy 
gyfrwng y Gymraeg? 

   Mae'r Polisi yn cael 
effaith gadarnhaol. 

Gall defnyddwyr 
gwasanaeth ddefnyddio'r 
gwasanaeth yn Gymraeg 
neu yn Saesneg yn unol 
â pholisi iaith y Cyngor. 

Saesneg ac yn cael 
gwasanaeth llawn yn yr 
iaith o'u dewis. 

Sut fydd y cynnig yn 
sicrhau nad yw'r 
Gymraeg yn cael ei thrin 
yn llai ffafriol na'r 
Saesneg? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi a 
dogfennau perthnasol ar 
gael yn y ddwy iaith. 

Rydym bob amser yn 
ymwybodol o iaith a 
diwylliant ac yn ceisio 
darparu addasiadau i 
gartrefi er mwyn i bobl 
leol gael y cyfle i barhau i 
fyw'n annibynnol yn eu 
cartrefi eu hunain ac o 
fewn eu cymunedau er 
mwyn i'r iaith ffynnu. 

Mae'r Polisi a'r 
ddogfennaeth berthnasol 
ar gael trwy gyfrwng y 
Gymraeg a'r Saesneg. 

Amh 

   

A fydd yn gwarchod, yn 
hybu ac yn cyfoethogi 
diwylliant a threftadaeth 
leol? 

Cadarn
haol 

Negydd
ol 

Dim/Fawr 
ddim 

Bydd y Polisi yn ceisio 
cael effaith gadarnhaol ar 
ddiwylliant a threftadaeth 
leol gan ei fod yn ceisio 
galluogi preswylwyr 
oedrannus ac anabl i fyw 
yn eu cartrefi a'u 
cymunedau. 

Bydd camau gweithredu yn 
mynd i'r afael ag 
anghenion trigolion lleol 
sy'n cynnwys anghenion 
iaith a gwarchod 
treftadaeth ddiwylliannol y 
sir. 

Amh 
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4.  ATGYFNERTHU'R CYNNIG: Os yw'r cynnig yn debygol o effeithio'n negyddol ar unrhyw rai o'r materion uchod (gan gynnwys unrhyw rai o'r 
nodweddion gwarchodedig), pa gamau ymarferol/newidiadau allai helpu i liniaru neu i ddileu unrhyw effeithiau negyddol a nodwyd yn adrannau 2 a 
3? 

4.1 Camau  

Beth fyddwch chi'n ei wneud? Pryd fyddwch chi'n ei wneud? Pwy sy'n gyfrifol? Cynnydd 

Sicrhau bod pob aelod o staff yn ymwybodol o'r 
Ddeddf Cydraddoldeb a Mesur yr Iaith ac wedi'u 
hyfforddi'n ddigonol. 

Parhaus Uwch Swyddog 
Addasiadau Tai ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

 

Efallai y bydd angen defnyddio gwasanaeth 
cyfieithu WITS ar gyfer defnyddwyr sy'n 
ymfudwyr ac sydd â sgiliau Cymraeg/Saesneg 
cyfyngedig neu ddim sgiliau Cymraeg/Saesneg. 

Parhaus Uwch Swyddog 
Addasiadau Tai ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

 

    

    

    

    

    

4.2. Os na fyddwch yn cymryd unrhyw gamau i ddileu neu i liniaru'r effeithiau negyddol, rhowch gyfiawnhad. 
(Cofiwch: os ydych chi wedi nodi gwahaniaethu anghyfreithiol uniongyrchol a phosibl o ganlyniad i'r cynnig hwn, rhaid i chi newid neu ddiwygio'r cynnig.) 

 
Gweler uchod 

4.3. Monitro, gwerthuso ac adolygu 
Sut fyddwch chi'n monitro effaith ac effeithiolrwydd y cynnig? 

 
Bydd effaith ac effeithiolrwydd gweithredu'r Polisi yn cael ei fonitro trwy gyfarfodydd tîm rheolaidd, cyfarfodydd cyswllt Therapyddion Galwedigaethol 
a chyfarfodydd Cyllid. 
 

 

5.  RISG:  Beth yw'r risg sydd ynghlwm wrth y cynnig hwn?   
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Meini prawf 
asesu effaith 

1 – Isel iawn 2 – Isel  3 – Canolig  4 – Uchel  5 – Uchel iawn 

Meini prawf 
asesu 
tebygolrwydd 

1 – Annhebygol o 
ddigwydd 

2 – Llai tebygol o 
ddigwydd 

3 – Yr un mor debygol 
o ddigwydd ac o beidio 
digwydd 

4 – Mwy tebygol o 
ddigwydd 

5 – Tebygol o 
ddigwydd 
 

Disgrifiad o'r risg Effaith (difrifoldeb) Tebygolrwydd (y gallu i gyflawni) Sgôr risg 

Cynnydd yn nifer yr ymholiadau a'r 
addasiadau 

3 Canolig 3 Yr un mor debygol o ddigwydd 
ac o beidio digwydd 

3 x 3 = 9 

Cyllideb annigonol ar gyfer 
cyflwyno'r holl addasiadau 

3 Canolig 4 Mwy tebygol o ddigwydd 3 x 4 = 12 

Allai eich cynnig chi effeithio ar faes gwasanaeth arall? 

Gall y polisi hwn gael effaith bosibl ar y gwasanaeth therapi galwedigaethol yn y Cyngor ac mewn ysbytai. 
 

 

6.  CYMERADWYO 

Swydd Enw Llofnod Dyddiad 

Rheolwr y Gwasanaeth    

Pennaeth y Gwasanaeth    

Y Cyfarwyddwr Strategol    

Deiliad y Portffolio    
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Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

01 02 2022  

LLEOLIAD: Cyfarfod Rhithiol 
 

TEITL: 
 

Newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 

Sector Preifat Ceredigion 

 PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Iachach yn dilyn y cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 Ionawr 
2022                         

CEFNDIR: 
 
Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach a gynhaliwyd ar 31 
Ionawr 2022, ystyriodd yr Aelodau y newidiadau i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion. 
 
Cafodd Polisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai’r Sector Preifat 2014 ei ystyried gan y 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach ar 11 Mehefin 2015.  
Ym mis Mawrth 2021, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y byddai’r addasiadau bach a 
chanolig ar gyfer pobl anabl ar gael i bawb ac felly byddai’r Prawf Adnoddau Ariannol yn cael 
ei ddileu. Mae’r Polisi hwn wedi’i newid i adlewyrchu argymhelliad Llywodraeth Cymru.  
 
Cyflwynodd y Swyddogion y newidiadau arfaethedig i Aelodau’r Pwyllgor.  
 

   
 ARGYMHELLIAD: 
 
 Yn dilyn trafodaeth, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i argymell bod y Cabinet yn gwneud y 
canlynol: 
 

 Cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i Bolisi Ariannol Benthyciadau a Grantiau Tai 
Sector Preifat Ceredigion.   

         
Yn dilyn awgrym gan y Cadeirydd, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor, pan fyddai digon o amser 
wedi mynd heibio, y byddai adroddiad diweddaru yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor er mwyn 
asesu effaith rhoi’r polisi ar waith. 
    
  
 
  

 
         Y Cynghorydd Bryan Davies 
                            Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach  
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 
Adroddiad i: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 01/02/2022 
    
Teitl: Adolygiad o'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol 

 
Pwrpas yr 
adroddiad: 

Rhoi gwybod i'r Cabinet am y trefniadau ar gyfer paratoi'r 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol a cheisio 
cymeradwyaeth i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio'r Cabinet 
ac Aelod y Cabinet: 

Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid – Y Cynghorydd Dafydd Edwards 

  
CEFNDIR: 
 
Dechreuodd darpariaethau gweithredol Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ar 25 
Medi 2014. Rhoddodd y Ddeddf nifer o ddyletswyddau statudol ar Gyngor Sir 
Ceredigion gan gynnwys: 

 Paratoi mapiau llwybrau presennol (Adran 3 o'r Ddeddf) 
 Paratoi mapiau rhwydwaith integredig (Adran 4 o'r Ddeddf) 
 Sicrhau gwelliant parhaus i lwybrau teithio llesol 
 Paratoi adroddiadau blynyddol i Lywodraeth Cymru. 

Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn diffinio Teithio Llesol fel taith gerdded 
neu feicio '… a wneir i weithle neu sefydliad addysgol neu oddi yno neu er 
mwyn defnyddio gwasanaethau neu gyfleusterau iechyd neu hamdden neu 
wasanaethau neu gyfleusterau eraill'. 
 
Gall teithio llesol chwarae rhan bwysig ac amlwg wrth gefnogi nifer o gynlluniau ac 
amcanion polisi allweddol Llywodraeth Cymru a'r Cyngor, gan gynnwys datblygu 
economaidd, iechyd a llesiant, cynllunio'r defnydd o dir, cydraddoldeb, ansawdd 
aer a lleihau allyriadau carbon. 
 
Cymeradwywyd Mapiau Llwybrau Presennol Ceredigion gan y Gweinidog ym mis 
Awst 2016 a chafodd y Mapiau Rhwydwaith Integredig cyntaf sêl bendith y 
Gweinidog ym mis Chwefror 2017. Mae'r mapiau hyn ar gael i'r cyhoedd eu gweld 
ar wefan y Cyngor Sir yn: 
 
http://www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-parking/active-travel/ 
 
Bydd yr Aelodau'n ymwybodol bod Llywodraeth Cymru, o dan ddarpariaethau'r 
Ddeddf, wedi dynodi tair anheddiad Ceredigion yn 'Ardaloedd Dynodedig' ar gyfer 
teithio llesol – sef Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan. 
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Mae gofyniad statudol i'r rhifyn nesaf o'r Mapiau Rhwydwaith Integredig (a elwir 
bellach yn Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn dangos 'Llwybrau'r Dyfodol') – 
ynghyd â Mapiau Llwybrau Presennol wedi'u diweddaru – gael eu cyflwyno gan 
awdurdodau lleol dair blynedd yn dilyn y rhifyn blaenorol gyda dyddiad cyflwyno 
diwygiedig o 31 Rhagfyr 2021 (wedi'i ddiwygio wedi hynny i 31 Mawrth 2022). Mae 
hon yn broses adolygu dreigl 3 blynedd fel y nodir yn y Ddeddf. 
 
Ailgyflwyno Mapiau Llwybrau 
 
Yn 2021/22, dyfarnwyd £200,000 i'r Cyngor gan Lywodraeth Cymru fel cyllid 
Dyraniad Craidd y Gronfa Teithio Llesol i alluogi gwaith datblygu a dylunio, 
caffael tir a mân waith. 
 
Roedd cyfran o Ddyraniad Craidd y Gronfa Teithio Llesol wedi'i chyfeirio at 
fodloni'r gofyniad i baratoi a chyflwyno Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol a oedd 
yn gofyn am adolygiad ac archwiliad o'r llwybrau presennol ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd a rhanddeiliaid i ddatblygu llwybrau newydd neu wedi'u gwella. 
 
Datblygwyd Cynllun Ymgysylltu â Rhanddeiliaid gan Sustrans i ddangos 
cynwysoldeb yn unol â pholisi corfforaethol, a chafodd hwn ei gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru ddiwedd Awst 2020. 
 
Roedd y broses ymgysylltu ac ymgynghori yn gyfle i dynnu sylw at faterion a 
rhwystrau i deithio llesol a hefyd i nodi llwybrau teithio llesol newydd posibl y 
gellid eu hychwanegu at 'Fap Llwybrau'r Dyfodol' ar gyfer Ceredigion. 
 
Cynhaliwyd cam cyntaf ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yng 
Ngheredigion am chwe wythnos rhwng 26 Tachwedd 2020 a 6 Ionawr 2021 ac 
roedd ar gael drwy'r platfform ymgysylltu ar-lein Commonplace. (Roedd 
Llywodraeth Cymru wedi pennu y dylai holl awdurdodau lleol Cymru ddefnyddio'r 
offeryn mapio 'Commonplace' ar gyfer y gwaith ymgysylltu â'r gymuned.) 
 
Yn yr ymgynghoriad gwelwyd cyfanswm o: 

 675 o bobl yn cymryd rhan weithredol 
 2663 o ymwelwyr unigol 
 505 o sylwadau unigol 
 1619 yn cytuno â'r sylwadau presennol 

Roedd ail gam yr ymgynghoriad yn ceisio adborth gan y cyhoedd ar y Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft arfaethedig. Derbyniodd yr ail gam nifer is o 
ymatebion ond mae'n dal i ddangos lefelau sylweddol o ymgysylltu. Unwaith eto, 
roedd ymgynghoriad Cam 2 ar gael trwy Commonplace ac ar-lein am 3 wythnos 
rhwng 3 a 22 Mawrth 2021. 
 
Yn yr ymgynghoriad gwelwyd cyfanswm o: 

 328 o bobl yn cymryd rhan weithredol 
 1533 o ymwelwyr unigol 
 273 o sylwadau unigol 
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 716 yn cytuno â'r sylwadau presennol 

Cafodd yr holl Aelodau Lleol wybod am yr ymgynghoriadau uchod trwy Swyddfa'r 
Wasg Ceredigion a hefyd drwy e-bost gan Sustrans, a chawsant eu gwahodd i 
gyfrannu at yr ymgynghoriad. 
 
Mae swyddogion yn ymwybodol y bydd disgwyliadau mawr yn cael eu codi fel 
rhan o'r broses ymgysylltu â'r cyhoedd ac y bydd angen rheoli'r disgwyliadau 
hynny. 
 
Dechreuodd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol o 12 wythnos ar y Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol drafft terfynol ar 27.08.2021 a daeth i ben ar 
19.11.2021, ac eto roedd ar gael ar-lein trwy Commonplace: 
https://ceredigion3.commonplace.is/ 
 
Yn yr ymgynghoriad gwelwyd cyfanswm o: 

 92 o bobl yn cymryd rhan weithredol 
 1371 o ymwelwyr unigol 
 84 o sylwadau unigol 
 89 yn cytuno â'r sylwadau presennol 

Cyfeirir at y diwygiadau a wnaed i'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn dilyn 
ymgynghoriad statudol yn Atodiad 3. 
 
Rhoddwyd sgôr flaenoriaeth ddrafft i holl Lwybrau'r Dyfodol gan Sustrans trwy 
ddefnyddio matrics a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru. Cafodd y rhain eu 
hadolygu wedi hynny gan Swyddogion yn seiliedig ar wybodaeth leol, ffactorau 
risg ac amcanion corfforaethol – cyfeirir at y rhain yn Atodiad 6. Rhestrir 
Llwybrau'r Dyfodol arfaethedig yn unol â'r amserlen a ragwelir i'w cyflawni, h.y. 
tymor byr/canolig/hir. 
 
Y dyddiad cau gwreiddiol ar gyfer cyflwyno Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol 
oedd 27 Chwefror 2021, ac ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at yr awdurdodau 
lleol i gychwyn yn eu hysbysu o'r dyddiad cyflwyno diwygiedig, sef 30 Medi 2021, 
oherwydd yr oedi a achoswyd gan effeithiau cronedig pandemig Covid-19, 
etholiadau ac oedi o ran argaeledd Platfform Mapiau Teithio Llesol newydd 
Llywodraeth Cymru. 
 
Ar 14 Hydref 2020, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at yr awdurdodau lleol wedi 
hynny i'w hysbysu bod y dyddiad cyflwyno wedi cael ei ddiwygio ymhellach i 31 
Rhagfyr 2021 er mwyn caniatáu ymgysylltu effeithiol i gydnabod effeithiau 
parhaus Covid-19 a'r trefniadau ynghylch etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2021. 
 
Yn dilyn y sylwadau a wnaed gan Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru yn 
mynegi pryderon bod awdurdodau lleol yn ei chael hi'n anodd cwrdd â'r dyddiad 
cau, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at bob Awdurdod Lleol ar 11 Hydref 2021 i 
gynnig estyniad hyd at 31 Mawrth 2022, os ystyriwyd bod hynny'n angenrheidiol. 
Gofynnodd CSC am yr estyniad hwn a chafodd ei gymeradwyo gan y Dirprwy 
Weinidog. 
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Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? Os nac oes, 
dywedwch pam 

Nac oes 
Nid oes unrhyw 
newidiadau i 
ddarpariaeth 
gwasanaeth wedi'u 
cynllunio fel rhan o'r 
gweithgaredd hwn. 

Crynodeb: 
Hirdymor: Ddim yn berthnasol  
Cydweithio: Ddim yn berthnasol  
Cynnwys: Ddim yn berthnasol  
Atal: Ddim yn berthnasol  
Integreiddio: Ddim yn berthnasol  

    

  
Argymhellion: Gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r Adolygiad o'r 

Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol ac ehangu'r 
rhwydwaith Priffyrdd a chyfrifoldebau rheoli asedau 
yn y dyfodol mewn perthynas â'r ddarpariaeth Teithio 
Llesol. 
 

Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Galluogi dyletswyddau statudol y Cyngor o dan 
Ddeddf Teithio Llesol (Cymru). 

  
Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Ffyniannus 

 
 

Fframwaith Polisi: 
 

Cynllun Trafnidiaeth Leol ar y Cyd Canolbarth Cymru 
'Llwybr Newydd' Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 2021 
 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol Pobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd 
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid 
a Chaffael: 

Mae Llywodraeth Cymru fel arfer yn darparu cyfleoedd 
cyllid Grant Cyfalaf i awdurdodau lleol ar gyfer adeiladu, 
ond y Cyngor sy'n gyfrifol am gostau cynnal a chadw o 
dan delerau ac amodau derbyn y cyllid grant gan 
Lywodraeth Cymru. 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

Goblygiadau staffio: 
 

O fewn y strwythur presennol 
 

Goblygiadau 
eiddo/asedau: 
 

Cynyddu rhwydwaith yr Awdurdod Priffyrdd Lleol o 
lwybrau a seilwaith Teithio Llesol 
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Risg(iau): 
 

Ddim yn berthnasol 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 
Deddf Priffyrdd 1980 
Deddf Llwybrau Beicio 1984 
 

Papurau Cefndir: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
01.11.2021 
Cyfarwyddyd y Ddeddf Teithio Llesol: 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-
12/active-travel-act-guidance_0.pdf 
 

Atodiadau: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acronymau: 

1. Llythyr gan y Gweinidog yn cadarnhau estyn y 
dyddiad cyflwyno. 
2. Adroddiad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus. 
3. Rhestr o ddiwygiadau a wnaed i'r Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol yn dilyn ymgynghoriad 
cyhoeddus statudol. 
4. Rhestr o'r Llwybrau Mapiau Rhwydwaith Integredig 
sydd wedi'u dileu o'r Mapiau. 
5. Rhestr Blaenoriaethu Llwybrau'r Dyfodol. 
6. Mapiau Llwybrau'r Dyfodol. 
 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol 
Mapiau Llwybrau Presennol 
Mapiau Rhwydwaith Integredig 
Llywodraeth Cymru (LlC) 
 

  
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 
 

Swyddog Adrodd: Steve Hallows 
 

Dyddiad: 01.02.2022 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu - Cymunedau Ffyniannus 

DYDDIAD: 
 

01 Tachwedd 2021 

LLEOLIAD:  

TEITL: 
 

Adolygu’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol 

PWRPAS YR ADRODDIAD:  Rhoi gwybod i’r Pwyllgor am y gwaith o baratoi Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol a rhoi gwybod i’r Pwyllgor am 
rwydwaith cynyddol yr Awdurdod Priffyrdd Lleol o lwybrau a 
seilwaith Teithio Llesol a fydd yn dod o dan y Cynllun Rheoli 
Asedau Priffyrdd (HAMP). Mae hyn yn debygol o fod â 
goblygiadau o ran adnoddau ychwanegol i alluogi’r gwaith 
cynnal a chadw parhaus. 
 

RHESWM PAM BOD Y 
PWYLLGOR CRAFFU WEDI 
GOFYN AM Y 
WYBODAETH: 
 

I adolygu a chymeradwyo’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol 
yng Ngheredigion cyn eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn 
niwedd mis Rhagfyr 2021. 

Daw’r ymgynghoriad cyhoeddus i ben ar 19 Tachwedd 2021 ac 
adolygir sylwadau’r cyhoedd a gwneir diwygiadau posib i’r map 
drafft cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 

 
CEFNDIR: 
 
Roedd darpariaethau gweithredol Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 wedi dod i rym ar 25 
Medi 2014.  Roedd y Ddeddf yn rhoi nifer o ddyletswydd statudol ar Gyngor Sir Ceredigion 
gan gynnwys: 
 

 Paratoi mapiau presennol y rhwydwaith (Rhan 3 o’r Ddeddf); 

 Paratoi mapiau rhwydwaith integredig (Rhan 4 o’r Ddeddf);  

 Sicrhau bod llwybrau teithio llesol yn gwella yn barhaus; 

 Adrodd yn flynyddol i Lywodraeth Cymru. 
 
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn diffinio ‘teithio llesol’ fel ‘taith a wneir i weithle neu 
sefydliad addysgol, neu oddi yno, neu er mwyn defnyddio gwasanaethau neu gyfleusterau 
iechyd neu hamdden neu wasanaethau neu gyfleusterau eraill’.   
 
Gall teithio llesol chwarae rhan bwysig wrth gefnogi cynlluniau ac amcanion polisi allweddol 
Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Sir, gan gynnwys datblygu economaidd, iechyd a lles, 
cynlluniau defnydd tir, cydraddoldeb, ansawdd aer a lleihau carbon. 
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Cymeradwyodd y Gweinidog Fapiau Llwybrau Presennol Ceredigion ym mis Awst 2016 a 
chafodd y Mapiau Rhwydwaith Integredig cyntaf gymeradwyaeth y Gweinidog ym mis 
Chwefror 2017. Mae’r mapiau hyn ar gael ar wefan y Cyngor Sir i’r cyhoedd eu gweld: 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/   
 
Mae’n ofyniad statudol fod rhifyn nesaf y Map Rhwydwaith Integredig (a elwir bellach yn Fap 
Rhwydwaith Teithio Llesol sy'n dangos ‘Llwybrau’r Dyfodol’) - ynghyd â Mapiau Llwybrau 
Presennol diweddaredig - yn cael eu cyflwyno gan yr awdurdodau lleol dair blynedd ar ôl y 
rhifyn blaenorol. Y dyddiad cyflwyno diwygiedig yw 31 Rhagfyr 2021.  Mae hon yn broses 
adolygu sy’n digwydd bob tair blynedd, fel y nodir yn y Ddeddf. 
 
Bydd yr Aelodau'n ymwybodol fod Llywodraeth Cymru, o dan ddarpariaethau'r Ddeddf, wedi 
pennu tair ardal yng Ngheredigion fel 'Ardaloedd Dynodedig' ar gyfer teithio llesol - sef: 
Aberystwyth, Aberteifi a Llanbedr Pont Steffan. 
 
Roedd Llywodraeth Cymru wedi llunio'r dogfennau a'r canllawiau canlynol ar gyfer 
awdurdodau lleol pan fyddant yn cynllunio a chyflawni gwelliannau teithio llesol: 
 

 Canllawiau Statudol ar gyfer Cyflawni Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013; a 

 Canllawiau Dylunio Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013. 
 
Mae'r ddwy ddogfen hyn bellach wedi'u disodli – ar 16 Gorffennaf 2021 cyhoeddodd 
Llywodraeth Cymru ddogfen ddiwygiedig ‘Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol’:   
 
Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol (llyw.cymru) 
 

 
Cynllunio a Chyflawni Cynlluniau Teithio Llesol yng Ngheredigion 
 
Mae'r gwaith o ddatblygu ac adeiladu'r rhan fwyaf o gynlluniau seilwaith teithio llesol yng 
Ngheredigion yn cael ei ariannu bron yn gyfan gwbl yn sgil ceisiadau am grantiau cyfalaf 
Llywodraeth Cymru, o’r Gronfa Teithio Llesol yn bennaf ac i raddau llai, o’r grant Llwybrau 
Diogel mewn Cymunedau. 
 
Nid yw Llywodraeth Cymru yn clustnodi cymorth cyllid refeniw ar gyfer cynnal a chadw 
seilwaith newydd - mae'n amod wrth dderbyn arian grant cyfalaf fod y Cyngor Sir yn dod yn 
gyfrifol am unrhyw gostau cynnal a chadw yn y dyfodol sy'n amlwg â goblygiadau ar gyfer 
cyllidebau gwasanaethau.   
 
Mae pob cais am arian grant cyfalaf ar gyfer cynlluniau teithio llesol yn rhan o broses ymgeisio 
gystadleuol. Mae’r broses yn ddibynnol ar ganllawiau ymgeisio a phroses asesu Llywodraeth 
Cymru sy’n defnyddio matrics sgorio ar gyfer gwahanol feini prawf. 
 
Felly, yn achos llwybrau newydd at ddibenion hamdden yn bennaf a llwybrau y tu allan i'r tair 
ardal ddynodedig a'r dalgylch teithio llesol, mae’n debygol y byddant yn aflwyddiannus ac na 
fyddant yn denu cyllid.   
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Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, bu mwy o ddisgwyliad gan Weinidogion fod cynlluniau'n 
darparu teithio llesol sylweddol er mwyn newid dulliau teithio yn sylweddol i ffwrdd oddi wrth 
ddefnyddio ceir. 
 
Mae hyn yn her sylweddol i awdurdodau lleol gwledig sydd â phoblogaeth denau, fel 
Ceredigion, o ran gallu arddangos y niferoedd uchel sy’n ofynnol, yn ôl pob golwg. Gallai hyn 
effeithio ar lwyddiant ceisiadau am grantiau teithio llesol. 
 
Felly, er mwyn bodloni'r ddyletswydd statudol i ddangos gwelliant parhaus, efallai y bydd 
angen defnyddio cyllidebau cyfalaf y Cyngor Sir i ychwanegu at yr arian grant allanol yn y 
dyfodol.  
 
Rhaid i'r gwaith o ddylunio ac adeiladu seilwaith teithio llesol newydd gydymffurfio â 
Chanllawiau Dylunio Teithio Llesol Llywodraeth Cymru. 
 
Mae goblygiadau i hyn o ran safonau llwybrau troed lletach ac ailneilltuo rhan o’r ffyrdd i 
gerddwyr, defnyddwyr cerbydau symudedd a beicwyr. Hefyd o ran safonau llwybrau / lonydd 
beicio lletach a ddefnyddir ar y cyd ac a fydd yn gorfod mynd â rhagor o dir. 
 
Yn ogystal, dylanwadir ar y gallu i gyflawni cynllun (gan gynnwys y costau) fesul lleoliad gan 
ystyriaethau diogelwch, gofynion newydd y Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy 
a mesurau lliniaru amgylcheddol a bioamrywiol. 
 
Adroddir ar y gwaith o fonitro’r cynllun teithio llesol i Lywodraeth Cymru yn flynyddol a’i 
gyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir: https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-
pharcio/teithio-llesol/  
 
Mae hyn yn cysylltu'n glir ag Amcan 4 y Cynllun Busnes Lefel 3 drafft sydd ynghlwm – 
Gwneud y mwyaf o arian allanol ar gyfer Teithio Llesol, Adnewyddu Trafnidiaeth Leol a 
Phriffyrdd (Cyf: CS1, CS4, G1-G4) gan roi sylw i wneud hyn yn gynaliadwy. 
 
Ailgyflwyno Mapiau Llwybrau 
 
Yn y Flwyddyn Ariannol flaenorol, dyfarnwyd £200,000 i'r Cyngor Sir gan Lywodraeth Cymru 
fel Dyraniad Craidd o’r Gronfa Teithio Llesol i alluogi gwaith datblygu a dylunio, caffael tir a 
mân waith. 
 
Mae cyfran o’r Dyraniad Craidd hwn o’r Gronfa Teithio Llesol wedi'i gyfeirio i fodloni'r gofyniad 
i baratoi a chyflwyno’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol.  Mae'r broses yn gofyn am adolygu 
ac archwilio'r llwybrau presennol ac ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid i ddatblygu 
llwybrau newydd neu lwybrau gwell. I'r perwyl hwn, roedd y Cyngor wedi caffael Sustrans i 
gynorthwyo gyda'r gweithgarwch. 
 
Datblygwyd Cynllun Ymgysylltu â Rhanddeiliaid i barchu’r egwyddor o fod yn gynhwysol ac yn 
unol â’r polisi a’r canllawiau corfforaethol. Cyflwynwyd hwn i Lywodraeth Cymru ddiwedd Awst 
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2020.  
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y dylai pob awdurdod lleol yng Nghymru ddefnyddio'r dull 
mapio ‘Commonplace’ ar gyfer y gwaith o ymgysylltu â'r gymuned.   
 
Mae'r broses ymgysylltu ac ymgynghori yn gyfle i dynnu sylw at anawsterau a rhwystrau rhag 
gwneud teithiau llesol a hefyd i nodi llwybrau teithio llesol newydd posib y gellid eu 
hychwanegu at fap ‘Llwybrau'r Dyfodol’ Ceredigion. 
 
Roedd cam cyntaf yr ymgynghoriad ar y Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yng Ngheredigion 
wedi rhedeg am chwe wythnos rhwng 26 Tachwedd 2020 a 6 Ionawr 2021 ac roedd ar gael 
drwy'r platfform ymgysylltu ar-lein Commonplace.  Yn yr ymgynghoriad, roedd: 
 

— 675 o bobl wedi cymryd rhan, 
— 2663 o ymweliadau unigol, 
— 505 o sylwadau unigol, 
— 1619 wedi cytuno â sylwadau a wnaed eisoes. 

 
Roedd ail gam yr ymgynghoriad yn ceisio am adborth gan y cyhoedd ar fap drafft y 
Rhwydwaith Teithio Llesol arfaethedig. Cafodd yr ail gam lai o ymatebion ond bu ymgysylltu 
sylweddol o hyd. Unwaith eto, roedd ymgynghoriad Cam 2 ar gael drwy Commonplace ac 
roedd ar-lein am dair wythnos rhwng 3 a 22 Mawrth 2021. Yn yr ymgynghoriad, roedd: 
 

— 328 o bobl wedi cymryd rhan, 
— 1533 o ymweliadau unigol, 
— 273 o sylwadau unigol, 
— 716 wedi cytuno â sylwadau a wnaed eisoes. 

 
Rhoddwyd gwybod i’r Aelodau Lleol i gyd am yr ymgyngoriadau uchod drwy Swyddfa'r Wasg 
Ceredigion a hefyd drwy e-bost oddi wrth Sustrans. Cawsant wahoddiad i gyfrannu i’r 
ymgynghoriad. 
 
Heb ddiystyru cyfraniadau dilys a defnyddiol, mae’r swyddogion yn ymwybodol y bydd 
disgwyliadau uchel yn sgil y broses o ymgysylltu â'r cyhoedd ac y bydd angen ffocysu’r 
cyfraniadau a rheoli'r disgwyliadau hyn.   
 
Dechreuodd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol o 12 wythnos o hyd ar 
27.08.2021 a bydd yn cau ar 19.11.2021: https://ceredigion3.commonplace.is/ 
 
Trefnwyd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn wreiddiol ar 
gyfer 27 Chwefror 2021. Ond, ar 30 Ebrill 2020, ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog at yr 
awdurdodau lleol i’w hysbysu am y dyddiad cyflwyno newydd, sef 30 Medi 2021. Roedd hyn 
oherwydd yr oedi a achoswyd ar y cyd gan bandemig Covid-19, yr etholiadau a’r gwaith o 
gyflwyno Platfform Mapio Teithio Llesol newydd Llywodraeth Cymru. 
 
Ar 14 Hydref 2020 ysgrifennodd y Dirprwy Weinidog i hysbysu awdurdodau lleol fod y dyddiad 
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cyflwyno wedi newid eto, i 31 Rhagfyr 2021, fel bod modd ymgysylltu’n effeithiol o ystyried 
effeithiau parhaus Covid-19 a'r trefniadau ar gyfer etholiadau'r Senedd ym mis Mai 2021. 
 

 
 

 
 
 
LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL: 

A wnaed Asesiad Effaith 
Integredig?  Os naddo, nodwch 
pam 
 

Naddo. 
 
Nid oes bwriad newid y 
gwasanaethau a ddarperir 
yn sgil y gweithgarwch 
hwn. 

 
 
Crynodeb: 

Hirdymor: Ddim yn berthnasol 

Integreiddio: Ddim yn berthnasol 

Cydweithio: Ddim yn berthnasol 

Cynnwys: Ddim yn berthnasol 

Atal: Ddim yn berthnasol 

 
ARGYMHELLIAD: 

Gofynnir i’r Pwyllgor argymell bod y Cabinet yn gymeradwyo’r adolygiad o’r Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol a’r cyfrifoldebau ychwanegol dros Reoli Asedau a’r rhwydwaith 
Priffyrdd yn y dyfodol mewn perthynas â’r ddarpariaeth Teithio Llesol. 

 
Y RHESWM AM YR ARGYMHELLIAD:  

I alluogi dyletswyddau statudol y Cyngor o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru). 
 

Enw Cyswllt: Steve Hallows 

Swydd: Rheolwr Gwasanaeth – Datblygu Priffyrdd  

Dyddiad yr adroddiad: 04.11.21 

Acronymau: Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (ATNM yn Saesneg) 
Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd (HAMP yn Saesneg) 
Map Rhwydwaith Integredig (INM yn Saesneg) 

Atodiadau: 1. Llythyr dyddiedig 14 Hydref 2020 oddi wrth y Dirprwy 
Weinidog. 
2. Cyfarwyddyd sy'n diwygio'r amserlen ar gyfer cyflwyno 
Mapiau Rhwydwaith Integredig a mapiau llwybrau presennol. 
3. Trosolwg o’r Anawsterau Cynnal a Chadw 
4.        Adroddiad Sustrans. 
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Lee Waters AS/MS 
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Deputy Minister for Economy and Transport 
 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

 
 
 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru 
               Correspondence.Lee.Waters@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf / Our ref: MA-LW-3196-20 
 
Arweinydd Awdurdod Lleol 

14 Hydref 2020 
 
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 – Cyflwyno Mapiau Rhwydwaith Integredig  
 
Ysgrifennais atoch ar 30 Ebrill er mwyn newid dyddiad cyflwyno’r mapiau rhwydwaith 
integredig i 30 Medi 2021 a gofynnais i chi gyflwyno eich cynllun amlinellol at ddiben 
ymgynghori ac ymgysylltu yn y broses hon erbyn diwedd mis Awst 2020. Rwy’n falch iawn 
fy mod wedi derbyn cynlluniau rhanddeiliaid gan bob awdurdod lleol ac mae fy swyddogion 
wedi adolygu’r rhain.  
 
Mae swyddogion awdurdodau lleol wedi mynegi pryderon na fydd modd iddynt ymgynghori 
ynghylch eu cylch nesaf o fapiau yn ystod y cyfnod cyn etholiad ar gyfer etholiadau’r 
Senedd ym mis Mai 2021. Golyga hyn nad oes llawer iawn o amser ar gael i ymgynghori 
cyn cwblhau’r mapiau erbyn dyddiad cyflwyno mis Medi. Mae’r cyfyngiadau sydd ynghlwm 
wrth COVID-19 wedi gwneud y gwaith yma hyd yn oed yn fwy heriol.  
 
Mae ymgysylltu cyflawn a buddiol â defnyddwyr presennol teithio llesol ac yn bwysicaf oll 
ddefnyddwyr anfynych teithio llesol wrth wraidd y gwaith o greu rhwydweithiau cerdded a 
beicio er mwyn newid ymddygiadau teithio a newid dulliau teithio. O’r herwydd rwy’n 
cyhoeddi’r cyfarwyddyd sydd ynghlwm er mwyn newid dyddiad cyflwyno mapiau rhwydwaith 
integredig. O’r herwydd bydd angen eu cyflwyno i Weinidogion Cymru erbyn 31 Rhagfyr 
2021. 
 
Mae swyddogion eisoes wedi cyflwyno platform ymgysylltu ar-lein, sef Lle Cyffredin, a fydd 
ar gael i bob awdurdod lleol yn ystod yr wythnos nesaf. Rhoddwyd cyflwyniad i swyddogion 
awdurdodau lleol am y platform hwn yn ystod seminarau diweddar. Yn ystod yr Hydref a’r 
Gaeaf yma bydd adnoddau ychwanegol a chymorth ag ymgysylltu a chyfathrebu yn cael eu 
datblygu, a bydd y cyfan ar-lein erbyn Gwanwyn 2021. A fyddech cystal â sicrhau bod eich 
cynlluniau ymgysylltu yn cael eu diwygio fel bod modd manteisio ar y misoedd a’r adnoddau 
ychwanegol a fydd bellach ar gael fel bod modd cynnwys holl ddefnyddwyr amrywiol 
ddulliau teithio llesol ar ôl mis Mai 2021? 
 
Yn gywir,  

 
Lee Waters AS / MS 
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Deputy Minister for Economy and Transport 
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Cyfarwyddyd sy'n diwygio'r amserlen ar gyfer cyflwyno mapiau 

rhwydwaith integredig (gyda newid canlyniadol i’r dyddiad ar gyfer 

cyflwyno mapiau llwybrau presennol eraill) dan Ddeddf Teithio Llesol 

(Cymru) 2013 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

I bob cyngor sir a chyngor bwrdeistref sirol yng Nghymru 

Cyfarwyddyd sy'n diwygio'r amserlenni ar gyfer ailgyflwyno mapiau 

llwybrau presennol a mapiau rhwydwaith integredig  

Mae Gweinidogion Cymru, drwy arfer y pwerau a roddwyd iddynt gan adran 

4(6)(b) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ("y Ddeddf"), yn rhoi’r 

Cyfarwyddyd canlynol. 

Cefndir statudol 

Mae adran 3(10) o'r Ddeddf yn nodi, ar ôl i fap llwybrau presennol a 
baratowyd gan awdurdod lleol gael ei gymeradwyo gan Weinidogion Cymru, 
bod yr awdurdod lleol:  

(a) yn gorfod parhau i'w adolygu, 
(b) yn cael ei ddiwygio, 
(c) yn gorfod ei gyflwyno i Weinidogion Cymru i'w gymeradwyo ar 

bob achlysur pan gyflwynir map rhwydwaith integredig yr awdurdod 

lleol ei gymeradwyo dan adran 4. 

Mae adran 4(1) o'r Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i bob awdurdod lleol: 
a) baratoi map rhwydwaith integredig, 

b) a’i gyflwyno i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo.  

Mae adran 4(6) o'r Ddeddf yn nodi bod yn rhaid i awdurdod lleol gyflwyno ei 
fap rhwydwaith integredig i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo: 

a) cyn diwedd y cyfnod o 3 blynedd sy'n dechrau ar y diwrnod y 
daw'r adran hon i rym, neu 

b) os yw Gweinidogion Cymru, drwy gyfarwyddyd a roddir i'r 
awdurdod lleol, yn pennu dyddiad ar ôl diwedd y cyfnod 
hwnnw fel y dyddiad erbyn pryd y mae'n rhaid ei gyflwyno 
iddynt, heb fod yn hwyrach na'r dyddiad hwnnw. 
 

Cychwynnwyd darpariaethau gweithredol y Ddeddf ar 25 Medi 2014 gan 

Orchymyn Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (Cychwyn) 2014.   Dan 

Gyfarwyddyd Gweinidogion Cymru, cyflwynwyd yr argraffiad cyntaf o'r mapiau 

llwybrau presennol ar 22 Ionawr 2016, a'r mapiau rhwydwaith integredig 

cyntaf ar 03 Tachwedd 2017.  

 

Mae adran 4(6)(a&b) o'r Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol bod yr awdurdodau 

lleol yn cyflwyno argraffiad nesaf y map rhwydwaith integredig dair blynedd ar 

ôl yr argraffiad blaenorol, neu ddim hwyrach na dyddiad a bennir gan 

Weinidogion Cymru dan Gyfarwyddyd.  

Tudalen 198



 

Ac ystyried yr amgylchiadau sydd y tu hwnt i reolaeth awdurdodau lleol ar hyn 

o bryd, mae Gweinidogion o'r farn ei bod yn briodol ymestyn y dyddiad 

blaenorol a nodwyd ar gyfer cyflwyno'r cylch nesaf o fapiau rhwydwaith 

integredig a’r mapiau llwybrau presennol wedi’u diweddaru.   Ymdrinnir â hyn 

drwy ddilyn y Cyfarwyddyd a ganlyn. 

 

 

Y Cyfarwyddyd 

 

Drwy arfer eu pŵer dan adran 4(6)(b) o'r Ddeddf, mae Gweinidogion Cymru 

yn nodi bod yn rhaid i'r map rhwydwaith integredig y mae'n ofynnol i bob 

awdurdod lleol ei gyflwyno dan adran 4(6) o'r Ddeddf i Weinidogion Cymru ei 

gymeradwyo gael ei gyflwyno i Weinidogion Cymru ei gymeradwyo erbyn 31 

Rhagfyr 2021 fan bellaf. Wrth gyflwyno ei fap rhwydwaith integredig i'w 

gymeradwyo erbyn y dyddiad hwn, rhaid i bob awdurdod lleol gyflwyno’r map 

llwybrau presennol i Weinidogion Cymru eu cymeradwyo ar yr un pryd, fel 

sy'n ofynnol gan adran 3(10)(c) o'r Ddeddf. 

 

 

 
Llofnodwyd gan………………………………… 

 

Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog yr Economi, Trafnidiaeth, ar ran 

Gweinidogion Cymru 

 

 

Dyddiad:  14 Hydref 2020 
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Cynnal a Chadw Llwybrau Teithio Llesol yng Ngheredigion – Adroddiad 

Trosolwg 

 

1. Cyflwyniad / Cefndir 

Cyflwynodd Llywodraeth Cymru Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ar 4 Tachwedd 2013 a 

chychwynnodd y Ddeddf ar 25 Medi 2014.  Mae'r Ddeddf yn rhoi gofyniad ar awdurdodau lleol i 

wella'n barhaus y cyfleusterau a'r llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr a pharatoi mapiau yn nodi 

llwybrau presennol a llwybrau posibl yn y dyfodol i'w defnyddio.  Mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud 

hi'n ofynnol i gynlluniau ffyrdd newydd ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cam dylunio. 

Ar 7 Hydref 2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen o'r enw 'Canllawiau statudol ar gyfer 

cyflenwi Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013'. 

Yn Rhagfyr 2014 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ddogfen o'r enw 'Canllawiau Dylunio' sy'n 

ddogfen ategol i'r Ddeddf. 

Un o delerau ac amodau derbyn grantiau Cronfa Teithio Llesol / Llwybrau Diogel mewn 

Cymunedau / Grant Diogelwch Ffyrdd / Cronfa Trafnidiaeth Leol gan Lywodraeth Cymru yw bod 

rhaid i bob cynllun gael ei ddylunio yn unol â'r Canllawiau Dylunio hyn. 

Erbyn hyn mae'r ddwy ddogfen uchod wedi cael eu disodli – ar 16 Gorffennaf 2021 cyhoeddodd 

Llywodraeth Cymru ddogfen ddiwygiedig 'Canllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol'. 

Canllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol (gov.wales) 

"Mae teithio llesol yn flaenoriaeth allweddol yn Llwybr Newydd – sef Strategaeth Drafnidiaeth 

Cymru – ac mae ar frig yr hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy sy'n arwain ein holl weithgareddau 

ym maes trafnidiaeth. 

O ganlyniad, mae Strategaeth Drafnidiaeth newydd Cymru, sef Llwybr Newydd, wedi gosod targed 

bod 45% o deithiau yn cael eu gwneud ar droed, ar feic neu ar drafnidiaeth gyhoeddus erbyn 

2040." 

Lee Waters AS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
 

2. Y Sefyllfa Bresennol / Materion 

 

 Materion cynnal a chadw – llystyfiant sy'n ymledu ac yn tyfu drosodd – lled llwybr wedi'i 

leihau ac arwyddion llwybrau / arwyddion diogelwch wedi'u cuddio – enghreifftiau yn y 

lluniau isod. 

Ffigurau 1 – 4: Llwybr Ystwyth (llwybr beicio 'blaengar' Ceredigion) lle mae 

llystyfiant wedi tyfu dros y blynyddoedd i'r fath raddau fel bod y llwybr i'w weld yn 

gaeedig erbyn hyn ac yn ddigroeso i ddefnyddwyr. 

Ffigurau 5 -7: Llwybr Ystwyth lle mae llystyfiant sy'n ymledu wedi lleihau'r lled llwybr 

i lai na 2m, er bod y llwybr wedi cael ei adeiladu i led o 3m. 

Ffigurau 8 -9: Llwybr Rheidol gyda changhennau yn hongian drosodd a llystyfiant 

sy'n lleihau'r lled llwybr sydd ar gael. 

 

 Ar hyn o bryd mae llwybrau Teithio Llesol / Beicio yn cael eu torri nôl unwaith bob 

blwyddyn.  Nid yw hyn yn mynd i'r afael â'r llystyfiant sy'n ymledu dros ymylon llwybrau na 
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chlirio'r llystyfiant ar uchder a allai fod yn broblem diogelwch i ddefnyddwyr.  Mae llystyfiant 

ar uchder hefyd yn cuddio cyfeiriad y llwybr ac arwyddion diogelwch / rhybudd. 

 Mae'r contract cynnal a chadw wedi'i roi i gontractiwr preifat ar gyfer rhai llwybrau, fodd 

bynnag, mae peth gwaith cynnal a chadw llwybrau llesol hefyd yn cael ei wneud yn fewnol 

pan fydd adnoddau'n caniatáu.  Mae'n bosib y bydd hyblygrwydd i wneud gwaith cynnal a 

chadw ychwanegol yn ystod misoedd y gaeaf, yn dibynnu ar gynnydd mewn adnoddau sy'n 

debygol o olygu bod angen cyllid ychwanegol. 

 Mae gan wasanaeth Cynnal a Chadw Priffyrdd CSC adnoddau ac offer arbenigol 

cyfyngedig yn unig i ddelio â materion cynnal a chadw adweithiol ar lwybrau beicio, yn 

enwedig dail, canghennau a choed sydd wedi cwympo a llystyfiant sy'n ymledu, a gallai 

rhaglen cynnal a chadw ragweithiol helpu i atal problemau rhag cyrraedd y raddfa o 

ymyrraeth sy'n ofynnol ar hyn o bryd. 

 Ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus – roedd y ddau ymgynghoriad Teithio Llesol a 

gynhaliwyd hyd yma (2016 a 2021) wedi derbyn ymatebion oedd yn tynnu sylw at ddiffyg 

cynnal a chadw ar lwybrau beicio. 

 Wrth gwrs mae angen cynnal a chadw rhwydwaith llwybrau cynyddol / ychwanegol a'r 

cyfleusterau a'r seilwaith Teithio Llesol sy'n gysylltiedig ag ef, e.e. cysgodfannau beiciau, 

gorsafoedd atgyweirio beiciau cyhoeddus a phympiau beiciau ac ati (Ffigurau 13 – 18). 

 Mae'r rhwydwaith Priffyrdd yn cynyddu'n flynyddol (Teithio Llesol a Llwybrau Diogel, 

troedffyrdd newydd sy'n gwasanaethu datblygiadau newydd, ac yn arbennig mabwysiadu 

ystadau Adran 38) – eto i gyd mae'r gyllideb a'r adnoddau cynnal a chadw wedi lleihau a 

heb gadw i fyny â'r rhwydwaith sy'n ehangu.  Dylai'r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd 

adlewyrchu hyn a thynnu sylw at yr adnoddau ychwanegol sydd eu hangen. 

 Fel enghraifft o'r rhwydwaith sy'n ehangu, dros y blynyddoedd diwethaf cafodd y llwybrau 

newydd canlynol eu hadeiladu: 

 

Troedffordd Rhiwgoch  950 metr o droedffordd newydd wedi'i hychwanegu at y 
Briffordd Gyhoeddus 
 

Bow Street i Benrhyncoch 2km o droedffordd cyd-ddefnyddio newydd wedi'i 
hychwanegu at y Briffordd Gyhoeddus 
 

Llanbadarn i Ysgol Penweddig  275 metr o droedffordd cyd-ddefnyddio newydd wedi'i 
hychwanegu at y Briffordd Gyhoeddus 
 

 

Mae'r ymatebion a dderbyniwyd fel rhan o'r Adolygiad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol cyfredol 

wedi arwain at ychwanegu'r Llwybrau'r Dyfodol arfaethedig canlynol at y Rhwydwaith sy'n 

cynrychioli cynnydd sylweddol i'r Briffordd Gyhoeddus sydd i'w harchwilio a'i chynnal a chadw yn y 

dyfodol. 

 

Waunfawr i IBERS Tua 2km 

Llandre i'r Borth Tua 3km 

Llechryd i Aberteifi Tua 2km 

Llanbedr Pont Steffan i Langybi Tua 6km 
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Mae'r Cyngor newydd gyflwyno cais i 'Gronfa Codi'r Gwastad' yr Adran Drafnidiaeth ar gyfer 

rhaglen uchelgeisiol o sawl llwybr beicio gwledig pellter hir – gwella'r llwybrau presennol (e.e. 

Llwybr Ystwyth) yn ogystal â llwybrau newydd neu estynedig (e.e. Llwybr Llanerchaeron yn 

cysylltu Aberaeron â'r ysgol newydd Ysgol Dyffryn Aeron yn Felin-fach sy'n mesur oddeutu 11km). 

 

3. Materion i'w Hystyried 

Mae Teithio Llesol yn rhan flaenllaw o agenda presennol Llywodraeth Cymru i sicrhau newid 

mewn dulliau teithio o ddefnyddio'r car i gyfrannu at ddatgarboneiddio teithio a thrafnidiaeth, 

hyrwyddo ffyrdd o fyw mwy iach a mwy actif, cyfrannu at aer glanach a'r materion amrywiol sy'n 

gysylltiedig â newid hinsawdd. 

Mae nifer o gamau y gellir ystyried eu cymryd, megis: 

 Adnodd cynnal a chadw dynodedig i gynnal y Prif Lwybrau Teithio Llesol ar sail gylchol a 

mwy rheolaidd a'r Llwybrau Eilaidd ar sail gylchol yn llai aml.  Mae posibilrwydd y gallai'r 

gwaith hwn barhau'n 'fewnol' neu gael ei neilltuo i gontractiwr allanol. 

 Mae hyblygrwydd posibl gan wasanaeth Parciau a Gerddi CSC i wneud gwaith cynnal a 

chadw ychwanegol yn ystod misoedd y gaeaf, ar yr amod bod adnoddau'n cynyddu. 

 Cynnal a chadw'r seilwaith beicio h.y. cysgodfannau beiciau (gan gynnwys golchi / glanhau 

blynyddol) a gorsafoedd beiciau a phympiau beiciau. 

Rhaid i lwybrau Teithio Llesol gael eu hadeiladu yn unol â Safonau Dylunio Teithio Llesol 

Llywodraeth Cymru, e.e. bwlch gofynnol o 500mm rhwng celfi stryd i ymyl ôl llwybrau cyd-

ddefnyddio; uchder gosod gofynnol o 2.4m ar gyfer arwyddion – mae angen i'r gwasanaeth cynnal 

a chadw sicrhau bod y safonau hyn yn cael eu cynnal gan sicrhau bod pobl yn cael eu hannog i 

ddefnyddio'r llwybrau hyn yn ddiogel o dan yr agenda Teithio Llesol a Newid Hinsawdd. 

Gofynnir i'r Pwyllgor nodi'r Adroddiad a'r camau y mae'r Swyddogion yn eu cymryd i roi sylw i 

oblygiadau'r rhwydwaith Teithio Llesol sy'n ehangu.  Mae'n bosibl na fydd y cyllidebau presennol 

ar gyfer Cynnal a Chadw Priffyrdd (Refeniw) yn ddigonol i gynnal y rhwydwaith presennol i'r 

safonau a ddisgwylir, yn wyneb rhwydwaith a fydd yn ehangu yn y dyfodol fel y nodir yn yr 

adroddiad hwn.  Heb adnoddau pellach, bydd cyflwr llwybrau presennol yn dirywio ymhellach, gan 

eu gwneud yn llai ymarferol i'w defnyddio, yn anniogel a heb fod yn addas i'r diben o annog lefelau 

cynyddol o Deithio Llesol a bodloni dyletswyddau'r Cyngor o dan y Ddeddf Teithio Llesol. 

 

Gari Jones 

Peiriannydd – Teithio Llesol a Diogel 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 

12.08.21 

Diwygiwyd 05.10.21 
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Ffigur 1: Llwybr Ystwyth yn Rhydyfelin Mai 2013: 

 

Ffigur 2: Llwybr Ystwyth yn Rhydyfelin Gorffennaf 2021: 
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Ffigur 3: Llwybr Ystwyth yn Rhydyfelin Mai 2013: 

 

Ffigur 4: Yr un lleoliad Gorffennaf 2021: 
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Ffigur 5: Llwybr Ystwyth Gorffennaf 2021: 

 

Ffigur 6: Llwybr Ystwyth Gorffennaf 2021: 
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Ffigur 7: Llwybr Ystwyth ger Tynygraig Mehefin 2013 

Cafodd y darn hwn ei adeiladu'n wreiddiol fel llwybr 3 metr o led, ond mae diffyg cynnal a 

chadw digonol a rheolaidd wedi ei leihau i drac sengl oherwydd bod y llystyfiant sy'n 

ymledu'n gyson wedi gorfodi defnyddwyr i symud i ganol y llwybr: 
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Ffigur 8: Llwybr Rheidol Mehefin 2021: 

 

Ffigur 9: Llwybr Rheidol Mehefin 2021: 
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Ffigur 10: Llwybr Cyd-ddefnyddio Bow Street i IBERS 

Mai 2021 – Cafodd y llwybr hwn ei adeiladu ar ddechrau 2019 ac mae eisoes yn dangos 

arwyddion o lystyfiant yn ymledu dros yr ymylon llwybr: 

 

Ffigur 11: Gorffennaf 2019 – Ymylon llwybr i'w gweld isod: 
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Ffigur 12 Llwybr Cyd-ddefnyddio Bow Street i IBERS 

Mae'r llun isod yn dangos pa mor gyflym y gall llystyfiant ymledu oherwydd cafodd y llwybr 

hwn ei adeiladu'n ddiweddar yn 2020. 

 

Tudalen 209



11 
 

Ffigur 13: Cysgodfan Beiciau a Gorsaf Atgyweirio Beiciau Cyhoeddus a'r Pwmp Beiciau ger 

Gorsaf Drenau Aberystwyth – Mai 2018: 

 

Ffigur 14: Mehefin 2020: 
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Ffigur 15: Morfa Mawr, Cysgodfan Beiciau Aberystwyth – Mai 2018: 

 

Ffigur 16: Gorffennaf 2021: 
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Ffigur 17: Gorffennaf 2021: 

 

Ffigur 18: Stryd y Popty, Rhesel Feiciau a Phwmp Beiciau 
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Diwedd. 
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Ymgynghoriad Mapiau 

Rhwydwaith Teithio 

Llesol Ceredigion 
 

Adroddiad Cyn-Statudol ar gyfer Aelodau 

Etholedig a Rhanddeiliaid Mewnol 

 
 

Sustrans yw'r elusen sy'n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a beicio. Rydym yn cysylltu pobl a llefydd, yn creu 
cymunedau byw, yn trawsnewid y daith i'r ysgol ac yn hwyluso taith hapusach ac iachach i'r gwaith. 

Ymunwch â ni ar ein siwrne. 

Sustrans is the charity making it easier for people to walk and cycle. We connect people and places, 
create liveable neighbourhoods, transform the school run and deliver a happier, healthier commute. 

www.sustrans.org.uk 

Elusen Gofrestredig Rhif 326550 (Cymru a Lloegr) SC039263 (Yr Alban). 
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Statws cylchrediad: Fersiwn derfynol 

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mehefin 2021 

Awduron: Dave McCullough, Eni Hansen-Magnusson 

Sicrhau ansawdd: Patrick Williams 

Cymeradwyo: Patrick Williams (17 Mehefin 2021) 
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Rhestr Termau Allweddol 

Term Allweddol Disgrifiad 

Ardaloedd/Trefi 
Dynodedig 

Ardaloedd adeiledig wedi'u diffinio gan Lywodraeth 
Cymru y mae'r ddyletswydd fapio yn berthnasol iddynt. 

Arweiniad ar Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru 
(WelTAG) 

Proses arfarnu ar gyfer prosiectau trafnidiaeth yng 
Nghymru sy'n ystyried y broblem ac yn asesu'r opsiynau 
posibl a allai ddarparu ateb yn erbyn ystod o feini prawf. 

Commonplace Platfform ymgysylltu ar-lein wedi'i ddarparu gan 
Lywodraeth Cymru. 

Dwysedd 
Rhwydwaith  

Mae Llywodraeth Cymru yn amlinellu nod i gael 
rhwydweithiau 'cynhwysfawr' yn y trefi dynodedig o fewn 
15 mlynedd. Os dychmygir tref fel grid, mae Llywodraeth 
Cymru yn disgrifio cynhwysfawr fel llwybr Safon Teithio 
Llesol ar gyfer pob 250m (yn ychwanegol at y 
Rhwydwaith Sylfaenol o lwybrau sydd ar gael). 

Llwybr Presennol Mae'n cyfeirio at lwybr sydd wedi'i archwilio yn erbyn 
cyfres o feini prawf penodedig Llywodraeth Cymru ac a 
ystyrir yn addas ar gyfer cerdded, beicio neu'r ddau. 

Llwybr y Dyfodol Cyfeiriwyd ato yn flaenorol fel Llwybrau Rhwydwaith 
Integredig (yn 2017) ac erbyn hyn cyfeirir ato fel 
'Llwybrau'r Dyfodol'. Mae'r rhain yn cyfeirio at lwybrau nad 
ydynt yn cwrdd â throthwy meini prawf penodedig 
Llywodraeth Cymru eto, nad ydynt yn bodoli eto, neu nad 
ydynt wedi'u harchwilio eto. 

Mapiau Rhwydwaith 
Teithio Llesol  

O dan y Ddeddf Teithio Llesol, mae'n ddyletswydd ar 
Awdurdodau Lleol i fapio Llwybrau Presennol a Llwybrau'r 
Dyfodol ar gyfer cerdded a beicio yn yr ardaloedd a 
nodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Offeryn 
Tebygolrwydd o 
Feicio  

Offeryn cymorth cynllunio ar-lein a rhyngweithiol i 
ddarparu sylfaen dystiolaeth i lywio buddsoddi mewn 
beicio. 

Rhwydwaith 
Sylfaenol 

Term a ddefnyddir i ddisgrifio'r holl lwybrau o fewn ardal 
sydd ar gael i gerddwyr a/neu feicwyr. 

Teithio Llesol Mae teithio llesol yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio 
cerdded a beicio ar gyfer teithiau pwrpasol. Yn ôl Deddf 
Teithio Llesol Cymru 2013, mae 'cerddwyr a beicwyr' yn 
cynnwys pobl anabl a defnyddwyr cymhorthion 
symudedd. 
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Rhan 1: Trosolwg 

Annwyl Aelod Etholedig/Rhanddeiliad, 

Mae Cyngor Sir Ceredigion (CSC) wedi comisiynu Sustrans Cymru i gynnal 
adolygiad o'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yng Ngheredigion, yn unol â'r 
dyletswyddau a amlinellir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 20131 (y cyfeirir ati fel y 
Ddeddf). 

Mae CSC wedi cwblhau Camau 1 a 2 o'r broses ymgysylltu ac wrthi'n paratoi ar 
gyfer elfen statudol y broses fel sy'n ofynnol o dan Ddyletswyddau'r Ddeddf. 

Nod y Diweddariad hwn 

Nod y diweddariad hwn yw rhoi'r canlyniadau o Gam 2 y broses Ymgysylltu i'r 
Aelodau a chydweithwyr mewnol, ac ymgorffori argymhellion ar gyfer cynigion 
Llwybrau Teithio Llesol i'w cymryd i'r Ymgynghoriad Statudol o ganlyniad i Gamau 
1 a 2 (trafodir llwybrau arfaethedig i'w hychwanegu yn Rhan 4 yr adroddiad hwn). 

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

Mae 'Teithio Llesol', fel y'i diffinnir yn y Ddeddf, yn cyfeirio at gerdded a beicio ar 
gyfer teithio at ddiben penodol bob dydd (e.e. teithiau i fannau addysg, y siopau 
neu i'r gwaith). Felly nid yw cwmpas y llwybrau a ystyrir o dan y Ddeddf yn 
berthnasol i lwybrau hamdden ac adloniant, oni bai eu bod hefyd yn darparu 
tystiolaeth ddigonol o deithio at ddiben penodol. 

Mae ardaloedd/trefi dynodedig wedi'u cwmpasu o dan Ddeddf Teithio Llesol 
(Cymru) 2013 ac yng Ngheredigion mae'r rhain wedi'u nodi gan Lywodraeth 
Cymru fel: 

 Aberystwyth 

 Aberteifi 

 Llanbedr Pont Steffan 

(Gall hyn gynnwys aneddiadau cyfagos lle mae potensial a thystiolaeth glir ar 
gyfer Teithio Llesol i'r trefi dynodedig agosaf). 

Nod y mapiau trefi uchod yw dangos rhwydwaith cynhwysfawr arfaethedig o 
lwybrau teithio llesol ar gyfer teithio ar droed ac ar feic – y mae'n rhaid eu cyflwyno 
i Lywodraeth Cymru o dan ddyletswyddau statudol y Ddeddf ar ddiwedd 2021 i'w 
cymeradwyo. 

Fel gofyniad sylfaenol, rhaid i lwybrau gysylltu â'r holl ysgolion presennol a'r rhai 
sydd wedi'u cynllunio yn yr ardaloedd a nodwyd uchod. Dylai'r llwybrau gael eu 

                                            
1 https://www.legislation.gov.uk/anaw/2013/7/contents/enacted 
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cyfiawnhau yn erbyn ffynonellau tystiolaeth cadarn (disgrifir yn fanylach yn 
Rhan 3). 

Yn ôl yr hyn y mae'r Cyngor yn ei ddeall, bydd llwybrau sydd wedi'u cynnwys ar y 
map a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru yn gymwys ar gyfer gwneud 
ceisiadau am gyllid i Gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru (er y bydd 
canlyniad llwyddiannus ceisiadau am gyllid yn amodol ar ddarparu tystiolaeth 
ddigonol i gefnogi 'Achos dros Newid'). Gall rhai llwybrau a nodir fod yn ddibynnol 
ar gyfraniadau datblygwyr neu gysylltu â phartïon allanol fel Llywodraeth Cymru 
â'r Asiant Cefnffyrdd a/neu gytundebau tirfeddiannwyr. 

Mae'r cynigion yn dangos llwybrau presennol sy'n addas ar hyn o bryd at 
ddefnydd teithio llesol yn ogystal â'r rhai sydd â'r potensial i fodloni'r safonau 
teithio llesol gofynnol ar ôl eu gwella. 

Mae'r broses hyd yma wedi cynnwys ymgysylltu helaeth (Cam 1 a 2) â'r cyhoedd 
a rhanddeiliaid, astudiaeth bwrdd gwaith ac ymweliadau/archwiliadau safle o'r 
llwybrau arfaethedig a'r cyfleusterau cysylltiedig i gynhyrchu rhwydwaith drafft i'w 
gyflwyno. Mae'r adroddiad hwn wedi'i rannu'n bedair adran: 

Mae Rhan 1 yn rhoi cyflwyniad byr i Deithio Llesol a chwmpas yr adolygiad hwn. 

Mae Rhan 2 yn rhoi trosolwg o'r gweithgareddau ymgysylltu a wnaed gan CSC i 
gael adborth cyffredinol gan gymunedau, rhanddeiliaid, partneriaid cyflenwi ac 
aelodau o'r cyhoedd. 

Mae Rhan 3 yn disgrifio'r broses a ddilynwyd i gyrraedd y rhwydweithiau sydd i'w 
cyflwyno yn yr ymgynghoriad statudol. 

Mae Rhan 4 yn disgrifio'r argymhellion ar gyfer diweddariadau i'r rhwydwaith 
arfaethedig (o'i gymharu â'r hyn a gynigiwyd yng Ngham 2) i'w hystyried gan CSC. 
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Ble ydym ni yn y broses? 

 

 

Ffigur 1: Camau datblygu'r broses 
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Rhan 2: Crynodeb Ymgysylltu 

Pwysigrwydd Ymgysylltu 

Mae diwygiadau i Ganllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol2 Drafft Llywodraeth Cymru yn 
rhoi pwyslais ar bwysigrwydd ymgynghori ac ymgysylltu wrth ddatblygu Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol. 

Mae'r egwyddorion sydd wedi'u hymgorffori yn y canllawiau yn datgan bod 
Rhwydweithiau Teithio Llesol a ddatblygir gyda chymunedau a chan ddefnyddwyr 
presennol a darpar ddefnyddwyr yn fwy tebygol o gael eu defnyddio, ac felly mae 
effaith unrhyw seilwaith a ddarperir yn debygol o fod yn fwy. 

Mae'r canllawiau'n awgrymu y dylid mabwysiadu dull aml-gam at ymgysylltu, 
gyda'r cyfle cyntaf yn codi yn y cam adnabod llwybr. Dylai fod ail gyfle i ymgysylltu 
ar ôl cwblhau'r dyluniad amlinellol i roi cyfle pellach i randdeiliaid fireinio dyluniad y 
cynllun. Ar gyfer Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol a ddatblygir o dan y Ddeddf 
Teithio Llesol, rhaid cael cyfnod ymgynghori cyhoeddus statudol o 12 wythnos. 

Proses Ymgysylltu Aml-gam 
Er mwyn sicrhau proses ymgysylltu drylwyr ac ystyrlon, cychwynnodd Cyngor Sir 
Ceredigion ymgysylltu yn ystod Tachwedd 2020, sef yr Awdurdod Lleol cyntaf i 
lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus trwy'r platfform 'Commonplace' a ddarparwyd 
gan Lywodraeth Cymru. 

Er mwyn cael adborth dibynadwy a rhoi cyfle i bobl barhau i gymryd rhan trwy bob 
cam o'r broses ymgynghori, dewisodd Ceredigion ddull ymgysylltu aml-gam. Mae 
hyn yn mynd y tu hwnt i ofynion gofynnol Canllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol, ond 
barnwyd bod y dull hwn yn dra dymunol er mwyn dangos bod Cyngor Sir 
Ceredigion wedi dilyn proses hollol gynhwysol. 

                                            
2 https://gov.wales/active-travel-guidance 
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Ffigur 2: Platfform Ymgysylltu Ar-lein 
(https://ceredigion.commonplace.is/ sgrinlun 6.1.2021) 

 

Roedd cam cyntaf ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yng 
Ngheredigion wedi rhedeg am chwe wythnos rhwng 26 Tachwedd 2020 a 6 
Ionawr 2021, ac roedd modd ei gyrchu trwy'r platfform ymgysylltu ar-lein 
Commonplace. Roedd yr ymgynghoriad cychwynnol wedi gofyn yn benodol am y 
rhwystrau y mae pobl yn eu hwynebu ar eu teithiau bob dydd ar droed neu ar feic. 

Mae'r cam cychwynnol wedi gweld cyfradd ymateb da, yn enwedig a chofio'r 
amgylchiadau anodd ar gyfer ymgysylltu â'r cyhoedd oherwydd cyfyngiadau 
Covid-19. Mae'r ymgynghoriad wedi gweld cyfanswm o: 

- 675 o bobl yn cymryd rhan, 

- 2663 o ymwelwyr unigol, 

- 505 o sylwadau unigol, 

- 1619 yn cytuno â'r sylwadau presennol. 
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Ffigur 3: Commonplace Cam 2, Adborth ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft 
(https://ceredigion2.commonplace.is/, sgrinlun 22.3.2021) 

 

Roedd ail gam yr ymgynghoriad yn ceisio adborth gan y cyhoedd ar y Map 
Rhwydwaith Teithio Llesol Drafft. Cafwyd llai o ymatebion yn yr ail gam ond mae 
lefelau ymgysylltu da i'w gweld o hyd. Unwaith eto, roedd ymgynghoriad Cam 2 ar 
gael trwy Commonplace ac roedd ar gael ar-lein am dair wythnos rhwng 3 a 22 
Mawrth 2021. Mae'r ymgynghoriad wedi gweld cyfanswm o: 

- 328 o bobl yn cymryd rhan, 

- 1533 o ymwelwyr unigol, 

- 273 o sylwadau unigol, 

- 716 yn cytuno â'r sylwadau presennol. 

 

Mapio rhanddeiliaid 
Roedd proses fanwl o fapio rhanddeiliaid wedi ffurfio man cychwyn yr 
ymgynghoriad i sicrhau bod yr holl gynulleidfaoedd a awgrymir yng Nghanllawiau'r 
Ddeddf Teithio Llesol yn cael eu cynnwys (h.y. plant a phobl ifanc, grwpiau na 
chlywir ganddynt yn aml, grwpiau â nodweddion gwarchodedig, pobl sy'n teimlo 
na allant deithio yn llesol nawr, yn ogystal â rhanddeiliaid allweddol, partneriaid 
cyflenwi, y cyhoedd ehangach ac unigolion oedd am gael eu hymgynghori â nhw). 
Rhannwyd fersiwn dienw o'r rhestr rhanddeiliaid â'r rhwydwaith gwirfoddolwyr 
Sustrans lleol yng Ngheredigion i ganfod grwpiau rhanddeiliaid oedd heb eu 
cynnwys. 
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Gweithgareddau Ymgysylltu 

Ymgyrch Ebost 
I gyd-fynd â lansio'r ymgynghoriad roedd ymgyrch ebost wedi ymestyn allan i dros 
240 o grwpiau lleol, hybiau cymunedol, elusennau, clybiau chwaraeon, busnesau, 
awdurdodau lleol cyfagos, gorsafoedd heddlu, Aelodau Etholedig, Cynghorwyr 
Cymuned a Thref ac ati. (Mae'r rhestr gyflawn o'r grwpiau y cysylltwyd â nhw i'w 
gweld yn Atodiad A). 

Cyfryngau cymdeithasol 
Hyrwyddwyd lansio'r ymgynghoriad trwy ddatganiad i'r wasg ar draws y cyfryngau 
print ac ar-lein yng Ngheredigion ac ar draws sianeli cyfryngau cymdeithasol 
Sustrans (Twitter a Facebook) trwy bostiadau mynych ar y cyfryngau (2.12.2020, 
17.12.2020, 6.1.2021, 8.1.2021, 3.3. 2021, 4.3.2021). 

 

Ffigur 4: Ymgynghoriad Cam 1: postiadau Facebook/Twitter trwy Sustrans Cymru, 
Sgrinluniau Rhagfyr 2020 

 

 
 

Ffigur 5: Ymgynghoriad Cam 2: postiadau Twitter/Facebook trwy Sustrans Cymru, 
Sgrinluniau Mawrth 2021 
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Cysylltwyd â dros 25 o grwpiau lleol yn uniongyrchol trwy negeseuon personol ar 
Facebook. 

Copïau papur o fap ac arolwg yr Ymgynghoriad 
Er mwyn sicrhau hygyrchedd yr ymgynghoriad ar gyfer cynifer o bobl â phosibl, 
roedd fersiwn bapur o'r map ymgynghori a'r arolwg ar gael yn Saesneg ac yn 
Gymraeg trwy'r post i unigolion ar gais. 

 

 

Ffigur 6: Enghraifft o'r map papur a chwestiynau'r arolwg a anfonwyd at unigolion 
ar gais. 

 
 
 

Posteri Printiedig 
Dosbarthwyd posteri printiedig i'r prif swyddfeydd post, llyfrgelloedd a siopau 
beiciau yn yr aneddiadau dynodedig. 
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Ffigur 7: Poster yr ymgynghoriad (fersiwn print a thaflen ddigidol yn Gymraeg ac 
yn Saesneg), wedi'i ddosbarthu i lyfrgelloedd, swyddfeydd post a siopau beiciau. 

 
 

Ymgysylltu ag Aelodau Etholedig, Cynghorau Tref a Chymuned 
Er mwyn cael adborth cynnar ar y mapiau llwybr drafft, gwahoddwyd rhanddeiliaid 
i gael rhagolwg o'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol drafft ar ôl ymgynghoriad 
Cam 1 cyn iddynt gael eu rhyddhau i'r cyhoedd yn ymgynghoriad Cam 2 ar 3 
Mawrth 2021. Roedd modd cyrchu'r mapiau drafft ar-lein a chafodd rhanddeiliaid 
mewnol eu hannog i edrych arnynt a chynnig sylwadau ar y mapiau llwybr 
arfaethedig. 
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Ffigur 8: Map llwybr drafft ar gyfer cerdded a beicio yn hygyrch ar gyfer pob 
Rhanddeiliad Mewnol trwy fap ar-lein yn seiliedig ar GIS. Sgrinlun, 20.02.2021 

 

Rhannwyd adroddiad interim â'r rhanddeiliaid mewnol yr un pryd, gan ddarparu 
trosolwg o'r broses Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol, diweddariad ar yr 
ymgynghoriad ac arweiniad ar sut i weld a rhoi adborth ar fapiau rhwydwaith drafft 
Ceredigion. Rhannwyd yr adroddiad â'r holl Aelodau Etholedig ar 18 Chwefror 
2021. 

 

Ffigur 9: Adroddiad interim ar gyfer Aelodau Etholedig a Rhanddeiliaid Mewnol 
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Ymgysylltu â phobl â nodweddion gwarchodedig 

Ar ran Cyngor Ceredigion, adolygodd Sustrans y data demograffig, daearyddol a 
chydraddoldeb ar ymatebwyr ar ôl y cam ymgysylltu cyntaf, gan eu paru â data 
Cyfrifiad 2011 er mwyn nodi grwpiau/ardaloedd heb gynrychiolaeth ddigonol i 
helpu i ganolbwyntio gweithgareddau ymgysylltu pellach yn ystod yr ymgynghoriad 
statudol. Dangosodd y canlyniadau bod cyfatebiaeth dda yn gyffredinol rhwng 
ymatebwyr a data poblogaeth, gydag ychydig o anghysondeb yn unig yn lefelau 
ymgysylltu pobl o dan 24 oed a phobl 65 oed a hŷn. O ganlyniad, roedd 
gweithgareddau ymgysylltu yng Ngham 2 yn canolbwyntio mwy ar y grwpiau oedd 
heb gynrychiolaeth ddigonol. 

Ymgynghorwyd â Sefydliad Brenhinol y Deillion, Cŵn Tywys Cymru a Chyngor 
Cymru i'r Deillion sawl gwaith i roi cyfle i bobl â nam ar eu golwg roi eu hadborth. 
Wedi'i gydlynu trwy Fforwm Golwg Cymru, rhoddodd pobl sydd wedi colli eu golwg 
eu hadborth trwy holiadur ar-lein, trwy'r post, mewn fforymau aelodau rhithiol a 
dros y ffôn. I gael adborth penodol ar y rhwystrau a wynebir gan bobl sy'n byw 
gyda dallfyddardod, cynhaliwyd sgyrsiau uniongyrchol gydag aelod o Deafblind 
Cymru. 

Er mwyn hyrwyddo'r ymgynghoriad ymysg pobl ifanc a grwpiau agored i niwed, 
cafwyd sgyrsiau a chyfarfodydd â Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, 
Comisiynydd Plant Cymru a'r Cyngor Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol. 

Yn ogystal â hyn, cafodd fideo hyrwyddo ei ffilmio oedd yn targedu 
cynulleidfaoedd ifanc a'i rannu trwy'r cyfryngau cymdeithasol yn benodol gyda 
grwpiau a sefydliadau sy'n gweithio gyda phobl ifanc, megis Gwasanaeth 
Ieuenctid Ceredigion, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi 
Sant, Coleg Ceredigion, Urdd Ceredigion, Fforwm Ieuenctid Penparcau, ac ati. 
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Ffigur 10: Fideo hyrwyddo ar yr ymgynghoriad yn targedu pobl ifanc a gafodd ei 
rannu trwy Twitter/Facebook. Sgrinlun 3.3.2021 

 

Er mwyn hyrwyddo ymgysylltiad ymysg pobl ifanc a phobl hŷn yn ogystal â 
menywod, rhannwyd taflen a phoster dwyieithog yn benodol â grwpiau gan 
ganolbwyntio ar bobl ifanc a phobl hŷn, megis Age Cymru Dyfed, grwpiau U3A 
lleol, Merched y Wawr, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru, Ceredigion 50+, ac 
ati. 

 

Ffigur 11: Taflenni/Posteri ar gyfer Ymgysylltu Cam 2 yn canolbwyntio ar grwpiau 
â nodweddion gwarchodedig 
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Gweler Atodiad A am restr lawn o'r grwpiau y cysylltwyd â nhw ac sy'n cymryd 
rhan yn uniongyrchol â'r ymgynghoriad hwn. 

Ymgysylltiad â ffocws yn Llanbedr Pont Steffan 

Roedd setiau data Cam 1 Commonplace yn dangos lefel isel iawn o adborth gan 
drigolion Llanbedr Pont Steffan. Yn seiliedig ar hyn, cysylltwyd â 30 o grwpiau a 
sefydliadau ychwanegol yn Llanbedr Pont Steffan pan lansiwyd ymgynghoriad 
Cam 2. Cysylltwyd yn uniongyrchol ag aelodau'r ward lleol hefyd a'u hannog i 
hyrwyddo'r ymgynghoriad ar y rhwydwaith drafft yn Llanbedr Pont Steffan. 

Mae Sustrans Cymru yn argymell y dylid ymestyn gweithgareddau ymgysylltu yn 
Llanbedr Pont Steffan yn ystod yr ymgynghoriad statudol, e.e. trwy ddosbarthu 
llythyrau neu ymgysylltu wyneb yn wyneb yng nghanol tref Llanbedr Pont Steffan, 
os caniateir hynny – yn dibynnu ar gyfyngiadau Covid. 
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Ymgysylltu ag ysgolion 

Ymgysylltwyd ag ysgolion trwy amrywiaeth o weithgareddau: Cysylltwyd â 14 
Ysgol Gynradd, 3 Ysgol Uwchradd ac 1 Ysgol '3 i 19' yn y tri anheddiad dynodedig 
a'r ardaloedd cyfagos mewn ymgyrch ebost gychwynnol gyda galwadau ffôn ac 
ebyst dilynol. Cafodd myfyrwyr B5 a hŷn, teuluoedd a gofalwyr eu gwahodd i roi 
eu mewnbwn trwy arolwg ar-lein a gafodd ei bersonoli ar gyfer pob ysgol. Roedd 
yr arolwg ysgolion yn fyw am bum wythnos rhwng 20 Ebrill a 28 Mai 2021. 

 

Ffigur 12: Arolwg ar-lein penodol i ysgolion, enghraifft o Ysgol Gynradd Padarn 
Sant, sgrinlun 20.4.2021. 

 
 

Os oedd athrawon am ymhelaethu ar yr ymgynghoriad a Theithio Llesol yn 
gyffredinol yn ystod eu gwersi, rhoddwyd deunyddiau ychwanegol iddynt, fel 
cynllun gwers dwyieithog ar Deithio Llesol ac ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith 
Teithio Llesol, canllawiau i ddysgwyr yn y cartref (canllawiau i fyfyrwyr nad ydynt 
yn gallu mynychu'r ysgol ar hyn o bryd), yn ogystal â fideos hyfforddi/addysgiadol 
dwyieithog y gellid eu dangos yn yr ystafell ddosbarth. Cafodd dwy ysgol 
adnoddau pellach a gweithgareddau dilynol pan ofynnwyd amdanynt. 
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Ffigur 13: Fideo hyfforddi ar Deithio Llesol ac Ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith 
Teithio Llesol, Sgrinlun YouTube 25.5.2021 

 

Cafodd yr arolwg ar-lein ei gwblhau gan 252 o fyfyrwyr o 9 ysgol wahanol: 

Ysgolion Ymatebwyr 

Ysgol Gymunedol Talybont – Arolwg Cymraeg 14 

Ysgol Comins Coch – Arolwg Saesneg 19 

Ysgol Padarn Sant – Arolwg Saesneg 6 

Ysgol Plascrug – Arolwg Saesneg 33 

Ysgol Gynradd Llechryd – Arolwg Cymraeg 52 

Ysgol Gynradd Llechryd – Arolwg Saesneg 8 

Ysgol Gymraeg – Arolwg Cymraeg 51 

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig – Arolwg Cymraeg 19 

Ysgol Gynradd Llanilar – Arolwg Cymraeg 44 

Ysgol Gynradd Penllwyn – Arolwg Cymraeg 6 

 
Tabl 1: Ymatebion i'r Arolwg Ysgolion 
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Rhan 3: Datblygu'r Rhwydwaith a'r Mapiau Drafft 

Mae'r broses datblygu rhwydwaith wedi cychwyn o sylfaen fersiwn 2017 o'r 
mapiau rhwydwaith a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru ac a dderbyniwyd ganddi 
(ar gael ar dudalennau gwe CSC trwy'r ddolen hon: 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/). 
Sylwch fod y mapiau yn cael eu diweddaru fel rhan o'r broses hon, a bydd y rhai a 
dderbynnir yn 2021 yn disodli'r fersiynau blaenorol. Er mwyn datblygu'r 
rhwydwaith hwn ar gyfer fersiwn 2021, rydym wedi ymchwilio i'r tair prif ffynhonnell 
tystiolaeth a amlinellir yn Nhabl 2. 

Gweithgaredd Beth oedd hyn wedi'i olygu? Pam mae hyn yn ddefnyddiol 
ar gyfer datblygu 
rhwydwaith? 

Astudiaeth 
Bwrdd Gwaith 

 

Casglu data i helpu i 
gyfiawnhau aliniadau llwybr, 
gan gynnwys (ond heb eu 
cyfyngu i): 

- Lleoliadau allweddol 
sy'n denu teithiau 

- Lleoliadau rhwystrau 
posibl 

- Llif cymudo 

- Ystadegau ward (gan 
gynnwys dwysedd 
poblogaeth) 

- Nodi datblygiadau 
newydd ers 2017 

Mae hyn wedi cynnig modd inni 
nodi llwybrau â blaenoriaeth 
tebygol (ar y cyd ag 
ymweliadau safle ac adborth 
ymgysylltu) i'w hystyried. 

Mae hyn hefyd wedi cynnig 
modd inni sicrhau aliniadau â 
sylfaen dystiolaeth gadarn a 
fydd yn cynorthwyo i 
gyfiawnhau'r aliniadau llwybr 
pan gânt eu cyflwyno i 
Lywodraeth Cymru i'w 
cymeradwyo. 

 

Ymweliadau 
Safle 

 

Ymweld â llwybrau yn ystod 
2020 (y tu allan i gyfyngiadau'r 
cyfnod clo) i gofnodi'r llwybr 
presennol a'r potensial i'w 
wella. 

 

Wedi cynnig modd i ni sicrhau 
bod fersiwn 2017 o'r map yn 
parhau'n ddilys (e.e. mae'r 
llwybrau'n parhau i fod yn 
addas ar gyfer cerdded/beicio), 
ac archwilio unrhyw aliniadau 
sy'n cyfiawnhau ychwanegu. 

Mae hyn hefyd, ar y cyd ag 
astudiaeth bwrdd gwaith ac 
adborth ymgysylltu, yn tynnu 
sylw at unrhyw gyfyngiadau o 
ran cyflenwi ar gyfer llwybrau 
arfaethedig. 
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Gweithgaredd Beth oedd hyn wedi'i olygu? Pam mae hyn yn ddefnyddiol 
ar gyfer datblygu 
rhwydwaith? 

Adborth 
Ymgysylltu 
(disgrifir y 
broses yn 
Rhan 2) 

 

Data Commonplace, cyswllt 
parhaus â grwpiau 
rhanddeiliaid ac ymgysylltiad 
penodol ag ysgolion trwy 
Swyddog Teithiau Llesol 
Gorllewin a Chanolbarth 
Cymru Sustrans. 

Yn allweddol i ddatblygiad y 
rhwydwaith oherwydd gall 
adborth gan ddefnyddwyr bob 
dydd nodi ystyriaethau a gafodd 
eu codi adeg yr ymweliad safle. 

 

 
Tabl 2- Gweithgareddau i Ddatblygu'r Rhwydwaith 

 

Mae systemau mapio wedi golygu bod modd casglu setiau data ar gyfer pob un o'r 
trefi dynodedig yng Ngheredigion. Dangosir cipluniau o'r rhwydwaith yn y Ffigurau 
canlynol (sylwer, er eglurder ni ddangosir yr holl haenau a gafodd eu hystyried ar 
yr enghreifftiau hyn). 

Defnyddiwyd Map Sylfaen yn dangos cyrchfannau ac aneddiadau allweddol i'w 
troshaenu gyda data addas, fel y dangosir yn Ffigur 14. 

 

Ffigur 14 – Enghraifft o Ddata Troshaenu 
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Dangosir y map llwybr a gyhoeddwyd yn 2017 yn dangos y Llwybrau Presennol a 
Llwybrau'r Dyfodol ('integredig' yn flaenorol) a nodwyd ar gyfer cerdded a beicio 
yn Ffigur 15. 

 

Ffigur 15 – Troshaeniad o'r llwybrau rhwydwaith presennol (fersiwn 2017) 
 

Mae llwybrau'r dyfodol wedi'u nodi yn seiliedig ar gyfuniad o astudiaeth bwrdd 
gwaith, ymweliadau safle ac adborth ymgysylltu, ac fe'u dangosir yn Ffigur 16. 
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Ffigur 16 – Ychwanegu llwybrau i'w hystyried yn niweddariad 2021 (Cam 2) 
 

Cyflwynwyd y cynigion llwybrau drafft hyn ar gyfer adolygiad Cam 2 er mwyn 
sicrhau bod y map yn adlewyrchu'n gywir yr adborth ymgysylltu o Gam 1. Disgrifir 
canlyniadau manwl o Gamau 1 a 2 yn Rhan 2 yr adroddiad hwn. 

Er mwyn sicrhau bod y sylwadau'n cael eu hystyried, fe'u hychwanegwyd at 
system fapio GIS, gyda'r llwybrau a gynigiwyd yn flaenorol wedi'u troshaenu. 
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Ffigur 17 – Sylwadau wedi'u troshaenu yn erbyn cynigion rhwydwaith (ac wrthi'n 
cael ei adolygu) 

 

Yn gyffredinol, canfuwyd bod ymatebwyr yn cytuno â'r cynigion llwybr lle roeddent 
yn gwneud sylwadau ar lwybr a nodwyd eisoes, er y derbyniwyd awgrymiadau ar 
gyfer dyluniadau penodol i'w hystyried ar hyd rhai rhannau o'r llwybr, a dylid eu 
hystyried yn y cam dylunio manwl. 
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Rhan 4: Argymhellion Rhwydwaith 

O ganlyniad i'r adborth a gafwyd trwy gydol Camau 1 a 2 o'r ymgysylltu, yn ogystal 
ag ymweliadau safle ac astudiaeth bwrdd gwaith, cynigir yr argymhellion canlynol. 

Argymhelliad 1: Mae'r llwybrau a nodwyd eisoes ar y Map a gynigiwyd 
yng Ngham 2 yn aros ar gyfer yr Ymgynghoriad Statudol. 

At ei gilydd, roedd 69% y cant o ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf y 
byddai'r rhwydwaith arfaethedig cyffredinol fel y'i cyflwynir ar y Map yn cynnig 
modd iddynt gerdded/beicio mwy ar gyfer teithiau bob dydd. 

 

Tabl 3 – Canran yr ymatebwyr i'r cwestiwn ynghylch a fyddai'r rhwydwaith 
arfaethedig yn eu hannog i gerdded/beicio mwy ar gyfer teithiau bob dydd. 

 

Mae rhai llwybrau wedi cael eu hargymell i'w hail-alinio, er bod y man 
cychwyn/gorffen yn parhau (gweler argymhelliad 2). 

Mae'r taflenni sgôr archwilio sy'n gysylltiedig â'r Llwybrau Presennol wedi'u 
darparu mewn taenlen Excel ar wahân i CSC. 

Gofynnwyd i'r ymatebwyr hefyd a oedd eu sylwadau yn ymwneud â 'Llwybr Coll'. 
Adolygwyd y rhain wedi hynny a gwnaed argymhellion ynghylch a ddylid eu 
cynnwys (gweler Argymhelliad 2). 

Arweiniodd y sylwadau at adolygu'r mannau canlynol o'r llwybr, gydag 
argymhellion ar gyfer ychwanegu/ail-alinio fel a ganlyn. 
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Argymhelliad 2: Ychwanegu'r llwybrau 'coll' canlynol ar y map a gynigiwyd 
ar gyfer Ymgynghoriad Statudol. 

- CER-FR-AB-642: Glan-y-Môr a Ffordd y Gogledd 

o Mae'r llwybr hwn yn mynd i'r afael â'r sylwadau a dderbyniwyd am yr 
angen i wella cysylltiadau rhwydwaith yn ardal Canol y Dref ar gyfer 
beicwyr a cherddwyr, yn fwyaf tebygol trwy gyfrwng troedffordd ar 
wahân ac o bosibl ar ddarpariaeth llwybr beicio cerbytffordd, yn 
amodol ar fesurau sy'n sicrhau bod llif a chyflymder traffig yn briodol. 

o Mae manteision cael y llwybr hwn yn cynnwys galluogi cerddwyr a 
beicwyr i gysylltu â'r llwybrau presennol ar lan y môr, gyda llwybrau 
arfaethedig/presennol ar hyd Rhiw Penglais tuag at ardal Waunfawr. 
Byddai'r llwybr hefyd yn cysylltu safleoedd Prifysgol Aberystwyth, 
clinig iechyd, y Bandstand, cyrtiau tenis ac ardal breswyl dwysedd 
uchel y dref. Byddai hefyd yn cysylltu â man cychwyn llwybr 
hamdden poblogaidd i Graig-las (gan alluogi darpar ddefnyddwyr 
llwybr hamdden i ddefnyddio rhan 'teithio at ddiben penodol' y daith 
fel cerddwr neu feiciwr yn hytrach na defnyddio'r car). 

o Yn ystod cam adolygu Llywodraeth Cymru, bydd y rhwydwaith yn 
cael ei asesu i sicrhau cydlyniad yn enwedig o fewn ardaloedd 
adeiledig sydd â photensial mawr ar gyfer newid moddol. Heb 
gynnwys llwybr CER-FR-AB-642, mae risg yn gysylltiedig o fewn 
ardal canol tref Aberystwyth y bydd y rhwydwaith arfaethedig yn cael 
ei wrthod ar y sail nad yw'n cael ei ystyried yn ddigon cydlynol (yn 
enwedig ar gyfer y rhwydwaith beicio, lle daeth y cynigion blaenorol i 
ben ar waelod Rhiw Penglais a chyffordd Glan-y-Môr a Ffordd y 
Môr). Bydd cynnwys CER-FR-AB-642 yn caniatáu i CSC gynnig am 
arian i ymchwilio i welliannau yn fwy manwl i gysylltu'r rhannau 
presennol/y dyfodol. 

- CER-FR-AB-643: Rhiw Penglais i Orsaf Aberystwyth (Cefn) trwy Rhes 
y Poplys 

o Mae'r llwybr hwn yn ceisio mynd i'r afael â'r sylwadau a dderbyniwyd 
ynghylch yr angen i wella cysylltiadau rhwydwaith rhwng llwybrau 
arfaethedig a'r llefydd allweddol sy'n denu teithiau a llwybrau dilynol 
o fewn ardal canol y dref, gan gysylltu cynigion Rhiw Penglais yn 
benodol ag ardal yr Orsaf (a llwybrau dilynol i Lwybrau Ystwyth a 
Rheidol). Mae rhan o'r llwybr hwn eisoes yn cael ei ystyried yn un 
'Presennol' ar gyfer cerddwyr, fodd bynnag, os caiff ei dderbyn, 
byddai'r ddarpariaeth ar fap llwybr y dyfodol yn dangos awydd i 
wella'r sefyllfa i gerddwyr a darparu cysylltiad i feicwyr. 

o Y manteision eraill yw y bydd y llwybr yn ategu dyheadau eraill yn yr 
ardal, er enghraifft trwy ddangos awydd i gysylltu cynigion Rhiw 
Penglais /Waunfawr/IBERs yn y pen draw â'r gyfnewidfa 
drafnidiaeth, gan alluogi teithiau aml-foddol mwy deniadol a 
hyrwyddo gwell mynediad i wasanaethau trafnidiaeth i deithwyr. 
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o Bydd angen astudio'r union opsiynau dylunio ymhellach, ond mae 
gan y llwybr botensial mawr ar gyfer newid moddol. Bydd opsiynau 
llwybrau yn golygu cysylltu ag Asiant Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru. 

o Yn ystod cam adolygu Llywodraeth Cymru, bydd y rhwydwaith yn 
cael ei asesu i sicrhau cydlyniad, yn enwedig o fewn ardaloedd 
adeiledig sydd â photensial mawr ar gyfer newid moddol. Heb 
gynnwys CER-FR-AB-643 mae risg yn gysylltiedig o fewn ardal 
canol tref Aberystwyth y bydd y rhwydwaith arfaethedig yn cael ei 
wrthod ar y sail nad yw'n cael ei ystyried yn ddigon cydlynol (yn 
enwedig ar gyfer y rhwydwaith beicio lle roedd y cynigion blaenorol 
yn dod i ben ar waelod Rhiw Penglais, diwedd Coedlan y Parc a 
diwedd Plascrug). Bydd cynnwys CER-FR-AB-643 yn dangos i 
Lywodraeth Cymru bod awydd i wella'r ddarpariaeth ar gyfer 
cerddwyr/beicwyr ar hyd rhannau TRA487, a chynnig modd i CSC 
gynnig am welliannau dylunio addas ar gyfer rhannau Rhes y 
Poplys. 

- CER-FR-AB-645: Talybont i Ffin Sir Ceredigion/Powys 

o Ychwanegwyd y llwybr mewn ymateb i'r gefnogaeth gryf a gafwyd yn 
ystod ymgynghoriad Cam 2, yn ogystal â deiseb ar wahân a 
anfonwyd at CSC i'w gefnogi. Nod yr aliniad llwybr yw cysylltu 
aneddiadau ar hyd y TRA487 i'r gogledd o Aberystwyth hyd at ffin sir 
Powys (gan gysylltu â Rhwydwaith Powys), gan ategu'r cynigion 
tymor byrrach i gysylltu IBERs â Waunfawr. Mae'r llwybr yn debygol 
o fod yn ddyhead tymor hwy oherwydd yr hyd a'r heriau tebygol sy'n 
gysylltiedig â'i gyflenwi, a fydd yn gofyn am gysylltu ag Asiant 
Cefnffyrdd Llywodraeth Cymru sy'n rheoli'r ffordd. 

o Os na chynhwysir y llwybr hwn, mae'n bosib y bydd risg yn y cam 
ymgynghori statudol cyhoeddus, lle gwelwyd cefnogaeth gryf eisoes 
fel rhan o gamau anffurfiol cynharach yr ymgynghoriad. 

- CER-FR-AB-646A & 646B: Y Borth i Landre 

o Mae'r cynnig hwn wedi'i rannu'n ddwy ran i gydnabod y gwelliannau 
diweddar i'r droedffordd rhwng Cyffordd TRA487 a Lon Glan-Fred 
(felly mae'r ddarpariaeth llwybr yn y dyfodol yn cael ei dosbarthu fel 
cerddwyr a beicwyr o Lon Glan-Fred i'r Borth, ac ar gyfer beicwyr yn 
unig o Lon Glan-Fred i ddechrau'r cyfleuster cyd-ddefnyddio i'r de 
(mae hyn er mwyn darparu ar gyfer y ffaith bod y llwybr eisoes yn 
bodoli ar gyfer cerddwyr). 

o Byddai'r cynnig yn cysylltu'r Borth â darpariaeth a gafodd ei gwella 
yn ddiweddar rhwng Llandre a Bow Street i gysylltu â llwybr IBERs 
(ac ymlaen trwy gynigion i Aberystwyth). Y manteision i'r llwybr hwn 
yw y byddai'n cysylltu Borth (poblogaeth oddeutu 1400) â'r 
rhwydwaith. Ceir amrywiadau tymhorol sylweddol hefyd i helpu i 
gyfiawnhau ei gynnwys oherwydd Parc Brynowen a llefydd eraill sy'n 
denu teithiau ar hyd glan y môr i'r Gogledd. Mae'r Offeryn 

Tudalen 240



 
 

 
28 

 
Ymgynghoriad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion 
11/06/2021 

 

 

Tebygolrwydd o Feicio yn cefnogi cynnwys y llwybr (gyda chynnydd 
posibl o 34% mewn beicwyr o dan y senario e-feiciau os bydd 
darpariaeth briodol yn cael ei hadeiladu). 

o Mae'n bosib y bydd y cynnig hefyd yn cefnogi cynigion yn y dyfodol 
ar gyfer y cysylltiad arfaethedig Waunfawr i IBERs oherwydd er 
mwyn i'r llwybr hwn (646A/B) wireddu ei botensial llawn dylid ei 
ystyried fel rhan o ymyrraeth ardal gyfan i wella cysylltiadau o 
aneddiadau i'r gogledd i mewn i'r anheddiad gwasanaeth agosaf, sef 
Aberystwyth. 

o Byddai'r llwybr mwyaf uniongyrchol ar hyd y B4353, er y gallai hyn 
fod yn heriol i'w gyflenwi oherwydd cyfyngiadau lled, fodd bynnag, 
mae hawl tramwy cyhoeddus hefyd yn bodoli i'r gogledd o'r B4353 a 
allai fod yn opsiwn addas ar gyfer rhan o'r llwybr (byddai hyn yn 
gofyn am astudiaeth bellach trwy gamau WelTAG). 

- CER-FR-CA-020 – CER-FR-CA-024 Llwybrau Tref Aberteifi 

o Ychwanegwyd y cynigion llwybr hyn mewn ymateb i sylwadau 
cyffredinol a dderbyniwyd am gydlyniant y rhwydwaith o fewn canol 
trefi (mae'r sylwadau yn cyfeirio'n benodol at lwybrau Aberystwyth, 
ond roedd adolygiad o'r rhwydwaith ar gyfer cyfleoedd tebyg hefyd 
wedi nodi cysylltiadau beicio yn Aberteifi i sicrhau cydlyniad i feicwyr 
gyrraedd llefydd allweddol sy'n denu teithiau). 

o Byddai'r ddarpariaeth fwyaf tebygol ar gyfer beicwyr ar hyd y 
llwybrau canol tref hyn ar y gerbytffordd, ond byddai ychwanegu at y 
Map Rhwydwaith Teithio Llesol yn golygu y gallai CSC wneud cais 
am gyllid i wella diogelwch ar y ffyrdd i ddefnyddwyr teithio llesol yn 
yr ardal hon. Byddai'r rhwydwaith canol tref yn galluogi cysylltiadau o 
gynigion Llwybr y Dyfodol i lefydd sy'n denu teithiau yn y dref (gan 
gynnwys siopau, y ganolfan hamdden, yr ysgol gynradd, y ganolfan 
iechyd, gorsaf fysiau, y farchnad a'r cyfleusterau parcio beiciau a 
osodwyd yn ddiweddar yn Theatr a Sinema Mwldan). 

o Os na chynhwysir y llwybr hwn, gallai risg godi yn ystod cam adolygu 
Llywodraeth Cymru lle caiff y rhwydwaith ei asesu i sicrhau 
cydlyniad, yn enwedig o fewn ardaloedd adeiledig sydd â photensial 
mawr o newid moddol. Heb y rhwydwaith o lwybrau sy'n gysylltiedig 
â CER-FR-CA-020/021/022/023/024 mae risg yn gysylltiedig o fewn 
ardal canol tref Aberteifi y bydd y rhwydwaith arfaethedig yn cael ei 
wrthod ar y sail na ystyrir ei fod yn ddigon cydlynol (yn enwedig ar 
gyfer y rhwydwaith beicio, lle daeth y cynigion blaenorol i ben ar 
gylchfan Pont-y-Cleifion, Stryd y Bont a Rhodfa'r Felin). 

- Ail-alinio'r llwybr arfaethedig i Lechryd er mwyn i CSC allu gwneud 
cais am gyllid Llywodraeth Cymru i ymchwilio i'r llwybr mwyaf priodol 
yn fwy manwl (e.e. trwy'r A484 neu Gilgerran) (CER-FR-CA-013) 
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o Ail-aliniwyd y cynnig llwybr hwn yn seiliedig ar yr adborth a 
dderbyniwyd yn ystod Cam 2 yr ymgynghoriad. Fe'i dangoswyd yn 
flaenorol fel cysylltiad trwy Gilgerran, fodd bynnag, roedd sylwadau'n 
cyfeirio at anuniongyrchedd y cynnig, yn enwedig ar gyfer cerddwyr. 
Mae ychwanegu'r llwybr hwn yn golygu y galli CSC wneud cais i 
Lywodraeth Cymru am gyllid i werthuso opsiynau llwybr. 

Derbyniwyd nifer o sylwadau hefyd nad oeddent yn ymwneud ag aliniadau 
llwybrau penodol, ond cyfleusterau cysylltiedig sydd hefyd yn helpu i alluogi 
Teithio Llesol, er enghraifft, parcio ar gyfer beiciau, y dylid eu hystyried ochr yn 
ochr â gwella llwybrau yn y dyfodol. 

Yn unol â Chanllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol, mae'r llwybrau a gynigiwyd wedi'u 
dosbarthu yn Brif Lwybrau, Llwybrau Eilaidd a Llwybrau Lleol – gweler Tabl 4 
isod – ac mae eu statws dosbarthu ar gael ar system DataMapWales. 
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Dosbarthiad y 
Llwybr 

Diffiniad (fel yr amlinellir 
yng Nghanllawiau'r 
Ddeddf Teithio Llesol 
2020) ar gyfer Cerdded 

Diffiniad (fel yr amlinellir yng 
Nghanllawiau'r Ddeddf 
Teithio Llesol 2020) ar gyfer 
Beicio 

Prif Lwybrau Ardaloedd siopa a busnes 
trefol prysur a phrif 
lwybrau cerddwyr 

Y coridorau allweddol rhwng 
cymdogaethau/ardaloedd 
preswyl a chanol y dref neu'r 
ddinas; llwybrau rhwng 
ardaloedd a chymdogaethau; 
llwybrau beicio sy'n cael eu 
defnyddio (neu sydd â'r 
potensial o gael eu defnyddio) 
gan lawer iawn o feicwyr. 
Cysylltiadau â'r prif 
gyfnewidfeydd trafnidiaeth 
gyhoeddus. 

Llwybrau Eilaidd Llwybrau defnydd canolig 
trwy ardaloedd lleol sy'n 
bwydo i mewn i'r brif 
lwybrau, canolfannau 
siopa lleol ac ati. 

Y cysylltiadau rhwng y prif 
lwybrau; cysylltiadau â llefydd 
sy'n denu teithiau fel ysgolion, 
colegau, safleoedd cyflogaeth; 
llwybrau beicio sy'n denu llai o 
fathau o ddefnyddwyr; llwybrau 
a allai ddarparu ar gyfer llai o 
deithiau beicio na'r prif lwybrau 
ond sy'n dal i fod o 
bwysigrwydd strategol o fewn y 
rhwydwaith. Cysylltiadau â 
chyfnewidfeydd ac arosfannau 
trafnidiaeth gyhoeddus leol. 

Llwybrau Lleol 
(Beicio) 

Llwybrau 
Cysylltu/Mynediad 
Lleol (Cerdded) 

Cysylltu troedffyrdd 
mynediad lleol trwy 
ardaloedd trefol a 
throedffyrdd gwledig 
prysur. 

Troedffyrdd sy'n 
gysylltiedig â defnydd isel, 
ffyrdd ystad byr i'r prif 
lwybrau a cul-de-sacs. 

Yr holl ffyrdd eraill at bob diben, 
lonydd glas a llwybrau ceffylau 
nad ydynt o reidrwydd yn rhan 
o lwybr dynodedig (e.e. nifer 
mawr o strydoedd preswyl). Er 
bod y rhwydwaith sylfaenol hwn 
o lwybrau lleol (gweler para 
14.4) yn is yn yr hierarchaeth, 
mae'n rhan bwysig o'r 
rhwydwaith beicio, gan 
ddarparu llwybrau eilaidd a 
thrydyddol sy'n cysylltu â'r 
llwybrau strategol. 

 
Tabl 4 – Dosbarthiadau Prif Lwybrau/Llwybrau Eilaidd a Llwybrau Lleol 
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Mae llwybrau hefyd wedi cael eu blaenoriaethu yn ddyheadau tymor byr, tymor 
canolig a thymor hir yn dibynnu ar y dosbarthiadau uchod a nifer o feini prawf fel 
yr amlinellir yng Nghanllawiau'r Ddeddf Teithio Llesol (Cymru). 

[I gynnwys Tabl 5 ar ôl ei flaenoriaethu] 
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Atodiad A: Rhestr o'r Grwpiau y Cysylltwyd â Nhw 

Rhanddeiliad Grŵp Cam 1 Cam 2 
Gweithgaredd 
Ymgysylltu 

Tîm Hawliau Tramwy Cyhoeddus CSC CSC   ebost 

Adran Datblygu Cynllunio CSC CSC   ebost 

Adran Cynnal a Chadw Priffyrdd CSC CSC   ebost 

Swyddogion Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru ar gyfer Teithio 
Llesol ar Gefnffyrdd 

CSC   ebost 

Swyddogion Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ar 
gyfer Ceredigion 

CSC   ebost 

Cyngor Sir Penfro (mewn perthynas â'r dref ffiniol sirol Aberteifi) CSC   ebost 

Cyngor Sir Caerfyrddin (mewn perthynas â'r dref ffiniol sir Llanbedr 
Pont Steffan) 

CSC   ebost 

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion CSC   ebost 

UN LLAIS CYMRU / ONE VOICE WALES CSC   ebost 

Fforwm Mynediad Lleol CSC   ebost 

Pob Aelod Etholedig (42) CSC   
ymgyrch 
ebost/llythyr/Adroddiad 
Interim 

Pob Cyngor Tref a Chymuned (51) CSC   
ymgyrch 
ebost/Adroddiad 
Interim 

Nodweddion Gwarchodedig 

Fforwm 50 + Ceredigion Oedran   ymgyrch ebost 

Age Cymru Dyfed Oedran   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Gofal Oedran   ymgyrch ebost 

Fforwm Anabledd Ceredigion Anabledd   ymgyrch ebost 

Pobl Anabl Gyda'n Gilydd Anabledd   ymgyrch ebost 

DASH Ceredigion Anabledd   ymgyrch ebost 
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Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru Anabledd   ymgyrch ebost 

Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig Gorllewin Cymru Anabledd   ymgyrch ebost 

Mentrau Awtistiaeth Ceredigion Anabledd   ymgyrch ebost 

Anabledd Pêl-droed Tref Aberystwyth Anabledd   ymgyrch ebost 

Hygyrchedd Prifysgol Aberystwyth Anabledd   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Ceredigion i'r Deillion (Aberystwyth ac Aberteifi) Anabledd   ymgyrch ebost 

Anabledd Cymru Anabledd   ymgyrch ebost 

Snap Cymru Anabledd   ymgyrch ebost 

Cyngor Pobl Fyddar Cymru Anabledd   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Strôc Ceredigion Anabledd   ymgyrch ebost 

Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol y Deillion Cymru  Anabledd   cyswllt trwy RNIB 

Cyngor y Deillion Cymru Anabledd   ebost a chyfarfod 

Cŵn Tywys Cymru Anabledd   ebost a chyfarfod 

Clwb Pêl-fasged Cadair Olwyn Aberystwyth Anabledd   ymgyrch ebost 

Fforwm Golwg Cymru Anabledd   cyswllt trwy RNIB 

Bi Cymru Amrywiaeth   ymgyrch ebost 

Cyngor Hil Cymru Amrywiaeth   ymgyrch ebost 

Cymru Stonewall Amrywiaeth   ymgyrch ebost 

Rhwydwaith Gwrth-Hiliaeth Gorllewin Cymru Amrywiaeth   ymgyrch ebost 

Sefydliad y Merched Ceredigion Rhyw   ymgyrch ebost 

Merched y Wawr Aberystwyth Rhyw   ymgyrch ebost 

Mind Aberystwyth Iechyd   ymgyrch ebost 

Hafal Ceredigion Iechyd   ymgyrch ebost 

Ymarfer y Bobl Aberystwyth Natur   ymgyrch ebost 

Fforwm Mynediad Lleol Ceredigion Natur   ymgyrch ebost 

Starlings Aberystwyth Arall   ymgyrch ebost 

Gweini Crefydd   ymgyrch ebost 

Mosg Masjid Aberystwyth Crefydd   ymgyrch ebost 

Mosg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Crefydd   ymgyrch ebost 

CAVO Gwirfoddoli   ymgyrch ebost 

T
udalen 246



 
 

34 

 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwirfoddoli   ymgyrch ebost 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Pobl Ifanc    ymgyrch ebost 

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion Pobl Ifanc    ymgyrch ebost 

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion (Clybiau Ieuenctid yn Aberteifi a 
Llambed) 

Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Pobl Ifanc Actif (rhan o Geredigion Actif)  Pobl Ifanc    ymgyrch ebost 

Comisiynydd Plant Cymru Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Sgowtiaid Ceredigion Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Senedd Ieuenctid Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Yr Urdd Comms Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Yr Urdd Llangrannog Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Shelley Childs yng Ngŵyl Seiclo Aber /Clwb Beicio Ystwyth  Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Gwrthryfel Difodiant Aberystwyth (620 o aelodau) Pobl Ifanc   ymgyrch ebost 

Prifysgol Aberystwyth Pobl ifanc   ymgyrch ebost 

Shelley Childs yng Ngŵyl Seiclo Aber/Clwb Beicio Ystwyth  Pobl ifanc   ymgyrch ebost 

Ysgolion Cynradd/Arbennig, pob un (45) Pobl ifanc   
Arolwg ar-lein i 
ysgolion 

Ysgolion Uwchradd, pob un (8) Pobl ifanc   
Arolwg ar-lein i 
ysgolion 

Grwpiau/Sefydliadau/Busnesau 

Hyrwyddo Aberystwyth (grŵp AGB) Busnes   ymgyrch ebost 

Wales TUC Cymru Busnes   ymgyrch ebost 

Siambr Fasnach De Cymru Busnes   ymgyrch ebost 

Siambr Fasnach Aberystwyth/Cadw Calon Aberystwyth Busnes   ymgyrch ebost 

Her Iechyd Cymru Iechyd   ymgyrch ebost 

Planet Health Cymru/Sefydliad Materion Cymreig Iechyd   ymgyrch ebost 

Ysbyty Bronglais Iechyd   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Ddinesig Aberystwyth Arall   ymgyrch ebost 

Asiantaeth Tai Wales & West  Tai   ymgyrch ebost 
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Opsiynau Tai Ceredigion Tai   ymgyrch ebost 

Tai Ceredigion Cyf Tai   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru Tai   ymgyrch ebost 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Ceredigion Natur   ymgyrch ebost 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Cymdeithas Fotaneg Aberystwyth Natur   ymgyrch ebost 

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt De Ceredigion Natur   ymgyrch ebost 

Ymddiriedolaeth Coetir Cymru/Coed Cadw Natur   ymgyrch ebost 

CNC Natur   ymgyrch ebost 

Cymdeithas Mannau Agored Cymru Natur   ymgyrch ebost 

Bwlch Nant yr Arian Natur   ymgyrch ebost 

Heddlu Dyfed Powys Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Gorsaf Heddlu Aberystwyth Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Gorsaf Heddlu Aberteifi Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Gorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Gwasanaethau Achub Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda Corff cyhoeddus   ymgyrch ebost 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Llyfrgell Tref Aberystwyth Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Llyfrgell Aberteifi Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Llyfrgell Llanbedr Pont Steffan Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Llanbedr Pont Steffan (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant) Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Prif Swyddfa Bost Aberystwyth Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Prif Swyddfa Bost Aberteifi Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 
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Prif Swyddfa Bost Llanbedr Pont Steffan Corff cyhoeddus   
llythyr a phoster 
printiedig 

Ceredigion Actif Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Tîm Rasio Clwb Beicio Gorllewin Cymru Aberaeron Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Clwb Athletau Prydain Aberystwyth Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Sarn Helen Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Clwb Rhedeg Aberteifi Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Clwb Athletau Aberystwyth Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Clwb Athletau a Rhedeg Aberystwyth Harriers (Prifysgol) Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Gweithgor Llwybrau Troed Ceredigion Chwaraeon   ymgyrch ebost 

Canolfan Hamdden Plascrug Aberystwyth Chwaraeon ar gau oherwydd Covid 19 

Canolfan Hamdden Aberteifi Chwaraeon ar gau oherwydd Covid 19 

Canolfan Hamdden Llambed Chwaraeon ar gau oherwydd Covid 19 

Cymdeithas Cludiant Cymunedol (Cymru) Trafnidiaeth   ymgyrch ebost 

Defnyddwyr Bysiau Cymru Trafnidiaeth   ymgyrch ebost 

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru Gwirfoddoli   ymgyrch ebost 

Rhwydwaith gwirfoddolwyr Sustrans yng Ngheredigion Gwirfoddoli   ymgyrch ebost 

Strydoedd Byw Cymru Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

BikeBikeBike Aberteifi Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Cyclemart Llanbedr Pont Steffan Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Cycle Works Aberaeron Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Summit Cycles Aberystwyth Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Afan Outdoor Leisure Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Halfords Aberystwyth Cerdded a Beicio   llythyr a phoster 

Cerddwyr Aberystwyth Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

Cerddwyr Aberteifi Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

Cerddwyr Llambed Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

Velo Teifi Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

Beicwyr Talardd Cycling UK Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 
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Clwb Beicio Ystwyth Cerdded a Beicio   ymgyrch ebost 

 
Cyfryngau cymdeithasol 

Rhanddeiliad Grŵp Cam 1 Cam 2 
Gweithgaredd 
Ymgysylltu 

Clwb Pêl-fasged Cadair Olwyn Aberystwyth Anabledd   neges facebook 

Mosg Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Amrywiaeth   neges facebook 

Rhwydwaith Gwrth-Hiliaeth Gorllewin Cymru Amrywiaeth   neges facebook 

Merched y Wawr Aberystwyth Rhyw   neges facebook 

Cynghrair Pêl-droed Merched Ceredigion Rhyw/Chwaraeon   neges facebook 

Tîm Pêl-droed Merched Llambed Rhyw/Chwaraeon   neges facebook 

Breeze Ceredigion Rhyw/Chwaraeon   neges facebook 

Croeso i Lambed Arall   neges facebook 

Caru Llambed Arall   neges facebook 

Beth sy' mlaen yng Ngheredigion Arall   neges facebook 

Aberissues Arall   neges facebook 

DWEUD NA I WYRIAD TRAFFIG TREF ABERTEIFI Arall   neges facebook 

Ford Gron Llambed Arall   neges facebook 

Cymuned Aberteifi Cymru Arall   neges facebook 

Clwb Rygbi Llambed Chwaraeon   neges facebook 

Clwb Seiclo Caron Cycling Club Cerdded a Beicio   neges facebook 

Beicwyr Talardd Cycling UK Cerdded a Beicio   neges facebook 

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru Cerdded a Beicio   neges facebook 

Clwb Beicio Ystwyth Cerdded a Beicio   neges facebook 

Clwb Rhedeg a Beicio Sarn Helen Cerdded a Beicio   neges facebook 

Cerddwyr Llambed Cerdded a Beicio   neges facebook 

Gwrthryfel Difodiant Pobl ifanc   neges facebook 

Rainbows, Brownies, Guides, Rangers Llanbedr Pont Steffan,  Pobl ifanc   neges Facebook 
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Cam Ymgysylltu â Ffocws 2 

 

 Grŵp Cam 1 Cam 2 Gweithgaredd ymgysylltu 
Grŵp sy'n 

hyrwyddo'r 
ymgynghoriad 

Grwpiau Cenedlaethol      

Comisiynydd Pobl Hŷn Oedran   ebost personol  

Age Cymru Oedran   ebost personol  

Anabledd Cymru Anabledd   ebost personol □ 

RNIB Anabledd   ebost personol a chyfarfodydd  

Cŵn Tywys Cymru Anabledd   ebost personol a chyfarfodydd  

Cyngor i'r Deillion Cymru Anabledd   cyswllt trwy RNIB  

Fforwm Golwg Cymru Anabledd   cyswllt trwy RNIB  

Leonard Cheshire Anabledd   ebost personol  

Diverse Cymru  Amrywiaeth   ebost personol  

Y Cerddwyr Cerdded a Beicio   ebost personol  

Strydoedd Byw Cymru Cerdded a Beicio   ebost personol  

Swyddog Cenedlaethau'r Dyfodol Pobl ifanc   ebost personol  

Comisiynydd Plant Pobl ifanc   ebost personol  

Cyngor Gwaith Ieuenctid Gwirfoddol Pobl ifanc   ebost personol  

Senedd Ieuenctid Cymru Pobl ifanc   ebost personol  

Tros Gynnal Plant/Plant a Theuluoedd Pobl ifanc   ebost personol  

Safe Stars Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Plant yng Nghymru Pobl ifanc   ebost personol  

Grwpiau lleol 

Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru Oedran   ebost personol  

Age Cymru Dyfed Aberteifi/Aberystwyth Oedran   ebost personol  

Ceredigion 50+ Oedran   ebost personol  

Côr Meibion Cwmann Oedran   ebost personol  
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Corisma Oedran   ebost personol  

U3A Aberteifi Oedran   ebost personol  

U3A Aberteifi Oedran   ebost personol  

U3A Aberystwyth Oedran   ebost personol  

Rhwydwaith U3A De Cymru Oedran   ebost personol  

Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan Busnes   ebost personol  

Dewis Cymru Iechyd   ebost personol  

Croesffyrdd Hafal Iechyd   ebost personol  

Canolfan Gymunedol Affrica Amrywiaeth   ebost personol  

Cyngor Hil Cymru Amrywiaeth   ebost personol  

Tîm Lleiafrifoedd Ethnig a Chymorth 
Ieuenctid Cymru 

Amrywiaeth   ebost personol  

Swyddog Cyswllt Teithwyr/Sipsiwn Amrywiaeth   ebost personol  

Diverse Cymru Gorllewin Cymru Amrywiaeth   ebost personol  

Custard Queens Sefydliad y Merched Rhyw   ebost personol  

Merched y Wawr Rhyw   ebost personol  

Cynghrair Pêl-droed Merched Ceredigion Rhyw   neges facebook bersonol  

Tîm Pêl-droed Merched Llambed Rhyw   neges facebook bersonol  

Coetir Cymunedol Longwood Natur   neges facebook bersonol  

Neuadd Gymunedol Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Y Lleng Brydeinig Frenhinol  Arall   neges facebook bersonol  

Cymdeithas Clasuron Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Ford Gron Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Clwb Moduro Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Clwb 41 Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Clwb Rotari Arall   neges facebook bersonol  

Transition Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Cymdeithas Amaethyddol Llambed Arall   neges facebook bersonol  

Grŵp Rhyngwladol Amnest Llambed  Arall   neges facebook bersonol  

Gefeillio Tref Llambed Arall   neges facebook bersonol  
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Cymuned Fwslimaidd (Mosg) Crefydd   neges facebook bersonol  

Clwb Bowlio Llambed Chwaraeon   neges facebook bersonol  

Clwb Pêl-droed Llambed Chwaraeon   neges facebook bersonol  

Clwb Rhedeg a Beicio Sarn Helen Chwaraeon   neges facebook bersonol  

Clwb Rygbi Llambed Chwaraeon   neges facebook bersonol  

Clwb Ffensio Llambed Chwaraeon   neges facebook bersonol  

CAVO Gwirfoddoli   ebost personol  

Cerddwyr Llambed Cerdded a Beicio   neges facebook bersonol  

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Cybiau Llambed Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Canolfan i Deuluoedd a Llyfrgell Deganau Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Gwerin y Coed Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Ysgol Bro Pedr Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Gwrthryfel Difodiant Aberystwyth Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Fforwm Ieuenctid Penparcau Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Ardal 43, Aberteifi Pobl ifanc   ebost personol  

Coleg Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Coleg Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Prifysgol Aberystwyth Anabledd   ebost personol  

Prifysgol Aberystwyth Chwaraeon   ebost personol  

Prifysgol Aberystwyth Pobl ifanc   ebost personol  

Prifysgol Aberystwyth Pobl ifanc   ebost personol  

Clwb Ffermwyr Ifanc Ceredigion Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Urdd Cymru/LINK Pobl ifanc   ebost personol  

Urdd Ceredigion Pobl ifanc   ebost personol  

Rainbows, Brownies, Guides, Rangers 
Llambed 

Pobl ifanc   neges facebook bersonol  

Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Pobl ifanc   ebost personol  

Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Pobl ifanc   ebost personol  
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Prifysgol Llanbedr Pont Steffan Pobl ifanc   ebost personol  

Sgowtiaid Ceredigion Pobl ifanc   neges facebook bersonol  
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Diwygiadau a wnaed i'r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn dilyn Ymgynghoriad 
Cyhoeddus Statudol (a ddaeth i ben ar 19 Tachwedd 2021) 
 
Llwybrau a ychwanegwyd: 
 

Cyfeirnod 
Llwybrau'r 
Dyfodol 

Lleoliad Nodiadau 

CER-FR-AB-641B 
Llanilar i Dregaron 
– Llwybr Ystwyth 

Estyn y cynnig Llwybrau'r Dyfodol a ddangosir 
eisoes i Lanilar, gan gyfleu dyheadau'r Awdurdod 
hwn i wella'r cysylltiad rhwng Llwybr Ystwyth a 
Llwybr 82 y Llwybr Beicio Cenedlaethol i 
Dregaron sydd â sawl rhan ar y ffordd ar hyn o 
bryd, a'r cyhoedd wedi mynegi pryderon 
diogelwch ffyrdd ers amser maith. 

CER-FR-AB-647 
Lôn Cae Pyrs i 
Ystad Maescrugiau 

Cyswllt byr â'r ystad dai hon wedi'i ychwanegu. 

CER-FR-AB-648 
Pont Droed 
Plascrug 

Gwaith datblygu cynllun ar y gweill i wella'r 
cysylltiad pont poblogaidd iawn hwn â'r 
rhwydwaith o ysgolion ym Mhlascrug. 

CER-FR-AB-649 
Cyswllt Felin y Môr i 
adran ddi-draffig 
Llwybr Ystwyth. 

Cerbytffordd gul yn unig yw rhan olaf Felin y Môr, 
lle mae'n rhaid i gerddwyr a beicwyr rannu gofod 
ffordd gyda cherbydau (er bod niferoedd yn isel). 
Archwilio'r ddarpariaeth bosibl o lwybrau 
newydd. 

CER-FR-AB-650 
Tollborth y De i 
Rydyfelin 

Yn dilyn cyfarfod adolygu adborth ar y Mapiau 
Rhwydwaith Teithio Llesol drafft gyda LlC a 
Thrafnidiaeth Cymru. 
Yn debygol o fethu archwiliad llwybr fel Llwybr 
Presennol oherwydd maint y traffig a'r graddiant 
serth gyda throedffordd yn union gyfagos â'r 
A487. 

CER-FR-LA-317 

Aberaeron i Felin-
fach (estyn Llwybr 
Beicio 
Llanerchaeron) 

Llawer o geisiadau gan y cyhoedd yn ystod yr 
ymgynghoriadau. Yn dilyn adolygiad 
ychwanegwyd hyn oherwydd gallai gysylltu â'r 
ysgol newydd, Ysgol Dyffryn Aeron yn Felin-fach. 

CER-FR-LA-317B 
Felin-fach i Lanbedr 
Pont Steffan 

Estyn y cynnig llwybr uchod i gysylltu Llanbedr 
Pont Steffan ag Aberaeron. 

CSC-ABER45-FW 

Troedffordd y tu 
allan i IBERS ym 
Mhlas Gogerddan i 
groesffordd yr 
A4159. 

Llwybr wedi'i ychwanegu yn dilyn cyfarfod 
adolygu adborth ar y Mapiau Rhwydwaith Teithio 
Llesol drafft gyda LlC a Thrafnidiaeth Cymru. 

CCC-LAMP01-FW 

Llwybr Stryd y Bont, 
Llanbedr Pont 
Steffan wedi'i estyn 
o fynedfa'r 
Cooperative Store i 
ffin y Sir i ddangos 
y cysylltiad rhwng 
aneddiadau 
Llanbedr Pont 
Steffan a 
Chwmann. 

Diwygiad yn dilyn cyfarfod adolygu adborth ar y 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol drafft gyda 
LlC a Thrafnidiaeth Cymru. 
Wedi trafod â Chyngor Sir Caerfyrddin i ofyn 
iddynt ddangos y cysylltiad troedffordd y Llwybr 
Presennol ar eu hochr nhw o'r ffin. 
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Cyflwyniad Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol Ceredigion 2021 – Mapiau Rhwydwaith Integredig* Llwybrau wedi'u 
dileu ar ôl eu hadeiladu ers cyflwyno'r Mapiau Rhwydwaith Integredig ym mis Tachwedd 17 (*a elwir bellach yn 
'Llwybrau'r Dyfodol') 

Anheddiad 
Dynodedig a 
Chyfeirnod Llwybr 
Mapiau Rhwydwaith 
Integredig 

Cyfeirnod Llwybr 
Presennol 

Lleoliad Crynodeb Byr 

Aberystwyth  

CER-INMAB-605 
CCC-ABER03A-SUP 
CSC-ABER33-SUP 

Boulevard St Brieuc – 
Coedlan y Parc 

Adeiladu llwybr cyd-ddefnyddio lletach gwell a 
chroesfan twcan newydd wedi'i gosod. 
Lledu'r droedffordd i ddarpariaeth llwybr cyd-
ddefnyddio o Orsaf yr Heddlu ar hyd Coedlan y Parc. 

CER-INMAB-606 CSC-ABER35-SUP 
Cyswllt Boulevard St Brieuc i 
Lwybr Rheidol 

Lledu'r droedffordd i ddarpariaeth llwybr cyd-
ddefnyddio gan y Gymdeithas Dai o dan amodau 
cynllunio. 

CER-INMAB-607 CSC-ABER35-SUP 
Cyswllt Boulevard St Brieuc i 
Lwybr Rheidol 

Lledu'r droedffordd i ddarpariaeth llwybr cyd-
ddefnyddio. 

CER-INMAB-616 CSC-ABER36-SUP 
Llanbadarn i Ysgol 
Penweddig 

Adeiladu llwybr cyd-ddefnyddio newydd (troedffordd 
gyfagos â'r TRA44 wedi'i lledu). 

CER-INMAB-617 CSC-ABER37-SUP Bow Street i IBERS Adeiladu tua 1km o lwybr cyd-ddefnyddio newydd. 

CER-INMAB-618 CSC-ABER38-SUP IBERS i Benrhyncoch Adeiladu tua 1.2km o lwybr cyd-ddefnyddio newydd. 

CER-INMAB-623  Llyfrgell Genedlaethol Cymru Ramp olwyn beicio newydd wedi'i osod. 

Aberteifi  

CER-INMCA-004 CSC-CAR18A-FW Rhodfa'r Felin (Mwldan) 
Troedffordd newydd wedi'i gosod yn dilyn lleihau lled y 
gerbytffordd trwy weithredu system Un Ffordd newydd. 

CER-INMCA-005 CSC-CAR19-FW 
Heol Pont y Cleifion (Sgwâr 
Finch) i gylchfan yr A487 

Lledu a rhoi wyneb newydd i'r droedffordd ar ôl lleihau 
lled y gerbytffordd gan ddarparu cyrbau isel newydd a 
chroesfannau palmant botymog.  

CER-INMCA-006 CSC-CAR20-SUP 
Cylchfan Pont y Cleifion i 
fynedfa Parc Busnes Parc 
Teifi (A484). 

Lledu'r droedffordd i ddarpariaeth llwybr cyd-
ddefnyddio. Lloches letach, well wedi'i gosod i groesi 
dros yr A487. 
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CER-INMCA-009 CSC-CAR22-FW Maes yr Haf 

Lledu a rhoi wyneb newydd i'r droedffordd yn dilyn 
lleihau lled y gerbytffordd trwy weithredu system Un 
Ffordd newydd gan ddarparu cyrbau isel newydd a 
chroesfannau palmant botymog. 

Llanbedr Pont Steffan  

CER-INMLA-300 CSC-LAMP03-FW Heol y Gogledd (A482) 
Lledu'r droedffordd a gosod cyrb isel newydd a 
chroesfannau palmant botymog. 

CER-INMLA-301 CSC-LAMP13-FW 
Cyswllt troedffordd Heol y 
Gogledd i Ystad Maes y Felin 

Wyneb newydd wedi ei roi ar y droedffordd gyda 
mynedfa letach well. Gosod bolardiau newydd ym 
maes parcio'r Clwb Rygbi i wahanu'r llwybr er mwyn 
gwella diogelwch cerddwyr. 

CER-INMLA-303 CSC-LAMP14-FW Cyswllt Stryd y Farchnad 

Wyneb newydd yn y man cerddwyr a gosod rhwystr 
ymwthiol newydd (ailddyrannu cerbytffordd) i sicrhau 
mynediad i gerddwyr a defnyddwyr symudedd i'r 
Llyfrgell, y toiledau cyhoeddus a'r archfarchnad. 

CER-INMLA-304 
Cyngor Sir 
Caerfyrddin i'w 
lanlwytho i DMW. 

Cwmann – o fewn Sir 
Gaerfyrddin: cyfagos â'r 
A485 o gyffordd yr A482 tuag 
at Lanybydder. 

Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gosod darpariaeth 
troedffordd newydd. 

CER-INMLA-308 CSC-LAMP15-FW Ystad Maes y Felin 

Tablau uwch a thwmpath cyflymder newydd wedi'u 
gosod i wella diogelwch a mynediad i gerddwyr. Cyrb 
isel newydd a phalmant botymog wedi'u gosod yn yr 
Ystad. 

CER-INMLA-310 CSC-LAMP16-FW 
Heol Llanfair Clydogau – o 
gyffordd Stryd y Bont i'r ystad 
dai newydd. 

Y Gymdeithas Dai wedi adeiladu troedffordd a phont 
droed newydd o dan amodau cynllunio. 
Ers hynny mae CSC wedi gosod bolardiau i atal parcio 
ar y droedffordd ac wedi gwella mynediad cyrbau isel a 
phalmant botymog ar ochr orllewinol y llwybr. 

 

Gari Jones 
Peiriannydd Seilwaith Cynaliadwy 
Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol 
 
Rhagfyr 2021 
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Cyfeirnod y Llwybr Llwybr Blaenoriaeth Sylwadau

CER-INMAB-600 Lôn Cae Pyrs - yn amodol ar ddatblygiad tai Canolig
Mae'r cyswllt arfaethedig rhwng Penparcau a Llwybr Ystwyth wedi'i gynnwys fel amod cynllunio datblygiad tai posibl. 

Cafodd caniatâd cynllunio ei ymestyn yn ddiweddar am 5 mlynedd arall. 

CER-INMAB-601 Lôn Cae Pyrs - cyffordd (safle Tollborth?) Uchel Datblygu safle tai ar y gweill ar hyn o bryd gyda llwybrau Teithio Llesol newydd yn cael eu cynnwys fel amodau cynllunio.

CER-INMAB-602 Heol y Bont Canolig

Lledu troedffordd arfaethedig i safon llwybr cyd-ddefnyddio i gysylltu Parc / Hyb / tanffordd Penparcau i'r Ysgol Gynradd â 

Llwybr Rheidol. Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith caffael tir wedi'i gwblhau ond mae angen datblygu'r rhan ger y fynedfa i'r hen 

gartref i'r henoed.  

CER-INMAB-603 Cefnffordd yr A487 Cyswllt llwybr Ystwyth i Gyffordd Gerddi'r FfynnonUchel Rhyngwyneb Cefnffordd. Archwilio gwelliannau posibl i'r groesfan Llwybr Ystwyth hon dros cefnffordd yr A487. 

CER-INMAB-604 Cyswllt Cefnffordd yr A487 i Drefechan Canolig
Cynllun Cefnffordd. Mae cerbytffordd lydan iawn yn y rhan ganolog sy'n addas ar gyfer y posibilrwydd o ledu'r lôn feicio, 

ond mae rhai cyfyngiadau i'r ddwy ran o'r cynllun, yn enwedig ym Mhenparcau. 

CER-INMAB-608 Cyswllt Cwrt yr Onnen i Lwybr Rheidol Canolig
Gwelliant arfaethedig o'r cyswllt rhwng Llanbadarn a Llwybr Rheidol. Heriau peirianyddol oherwydd cyfyngiadau ac 

agosrwydd Afon Rheidol a chroesi dros draciau'r rheilffordd Vale of Rheidol. 

CER-INMAB-609 Glanyrafon Canolig
Archwilio gwelliannau posibl i ledu'r droedffordd a chysylltedd di-draffig Llwybr Rheidol o fewn Ystad Ddiwydiannol 

Glanyrafon. Trafod â LlC sy'n berchen ar y safle. 

CER-INMAB-610 Lôn Penygraig i Waunfawr Canolig
Uwchraddio arfaethedig i gyswllt llwybr Hawl Tramwy Cyhoeddus rhwng Waunfawr a Llanbadarn. Nodi'r rhan o'r 

gerbytffordd gul, serth sy'n cyflwyno her beirianyddol. 

CER-INMAB-611 Cyswllt Waunfawr i Lôn Penygraig Canolig Cerbytffordd yn unig yw'r rhan hon ac nid oes darpariaeth llwybr ar hyn o bryd ac felly fe'i cynigir fel parhad o lwybr 611.

CER-INMAB-612 Hafan y Waun - Datblygiad tai Canolig Datblygiad tai posibl ar safle Hafan y Waun.

CER-INMAB-612A Rhiw Briallu / Coleg Ceredigion Canolig Yn amodol ar ddatblygiad tai posibl Hafan y Waun h.y. cydgysylltu â llwybr 613.

CER-INMAB-613 Rhiw Briallu / Coleg Ceredigion Canolig Yn amodol ar ddatblygiad tai posibl Hafan y Waun h.y. cydgysylltu â llwybr 612.

CER-INMAB-614 Prifysgol / Lôn Cwmpadarn / Hafan y Waun Canolig
Yn amodol ar ddatblygiad tai posibl Hafan y Waun - gyda chyswllt arfaethedig i Lôn Cwmpadarn (ymlaen i Brifysgol 

Aberystwyth Penglais ar gyfer cyswllt Campws i Gampws o bosib).

CER-INMAB-615 Llanbadarn i Gawell Chwaraeon y Brifysgol Canolig
Cynnig i uwchraddio llwybr yr Hawl Tramwy Cyhoeddus. Peth gwaith datblygu cynllun wedi'i gwblhau ond nodwyd pryderon 

draenio ac amgylcheddol.

CER-INMAB-619 Lovesgrove / Capel Dewi Isel Mae'r cynnig yn flaenoriaeth is erbyn hyn yn dilyn datblygu cyswllt Waunfawr i IBERS a nodwyd wedi hynny (FR-631).

CER-INMAB-620 Glanyrafon i Gapel Bangor (Llwybr Rheidol) Canolig Archwilio'r ddarpariaeth ddi-draffig bosibl ar gyfer Llwybr Rheidol oherwydd bod y llwybr ar y gerbytffordd ar hyn o bryd.

CER-INMAB-621 Cyswllt Cefnffordd yr A487 i Dal-y-bont Uchel
Cynllun Cefnffordd LlC. Cynllun llwybr cyd-ddefnyddio rhwng Bow Street a chyffordd Dole ar y gweill ar hyn o bryd gyda 

thrafodaethau tir. Byddai hyn yn dal i adael cyswllt coll tuag at y ddarpariaeth llwybr bresennol i'r de o Dal-y-bont.

CER-INMAB-622 Cyswllt Plascrug i Gefnffordd yr A44 trwy Gaeau'r Ficerdy Uchel
Cynnig i wella cysylltedd rhwng Canol y Dref ac Ysgol Padarn Sant, Ysbyty Bronglais a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Angen 

Rhyngwyneb Cefnffordd Rhannol. Angen trafodaethau â Phrifysgol Aberystwyth fel un o'r prif dirfeddianwyr.

CER-INMAB-624 Ffordd Alexandra / Yr Orsaf Drenau Uchel
Cyswllt o'r Orsaf Drenau i Tesco / Ffordd Glyndwr a chysylltedd tuag at Lwybrau Rheidol ac Ystwyth (NCN82) trwy 

ddatblygiad diweddar safle'r Hen Ysgol Gymraeg.

CER-INMAB-625 Heol Waunfawr Canolig

Posibilrwydd o ledu'r troedffyrdd i ddarpariaeth llwybr cyd-ddefnyddio yn y pen dwyreiniol a chysylltu â datblygiad posibl 

Hafan y Waun. Byddai cyfyngiadau ar gyfer gweddill Heol Waunfawr yn ei gwneud yn ofynnol i feicwyr ddefnyddio'r 

gerbytffordd. Gwelliannau i'r troedffyrdd a gostegu traffig ger mynedfa Ysgol Penglais yn cael eu cynnig yn y flwyddyn 

ariannol 21-22, yn amodol ar gapasiti ar gyfer cyflenwi.

CER-INMAB-626 Tollborth y De i Midfield - Datblygiad tai Canolig Safle datblygu tai posibl wedi'i gynnwys yn y CDLl, ond heb ei adeiladu eto gan y datblygwr.

CER-INMAB-627B Cefnffordd yr A487 Bow Street - Cam 2 Uchel
Cynllun Cefnffordd LlC. Ehangu troedffyrdd i ddarpariaeth cyd-ddefnyddio. Heriau peirianyddol yn y pen deheuol oherwydd 

cyfyngiadau lled yr eiddo gyferbyn â'r gerbytffordd. 

CER-INMAB-628 Cefnffordd yr A44 Cyswllt Capel Bangor â Llwybr Rheidol Canolig
Cefnffordd LlC. Mae Llwybr Rheidol yn ymuno â chefnffordd yr A44 ar gyffordd ar lethr lan rhiw ac mae gwelededd yn 

gyfyngedig.

CER-INMAB-629 Cefnffordd yr A487 Rhiw Penglais Uchel

Cynllun Cefnffordd LlC. Dechreuodd CSC ar waith datblygu cynllun cychwynnol i ystyried darparu lôn feicio. Cynllun 

cymhleth oherwydd maint y traffig gyda lonydd troi i Ysbyty Bronglais, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Campws Penglais 

Prifysgol Aberystwyth. Llawer o symudiad cerddwyr a graddiant serth yn golygu bod darpariaeth llwybr cyd-ddefnyddio 

posibl yn heriol. Mae LlC ac ACGChC yn arwain ar hyn bellach gyda WelTAG wedi'i gomisiynu.

CER-INMAB-630 Y Stryd Fawr Isel

Cefnffordd LlC. Wedi'i gynnwys ar y Mapiau Rhwydwaith Integredig cychwynnol fel cynnig i greu man cerddwyr posibl. Fodd 

bynnag, mae hyn yn annhebygol oherwydd y gwrthwynebiad lleol a welwyd yn ystod gweithredu'r Parth Diogel o dan 

fesurau Ymateb i Covid. Hefyd mae cefnffordd yr A487 yn mynd trwy Ganol y Dref yma.
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CER-FR-AB-631 Waunfawr i IBERS - Rhannau A i E Uchel
Cynllun llwybr cyd-ddefnyddio arfaethedig gyda chyd-gysylltu Cefnffyrdd yn ofynnol. Gwaith datblygu cynllun â blaenoriaeth 

ar y gweill. Rhan B aliniad di-draffig yn well yn hytrach na Rhan E a fydd â darpariaeth cerbytffordd o fewn Comins Coch.

CER-FR-AB-632 Penrhyncoch - safle datblygu tai Canolig
Safle wedi'i gynnwys yn y CDLl ar gyfer datblygiad tai posibl - cyfle posibl i ymestyn darpariaeth llwybr cyd-ddefnyddio 

newydd.

CER-FR-AB-633 Llyfrgell Genedlaethol Cymru (LlGC) i Gefnffordd yr A44 Uchel

Rhyngwyneb Cefnffordd. Cynnig posibl nad yw ar y ffordd bresennol oherwydd cymhlethdod cynnig cefnffordd yr A487 

Rhiw Penglais. Angen gweithio mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phrifysgol Aberystwyth fel 

tirfeddianwyr y llwybr i uwchraddio'r llwybr hwn. Graddiant serth mewn mannau, ond dim modd ei osgoi.

CER-FR-AB-634 Cyswllt Llyfrgell Genedlaethol Cymru i'r Brifysgol Uchel Parhad o lwybr 633 i gysylltu â Champws Penglais.

CER-FR-AB-635 Campws Penglais y Brifysgol Canolig Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - yn amodol ar ddatblygu llwybrau cysylltu arfaethedig h.y. 614 a 629.  

CER-FR-AB-636 Stryd Portland - Ffordd Loveden (cerdded) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-AB-637 Cyswllt Ffordd Glyndwr Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith. Cyswllt rhwng yr Orsaf Drenau a Llwybr Rheidol ac Ystwyth (NCN82).  

CER-FR-AB-638 A487 Cyswllt Llwybr Ystwyth a Gerddi Rheidol Uchel Rhyngwyneb Cefnffordd. Ystyried y posibilrwydd o wella cyswllt Llwybr Ystwyth ar draws cefnffordd yr A487.

CER-FR-AB-639 Coedlan Tri Penparcau Canolig Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-AB-640 Coedlan Pump Penparcau Canolig Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-AB-641 Llwybr Ystwyth i Lanilar Uchel
Ystyried opsiynau yn y rhan ar y ffordd yn Rhydyfelin a chroesi dros y cefnffordd yr A487 yn Llanfarian sydd angen 

rhyngwyneb Cefnffordd. Gwelliannau posibl i'r wyneb rhwng Llanfarian a Llanilar. 

CER-FR-AB-641B Llwybr Ystwyth - Llanilar i Dregaron. Llwybr wedi'i ychwanegu. Canolig
Cynigion i ymestyn rhannau di-draffig o'r llwybr hwn oherwydd pryderon diogelwch am y ddarpariaeth bresennol ar y 

ffordd. Posibilrwydd o ddefnyddio hen drac rheilffordd, ond mae angen trafod â'r tirfeddianwyr. 

CER-FR-AB-642 Ffordd y Gogledd + Prom Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-AB-643 Rhes y Poplys i'r Orsaf Drenau Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-AB-644 A487 Bow St i Dal-y-bont Canolig
Cynllun Cefnffordd LlC. Ystyried y posibilrwydd o uwchraddio'r llwybr cyd-ddefnyddio presennol a chysylltedd i Dal-y-bont 

yn y pen gogleddol lle mae'n rhaid i feicwyr a cherddwyr ddefnyddio'r gerbytffordd. 

CER-FR-AB-645 A487 ffin rhwng Tal-y-bont a Phowys Canolig Cynllun Cefnffordd LlC. Archwilio cynigion i gysylltu rhannau presennol o'r ddarpariaeth llwybrau cyd-ddefnyddio.  

CER-FR-AB-646A Llandre Isel
Ystyried darpariaeth beicwyr a chysylltedd yn Llandre. Ddim llawer o le i ehangu'r ddarpariaeth troedffordd bresennol ac 

mae system blaenoriaethu cerbydau hir yn y pentref sy'n creu heriau.

CER-FR-AB-646B Llandre i'r Borth Isel
Cynnig llwybr cyd-ddefnyddio gyda heriau peirianyddol oherwydd aliniad yr hen drac Network Rail cyfagos a phont Network 

Rail ar y B4353.

CER-FR-AB-647 Lôn Cae Pyrs i Ystad Maescrugiau Canolig Cynnig llwybr cyd-ddefnyddio i gysylltu'r ystad dai hon (fel estyniad o lwybr INMAB-601 sy'n destun amod cynllunio).

CER-FR-AB-648 Pont Droed Plascrug Uchel
Cynnig i wella'r bont droed i fod yn bont letach er mwyn darparu ar gyfer darpariaeth cyd-ddefnyddio. Llwybr prysur iawn i 

gyrraedd ysgolion a chyfleusterau hamdden ym Mhlascrug. Gwaith datblygu cynllun ar y gweill. 

CER-FR-AB-649 Cyswllt Felin y Môr i ran ddi-draffig Llwybr Ystwyth. Canolig
Ystyried y posibilrwydd o ddarparu llwybrau gan fod cerddwyr a beicwyr yn rhannu lle ar y ffordd gyda cherbydau ar hyn o 

bryd, er bod niferoedd isel ohonynt. Angen trafodaethau tir. 

CER-FR-AB-650 A487 Rhydyfelin i Dollborth y De Canolig Cynllun Cefnffordd LlC. Ystyried lledu'r droedffordd a darpariaeth croesfan cyrbau isel yn Rhydyfelin. 

CER-INMCA-001A Cefnffordd yr A487 cyswllt coll Heol Cae Morgan i Benparc Uchel
Cynllun Cefnffordd LlC. Gwaith datblygu cynllun â blaenoriaeth ar y gweill rhwng CSC ac ACGChC ar gyfer arolygon, dylunio 

manwl a thrafod â'r tirfeddianwyr, ar gyfer y cyswllt coll hwn rhwng Aberteifi a Phenparc ac Ysgol Gynradd Tremain. 

CER-INMCA-002B Ffordd Gwbert i'r gorllewin o'r gylchfan Uchel

Mae 2 ran fyr o droedffordd i'w lledu fel rhan o gynllun grant y Gronfa Teithio Llesol yn y flwyddyn ariannol 21-22, yn dilyn 

sicrhau neilltuadau tirfeddiannwr. Adleoli polyn cyfleustodau (x2) i'w ystyried yn y flwyddyn ariannol 22-23. Cyswllt llwybr 

troed ar goll ym mhen gorllewinol y llwybr yn ddarostyngedig i amodau cynllunio datblygiad tai newydd.

y CER-INMCA-003 Rhes y Coleg Canolig System Un Ffordd arfaethedig er mwyn darparu ar gyfer troedffordd newydd lle nad oes darpariaeth ar hyn o bryd.

CER-INMCA-007 Ffordd Llandudoch Uchel

Mae'r datblygiad cynllun â blaenoriaeth sydd ar y gweill yn cynnwys dyluniad manwl ar gyfer darpariaeth troedffordd 

newydd, parth 20 milltir yr awr newydd a gostegu traffig ac mae angen trafod â'r tirfeddianwyr. Cynllun heriol oherwydd 

cyfyngiadau ac angen chwalu creigiau yn agos at dai gwydr y blanhigfa. 

CER-INMCA-008 Llwybr y Cardi Bach y tu ôl i'r Parc Busnes Isel

Wedi'i gynnwys fel dyhead ar gyfer y posibilrwydd o ledu'r rhan cyd-ddefnyddio sy'n gul mewn mannau, yn agos i'r dref, ac 

yn brysur ar adegau. Mae'r llwybr yn union ar lan yr afon felly'r unig opsiwn ymarferol yw trafod â'r tirfeddianwyr ar yr ochr 

arall. 

CER-INMCA-010 Heol Napier Isel
Troedffyrdd cul, gydag un ochr islaw lefel y gerbytffordd sydd angen rheilen warchod i gerddwyr. Eisoes o fewn parth 20 

milltir yr awr ac mae datrysiadau peirianyddol yn heriol oherwydd cyfyngiadau yn y lleoliad hwn. 

CER-INMCA-011 Feidr Ffair trwy'r hen Ganolfan Iechyd Canolig Safle datblygu yn creu cyfle i ofyn am gyswllt troedffordd fel amod cynllunio.

CER-INMCA-012 Cyswllt grisiau y Cardi Bach â Chefnffordd yr A487 Canolig
Cynllun Cefnffordd LlC. Ystyried gosod ramp olwynion i gynorthwyo beicwyr i gysylltu â Llwybr y Cardi Bach? Ond dim 

darpariaeth lôn feicio ar yr A487.
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CER-FR-CA-001B Cefnffordd yr A487 Cylchfan Penparc i Aber-porth Canolig
Cynllun Cefnffyrdd LlC. Ystyried cyfleoedd i wella'r ddarpariaeth bresennol i fodloni Canllawiau Dylunio AT. Cysylltiadau i 

Ysgol Gynradd Tremain a thu hwnt i Qinetiq ac Aber-porth.

CER-FR-CA-013 Llechryd i Aberteifi Canolig

Ystyried cynigion ar gyfer cyswllt llwybr cyd-ddefnyddio i Aberteifi. Heriau peirianyddol o ran aliniad yr A484 gyda 

chydweithrediad nifer o dirfeddianwyr yn ofynnol. Efallai y bydd angen ystyried opsiwn cyswllt amgen drwy Gilgerran a 

Llwybr y Cardi Bach maes o law. 

CER-FR-CA-014 Cyswllt Maes / Feidr Henffordd i'r A487 Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-015 Cnwc y Dintir / Maesglas / Feidr Henffordd (cerdded) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-016 Cyfnewidfa Fysiau Sgwâr Finch (cerdded) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-017 A487 cyswllt y Cardi Bach i Bont y Cleifion (cerdded) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-018 Pendre i'r gylchfan (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-019 Ffair Feidr (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-020 Pont y Cleifion (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-021 Y Strand / Stryd Fawr Aberteifi (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-022 Pont Stryd y Castell (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-023 Stryd y Priordy (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwyll rhwydwaith - angen gwneud gwaith dichonoldeb

CER-FR-CA-024 Teras Williams / Gerddi Napier (beicio) Uchel Cynnig dwysedd rhwydwaith rhwyll, gan nodi parth 20 milltir yr awr eisoes yn ei le.

CER-INMLA-302 Stryd y Felin Uchel

Mae'r droedffordd wedi cael wyneb newydd i wella lefelau esmwythdra i ddefnyddwyr. Angen gwneud mân waith pellach i 

wella'r ddarpariaeth cyrbau isel a phalmant botymog, o bosibl yn Chwarter 4 y flwyddyn ariannol 21-22 fel rhan o gynllun 

cyllid grant yn Llanbedr Pont Steffan. 

CER-INMLA-305 Cyswllt Cwmann - Cyngor Sir Caerfyrddin Canolig
O fewn Cyngor Sir Caerfyrddin. Troedffordd gul is na'r safon rhwng y brif anheddiad Cwmann a Llanbedr Pont Steffan. CSC 

wedi paratoi dyluniad manwl ac wedi anfon y manylion at Gyngor Sir Caerfyrddin ym mis Gorffennaf 2019.

CER-INMLA-306 Heol Maestir Canolig
Cynnig i osod darpariaeth troedffordd newydd, ond mae'n bosibl bod angen system blaenoriaeth cerbydau hefyd oherwydd 

cyfyngiadau.

CER-INMLA-307 Stryd y Porthmyn Canolig Troedffyrdd cul ond mae'r gallu i ledu'r droedffordd yn heriol oherwydd cyfyngiadau. O fewn parth 20 milltir yr awr. 

CER-INMLA-309 Heol y Wîg - yn amodol ar ddatblygiad tai Canolig Safle wedi'i gynnwys yn y CDLl ar gyfer datblygiad tai posibl.

CER-INMLA-311 Maes y Deri - yn amodol ar ddatblygiad tai Canolig Safle wedi'i gynnwys yn y CDLl ar gyfer datblygiad tai posibl.

CER-INMLA-312 Uwchraddio llwybr Hawl Tramwy Cyhoeddus Prifysgol Llanbedr Pont SteffanUchel I'w adeiladu yn Chwarter 4 y flwyddyn ariannol 21-22 drwy arian grant y Gronfa Teithio Llesol.

CER-FR-LA-313 Prifysgol i'r Parc Busnes Canolig Cyswllt teithio llesol arfaethedig o Ganol y Dref i'r Parc Busnes, yn rhannol ar hyd aliniad yr hen drac rheilffordd.

CER-FR-LA-315 Cyswllt Teras yr Orsaf (cerdded) Canolig
Mae'r ddarpariaeth troedffordd yn is na'r safon a byddai angen ei chynnwys o fewn cynnig cynllun 313 i sicrhau cysylltedd 

mynediad.

CER-FR-LA-316 Llanbedr Pont Steffan i Langybi - llwybr wedi'i ychwanegu. Canolig
Cynllun llwybr cyd-ddefnyddio arfaethedig ar hyd aliniad yr hen drac rheilffordd. Mae grŵp cymunedol lleol wedi ildio cyllid 

yn ddiweddar oherwydd anawsterau gyda thirfeddianwyr. 

CER-FR-LA-317 Aberaeron i Felin-fach - llwybr wedi'i ychwanegu. Canolig
Estyniad arfaethedig i Lwybr Beicio Llanerchaeron ar hyd aliniad yr hen drac rheilffordd gyda chysylltedd posibl i'r ysgol 

newydd, Ysgol Dyffryn Aeron, yn Felin-fach. Bydd angen trafod gyda nifer o dirfeddianwyr. 

CER-FR-LA-317B Felin-fach i Lanbedr Pont Steffan - llwybr wedi'i ychwanegu. Isel
Parhad o lwybr 317 i gysylltu â Llanbedr Pont Steffan ar hyd aliniad yr hen drac rheilffordd. Bydd angen trafod gyda nifer o 

dirfeddianwyr. 

    

Allwedd    

 Mae'r testun melyn yn dangos llwybrau a ychwanegwyd at Fapiau Rhwydwaith Teithio Llesol yn dilyn Ymgynghoriad Cyhoeddus Statudol
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Llwybrau'r Dyfodol / Future Routes

Gogledd Ceredigion North
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Llwybrau'r Dyfodol / Future Routes
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Llwybrau'r Dyfodol / Future Routes

Aberystwyth
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Llwybrau'r Dyfodol / Future Routes

Aberteifi - Cardigan
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Llwybrau'r Dyfodol / Future Routes

Llanbedr Pont Steffan - Lampeter
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

Adroddiad i'r:   Cabinet  

Dyddiad:    1 Chwefror 2022  

Lleoliad:    ZOOM 

Teitl:  Adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 

Ffyniannus am Adolygu'r Mapiau Rhwydwaith Teithio 

Lleso 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 1 Tachwedd 
2021. 

 
CEFNDIR: 
 

Cafodd y Pwyllgor wybodaeth am rwydwaith cynyddol yr Awdurdod Priffyrdd L
leol o lwybrau a seilwaith Teithio Llesol a fyddai’n dod o dan y Cynllun Rheoli 
Asedau Priffyrdd (HAMP). Dywedwyd ei bod yn debygol y byddai gan hyn obl
ygiadau o ran sicrhau adnoddau y chwanegol ar gyfer gwaith cynnal a chadw  
parhaus. 

  
Dywedodd y Swyddogion wrth y Pwyllgor fod y gwaith o ddatblygu ac adeilad
u'r rhan fwyaf o gynlluniau seilwaith teithio llesol yng Ngheredigion yn cael ei 
ariannu bron yn gyfan gwbl gan geisiadau am grantiau cyfalaf Llywodraeth  
Cymru. Roedd yr arian yn dod yn bennaf o’r Gronfa Teithio Llesol ac i raddau l
lai, o’r grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau. Dywedodd y Swyddogion m
ai un o amodau arian grant Llywodraeth Cymru oedd bod yn rhaid i gynlluniau
 gael eu dylunio a’u hadeiladu yn unol â Chanllawiau Dylunio Teithio Llesol Lly
wodraeth Cymru.  
Wrth ymateb i gwestiwn gan un o’r Aelodau, cadarnhaodd y Swyddogion nad 
oedd Llywodraeth Cymru yn clustnodi cymorth cyllid refeniw ar gyfer cynnal a 
chadw seilwaith newydd ac mai un 
o amodau derbyn yr arian grant cyfalaf oedd y byddai’r Cyngor Sir yn dod yn  
gyfrifol am unrhyw gostau cynnal a chadw yn y dyfodol. Dywedwyd y byddai  
goblygiadau amlwg felly ar gyllidebau’r gwasanaethau. 
  
Roedd llwybrau newydd at ddibenion hamdden yn bennaf a llwybrau y tu allan 
i'r tair ardal ddynodedig a'r dalgylch teithio llesol, yn debygol o fod yn 
aflwyddiannus ac ni fyddent yn denu cyllid. Mynegodd Aelodau’r Pwyllgor 
bryder ynglŷn â hyn am fod nifer o bentrefi a threfi gwledig yng Ngheredigion. 

  

Wrth ymateb i gwestiwn gan Aelod, cadarnhaodd y Swyddogion fod 
perchnogion tir yn chwarae rhan fawr yn y broses a dywedwyd os na fyddent 
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yn rhoi eu caniatâd, ni fyddai modd i’r Cynllun Teithio Llesol fynd yn ei flaen. 
Felly, roedd eu cydweithrediad yn hanfodol. 

Yn dilyn cais gan Aelod o’r Pwyllgor, rhoddwyd sicrwydd y byddai’r 
swyddogion yn cysylltu â swyddogion Sir Gaerfyrddin i ofyn a oedd ganddynt 
unrhyw fwriad o wella’r A484/B4333 rhwng Castellnewydd Emlyn 
a Chaerfyrddin. 

   

ARGYMHELLIAD 

Cytunodd yr Aelodau i argymell bod Cabinet yn cymeradwyo’r adolygiad o’r 
Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol a’r cyfrifoldebau ychwanegol dros Reoli As
edau a’r rhwydwaith Priffyrdd yn y dyfodol mewn perthynas â’r ddarpariaeth  
Teithio Llesol. 

 
 

Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus 
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CYNGOR SIR CEREDIGION 
 

Adroddiad i'r: Cabinet 
 

Dyddiad y cyfarfod: 01/02/22 
  

Teitl: Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol - Cadw 
elfennau o'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro 
mewn trefi yng Ngheredigion 
 

Pwrpas yr adroddiad: Gofyn am awdurdodiad i wneud dau Orchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol sydd eu hangen ar gyfer y 
broses ar gyfer cadw elfennau dethol sy’n ymwneud â 
pharcio a llif y traffig a roddwyd ar waith dros dro mewn 
ymateb i bandemig Covid-19 
 

Er: Penderfyniad 
 

Portffolio’r Cabinet ac 
Aelod y Cabinet: 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a Chyswllt 
Cwsmeriaid – y Cynghorydd Dafydd Edwards 
 

Cyflwynwyd nifer o fesurau rheoli traffig drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio 
Traffig Dros Dro yn y trefi a enwir uchod, er mwyn hwyluso cadw pellter cymdeithasol 
yn ystod cyfyngiadau’r cyfnodau clo sy’n gysylltiedig â phandemig Covid-19. Mae 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r 
rheini sydd mewn grym ar hyn o bryd yn dechrau dod i ben o fis Hydref 2022. Mae’n 
bosibl iddynt gael eu hymestyn gyda chaniatâd priodol ond dim ond os yw’r 
rhesymeg sydd wrth wraidd eu creu yn dal yn berthnasol ac yn ddilys. Nid yw’r 
cyfyngiadau a oedd yn gysylltiedig â’r cyfnod clo cyntaf ac amodau’r lefelau rhybudd 
wedi hynny mewn grym ar hyn o bryd. 
 

Gan fod y gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol wedi llacio yng Nghymru, nid 
oes bellach angen parhau â rhai neu’r cyfan o’r mesurau a gyflwynwyd. Fodd 
bynnag, cydnabyddir bod rhai o’r elfennau wedi bod o fudd ehangach i gymdeithas 
a bod achos dros ddechrau’r broses gyfreithiol sydd ei hangen i ystyried cadw rhai 
o'r elfennau hyn. 
 

Argymhellir y dylid ymgymryd â'r broses hon orau trwy wneud dau Orchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol.  
 

Bydd un Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn ymdrin â rheoliadau’r 
cyfyngiadau parcio a fydd yn golygu diwygio’r Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli 
eisoes ar lefel sirol, tra bydd y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol arall yn 
rheoli’r rheoliadau ‘symud’ gan gynnwys llif traffig un ffordd, gwaharddiadau troi i’r 
dde/chwith, dim mynediad ac ati. 
 

O gymharu proses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol gyda’r broses fwy 
traddodiadol o wneud Gorchymyn parhaol, nid oes angen cyfnod ymgynghori 
cyhoeddus o 3 wythnos. Yn hytrach, ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o Fwriad yn y wasg 
leol, mae gan aelodau’r cyhoedd gyfnod o chwe mis pan allant gyflwyno 
gwrthwynebiadau ffurfiol i broses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol. 
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Gall Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol barhau mewn grym am gyfnod o hyd 
at 18 mis. Ar ddiwedd y cyfnod chwe mis cychwynnol ar gyfer gwrthwynebiadau 
(Hydref 2022), gall yr Awdurdod benderfynu naill ai dirymu, diwygio, neu wneud y 
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn barhaol fel yr amlinellir yn yr adroddiad 
hwn. Drwy ddefnyddio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o 
gadw’r nodweddion hyn, a’u haddasu lle bo angen, caniateir cyfnod hwy, felly, pan 
ellir monitro eu heffeithiau a gall aelodau’r cyhoedd fynegi unrhyw wrthwynebiadau 
i gyflwyno Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Parhaol. 
 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynigion i gadw/diwygio elfennau ar ffyrdd sirol 
yn Aberteifi, Ceinewydd, Aberaeron ac Aberystwyth, sydd ar hyn o bryd wedi eu 
cynnwys o fewn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro cyfredol ond y mae 
cynnig i’w cynnwys yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol, gyda’r bwriad 
o’u gwneud yn barhaol, yn amodol ar ganlyniad y cyfnodau o chwe mis ar gyfer 
ymgynghori, awgrymiadau a gwrthwynebiadau.  
 

Bydd y mesurau a/neu'r rheoliadau hynny nad ydynt wedi'u cynnwys yn y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig a gyflwynwyd trwy'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro cyfredol fel rhan o'r 'parthau diogel' yn 
cael eu dirymu, a byddant yn dychwelyd i'r hyn a gynhwyswyd mewn Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Parhaol cyn covid19. 
 

Nid oes unrhyw gynigion ar hyn o bryd i gyflwyno GRhTA mewn perthynas â’r 
mesurau a gyflwynwyd yn Borth oherwydd roeddent yn lleol eu natur, ac felly nid 
oes unrhyw ofyniad i’w ffurfioli ar ôl llacio cyfyngiadau. 
 

Darperir y mesurau arfaethedig ym mhob tref yn Adroddiad y Pwyllgor Trosolwg a 
Chraffu Cymunedau Ffyniannus Dyddiedig 08/11/2021 – gweler Atodiad A 
 

Yn dilyn trafodaeth hir yn y cyfarfod hwnnw, argymhelliad y Pwyllgor oedd: 
Argymhellir bod y cynigion hyn, ac unrhyw ddiwygiadau iddynt yr ystyrir eu bod yn 
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth ym Mhwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8fed Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori ag Aelodau Lleol 
yn cael eu cymeradwyo i'w cyflwyno i'r Cabinet i ofyn am awdurdodiad i wneud y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol angenrheidiol a chyhoeddi Hysbysiad i'r 
perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu'r holl fesurau eraill sy'n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro'r Parthau Diogel. 
 

Yn unol â phroses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, cynhaliwyd 
ymgynghoriad â'r Gwasanaethau Brys, Aelodau Lleol, Cynghorau Tref perthnasol, 
cwmnïau bysiau, Cymdeithas y Cludwyr Ffordd. Cafwyd chwe ymateb a chynhwysir 
crynodeb o'r rhain ynghyd ag argymhellion Swyddogion yn Atodiad B 
 

Ar ôl ystyried yr adborth gan y Cymunedau Ffyniannus Trosolwg a Chraffu (8fed 
Tachwedd 2021), a'r broses ymgynghori ddilynol, cynigir dau welliant pellach, sef: 
 

 ‘cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i mewn i 
Ffordd y Môr.’  
Gan fod y system unffordd sy’n bodoli eisoes ar Stryd y Baddon, Aberystwyth 
yn cael ei chadw, mae'r cynnig hwn bellach wedi'i dynnu oddi ar y rhestr o 
argymhellion. 
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 ‘cadw'r parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 9am i 5pm, 2 awr heb 
ddychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro i Faes Lowri ar yr ochr 
orllewinol ger Eglwys San Mihangel, ond i ddiwygio'r amseru i 9am i 5pm, 2 
awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr.’ 
Yn dilyn trafodaeth bellach, argymhellir nad yw'r mannau parcio ar Gyfer 
Deiliaid Bathodynnau Anabl yn unig ar Maes Lowri yn cael eu cynnwys yn yr 
ETRO. 

 'cadw'r llif traffig Un Ffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad 
ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd 
Fawr'  
Yn dilyn ystyriaeth bellach argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i'w 
gyfeiriad teithio blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndwr. 

 

Ni chynigir dim newidiadau pellach am y rhesymau a amlinellir yn Atodiad B. 
 

Dangosir gwybodaeth a chynlluniau syn nodi'r newidiadau a’r argymhellion a 
gyflwynwyd mewn adroddiad i’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus ar 8fed Tachwedd 2020 yn Atodiad C. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llesiant 
Cenedlaethau'r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad 
Effaith Integredig 
wedi ei gwblhau? 
Os nad oes, 
dywedwch pam 

Nac oes, bydd effaith y mesurau 
amrywiol sydd i'w cyflwyno yn cael 
eu hasesu yn ystod y cyfnod o 6 
mis ar gyfer gwrthwynebiadau ar ôl 
gweithredu'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol 
arfaethedig. Yna bydd Asesiad 
Effaith Integredig bryd hynny yn sail 
i unrhyw benderfyniad i wneud y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol arfaethedig yn barhaol 
 

Crynodeb: 
Hirdymor:  
Cydweithio:  
Cynnwys:  
Atal:  
Integreiddio:  

 

Argymhelliad: ARGYMHELLIR BOD y Cabinet yn cymeradwyo  
1) gwneud y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 

Arbrofol canlynol 
i) diwygio’r Gorchymyn Traffig Parcio ledled y Sir 

presennol (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a 
Llwytho a Dadlwytho) Gorchymyn 2019 Cyngor 
Sir Ceredigion 

ii) rheoli’r rheoliadau ‘symud’ gan gynnwys llif 
traffig un ffordd, gwaharddiadau ar droad 
dde/chwith 

2) cyhoeddi Hysbysiadau Gwneud dilynol yn y 
wasg i'r perwyl hwn. 
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Rheswm dros y 
penderfyniad: 

 I alluogi'r broses gyfreithiol y tu ôl i'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol i'w 
gweithredu 

 I alluogi gweithredu’r Gorchmynion a nodwyd 

 I reoli’r rheoliadau ‘symud’ 

 I reoli’r rheoliadau cyfyngiadau parcio 
 
Trosolwg a Chraffu: Cymunedau Ffyniannus 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Creu ffyrdd gwell a mwy diogel. 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Hybu'r Economi 
Buddsoddi yn Nyfodol y Bobl 
Galluogi Cydnerthedd Unigolion a Theuluoedd  
Hyrwyddo Cydnerthedd Amgylcheddol a Chymunedol 
 

Goblygiadau Cyllid a 
Chaffael: 
 

I’w cadarnhau 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

I sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth 
 

Goblygiadau staffio: 
 

Ddim yn berthnasol 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 
 

Bydd yr arwyddion a'r marciau ffordd angenrheidiol yn 
dod yn asedau priffyrdd 

Risg(iau):  
 

Bydd angen i'r Cabinet ystyried a phenderfynu beth fydd 
canlyniad unrhyw wrthwynebiadau a geir. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 
Rheoliadau Gorchmynion Traffig Awdurdod Lleol 
(Gweithdrefn) (Cymru a Lloegr) 1996 
 

Papurau Cefndir: 
 

Dim 

Atodiadau: Atodiad A – Adroddiad Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus 08/11/2021 

Atodiad B – Crynodeb o ohebiaeth yr ymgynghoriad a 
gafwyd ac argymhellion y Swyddogion  

Atodiad C – cynlluniau/mapiau lleoliad sy’n nodi’r 
newidiadau arfaethedig 

 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Rhodri Llwyd 
 

Swyddog Adrodd: Tom Delph-Janiurek 
 

Dyddiad: 21/01/2022 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

ADRODDIAD I’R:  Pwyllgor Craffu 

DYDDIAD:  8 Tachwedd 2021 

LLEOLIAD: Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd 

TEITL: Cadw elfennau o’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro 
mewn trefi yng Ngheredigion  

DIBEN YR ADRODDIAD: Cyflwyno cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol fel rhan o’r broses o wneud elfennau dethol sy’n 
ymwneud â pharcio a llif y traffig, a roddwyd ar waith dros dro 
mewn ymateb i’r pandemig Covid-19 yn nodweddion parhaol  

Y RHESWM PAM MAE 
CRAFFU WEDI GOFYN AM 
YR WYBODAETH:   

Yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus ar 1 Hydref 2021, gofynnodd aelodau am adroddiad 
pellach ar y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol 
arfaethedig, yn dilyn cwblhau trafodaethau pellach gydag 
Aelodau Lleol,  cyn i bapur ar y Gorchmynion Rheoleiddio 
Traffig Arbrofol gael ei gyflwyno i’r Cabinet er ystyriaeth.    

CEFNDIR: 

Cyflwynwyd nifer o fesurau rheoli traffig drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros 
Dro (TRRO) yn y trefi a enwir uchod, er mwyn hwyluso ymbellhau cymdeithasol yn ystod 
cyfyngiadau’r cyfnodau clo yn sgil y pandemig Covid-19.   Mae Gorchmynion Rheoleiddio 
Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r rhai hynny sydd mewn grym yn 
dechrau dod i ben o fis Hydref 2022 ymlaen.  Mae’n bosibl iddynt gael eu hymestyn gyda 
chaniatâd priodol ond dim ond os yw’r rhesymeg sydd wrth wraidd eu creu yn dal yn 
berthnasol ac yn ddilys.  Nid yw’r cyfyngiadau a oedd yn gysylltiedig â’r amodau yn ystod y 
cyfnodau clo cyntaf mewn grym ar hyn o bryd.   

Y SEFYLLFA BRESENNOL 

Gan fod y gofynion o ran ymbellhau cymdeithasol wedi llacio yng Nghymru, nid oes bellach 
angen parhau â rhai neu’r cyfan o’r mesurau a gyflwynwyd.  Fodd bynnag, cydnabyddir bod 
rhai o’r elfennau wedi bod o fudd ehangach i gymdeithas a bod achos dros ddechrau’r broses 
gyfreithiol i ystyried gwneud y rhain yn fwy parhaol.   

Y ffordd orau i ymdrin â’r broses hon, yn ôl y cyngor a roddir, yw gwneud dau Orchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol – un er mwyn ymdrin â’r cyfyngiadau parcio a fydd yn diwygio’r 
Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli ar lefel sirol ac un i ymdrin â’r rheoliadau ‘symud’, megis 
llif traffig unffordd, gwaharddiadau troi i’r dde/chwith, dim mynediad ayb.)   

O gymharu proses y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol gyda’r broses fwy traddodiadol 
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o wneud Gorchymyn parhaol, nid oes angen cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 3 wythnos.  Yn
hytrach, ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o Fwriad yn y wasg leol, mae gan aelodau’r cyhoedd gyfnod
o chwe mis pan allant gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r broses Gorchmynion Rheoleiddio
Traffig Arbrofol.

Gall Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol barhau mewn grym am gyfnod o hyd at 18 mis.  
Ar ddiwedd y cyfnod chwe mis cychwynnol ar gyfer gwrthwynebiadau, gall yr Awdurdod 
benderfynu dirymu Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, ei ddiwygio neu ei wneud yn 
barhaol.  Drwy ddefnyddio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o wneud 
nodweddion yn barhaol a’u haddasu lle bo angen, caniateir cyfnod hwy, felly, pan ellir monitro 
eu heffeithiau a gall aelodau’r cyhoedd fynegi unrhyw wrthwynebiadau i gyflwyno 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Parhaol.   

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r cynigion i gadw/diwygio elfennau ar ffyrdd sirol yn 
Aberteifi, Ceinewydd, Aberaeron a Aberystwyth, sydd ar hyn o bryd wedi eu cynnwys o fewn y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ond y mae cynnig i’w cynnwys yn y Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol, gyda’r bwriad o’u gwneud yn barhaol, yn amodol ar ddeilliannau’r 
cyfnod o chwe mis ar gyfer gwrthwynebiadau.    

Ar hyn o bryd, nid oes cynigion i gyflwyno Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol o ran y 
mesurau a gyflwynwyd yn y Borth, gan eu bod yn lleol eu natur ac nid ydynt yn destun 
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Dros Dro, ac felly nid oes angen eu ffurfioli wedi i’r 
cyfyngiadau gael eu llacio.  

Bydd trafodaethau’n parhau y tu allan i’r broses Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol, o 
safbwynt ceisiadau i newid gwelliannau posibl mewn lleoliadau eraill.   

Mae’r mesurau arfaethedig i gadw/newid fel a ganlyn: 
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Aberteifi 

Yn ogystal â’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a amlinellir uchod, cynghorir cadw’r 
adrannau o’r droedffordd a ledwyd yn y lleoliadau canlynol.  Mae’r rhain wedi eu lleoli yn:  

 Y Stryd Fawr (ger Belottis)

 Neuadd y Dref

 Pendre (ger y Siop Sglodion)

 Stryd y Priordy (Crwst)

Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoliadau Traffig 
Arbrofol:  

i) Cyflwyno Cilfan Lwytho newydd 12 metr o hyd, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng
8am a 5pm am 20 munud a dim dychwelyd o fewn 20 munud ar Y Stryd Fawr gyferbyn
â’r safle bws (a fydd yn cael ei adfer) i’r de o Neuadd y Sir.  Bydd hon yn lle’r Gilfan
Lwytho dros dro a gyflwynwyd yn lleoliad y safle bws.  Bydd y Gilfan Lwytho newydd yn
lle rhan o’r gilfan aros am amser cyfyngedig a oedd ar ochr arall y ffordd cyn cyflwyno’r
parth diogel.

ii) Cyflwyno man parcio newydd i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, rhwng 8am a 6pm, 3
awr a dim dychwelyd o fewn 3 awr wrth ochr y Gilfan lwytho uchod yn i) er mwyn
meddiannu gweddill y gilfan lle’r oedd aros cyfyngedig.

iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag Aros ar Unrhyw Adeg ar y Stryd Fawr o ben
gogleddol y safle bws i’r de o Neuadd y Sir i’r groesffordd â Lôn y Farchnad (ychydig y
tu hwnt i siop delicatessen Belotti)

Ffigwr 1: Cilfan lwytho newydd (i), cilfan estynedig i’r anabl  (ii) a Gwaharddiad Rhag Aros ar unrhyw adeg (iii) 
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iv) Cadw’r adran a gyflwynwyd dros dro yn yr ardal lle y gwaharddwyd Aros ar unrhyw
adeg ar Stryd y Priordy, ger Crwst, lle y gosodwyd darn estynedig newydd.

v) Cadw’r adran a gyflwynwyd dros dro yn lle parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn
Unig, rhwng 8am a 6pm, 3 awr a dim dychwelyd am 3 awr ger y Clinig Traed ar ochr
arall Stryd y Priordy.

Ffigwr 2: Gwaharddiad rhag aros ar unrhyw adeg sydd wedi’i gadw  (iv) a’r Gilfan Anabl (v) 

vi) Cadw’r gwaharddiad dros dro rhag aros ar unrhyw amser ym Mhendre o Mundos/Caffi
Food for Thought i’r gyffordd â Rhodfa’r Felin gerllaw Caffi a Siop Pysgod a Sglodion
Pendre.
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Ffigwr 3: Gwahardd rhag Aros ar unrhyw adeg (vi) 

Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau canlynol rhag Symud yn y Gorchmynion Rheoliadau 
Traffig Arbrofol:  

i) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro yn Rhes y Coleg (o’r Stryd Fawr i Res
y Frenhines/Mwldan Ganol ger maes parcio Caeglas).

ii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o’r [maes parcio] ym Mwldan Uchaf i
mewn i Res y Coleg

iii) Cyflwyno gwaharddiad rhag troi i’r dde o Fwldan Ganol i mewn i Res y Coleg
iv) Cyflwyno llif traffig unffordd newydd ym Mhwllhai o Ganolfan Hen Bethau Aberteifi

(Cardigan Antiques Centre) i’r gyffordd â’r Stryd Fawr (o’r dwyrain i’r gorllewin).
v) Cyflwyno llif traffig unffordd newydd yn Lôn Siawnsri o gyfeiriad Stryd y Santes Fair i’r

Stryd Fawr (o’r de i’r gogledd).
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Ffigwr 4: Systemau Unffordd Arfaethedig a Gwaharddiadau Rhag Troi, Aberteifi (i, ii, iii, iv a v)

Ceinewydd 

Cynigir cynnwys y mesur parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol:  

i) Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 9am a 5pm, 3 awr a dim
dychwelyd o fewn 3 awr a osodwyd dros dro ar yr ochr sy’n wynebu’r môr o Res
Glanmor yn y bae gyferbyn â’r Penwig.

ii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Parcio ar unrhyw adeg ar ochr orllewinol Stryd Ioan ac ar
bob ochr i’w chyffordd â Stryd yr Efail i ymuno â’r Gwaharddiadau presennol rhag Parcio ar
unrhyw adeg.

iii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag parcio ar unrhyw adeg ar Stryd Ioan o ddiwedd y
gwaharddiad presennol rhag parcio ar unrhyw adeg ger eiddo o’r enw The Marina i ffin
yr eiddo ar ochr y tir o Dŷ Glyn yng Nglan Dolau gyferbyn â’r gyffordd â Maes yr Odyn.
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Ffigwr 5: Cilfan Anabl wedi’i Chadw (i) a Gwaharddiad newydd rhag Aros ar unrhyw Adeg (ii a iii) 

Cynigir cynnwys y canlynol yn y Gwaharddiad rhag Symud yn y Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol:  

i) Cadw’r rhan o’r llif traffig unffordd ar Heol y Dŵr o’r gyffordd â Stryd yr Hen Goleg wrth
deithio i’r gogledd-ddwyrain i’r gyffordd â’r Beili.

ii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r dde o Res y Morwyr i mewn i Heol y Dŵr.
iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o’r Beili i mewn i Heol y Dŵr.
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Ffigwr 6: Unffordd ar Heol y Dŵr (i) gyda gwaharddiadau ategol ar droi i’r chwith ac i’r dde (ii a iii) 

Aberaeron 

Yn ychwanegol at y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Abrofol a amlinellir isod, cynghorir 
cadw’r adran a ledwyd o’r droedffordd yn y lleoliadau canlynol.  Mae’r rhain wedi’u lleoli ar: 

 Heol y Farchnad (ger Tafarn Cadwgan, Celtic, Costcutters)

Argymhellir i Lywodraeth Cymru / Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru bod y rhan 
o’r droedffordd sydd wedi ei lledu ger Ambassadors ar yr A487 yn cael ei thynnu ymaith a bod 
y rhan hon yn dychwelyd i fod yn fan lle mae cyfyngu ar aros, a bod y rhan sydd â llinellau 
melyn dwbl ger y gyffordd â’r A487 a Sgwâr Alban ger y Royal Oak yn cael ei chadw.   

Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol:  

i) Cadw hanner deheuol (tuag at gefnffordd yr A487) y parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig,
2 awr a dim dychwelyd am ddwy awr a gyflwynwyd dros dro i’r gilfan ar ochr arall y ffordd i
Costcutter ar Heol y Farchnad.  Bydd hanner gogleddol y gilfan (tuag at yr harbwr) yn mynd yn
ôl i fod yn aros cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 6pm, 1 awr a dim
dychwelyd o fewn yr awr.

ii) Cadw’r rhan lle ceir gwaharddiad rhag aros ar unrhyw adeg gyferbyn y cilfannau uchod
– ar gyfer deiliaid bathodyn anabl a lle ceir cyfyngu ar aros (i) y tu allan i Costcutter i
gydfynd â’r droedffordd a ledwyd (ac sydd wedi’i chadw)

Ffigwr 7: Cilfannau Anabl a Gadwyd (i uchod a iv isod) a Gwaharddiad rhag Aros ar Unrhyw Adeg (ii) 

Tudalen 280



9 

iii) Cadw’r rhan o’r Gwaharddiad Rhag Aros ar Unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro yng
Nghadwgan ar yr ochr sydd ar bwys Pwll Cam o’r gyffordd â Heol y Farchnad / Stryd y
Tabernacl hyd at y gyffordd â Lôn Ganol, ac ymestyn hyn i’r gyffordd â Phen Cei ger
The Hive, gan gynnwys y fynedfa at lan cei yr harbwr.

Ffigwr 8: Gwahardd rhag Aros ar Unrhyw Adeg (iii) 

iv) Cadw’r rhan lle ceir parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 2 awr a dim dychwelyd o
fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr ddeheuol Stryd Buddug ger Neuadd y Sir.

v) Cyflwyno Cilfan newydd i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig, o ddydd Llun i
ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 30 munud a dim dychwelyd o fewn awr, 12 metr o
hyd ar ochr orllewinol Sgwâr Alban ar ochr orllewinol y ffordd.

vi) Cyflwyno cilfan newydd ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, 6.6 metr o hyd ar ochr 
orllewinol Sgwâr Alban ar ochr orllewinol y ffordd.

Ffigwr 9: Cilfach Lwytho Newydd (v) a Chilfach Anabl  (vi) 
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Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau rhag Symud canlynol yn y Gorchmynion 
RheoleiddioTraffig Arbrofol :  

i) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar ran isaf Ffordd y Gaer o’r gogledd i’r
maes parcio talu ac arddangos, hyd at lan y môr, ar hyd glan y môr ac i mewn i Stryd y
Tabernacl ac yna Heol y Farchnad.

ii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r chwith o Heol Tudur i Stryd y Tabernacl.
iii) Cyflwyno gwaharddiad newydd rhag troi i’r dde o Lan y Môr i Stryd y Tabernacl.

Ffigwr 10: System unffordd a gwaharddiadau rhag troi ategol, Aberaeron 

Efallai y bydd gwaharddiadau eraill rhag symud cerbydau yn cael eu cynnwys, bydd y rhain yn 
cael eu cyflwyno yn ystod cyfarfod y pwyllgor Craffu.   

Aberystwyth 

Yn ychwanegol at y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a amlinellir isod cynghorir bod y 
rhannau o’r droedffordd sydd wedi eu lledu yn y lleoliadau canlynol yn cael eu cadw.  Mae’r 
rhain wedi eu lleoli fel a ganlyn:  

 Heol y Wig (ger Sports Direct a Cactws)

 Y Ffynnon Haearn (ger Evola)
 Ffordd y Môr (ger Stars a Boots)
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Cynigir cynnwys y mesurau parcio canlynol yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol:  

i) Cael gwared ar y parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl, 2 awr a dim dychwelyd o
fewn 2 awr (2-3 lle) ar Stryd y Farchnad ac yn lle hynny rhoi Gwaharddiad rhag Aros ar
unrhyw Adeg.

ii) Cadw’r Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro ar ochr
orllewinol Heol y Wig rhwng y gyffordd â’r Stryd Newydd a Stryd y Brenin.  (Roedd hwn
wedi ei osod yn lle llinell felen sengl  a oedd yn Gwahardd rhag Aros rhwng 9am a
6pm).

Ffigwr 11: Cilfan Anabl wedi ei diddymu (i), Cilfannau Llwytho wedi eu cadw  (x a xi isod), Cilfan Anabl wedi ei chadw  (vii 
isod) a Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg wedi ei Gadw (ii) 

iii) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, 8am i 6pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr
ddwyreiniol y Ffynnon Haearn y tu allan i salon trin gwallt Evola a siop gigydd Rattray.

iv) Cadw’r Gwaharddiad rhag Aros ar Unrhyw Adeg a gyflwynwyd dros dro yn lle cilfan
lwytho ac aros cyfyngedig ar ochr orllewinol y Ffynnon Haearn gyferbyn â’r Gilfan
Lwytho yn ii) uchod.

v) Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 11am a 6pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol y Ffynnon Haearn ger
Cymdeithas Gofal ayb. ond addasu’r amser i fod rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim
dychwelyd o fewn 2 awr.
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Ffigwr 12: Cilfan Lwytho wedi ei Chadw (iii), Gwahardd rhag aros ar unrhyw adeg (iv) a Chilfan Anabl (v) 

vi) Cadw’r rhan parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro
ar ochr orllewinol Stryd y Popty (bydd y gilfan ar ochr ddwyreiniol Stryd y Popty yn
dychwelyd i fod yn Gilfan Lwytho, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 1pm, 1
awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr; Aros Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn
rhwng 1pm a 6pm, 30 munud a dim dychwelyd o fewn 30 munud).
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Ffigwr 13: Y Gilfan Anabl wedi’i Chadw (vi) 

vii) Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn,
rhwng 8am a 5pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn dwy awr ar ochr ogleddol y Porth Bach
y tu allan i Downies Vaults, Fusion King ayb..

viii) Cadw’r gilfan i gerbydau nwyddau ar gyfer llwytho yn unig, o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn,  8am i 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr
ogleddol Stryd Portland wrth y gyffordd â Ffordd y Môr, y tu allan i fynedfa fach fferyllfa
Boots.

Ffigwr 14: Cilfan Lwytho Wedi’i Chadw (viii) 

ix) Cadw’r parcio ar gyfer deiliaid bathodyn anabl yn unig 9am i 5pm, 2 awr a dim
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Ffigwr 15: Cilfan Anabl wedi’i Chadw (ix) 

x) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr y tu allan i rifau 8 i 10
am 14.6 metr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Heol y Wig (ger Sports Direct)

xi) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1awr a dim dychwelyd o fewn  1 awr a gyflwynwyd dros dro
y tu allan i siop Cactws am 12 metr ar ochr ddwyreiniol Heol y Wig.

xii) Cadw’r Gilfan i Gerbydau Nwyddau ar gyfer Llwytho yn unig o ddydd Llun i ddydd
Sadwrn, rhwng 8 am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros
dro ar ochr orllewinol Ffordd y Môr ger Stars.

dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Maes Lowri ger 
eglwys San Mihangel, ond newid yr amser i 9am i 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 
2 awr.  
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Ffigwr 16: Cilfan Lwytho wedi’i Chadw (xii) 

Cynigir cynnwys y Gwaharddiadau Symud canlynol yn y Gorchmynion 
RheoleiddioTraffig Arbrofol: 

i) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig (o’r de i’r gogledd o’r
Stryd Fawr i’r Promenâd Newydd/Glan-y-Môr).

ii) Cyflwyno Gwaharddiad rhag Troi i’r Chwith o’r Porth Bach i Heol y Wig, er mwyn ategu’r
system unffordd yn Heol y Wig.

iii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Stryd y Brenin i Heol y Wig.
iv) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Ffordd y Môr o lan y môr yng Nglan-

y-Môr i’r cyffyrdd â Stryd Portland
v) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o fraich ddwyreiniol Stryd Portland i

Ffordd y Môr.
vi) Cyflwyno Gwaharddiad rhag Troi i’r Chwith o fraich orllewinol Stryd Portland i Ffordd y

Môr.
vii) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Ffordd Portland i Ffordd y Môr.
viii) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad y gyffordd

â Stryd Portland tuag at y gyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd Fawr.
ix) Cyflwyno Gwaharddiad newydd rhag Troi i’r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y Môr.
x) Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Baddon.
xi) Cyflwyno gwaharddiadau rhag troi (i’r chwith ac i’r dde) o’r Morfa Mawr i Stryd Baddon.
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Figwr 17: Systemau Unffordd Arfaethedig yn Aberystwyth a Gwaharddiadau arfaethedig rhag troi. 

A gwblhawyd Asesiad Effaith Integredig?  Os naddo, nodwch pam.   
Naddo, bydd effaith y mesurau amrywiol y bwriedir eu cyflwyno yn cael ei hasesu yn ystod y 
cyfnod o 6 mis ar gyfer gwrthwynebiadau yn dilyn rhoi’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol ar waith.  Ar y pwynt hwnnw, bydd AEI yn sail i unrhyw benderfyniad i wneud y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn rhai parhaol.  

LLESIANT 
CENEDLAETHAU’R 
DYFODOL:  

Crynodeb: Amherthnasol 

Hirdymor: Amherthnasol  

Integreiddio: Amherthnasol 

Cydweithio: Amherthnasol  

Cynnwys: Amherthnasol 

Atal: Amherthnasol 

ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION:  
Argymhellir bod y cynigion hyn ac unrhyw newidiadau, y tybir eu bod yn angenrheidiol, yn cael 
eu cymeradwyo i’w cyflwyno i’r Cabinet, er mwyn ceisio caniatâd i wneud y Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol a chyhoeddi Hysbysiad i’r perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu 
pob mesur arall sy’n gysylltiedig â Gorchmynion Traffig Dros Dro y Parthau Diogel.    
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RHESWM DROS YR ARGYMHELLIAD / ARGYMHELLION: 
Er mwyn i’r buddion a ddaw yn sgil rhai elfennau o reoli’r traffig yn y trefi a enwir uchod fod yn 
destun ymchwiliad/ gael eu monitro, ac y rhoddir ystyriaeth i’w gwneud yn barhaol. Darparu 
rhwydwaith rheoli traffig sylfaenol i gynorthwyo yn y broses o ddatblygu cynigion ar gyfer y 
pedair tref yn y dyfodol.    

 Enw Cyswllt: Steve Hallows 

 Swydd: Rheolwr Gwasanaeth – Datblygu Priffyrdd 

 Dyddiad yr Adroddiad: 22/10/2021 

 Acronymau: 
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ATODIAD B 
 

Crynodeb o ohebiaeth yr ymgynghoriad a gafwyd (mewn llythrennau italaidd) ac 
argymhellion y Swyddogion (mewn print trwm) 
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Cafwyd ymatebion gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, y 
Cyng. Elaine Evans, y Cyng. Endaf Edwards, y Cyng. Ceredig Davies, Cyngor Tref 
Aberystwyth a Chyngor Tref Aberaeron yn ystod y cyfnod ymgynghori, ac mae'r 
rhain wedi'u grwpio yn ôl lleoliad isod: 

 
CYFFREDINOL 

 
1. Cafwyd gohebiaeth gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 

Cymru ond nid oedd yn cynnwys dim gwrthwynebiad i unrhyw un o'r mesurau 
yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig. 

 
ABERTEIFI 

 
2. Heb wrthwynebu dim un o'r cynigion ond gofynnodd i gilfach ollwng gael ei 

gosod ar y Stryd Fawr, Aberteifi, ger y Factory Shop. Fe’i hysbyswyd, er bod y 
lleoliad ar hyn o bryd yn cael ei gwmpasu gan waharddiad parhaol ar Aros a 
Llwytho Ar Unrhyw Adeg, ei bod yn dal yn gyfreithlon i gerbydau stopio yno i 
ganiatáu i deithwyr fynd arno neu lanio. Byddai gosod cilfach ffurfiol yn rhoi 
baich sylweddol ar y Gwasanaethau Parcio, gan y byddai'n rhaid i Swyddog 
Gorfodi Sifil fod yn dyst i gerbyd yn cael ei adael yn groes i'r terfyn amser a 
roddir ar y gilfach. Awgrymir y dylid rhoi amser i asesu effeithiau'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig cyn ystyried 
unrhyw fesurau ychwanegol. 

 
ABERYSTWYTH 

 
3. Cyfansoddwyd a chyflwynwyd y newidiadau yn nhrefniadau priffyrdd a 

gyflwynwyd mewn trefi yng Ngheredigion ‘yn y fan a’r lle’ mewn ymateb i 
amgylchiadau digynsail pandemig Covid-19. Mae gwahanol farn ar eu 
heffeithiolrwydd, a chanlyniadau anfwriadol sy'n parhau i drigolion a busnesau 
yng nghanol trefi. Nid yw'r cynigion yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol yn seiliedig ar astudiaethau blaenorol, dim ond parhad o fesurau 
sydd wedi bod ar waith ers dros 12 mis sy'n cael eu cynnig i gyfiawnhau eu 
cyflwyno dros dro ac a fydd ar waith dros dymor haf arall. Mae nifer o 
fesurau a gyflwynwyd 12 mis yn ôl i’w diwygio/gwaredu. Mae proses y 
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol yn caniatáu gwerthuso o leiaf 6 
mis ar gyfer effeithiau cyflwyno'r mesurau arfaethedig a dirymu rhai o'r 
mesurau a gyflwynwyd dros dro. Yn dilyn y cyfnod cychwynnol o 6 mis 
pan ellir cael gwrthwynebiadau, gellir gwneud diwygiadau a gwerthuso 
set wahanol o fesurau os oes cyfiawnhad digonol, priodol. 

 
4. Yr argraff a roddwyd gan arweinydd y cyngor oedd y byddai'r strydoedd yn 

dychwelyd i sut roedden nhw unwaith y byddai tymor yr haf ar ben. Erbyn hyn 
mae'n amlwg bod swyddogion yn anghytuno ac nad ydyn nhw’n cynnig cael 
gwared â’r palmantau estynedig. Mae’r mesurau sydd wedi’u cynnwys yn y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig yn cynnwys dim 
ond rhan o’r mesurau cyffredinol a gyflwynwyd ar gyfer y ‘parth diogel’ 
yn Aberystwyth, ac nid ydynt yn cynnwys yr un o’r gweithredoedd o gau 
ffyrdd, a waredwyd ar ôl tymor yr haf. 
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5. Cael gwared ar y parcio sy’n bodoli eisoes ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl, 2 
awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr (2-3 lle) ar Stryd y Farchnad ac yn lle 
hynny rhoi Gwaharddiad rhag Aros ar unrhyw Adeg. Nid oes dim cyfiawnhad 
yn y ddogfen ymgynghori dros gael gwared â’r parcio i'r anabl yn Stryd y 
Farchnad ac o ganlyniad dylai parcio i'r anabl aros. Fe’i gosodwyd yno’n 
wreiddiol, yn dilyn ymgynghori helaeth, er mwyn bod gan y rhai â Bathodyn 
Glas rywle yn agos i barcio ar gyfer y Stryd Fawr. Nid yw'r angen am leoedd 
o'r fath wedi diflannu ac mae'r lleoedd a grëwyd yn y Porth Bach yng 
nghyffiniau Downies lawer ymhellach i ffwrdd o'r Stryd Fawr ac ymhellach na'r 
pellter cerdded 50 metr, maen prawf ar gyfer cael Bathodyn Glas. Mae creu 
parcio i'r anabl yng nghyffiniau Downies yn effeithio ar fusnesau cyfagos 
gyda'r danfoniadau a'r casgliadau. Mae angen cadw gallu staff Pantyfedwen i 
adael gyda'u cerbydau i Stryd y Farchnad. Mae'r cynnig i gael gwared ar yr 
holl barcio ar Stryd y Farchnad yn caniatáu i ddarpariaeth cerbydau a 
cherddwyr gael ei hadolygu a mynd i'r afael â'r broblem bresennol o ran 
rhwystro mynediad i Bantyfedwen. O dan yr hyn a gynigir, dim ond 
oddeutu 8 metr i ffwrdd yn y Porth Bach yw'r ddarpariaeth barcio i’r 
anabl agosaf i Stryd y Farchnad. Mae lleoedd parcio i'r anabl ar Stryd y 
Farchnad eisoes fwy na 50 metr i ffwrdd o fwyafrif y siopau ar y Stryd 
Fawr, ac mae lleoedd eisoes ar gael ar y Stryd Fawr ei hun. 

 
6. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig, o ddydd Llun i ddydd 

Sadwrn, 8am i 6pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros 
dro ar ochr ddwyreiniol y Ffynnon Haearn y tu allan i siop trin gwallt Evola a 
siop gigydd Rattray. Mae creu palmantau estynedig ac o ganlyniad colli parcio 
wedi effeithio ar ddeiliaid bathodyn glas ond hefyd ar y rhai llai symudol nad 
oes ganddynt fathodyn glas. Mae’r Ffynnon Haearn, ochr orllewinol, bob 
amser wedi darparu lle parcio i'r rheini sy'n defnyddio banciau a busnesau yn 
Sgwâr Owain Glyndŵr ac o’i amgylch. Er nad oedd yn barcio “cyfreithlon” 
roedd yn hwb mawr i'r rheini a ddefnyddiai’r parcio yn llythrennol am ychydig 
funudau. Bydd y cynigion yn cyflwyno mwy o barcio i'r anabl yng 
nghanol Aberystwyth nag o'r blaen. Mae'r mesurau arfaethedig yn ail-
gydbwyso'r ddarpariaeth i gerddwyr ar strydoedd cul, llifau traffig, a 
darpariaeth parcio ar y stryd. Nid oes dim modd yn y ddeddfwriaeth 
gyfredol i greu parcio yn benodol ar gyfer y rheini heb fathodynnau glas 
a allai serch hynny fod yn llai symudol, heblaw am gynyddu'r 
ddarpariaeth barcio ar draul darparu llwybrau troed. Ni all yr Awdurdod 
ymddangos fel petai’n annog parcio anghyfreithlon, gosodir 
cyfyngiadau ar y sail eu bod yn cael eu gorfodi a bod gyrwyr yn eu 
parchu. 

 
7. Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig rhwng 11am a 6pm, 2 

awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol y 
Ffynnon Haearn ger y Gymdeithas Gofal ayb ond addasu’r amser i fod rhwng 
9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr. Dylai hwn ddweud ochr 
ddwyreiniol y Ffynnon Haearn. Yn barod i dderbyn hyn fel rhan o'r Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Nodir yn gywir bod y gilfach y cyfeirir ati ar 
ochr orllewinol y Ffynnon Haearn. 

 
8. Cadw’r rhan parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn unig, o ddydd Llun i 
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ddydd Sadwrn, rhwng 9am a 5pm, 2 awr a dim dychwelyd o fewn 2 awr a 
gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Stryd y Popty (bydd y gilfach ar ochr 
ddwyreiniol Stryd y Popty yn dychwelyd i fod yn Gilfach Lwytho, o ddydd Llun 
i ddydd Sadwrn, rhwng 8am a 1pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr; 
Aros Cyfyngedig, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 1pm a 6pm, 30 munud 
a dim dychwelyd o fewn 30 munud). Dylai parcio ar hyd “ochr yr eilrifau”, y 
cyfeirir ati yn yr adroddiad fel yr ochr orllewinol, ddychwelyd at yr hyn a oedd 
yno yn flaenorol er mwyn darparu lle parcio i drigolion a’r rhai llai abl, heb 
fathodynnau glas, er mwyn iddynt allu defnyddio banciau a gwasanaethau 
eraill yn Sgwâr Owain Glyndŵr ac o’i amgylch. Ategir y farn hon gan golli 
parcio yn y Ffynnon Haearn gerllaw. Cefnogi’r argymhelliad i ddychwelyd 
“ochr yr odrifau”, y cyfeirir ati fel yr ochr ddwyreiniol yn yr adroddiad, i sut yr 
oedd fel cilfach lwytho. Mae'r cynigion yn mynd i'r afael â'r lefel gymharol 
isel o ddarpariaeth parcio i'r anabl yn ystod y dydd yn y rhan hon o 
Aberystwyth. Maent yn cyflwyno ac yn cynnal cymysgedd o barcio (h.y. 
llwytho, aros cyfyngedig, parcio i'r anabl, parcio beiciau modur a 
pharcio anghyfyngedig dros nos i drigolion). 

 
9. Cadw’r parcio ar gyfer Deiliaid Bathodyn Anabl yn Unig, o ddydd Llun i ddydd 

Sadwrn, rhwng 8am a 5pm, 2 awr dim dychwelyd o fewn dwy awr ar ochr 
ogleddol y Porth Bach y tu allan i Downies Vaults/Fusion King ayb. Dylai'r 
gilfach anabl dros dro y tu allan i Downies gael ei gwaredu a'i dychwelyd i 
gilfach barcio â therfyn amser fel yr oedd. Y rheswm yw bod cilfach anabl ar 
hyn o bryd yn rhy bell i ffwrdd o'r rhan fwyaf o'r gwasanaethau y byddai 
deiliaid bathodyn glas eu heisiau. Mae cilfachau parcio i'r anabl yma yn 
effeithio ar fusnesau lleol, manwerthwr nwyddau gwynion, tafarn a dwy siop 
garped. Dim ond oherwydd yr awgrym bod parcio i'r anabl yn cael ei symud o 
Stryd y Farchnad y mae'r cynnig hwn yn cael ei wneud. Bydd y cynigion yn 
arwain at gynnydd net yn y ddarpariaeth parcio i'r anabl. Dewiswyd 
lleoliadau parcio i'r anabl yng nghanol Aberystwyth i roi cyfle i ganiatáu 
pellteroedd cerdded byr i'r rhan fwyaf o'r siopau a'r cyfleusterau sy'n 
gwasanaethu'r dref. 

 
10. Cadw’r gilfach lwytho i gerbydau nwyddau yn unig, o ddydd Llun i ddydd 

Sadwrn, 8am i 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a gyflwynwyd dros 
dro ar ochr ogleddol Stryd Portland wrth y gyffordd â Ffordd y Môr, y tu allan i 
fynedfa fach fferyllfa Boots. Os yw'r llwybrau troed estynedig ar hyd y darn o 
Ffordd y Môr rhwng Stryd y Baddon a Stryd Portland i’w cadw yna mae'r 
argymhelliad hwn yn anochel. Mae pa mor effeithiol y bydd yn ymarferol yn 
beth arall gan fod y danfoniadau i Boots yn gynnar yn y bore pan fydd ein tîm 
gorfodi parcio fel arfer yn cyflawni dyletswyddau eraill. Nid yw'r gilfach lwytho 
yn Stryd Portland yn diwallu anghenion tafarn y White Horse sydd â mynedfa 
ei seler yng nghanol y darn palmant estynedig rhwng Stryd y Baddon a Stryd 
Portland. Mae'r cart cwrw wrth ddanfon i The White Horse yn atal y rhan hon 
o Ffordd y Môr yn ystod eu danfoniad o ganlyniad mae ceir yn gyrru yn erbyn 
y system unffordd i fyny Stryd y Gorfforaeth gan beryglu mynd i wrthdrawiad â 
cherbydau sy'n dod rownd y gornel wrth ymyl Kane's Bar. Cyflwynwyd y 
gilfach lwytho hon dros dro yn gynharach yn y flwyddyn yn unol â 
cheisiadau gan fusnesau cyfagos. Y system unffordd dros dro ar Stryd y 
Gorfforaeth a Maes Alfred i ddychwelyd yn ôl i sut yr oedd cyn newid.  
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11. Cadw’r parcio ar gyfer deiliaid bathodyn anabl yn unig 9am i 5pm, 2 awr a dim 

dychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Maes Lowri 
ger eglwys San Mihangel, ond newid yr amser i 9am i 5pm, 2 awr a dim 
dychwelyd o fewn 2 awr. O'r holl argymhellion yn yr adroddiad ymddengys 
mai hwn yw'r un mwyaf anghyfiawnadwy. Mae Maes Lowri yn bell o ganol y 
dref. Pan ddefnyddiwyd Maes Lowri yn gynharach yn y pandemig ni chafodd 
fawr o ddefnydd ond cafodd effaith negyddol ar barcio i drigolion sy'n byw ym 
Maes Lowri, y Stryd Newydd, Stryd y Brenin, Stryd y Castell, y Porth Bach a 
nawr Heol y Wig. Dylai Maes Lowri ddychwelyd i sut yr oedd. Cafwyd 
gohebiaeth i gefnogi'r cynnig i gadw'r ddarpariaeth barcio i'r anabl a 
gyflwynwyd dros dro yng nghanol Aberystwyth. Gellir adolygu'r 
ddarpariaeth benodol hon yn dilyn y cyfnod cychwynnol o chwe mis i 
ddarparu ar gyfer cael unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig. 

 
12. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o ddydd Llun i ddydd 

Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr y tu allan i 
rifau 8 i 10 am 14.6 metr a gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Heol y Wig 
(ger Sports Direct) Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o 
ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 8am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 
1 awr a gyflwynwyd dros dro y tu allan i siop Cactws am 12 metr ar ochr 
ddwyreiniol Heol y Wig. Mewn ymateb i'r argymhellion, mae’r palmentydd 
estynedig i’w cadw, mae angen parcio ar gyfer danfoniadau ond mae eu 
heffeithiolrwydd dim ond cystal â gallu'r awdurdod i orfodi. Gyda siopa ar-lein 
yn cynyddu o hyd mae nifer y cerbydau danfon yn ein trefi yn cynyddu. Gyda 
chyfleoedd cyfyngedig i barcio mae’r cerbydau hyn yn aml yn parcio ar y 
llwybrau troed estynedig lle gallant neu’n rhwystro'r ffordd wrth ddanfon. 
Nodir y sylwadau hyn a chânt eu trosglwyddo i'r Gwasanaethau Parcio. 

 
13. Cadw’r Gilfach Lwytho i Gerbydau Nwyddau yn unig o ddydd Llun i ddydd 

Sadwrn, rhwng 8 am a 5pm, 1 awr a dim dychwelyd o fewn 1 awr a 
gyflwynwyd dros dro ar ochr orllewinol Ffordd y Môr ger Stars. Os yw'r 
palmentydd estynedig i’w cadw mae angen parcio ar gyfer danfoniadau ond 
mae effeithiolrwydd unrhyw gilfachau o'r fath yn dibynnu ar ei orfodi. Nodir y 
sylwadau hyn a chânt eu trosglwyddo i'r Gwasanaethau Parcio. 

 
14. Nid yw Stryd y Gorfforaeth wedi'i chynnwys [yn y rhestr o waharddiadau 

arfaethedig ar symud], ond dylid gwrthdroi llif ei thraffig. Nid yw Stryd y 
Gorfforaeth wedi'i chynnwys oherwydd bydd yn dychwelyd yn ôl i sut yr 
oedd cyn cyflwyno mesurau dros dro. 

 
15. Cadw llif unffordd y traffig a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig (o'r de i'r 

gogledd o’r Stryd Fawr i'r Rhodfa Newydd/Glan-y-môr). Gan fod y rhain yn 
orchmynion traffig arbrofol mae cyfle yma i dreialu bod Heol y Wig yn un 
ffordd, y ffordd arall. h.y. o Heol y Wig tuag at y Stryd Fawr. Yna gallem 
gasglu gwybodaeth ynghylch pa gyfeiriad traffig fyddai'r gorau. Bydd yr hyn 
sy'n cael ei gynnig yn parhau â'r broblem gyda thagfeydd traffig o amgylch 
Trwyn y Castell, Tan-y-Cae, y Stryd Uchel, Lôn Rhosmari a Stryd y 
Frenhines. Rwy’n cydnabod pe bai llif traffig Heol y Wig yn cael ei droi y gallai 

Tudalen 294



fod effaith ar ochr ogleddol y dref ond oni bai ein bod yn treialu’r dewis arall ni 
fyddem yn gwybod pa lif a greodd yr effaith gadarnhaol/negyddol fwyaf. Nid 
yw effaith y trefniant presennol a gyflwynwyd dros dro ar Heol y Wig 
wedi cael ei asesu yn ystod tymor yr haf tra bod Stryd y Farchnad a’r 
Stryd Fawr wedi bod ar agor i draffig. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi 
cael cefnogaeth ar gyfer y system un ffordd a gyflwynwyd dros dro ar 
Heol y Wig sydd wedi'i chynnwys yn y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol arfaethedig. Gwneir gwaith modelu traffig i asesu effaith 
gwahanol gyfluniadau o systemau Unffordd yng nghanol Aberystwyth, 
gan gynnwys Heol y Wig. Mae defnyddio modelu traffig i ymchwilio i'r 
newidiadau i lif y traffig yn cael llai o effaith i bobl yn Aberystwyth na 
threialu'r cynigion ar lawr gwlad. Os yw'r modelu yn awgrymu na fyddai 
dim canlyniadau sylweddol nac anfwriadol i drigolion a llif cerbydau, 
yna gellir eu treialu fel rhan o broses y Gorchymyn Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol. 

 
16. Cadw’r llif traffig Unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Ffordd y Môr o lan y môr 

yng Nglan-y-môr i'w chyffyrdd â Stryd Portland. Tra bod y palmantau 
estynedig ar waith mae'r cynnig hwn yn anochel ond mae angen gwella'r 
arwyddion. Bydd darpariaeth arwyddion yn cael ei hadolygu ochr yn ochr 
ag unrhyw fesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig hyn. 

 
17. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o fraich ddwyreiniol Stryd 

Portland i Ffordd y Môr. Mae'r argymhelliad hwn yn naturiol yn dilyn yr 
argymhelliad blaenorol, ond unwaith eto mae'n rhaid i'r arwyddion fod yn 
ddigonol ac o bosibl yn fwy na'r hyn sy'n ymddangos yn ddigonol ar bapur. 
Bydd darpariaeth arwyddion yn cael ei hadolygu ochr yn ochr ag 
unrhyw fesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig hyn. 

 
18. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Chwith o fraich orllewinol Stryd 

Portland i Ffordd y Môr. Wrth ddweud braich orllewinol cymeraf fod awdur yr 
adroddiad yn golygu Pen Uchaf Stryd Portland. Os yw llif cyfredol y traffig yn 
cael ei gynnal yna mae Pen Uchaf Stryd Portland yn unffordd o Ffordd y Môr 
tuag at y Porth Bach ac ni ddylai dim traffig fod yn dod i lawr Pen Uchaf Stryd 
Portland tuag at Ffordd y Môr. Mae'r rhan o Stryd Portland rhwng Ffordd y 
Môr a'r cyffyrdd â Maes Alfred/y Porth Bach/Stryd y Popty (Pen Uchaf 
Stryd Portland) ar hyn o bryd yn ddwy ffordd. Felly mae'r cynnig yn 
briodol. 

 
19. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Ffordd Portland i Ffordd y 

Môr. Bu gwaharddiad ers tro ar droi i’r dde wrth adael Ffordd Portland ymlaen 
i Ffordd y Môr. Ar hyn o bryd mae arwydd glas crwn 600mm gyda saeth 
wen yn nodi'r system unffordd ar Ffordd y Môr ar gyfer gyrwyr sy'n dod 
allan o Ffordd Portland, fodd bynnag, ar gyfer cysondeb â chyffyrdd 
eraill cyfagos ac i atgyfnerthu'r llif unffordd, cynigir Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig dim troi i'r dde. 

 
20. Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad 
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ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/y Stryd 
Fawr. Dylid dychwelyd llif y traffig ar hyd Stryd y Popty i fod i ffwrdd o Sgwâr 
Owain Glyndŵr tuag at y Porth Bach. Mae'r Dim Mynediad o Sgwâr Owain 
Glyndŵr yn cael ei ddiystyru bob awr. Gyda llif presennol y traffig, mae 
cerbydau danfon mawr yn cael anhawster gadael o Stryd y Popty i mewn i 
Sgwâr Owain Glyndŵr. Mae gwrthdroi Stryd y Popty i'r hyn ydoedd yn lleihau 
traffig yn cael ei ddargyfeirio o amgylch y dref h.y. ar hyd Rhodfa'r Gogledd, 
Morfa Mawr, Stryd Portland, Pen Uchaf Stryd Portland i gyrraedd Stryd y 
Popty. Mae mynediad i'r gilfach barcio beiciau modur eto yn golygu mynd yn 
bell o amgylch y dref.  Nodir hyn, yn enwedig o ran problemau i gerbydau 
mwy. Nod y cynnig oedd annog gyrwyr i beidio â chylchu rhan brysuraf 
Aberystwyth wrth chwilio am barcio ar y stryd, ac roedd trefniadau ar y 
gyffordd â Sgwâr Owain Glyndŵr i’w hadolygu, ynghyd ag arwyddion a 
mesurau eraill a gyflwynir i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol arfaethedig. Yn dilyn ystyriaeth bellach 
argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i’w gyfeiriad teithio 
blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndwr. 

 
21. Yn ogystal â gwrthdroi llif y traffig yn Stryd y Popty, dylid gwrthdroi Stryd y 

Gorfforaeth i sut yr oedd. Pe bai hyn yn cael ei wneud, gallai traffig sydd wedi'i 
atal gan gerbydau danfon y tu allan i The White Horse adael trwy Stryd y 
Gorfforaeth. Gyda Ffordd y Môr wedi'i hatal y tu allan i The White Horse, ar 
hyn o bryd mae cerbydau naill ai'n gyrru yn erbyn llif y traffig yn Stryd y 
Gorfforaeth neu'n bacio i lif y traffig sy'n dod oddi ar Lan-y-môr er mwyn cael 
mynediad i Stryd y Baddon, arferion peryglus i gerbydau a cherddwyr. Bydd 
Stryd y Gorfforaeth yn dychwelyd yn ôl i sut yr oedd cyn cyflwyno 
mesurau dros dro. 

 
22. Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y 

Môr. Os cedwir llif y traffig yn Stryd y Baddon fel unffordd o Ffordd y Môr tuag 
at Forfa Mawr, a oes angen yr argymhelliad hwn? Gan fod y system 
unffordd bresennol ar Stryd y Baddon yn cael ei chadw, mae'r cynnig 
hwn yn cael ei gwestiynu'n ddilys. Mae bellach wedi'i dynnu oddi ar y 
rhestr o gynigion. 

 
23. Cadw’r llif traffig unffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Baddon. Ildiaf i’r 

aelod lleol sydd o blaid y cynnig hwn yn fy marn i. Er hynny, byddwn yn 
awgrymu y dylid codi arwydd unffordd ar golofn ysgafn yng nghyffiniau Arad 
Goch i gyfeirio cerbydau sy'n dod allan yn siopau Neuadd y Brenin bod angen 
iddynt droi i'r chwith i lawr Stryd y Baddon. Fel rheol ni ddarperir arwyddion 
ger allanfeydd i feysydd parcio preifat, ac yn yr achos hwn bydd gyrwyr 
yn ymwybodol o'r system unffordd ar ôl gyrru heibio arwydd ffordd 
unffordd i gael mynediad i'r maes parcio. Fodd bynnag, bydd 
darpariaeth arwyddion i atgyfnerthu'r system unffordd arfaethedig ar 
Stryd y Baddon yn cael ei hystyried ynghyd â mesurau eraill a gyflwynir 
i gefnogi darpariaethau'r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol 
arfaethedig. 

 
24. Mae trigolion wedi nodi nad yw cael Ardal Barcio i'r Anabl yn Maes Lowri yn 

ddefnyddiol, gan ei bod yn bell i ffwrdd o ble y byddai pobl anabl yn defnyddio 
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ardal o'r fath, o'i chymharu ag, er enghraifft, Stryd y Popty. Cafwyd 
gohebiaeth i gefnogi'r cynnig i gadw'r ddarpariaeth barcio i'r anabl a 
gyflwynwyd dros dro yng nghanol Aberystwyth. Fodd bynnag, yn dilyn 
trafodaeth bellach, argymhellir nad yw’r mannau parcio i Ddeiliaid 
Bathodynnau Anabl yn unig ar Faes Lowri wedi’i cynnwys yn y 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol. 

 
25. Gallai gwahardd traffig ar hyd Heol y Wig i gyfeiriad y Prom arwain at leihau 

nifer yr ymwelwyr â'r Harbwr (mae arwydd i'r Harbwr ar y Prom, wedi'i fwriadu 
ar gyfer cerbydau sy'n teithio ar hyd Heol y Wig i gyfeiriad y Prom). Mae'r 
system unffordd arfaethedig ar Heol y Wig i gyfeiriad y prom, felly mae'n 
cadw'r llif a gyflwynwyd dros dro. 

 
26. Mae trigolion ardal Tan-y-Cae a'r strydoedd cyfagos yn dymuno cadw ardal 

Lôn Rhosmari - Stryd y Frenhines - y Ffynnon Haearn - Dan Dre - Pont 
Trefechan ar agor i wneud llwybr haws i'r de. Nid oes dim cynigion i newid 
unrhyw lif y traffig yn yr ardal hon, mae gweithredodd o gau ffyrdd dros 
dro wedi cael eu gwaredu. 

 
27. Mae angen i Stryd y Farchnad a Stryd y Popty fynd i gyfeiriadau gwahanol 

oherwydd bod angen teithio pellteroedd yn y ffurfwedd bresennol. Dylid 
dychwelyd Stryd y Popty i'w gyfeiriad teithio gwreiddiol. Nodir hyn. Er bod y 
cynnig yn ceisio annog gyrwyr i beidio â chylchu rhan brysuraf 
Aberystwyth wrth chwilio am barcio ar y stryd, yn dilyn ystyriaeth 
bellach, argymhellir bod Stryd y Popty yn dychwelyd i’w gyfeiriad teithio 
blaenorol i ffwrdd o Sgwâr Owain Glyndŵr. 

 
ABERAERON 

 
28. Cais i ailgyflwyno aros cyfyngedig ar ddwy ochr Stryd y Farchnad. Mae'r 

cynigion yn darparu ar gyfer cymysgedd o aros cyfyngedig a pharcio i'r 
anabl ar yr ochr ddeheuol yn unig. Fodd bynnag, bydd angen ystyried 
angen cerddwyr a pharcio ar ddwy ochr Stryd y Farchnad gyda'i gilydd a 
chyflwyno a chytuno ar newidiadau yn ystod cyfnod y Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol. Gellir cyflwyno darpariaeth barcio 
ychwanegol ar ochr ogleddol Stryd y Farchnad os ystyrir bod yr angen 
yn briodol. 

 
29. O ran cyforlawr ar yr A487 ar ochr ogleddol Sgwâr Alban, bod y cyforlawr yn 

cael ei waredu a bod y gilfach barcio gyfyngedig yn cael ei hailgyflwyno. Mae 
hyn wedi'i argymell i Lywodraeth Cymru/Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd 
a Chanolbarth Cymru gan ei fod yn cynnwys cefnffordd TRA487. 

 
30. Yn ogystal â darparu digon o barcio tymor byr ar y stryd, mae'r Cyngor yn dal 

yn gryf o'r farn y dylai maes parcio Ffordd y Gaer fod yn dymor byr, gyda 
ffioedd parcio is, ac mae wedi cefnogi'r Cynghorydd Sir Elizabeth Evans yn 
barhaus yn ei sylwadau ar y mater hwn. Gellir diwallu anghenion parcio 
hirdymor ym meysydd parcio Traeth y De a Thraeth y Gogledd. Mae'r cais 
hwn y tu hwnt i gwmpas y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol 
arfaethedig, a bydd yn rhaid ei ystyried ar wahân. 
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31. Cefnogi ymestyn y gilfach lwytho ar ochr orllewinol Sgwâr Alban er mwyn 

lliniaru tagfeydd ar yr A487. Mae'r gilach lwytho arfaethedig ar Sgwâr 
Alban o'r hyd lleiaf ac wedi'i lleoli mor agos at y Gefnffordd â phosib heb 
ymyrryd â symudiadau bysiau’n troi. 

 
32. Gofyn am i'r palmant adeiledig ar gyffordd Sgwâr Alban a Ffordd y Gogledd 

gael ei ymestyn i'r gyffordd â Phant y Gof er mwyn gwella gwelededd ar y 
gyffordd hon. Bydd yn rhaid argymell hyn i Lywodraeth Cymru/Asiantaeth 
Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru gan ei fod yn cynnwys 
cefnffordd TRA487. 

 
33. Cefnogi ailgyflwyno system draffig ddwyffordd yn Heol y Frenhines. Mae hyn 

wedi'i gynnwys yn y cynigion. 
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Atodiad C - Newidiadau i'r argymhellion a gyflwynwyd yn yr adroddiad i'r 
Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus 
 

1. Bydd cynnig ix) isod sy'n ymwneud â gwahardd troi i'r dde o Stryd y Baddon 
yn cael ei ddileu gan fod y system unffordd bresennol ar Stryd y Baddon, 
Aberystwyth i'w chadw: 
ix) Cyflwyno Gwaharddiad newydd ar Droi i'r Dde o Stryd y Baddon i Ffordd y 

Môr. 

2. Bydd y cynnig isod i gadw llefydd parcio i’r anabl ar hyd Maes Lowri yn cael ei 
ddileu: 

‘cadw'r parcio i Ddeiliaid Bathodyn Anabl yn unig, 9am i 5pm, 2 awr heb 
ddychwelyd o fewn 2 awr a gyflwynwyd dros dro i Faes Lowri ar yr ochr 
orllewinol ger Eglwys San Mihangel, ond i ddiwygio'r amseru i 9am i 5pm, 2 
awr heb ddychwelyd o fewn 2 awr.’ 

ac felly bydd y cyfyngiadau parcio ar hyd Maes Lowri yn dychwelyd i’r rhai a 
oedd ar waith cyn gweithredu’r Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro ym 
mis Gorffennaf 2020. 

3. Bydd y cynnig isod i gadw cyfeiriad presennol llif traffig ar hyd Stryd y Popty, 
Aberystwyth yn cael ei ddileu:  

'cadw'r llif traffig Un Ffordd a gyflwynwyd dros dro ar Stryd y Popty, o gyfeiriad 

ei chyffordd â Stryd Portland tuag at ei chyffordd â Rhodfa’r Gogledd/Y Stryd 

Fawr'  

ac felly mae cynllun Ffigwr 17 diwygiedig (y cyfeirir ato fel Ffigwr 17a) i’w 
gynnwys: 

 

Ffigwr 17a: Cynigion Un Ffordd a Gwaharddiadau Troi cefnogol, Aberystwyth 
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Cyngor Sir CEREDIGION County Council 

Adroddiad i'r:   Cabinet  

Dyddiad:    01.02.2022  

Lleoliad:    ZOOM 

Teitl:  Adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 

Ffyniannus am Cadw elfennau o'r Gorchmynion 

Rheoleiddio Traffig Dros Dro mewn trefi yng Ngheredigion 

Pwrpas yr adroddiad: Darparu adborth wrth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd 
2021. 

 
CEFNDIR: 
 
Rhoddodd grynodeb byr i’r Aelodau o’r wybodaeth a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 1 
Hydref 2021. Cyfeiriodd yn benodol at y camau nesaf yr oedd wedi sôn amdanynt yn 
y cyfarfod hwnnw a oedd yn cynnwys ymgysylltu â’r Aelodau Lleol a’r Aelodau 
Cabinet ym mis Hydref a chyflwyno’r  adroddiad hwn i’r Pwyllgor Craffu heddiw. 
Dywedodd hefyd y byddai’r adroddiad hwn yn cael ei gyflwyno gerbron y Cabinet ym 
mis Ionawr 2022. Pe byddai’r cynigion yn cael eu cefnogi, cadarnhaodd y byddai 
Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol (ETRO) yn cael ei gyflwyno ac y byddai hyn 
yn cynnwys cyfnod ymgynghori o chwe mis er mwyn casglu barn y cyhoedd. 
 
Cyflwynodd swyddogion y cynigion ar gyfer Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol fel rhan o’r broses o wneud elfennau dethol sy’n ymwneud â pharcio a llif y 
traffig, a roddwyd ar waith dros dro mewn ymateb i’r pandemig Covid-19, yn 
nodweddion parhaol. Dywedodd y Swyddog fod nifer o fesurau rheoli traffig wedi’u 
cyflwyno drwy gyfrwng Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TRRO) yn 
Aberaeron, Aberystwyth, Aberteifi a Cheinewydd, er mwyn hwyluso ymbellhau 
cymdeithasol yn ystod cyfyngiadau’r cyfnodau clo yn sgil y pandemig Covid-19. Mae 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro yn para uchafswm o 18 mis, ac mae’r 
rhai hynny sydd mewn grym yn dechrau dod i ben o fis Hydref 2022 ymlaen. Mae’n 
bosibl iddynt gael eu hymestyn gyda chaniatâd priodol ond dim ond os yw’r 
rhesymeg sydd wrth wraidd eu creu yn dal yn berthnasol ac yn ddilys. Dywedwyd 
bod hyn yn annhebygol ar hyn o bryd o ystyried bod y cyfyngiadau clo cyntaf wedi’u 
llacio. 
 
 Roedd adolygiad o’r trefniadau dros dro wedi cydnabod bod rhai o’r elfennau wedi 
bod o fudd ehangach i gymdeithas a bod achos dros ddechrau’r broses gyfreithiol i 
ystyried gwneud y rhain yn fwy parhaol, drwy wneud dau Orchymyn Rheoleiddio 
Traffig Arbrofol. Un er mwyn ymdrin â’r cyfyngiadau parcio a fydd yn diwygio’r 
Gorchymyn Parcio Traffig sy’n bodoli ar lefel sirol ac un i ymdrin â’r rheoliadau 
‘symud’, megis llif traffig unffordd, gwaharddiadau troi i’r dde/chwith, dim mynediad 
ayb. 
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Aeth y Swyddog yn ei flaen wedyn i esbonio’r broses. Ar ôl cyhoeddi Hysbysiad o 
Fwriad, byddai gan aelodau’r cyhoedd gyfnod o chwe mis pan fyddai modd iddynt 
gyflwyno gwrthwynebiadau ffurfiol i’r broses Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 
Arbrofol. Esboniodd hefyd y gall Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arbrofol barhau 
mewn grym am gyfnod o hyd at 18 mis. Ar ddiwedd y cyfnod chwe mis cychwynnol 
ar gyfer gwrthwynebiadau, gall yr Awdurdod benderfynu dirymu Gorchymyn 
Rheoleiddio Traffig Arbrofol, ei ddiwygio neu ei wneud yn barhaol. Drwy ddefnyddio 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol fel y broses o wneud nodweddion yn 
barhaol a’u haddasu lle bo angen, caniateir cyfnod hwy, felly, pan ellir monitro eu 
heffeithiau a gall aelodau’r cyhoedd fynegi unrhyw wrthwynebiadau i gyflwyno 
Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Parhaol. 
 
Ar ôl hynny, cafodd y mesurau arfaethedig i gadw/newid eu cyflwyno i’r Aelodau. 
  
Gofynnodd yr Aelodau nifer o gwestiynau ynglŷn â’r ardaloedd a oedd o ddiddordeb 
ynddyn nhw ac atebwyd y cwestiynau hynny yn eu tro gan y Swyddogion. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i ystyriaeth gael ei rhoi i bobl oedrannus ac eiddil nad oes 
ganddynt fathodyn glas gan fod parcio yn agos i'r dref yn bwysig iawn iddynt. Wrth 
ymateb, cadarnhawyd bod yr astudiaeth a wnaed wedi edrych ar bob tref yn unigol. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn, cadarnhaodd y Swyddogion y byddai angen iddynt 
ymchwilio i’r oriau a ganiateir o dan y Bathodyn Glas. Roedd un o’r Aelodau wedi 
nodi bod yr oriau a ganiateir wedi gostwng o 3 awr i 2 awr. Roedd yr Aelod o’r farn y 
dylai’r 3 awr a ganiateid yn wreiddiol ddychwelyd bellach ym mhob un o’r lleoliadau 
dan sylw. 
 
Wrth ymateb i gwestiwn arall, cadarnhaodd y Swyddogion fod dŵr yn cronni wedi 
bod yn broblem mewn rhai mannau. Dywedwyd bod modd datrys y broblem hon yn 
weddol hawdd. 
 
Yn dilyn ymholiad, cadarnhawyd y byddai ffioedd trwyddedu ar waith o 2022 ymlaen, 
ac mai’r rheswm am beidio â chodi tâl tan hynny oedd yr angen i gefnogi 
masnachwyr Ceredigion yn ystod cyfnod hynod o heriol ac anodd. 
 
Yn dilyn cwestiwn, cadarnhawyd bod parcio i’r cyhoedd ar gael am 30 munud ar 
Stryd y Popty, Aberystwyth rhwng 1pm a 6pm bob dydd.  Pwysleisiwyd hefyd, gan y 
byddai’r ymgynghoriad yn para 6 mis, y byddai pob sylw, awgrym a barn ynglŷn â’r 
cynigion hyn a’r holl drefniadau eraill yn cael eu hystyried. 
 
Yn dilyn cwestiwn ynglŷn ag Aberteifi, cadarnhawyd bod y gilfan lwytho ger y Castell 
wedi’i lleoli mor agos ag y bo modd er mwyn i draffig fedru mynd heibio yn hwylus. 
Hefyd, gofynnwyd i’r swyddogion ymchwilio i’r cais am arwyddion i rybuddio lorïau 
bod ffordd benodol yn anaddas ar gyfer cerbydau nwyddau trwm. Gwnaed cais am 
weld y warden traffig ym Mhendre yn amlach. 
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Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor fod angen rhoi cyhoeddusrwydd i’r hysbysiad o fwriad, 
a fyddai’n ymddangos yn y wasg ym mis Chwefror 2021 ac yn cynnwys gwybodaeth 
am y cyfnod ymgynghori 6 mis, gan sicrhau bod y cyhoedd yn ymwybodol ohono. 
 
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor fod sicrhau mynediad rhwydd i bawb yn allweddol a 
bod angen ystyried anghenion pobl hŷn ac eiddil (y rheiny heb fathodynnau glas) 
hefyd. Argymhellwyd y dylid sicrhau, wrth bennu ffioedd parcio, eu bod yn 
fforddiadwy i bawb fel y gall y trigolion barhau i siopa yn eu trefi lleol.  
 
Wrth ymateb i gwestiwn ynglŷn â’r amserlen arfaethedig ar gyfer gweithredu’r 
cynigion, dywedwyd mai cynigion y swyddogion oedd y rhain ac y byddai angen i’r 
Cabinet eu cadarnhau. 
 
Dywedodd un o Aelodau’r Pwyllgor ei fod wedi derbyn nifer o gwynion oddi wrth ei 
etholwyr a oedd yn byw y tu allan i Aberystwyth. Esboniodd nad oeddent bellach yn 
teimlo’n gyffyrddus yn siopa yn y dref oherwydd y ffyrdd a oedd wedi’u cau a’r 
systemau unffordd.  Cadarnhaodd un o’r swyddogion fod y parthau diogel yn fater ar 
wahân ac y byddai gan y cyhoedd y cyfle i roi eu barn am y gorchmynion arbrofol 
hyn. Croesawodd Aelodau’r Pwyllgor y cyfle i ymateb drwy'r ymgynghoriad. 
 
Ar ôl hynny, rhoddodd y Cadeirydd y cyfle i’r Aelodau nad oeddent yn Aelodau o’r 
Pwyllgor  siarad a chodwyd y pryderon canlynol: 
 

· Bu’n hynod o anodd i’r preswylwyr barcio a dylid ystyried yr effaith ar yr unigolion hynny; 
· Dylid ystyried effeithlonrwydd llif y traffig; 
· Byddai adroddiad llawn ar yr effaith economaidd yn fuddiol; 
· Awgrymwyd y dylid ystyried man gollwng teithwyr y tu allan i’r Factory Shop yn Aberteifi; 
· Roedd ymestyn y palmentydd wedi arwain at fwy o lifogydd ym Mhendre, Aberteifi. 

 
Yn dilyn trafodaeth hir, gofynnwyd i Aelodau’r Pwyllgor ystyried yr argymhelliad 
canlynol: 
 
ARGYMHELLIAD: 
Argymhellir bod y cynigion hyn ac unrhyw newidiadau, y tybir eu bod yn 
angenrheidiol, yn cael eu cymeradwyo i’w cyflwyno i’r Cabinet, er mwyn ceisio 
caniatâd i wneud y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a chyhoeddi Hysbysiad 
i’r perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu pob mesur arall sy’n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro y Parthau Diogel. 
 
Cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i argymell yr argymhelliad diwygiedig canlynol (y 
newidiadau i’w gweld yn y print bras) i’r cabinet: 
 
Argymhellir bod y cynigion hyn ac unrhyw newidiadau, y tybir eu bod yn 
angenrheidiol yn dilyn trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus a gynhaliwyd ar 8 Tachwedd, ac ar ôl ymgynghori â’r 
Aelodau Lleol yn cael eu cymeradwyo i’w cyflwyno i’r Cabinet, er mwyn ceisio 
caniatâd i wneud y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arbrofol a chyhoeddi Hysbysiad 
i’r perwyl hwnnw yn y wasg leol a dirymu pob mesur arall sy’n gysylltiedig â 
Gorchmynion Traffig Dros Dro y Parthau Diogel. 
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Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu 
Cymunedau Ffyniannus 

Tudalen 303



Mae'r dudalen yn wag yn fwriadol



CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 

  

Teitl: Bwrdd Rheoli Maethynnau Afon Teifi  

Pwrpas yr adroddiad: Cael cymeradwyaeth y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 
Maethynnau a Chynllun wedi hynny ar gyfer Ardal 
Cadwraeth Arbennig Afon Teifi 
 

Er: Penderfyniad  

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Economi ac Adfywio 
Y Cynghorydd Rhodri Evans 

 

Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad cydymffurfiaeth 

ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd Cymru ar sail y targedau ffosfforws 

diwygiedig. Cafodd 107 o gyrff dŵr eu hasesu a methodd 61% ohonynt y targedau 

newydd. Yn eu plith yr oedd Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi.  

 

Yn sgil yr uchod mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllawiau cynllunio 

interim (a ddiweddarwyd ym mis Mai 2021) i annog awdurdodau cymwys i gynnal 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar unrhyw gais cynllunio a 

fyddai’n arwain at fwy o dŵr gwastraff neu’n peri i fwy o ddŵr gwastraff gronni. Rhaid 

gwneud hyn i sicrhau na fydd unrhyw gynlluniau yn cyfrannu at gynyddu lefelau 

ffosffadau mewn Ardal Cadwraeth Arbennig. Golyga hyn felly nad yw datblygiadau 

sy’n cynyddu lefelau ffosffadau mewn Ardal Cadwraeth Arbennig yn dderbyniol o 

dan yr Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd.  

 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i Gyngor Sir Ceredigion sefydlu Bwrdd 

Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Rôl y 

Bwrdd fyddai nodi a gweithredu camau er mwyn cyflawni targedau cadwraeth Ardal 

Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Y prif fecanwaith ar gyfer cyflawni hyn fyddai drwy 

weithredu'r Cynllun Rheoli Maethynnau. Cynigir bod Bwrdd Cynllun Rheoli 
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Maethynnau Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi yn cael ei gefnogi gan ddau grŵp 

ychwanegol – Grŵp Swyddogion Technegol a Grŵp Rhanddeiliaid.  

 

Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am sêl bendith y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 

Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Mae’r adroddiad sydd 

ynghlwm yn nodi’r rhesymau dros sefydlu Bwrdd o’r fath ynghyd â rôl a strwythur 

tebygol y Bwrdd. 

 

Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol: 

A oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei wneud?  
Os naddo, nodwch pam 

Nac oes, dim ar gyfer 

sefydlu’r Bwrdd ond 

mae’n debygol y bydd 

angen Asesiad Effaith 

ar gyfer y cynllun a 

fydd yn deillio o’r 

Bwrdd. 

Crynodeb: 

Hirdymor:  

Cydweithio:  

Cynnwys:  

Atal:  

Integreiddio:  

 

Argymhelliad: Bod y Cabinet yn cytuno i sefydlu Bwrdd Rheoli 
Maethynnau a bod rhagor o waith yn digwydd ynghylch 
cydweithio ag awdurdodau cyfagos. 

Rhesymau dros y 

penderfyniad: 

Fel bod rhagor o waith yn cael ei gyflawni ynghylch 

ffosffadau a maethynnau eraill yn Ardal Cadwraeth 

Arbennig Afon Teifi a chreu cynllun i reoli’r gwelliannau o 

ran ansawdd y dŵr. 
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Trosolwg a Chraffu: Nid yw’r adroddiad wedi bod gerbron Craffu 

Fframwaith Polisi: Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022 a’r un a’i 
disodlodd ‒ Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2018-
2033. 

Blaenoriaethau 

Corfforaethol: 

Blaenoriaeth Gorfforaethol 1 ‒ Hybu'r Economi 
 
1.1 Hyrwyddo a darparu cyfleoedd cyflogaeth i 
ddinasyddion 
Ceredigion. 
 
1.3 Datblygu Seilweithiau ar gyfer yr 21ain Ganrif ar 
draws y sir. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 2 ‒ Buddsoddi yn Nyfodol y 
Bobl 
 
2.4 Hybu a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog 
unigryw a bywiog Ceredigion. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 3 ‒ Galluogi Cydnerthedd 
Unigolion a Theuluoedd 
 
3.1 Hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn 
cartrefi diogel, fforddiadwy a hygyrch. 
 
Blaenoriaeth Gorfforaethol 4 ‒ Hyrwyddo Cydnerthedd 
Amgylcheddol a Chymunedol 
 
4.1 Cymryd rhan weithgar mewn rhaglenni i gadw 
cyfraniad Ceredigion at newid hinsawdd i'r lleiaf posibl a 
delio â'i effeithiau. 
 
4.2 Gwella'r seilwaith i hwyluso datblygiadau yn y 
dyfodol er mwyn ateb anghenion cymunedau. 
 
4.3 Helpu a chynorthwyo cymunedau i fod yn fwy 
hunangydnerth. 
 

Goblygiadau Ariannol 

a Chaffael: 

Mae'n debygol y bydd goblygiadau cost wrth sefydlu'r 

bwrdd a pharatoi a chyflawni'r cynllun. Mae'r 

awdurdodau rhanbarthol sy'n gyfrifol am Fyrddau Rheoli 

Maethynnau yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol 

Cymru a Llywodraeth Cymru i ganfod pa adnoddau sydd 
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ar gael gan gynnwys – a heb gyfyngu i hyn yn unig – 

swyddog / cydlynydd ar y cyd ar gyfer y Bwrdd Rheoli 

Maethynnau.  

Goblygiadau 

Cyfreithiol: 

Dim  

Goblygiadau o ran 

Staff: 

Dim 

Goblygiadau o ran 

Eiddo/ Asedau: 

Dim  

Risgiau: Fel y nodir yn yr adroddiad 

Pwerau Statudol:  

Papurau Cefndir: Dim 

Atodiadau: Dim 

 

 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: 

Russell Hughes Pickering 

Swyddog Adrodd: Sarah Groves-Phillips 

Dyddiad: 1-2-2022 
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Atodiad A 

Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer 

Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi 

 

Adroddiad i’r Cabinet 

Ionawr 2022 

Cyngor Sir Ceredigion  

 

 

 

Cynnwys 

1. Cyflwyniad ..................................................................................................................................... 1 

2. Cefndir a Chyd-destun ................................................................................................................. 1 

3. Goblygiadau .................................................................................................................................. 3 

4. Camau Gweithredu ...................................................................................................................... 5 

5. Casgliad ......................................................................................................................................... 8 
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1. Cyflwyniad 

1.1 Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am sêl bendith y Cabinet i sefydlu Bwrdd Rheoli 

Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Mae’r adrannau 

canlynol yn nodi’r rhesymau dros sefydlu Bwrdd o’r fath ynghyd â rôl a 

strwythur tebygol y Bwrdd.  

 

2. Cefndir a Chyd-destun 

2.1 Mae Afon Teifi wedi'i dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig (SAC) o dan 

Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017 (fel y'u diwygiwyd). 

O fewn yr ardal hon mae yna leoliadau o arwyddocâd cenedlaethol a 

rhyngwladol o ran bywyd gwyllt.  

 

2.2 Ar ôl ystyried tystiolaeth newydd am effeithiau amgylcheddol ffosffad, 

argymhellodd y Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur (JNCC) y dylai sefydliadau 

cadwraeth natur y Deyrnas Unedig fabwysiadu targedau llymach. O ganlyniad, 

bu i Gyfoeth Naturiol Cymru gyflwyno safonau newydd o ran ffosffadau ar gyfer 

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig ar lannau afonydd Cymru. 

 

2.3 Ym mis Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad 

cydymffurfiaeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd Cymru ar sail 

y targedau ffosfforws diwygiedig. Cafodd pob afon ei rhannu’n gorff dŵr 

(rhannau o afonydd). Roedd 125 o gyrff dŵr i gyd o fewn y cwmpas. 

Cynhaliwyd proses sicrhau ansawdd drwyadl ar y data. Cafodd 107 o gyrff dŵr 

eu hasesu a phasiodd 39% ohonynt y targedau newydd a methodd 61% 

ohonynt. Roedd y rhan fwyaf o’r cyrff dŵr a fethodd â chyrraedd y targedau yng 

Nghanolbarth a De Cymru. Yn eu plith yr oedd SAC Afon Teifi. 

 

2.4 Er bod ffosfforws yn faetholyn planhigion hanfodol a chryf sy'n hollbwysig ar 

gyfer ecosystemau, mae gormodedd ohono mewn system yn achosi 

problemau. Ymhlith y problemau hyn mae mwy o risg o algau yn blodeuo, colli 

rhywogaethau pwysig megis planhigyn crafanc y frân, a hefyd tynnu ocsigen o 

raean afonydd gan ladd infertebratau’r afonydd. Mae lefelau ffosffad uchel 
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hefyd yn aml yn arwydd o broblemau eraill gydag ansawdd y dŵr megis amonia 

neu ddiffyg ocsigen.  

 

2.5 Er bod ffosffad yn digwydd yn naturiol ac yn cael ei ryddhau yn raddol bach o 

ffynonellau naturiol, gall ffosffad hefyd fynd i afonydd yn sgil arferion rheoli tir, 

carthffosiaeth a dŵr gwastraff sy'n cynnwys hylif glanhau a gwastraff bwyd.  

Ymhlith ffynonellau ffosfforws mae gwrtaith amaethyddol, tail anifeiliaid, dŵr 

gwastraff o ddatblygiadau a chynhyrchion domestig megis past dannedd a 

thabledi peiriannau golchi llestri.   

 

2.6 Yn sgil yr uchod mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyhoeddi canllawiau 

cynllunio interim i annog awdurdodau cymwys i gynnal Asesiad Rheoliadau 

Cynefinoedd (HRA) cyn penderfynu ar gais cynllunio a allai arwain at ragor o 

ffosffadau yn y dalgylch. 

 

2.7 Yn rhinwedd ei rôl yn awdurdod cymwys, rhaid i Gyngor Sir Ceredigion gynnal 

Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar unrhyw gais cynllunio perthnasol sy'n dod 

o fewn ffin a dalgylch SAC Afon Teifi. Os oes ‘Effaith Sylweddol yn Debygol’, 

rhaid i'r Cyngor gynnal ‘Asesiad Priodol’ er mwyn penderfynu, yn wyddonol sicr, 

na fyddai ‘Effaith Niweidiol ar Integriti’ y safle dynodedig yn sgil y cynllun neu'r 

prosiect, boed hynny ar ei ben ei hun neu ar y cyd â chynlluniau a phrosiectau 

eraill. Rhaid i'r Cyngor roi sylw i hyn wrth ystyried ceisiadau cynllunio. Os na 

ellir profi na fydd effaith andwyol ar integriti, ni ellir rhoi caniatâd cynllunio heb 

ystyried yn ddwys eto o dan y Rheoliadau Cynefinoedd. 

 

2.8 Rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol roi sylw i'r cyngor a roddir gan Gyfoeth 

Naturiol Cymru wrth wneud penderfyniadau cynllunio a hynny ar ddatblygiadau 

unigol a Chynlluniau Datblygu Lleol. Dylid rhoi cryn bwys ar gyngor Cyfoeth 

Naturiol Cymru, ond mae gan awdurdodau cymwys hawl i wyro oddi wrtho os 

gallant roi rhesymau cryf dros wneud hynny. 
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3. Goblygiadau 

3.1 Yn ymarferol, mae Canllawiau Cynllunio Interim Cyfoeth Naturiol Cymru yn 

golygu os oes cynigion datblygu wedi'u lleoli o fewn dalgylch SAC Afon Teifi, ac 

os nad oes Stripio Ffosffad ar waith yn y gwaith trin gwastraff dŵr, ystyrir y 

byddai llif brwnt y datblygiad yn cael effaith bosib annerbyniol ar yr ardal 

cadwraeth. Felly, ni fyddai’r datblygiad yn dderbyniol o dan yr Asesiadau 

Rheoliadau Cynefinoedd.  Mae'r canllawiau newydd, felly, yn effeithio ar 

unrhyw gynigion ar gyfer datblygiad newydd sy'n cynnwys llif dŵr brwnt megis 

tai newydd a safleoedd cyflogaeth a thwristiaeth. 

 

3.2 Mae dalgylch SAC Afon Teifi yn cynnwys 44.6% (806km2) o gyfanswm 

arwynebedd tir Ceredigion. O fewn yr ardal hon mae 48 o aneddiadau a enwir o 

dan y Cynllun Datblygu Lleol a fabwysiadwyd yng Ngheredigion. Mae hyn yn 

cynnwys pedair ‘Canolfan Gwasanaethau Trefol’ sef Llanbedr Pont Steffan, 

Llandysul, Tregaron ac Adpar (Castellnewydd Emlyn), dwy ‘Ganolfan 

Gwasanaethau Gwledig’ a 44 o ‘Aneddiadau Cyswllt’. Ar hyn o bryd, dim ond y 

gwaith trin gwastraff sy'n gwasanaethu ‘Anheddiad Cyswllt’ Llanddewi Brefi 

sydd â gwasanaeth stripio ffosffad. Fodd bynnag, mae Dŵr Cymru wrthi'n 

adolygu’r holl drwyddedau a hyd yn hyn nid ydym wedi cael gwybod a fyddai'r 

drwydded ar gyfer Llanddewi Brefi yn caniatáu gollyngiadau ychwanegol. Mae 

cynlluniau heb eu mabwysiadu gan Ddŵr Cymru ar gyfer gwelliannau i dynnu 

ffosffad yng Ngwaith Trin Dŵr Gwastraff Tregaron o dan AMP 8 (2026-2030). 

Ar hyn o bryd ni nodir unrhyw aneddiadau eraill yng Ngheredigion yn y 

cynlluniau drafft. 

 

3.3 Ar hyn o bryd, o blith y safleoedd a ddyrannwyd ar gyfer tai o dan y Cynllun 

Datblygu Lleol a fabwysiadwyd, mae cyfanswm o 14 wedi cael eu cyfyngu o 

achos ffosffadau. Mae hyn yn cyfateb i 572 o dai, ac roedd disgwyl i 114.4 

ohonynt fod yn fforddiadwy. At hynny, effeithir hefyd ar ryw 5 dyraniad 

cyflogaeth sy'n cyfateb i 39.25ha a 2 ddyraniad defnydd cymysg sy'n cyfateb i 

55.89ha. Mae’r holl ddyraniadau sy’n cael eu heffeithio yn gorwedd o fewn 

‘Canolfannau Gwasanaeth Trefol’ a ‘Chanolfannau Gwasanaethau Gwledig’. 
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3.4 Mae gan yr heriau ffosffad presennol ar SAC Afon Teifi oblygiadau mawr hefyd 

o ran paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol newydd. Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 

2015 yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol gydymffurfio'n fras â'r 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (Cymru'r Dyfodol: Y Cynllun Cenedlaethol 

2040). Mae Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 yn nodi Dyffryn Teifi, 

gan gynnwys aneddiadau Llanbedr Pont Steffan, Llandysul a Chastellnewydd 

Emlyn, fel un o ddwy 'Ardal Dwf Ranbarthol' yng Ngheredigion a ddylai, drwy 

bolisïau penodol yn y Cynlluniau Datblygu Lleol a Strategol, gadw a gwella'r 

sylfaen o wasanaethau masnachol a chyhoeddus sy'n eu gwneud nhw’n 

ganolfannau i’w hardaloedd.  

 

3.5 Ni fydd y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn gallu adlewyrchu’r polisi 

cenedlaethol gan fod yr embargo ar ddatblygu yn golygu bod angen cyfeirio 

datblygiadau i ffwrdd o Ddyffryn Teifi. Byddai hyn nid yn unig yn rhoi baich ar 

'Ardal Dwf Ranbarthol' arall Ceredigion, sef Aberystwyth, ond gallai hefyd 

arwain at leoli’r ddarpariaeth tai i ffwrdd o'r ardaloedd lle mae'r angen amdani 

fwyaf.   

 

3.6 Byddai bwrw ymlaen â Chynllun Datblygu Lleol newydd sy'n eithrio Dyffryn Teifi 

ddim yn diwallu anghenion y Sir gyfan ac felly ni fyddai'n bodloni'r 'profion 

cadernid'. Byddai hyn yn golygu bod y Cynllun Datblygu Lleol newydd yn methu 

wrth ei brofi. Rhagwelir y bydd oedi sylweddol i'r Cynllun Datblygu Lleol newydd 

gan fod y broses baratoi bellach ar stop yn ffurfiol er mwyn casglu tystiolaeth a 

data hanfodol a llunio opsiynau lliniaru. 

 

3.7 Dylid nodi ei bod yn debygol y bydd goblygiadau tebyg i'r rhai a nodir uchod 

wrth baratoi Cynllun Datblygu Strategol Canolbarth Cymru. Fodd bynnag, gan 

fod Rhanbarth Cynllunio Strategol Canolbarth Cymru hefyd yn cynnwys Powys 

a Bannau Brycheiniog, mae'r sefyllfa yn fwy cymhleth gan y byddai methiannau 

tebyg o ran ffosffad yn SAC Afon Gwy a SAC Afon Wysg yn cael effaith ar y 

gwaith o’i baratoi. 

 

3.8 O ran ceisiadau cynllunio, roedd cyfanswm o 49 o geisiadau o fewn dalgylch 

SAC Afon Teifi ym mis Medi 2021. Mae hyn yn cael effaith ar 55 o unedau tai a 
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5 ohonynt yn fforddiadwy, 3 datblygiad masnachol, 7 datblygiad twristaidd a 5 

datblygiad amaethyddol. 

 

3.9 Mae'r anawsterau ffosffad presennol yn cael effaith hefyd ar nifer o brosiectau'r 

Cyngor. Mae’r rhain yn cynnwys Canolfan Gofal Integredig Cylch Caron gan ei 

bod yn debygol y bydd angen cais cynllunio newydd; prosiectau strategol fel y 

Ganolfan Arloesi Bwyd yn Llandysul a Chanolfan Tir Glas yn Llanbedr Pont 

Steffan, yn ogystal â nifer o brosiectau a ddyrannwyd ac sy’n bosib o dan y 

Grant Trawsnewid Trefi. 

 

4. Camau Gweithredu 

4.1 Ar hyn o bryd cymerir nifer o gamau i wella SAC Afon Teifi ac ardaloedd 

cadwraeth arbennig ar glannau afonydd ledled Cymru. Yn eu plith: 

 Dŵr Cymru yn gwneud gwaith ymchwil er mwyn gweld beth yw ffynonellau’r 

ffosffadau mewn gwahanol rannau o SAC Afon Teifi. Mae disgwyl i Ddŵr 

Cymru adrodd ar y gwaith ym mis Ionawr 2022 ac rydym yn dal i aros am 

hynny ar adeg ysgrifennu hyn. Bydd y wybodaeth hon yn bwydo i mewn i'w 

rhaglen fuddsoddi AMP 8 a fydd yn cael ei chyhoeddi ym mis Ionawr 2022. 

Bydd AMP 8 yn dechrau yn 2025. 

 

 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud amrywiaeth o waith technegol i 

lywio’r ymatebion ac maent yn ymchwilio i fecanweithiau a dulliau o 

wrthbwyso maetholion. Hefyd maent wrthi’n datblygu eu barn reoleiddio ar 

gyfer gwlyptiroedd a adeiladwyd i drin dŵr. 

 

 Mae Arweinydd y Cyngor wedi ysgrifennu at Mark Drakeford, Julie James, 

Vaughan Gething a Lesley Griffiths i ofyn am ddull cytbwys ac ystyriol o 

weithio a fydd yn cymryd i ystyriaeth y ffactorau lleol, yn enwedig achosion 

realistig y methiant, wrth gyflwyno canllawiau diwygiedig ar gyfer dalgylch 

pob SAC. Mae hyn er mwyn gwneud penderfyniad mwy teg a chytbwys 

ynghylch effeithiau gwirioneddol rhai datblygiadau ar y llwyth ffosffadau yn 

SAC Afon Teifi ac ardaloedd cadwraeth arbennig eraill sydd â phroblemau 

amrywiol a gwahanol. 
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 Mae Llywodraeth Cymru wedi sefydlu Grŵp Goruchwylio ac mae yna Is-

grŵp Cynllunio Cymru Gyfan ar lefel swyddogion a fynychir gan Gyngor Sir 

Ceredigion ac sy'n rhannu gwybodaeth ac arferion da. 

 

4.2 Un cam allweddol a nodwyd gan yr Is-grŵp Cynllunio yw datblygu strategaeth 

leol, a bydd y gwaith o'i chyflawni yn cael ei wneud drwy greu Byrddau 

Cynlluniau Rheoli Maethynnau. Mae hyn yn seiliedig ar brofiadau SAC Afon 

Gwy lle bu i Gyngor Swydd Henffordd sefydlu bwrdd o'r fath yn 2016 pan oedd 

yn wynebu heriau tebyg. Yn Lloegr, Natural England sy'n gyfrifol am gyflawni'r 

Cynllun Rheoli Maethynnau ac rydym yn dal i aros am gadarnhad o ran ble yn 

union mae'r cyfrifoldebau cyfreithiol yn gorwedd wrth ddarparu Cynlluniau 

Rheoli Maethynnau yng Nghymru.  

 

4.3 Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi gofyn i Gyngor Sir Ceredigion sefydlu Bwrdd 

Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi. Rôl y 

Bwrdd fyddai nodi a gweithredu camau er mwyn cyflawni targedau cadwraeth 

SAC Afon Teifi. Y prif fecanwaith ar gyfer cyflawni hyn fyddai drwy weithredu'r 

Cynllun Rheoli Maethynnau. 

 

4.4 Er mai Cyngor Sir Ceredigion fyddai'r awdurdod arweiniol ac y byddai'n cadeirio 

ac yn cynnig gweinyddu ysgrifenyddiaeth Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau 

SAC Afon Teifi, disgwylir y byddai rôl gan randdeiliaid eraill sydd â diddordeb 

yn lleol. Byddai'r Bwrdd ei hun yn cynnwys y cyrff hynny sydd â chyfrifoldeb 

rheoleiddio dros gyflwr SAC Afon Teifi. Ymhlith cyrff o’r fath fyddai Cyngor Sir 

Ceredigion, Cyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Sir Penfro, Cyfoeth Naturiol Cymru 

a Dŵr Cymru.  

 

4.5 Cynigir bod Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau SAC Afon Teifi yn cael ei 

gefnogi gan ddau grŵp ychwanegol – Grŵp Swyddogion Technegol a Grŵp 

Rhanddeiliaid. 
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4.6 Bydd y cyntaf yn cynnwys swyddogion technegol o'r cyrff rheoleiddio a fydd yn 

gyfrifol am nodi a dadansoddi opsiynau er mwyn gwella ansawdd y dŵr. Yn sgil 

hyn bydd y Grŵp Technegol yn cyflwyno opsiynau ac argymhellion i'r Bwrdd.  

 

4.7 O ran y Grŵp Rhanddeiliaid, bydd hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o grwpiau 

buddiant megis y National Farmers’ Union, Undeb Amaethwyr Cymru ac 

Afonydd Cymru, er enghraifft.  

 

4.8 Cynigir ar hyn o bryd y gellid sefydlu grŵp technegwyr a rhanddeiliaid ar y cyd 

ar draws sawl Bwrdd Rheoli Maethynnau. Byddai hyn yn gwneud y cyfarfodydd 

yn llai trwm ar adnoddau gan y byddai'r materion a'r atebion yn debyg iawn ar 

draws Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Cheredigion. Mae awdurdodau cyfagos 

hefyd yn gweithio'n agos gyda Chyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru i 

ganfod pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi’r gwaith hwn gan gynnwys – a heb 

gyfyngu i hyn yn unig – swydd cydlynydd ar y cyd ar gyfer y Bwrdd Rheoli 

Maethynnau. 

 

4.9 Cynigir bod Cytundeb Cyflawni ffurfiol sy'n nodi amserlenni, adnoddau a’r 

ymgysylltu â'r gymuned yn cael ei lunio ar gyfer y cynllun, ar y cyd â fframwaith 

monitro cytûn.  

 

4.10 Bydd costau'n gysylltiedig ag amser y swyddogion a gweinyddu 

ysgrifenyddiaeth y Bwrdd. Efallai y bydd costau ychwanegol o ran yr ymchwil 

sy'n angenrheidiol i gefnogi gwaith y Bwrdd a mynd â’r cynllun yn ei flaen. 

Gofynnwyd i Gyfoeth Naturiol Cymru am ddadansoddiad o'r costau posib ond 

nid oes rhagor o wybodaeth wedi dod i law hyd yma. 

 

4.11 Mae trafodaethau pellach yn mynd rhagddynt yn Is-grŵp Cynllunio y Grŵp 

Goruchwylio Ffosffadau a hynny ynghylch cyd-gyfarfod cychwynnol Byrddau 

rhanbarthol arfaethedig y Cynllun Rheoli Maethynnau. Bydd hyn i gytuno ar 

gylch gorchwyl rhanbarthol, strwythur y byrddau ac i baratoi Cytundeb Cyflawni 

cytûn. Felly, hyd nes y daw’r trafodaethau i fwcwl ni fyddai'n ddoeth cynnal y 

cyfarfod cyntaf – disgwylir y bydd penderfyniad ar hyn yn cael ei wneud ym mis 

Ionawr 2022. 
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4.12 Mae'r adroddiad hwn yn gofyn am awdurdod dirprwyedig er mwyn i'r Aelod 

Cabinet dros yr Economi ac Adfywio sefydlu Bwrdd Cynllun Rheoli Maethynnau 

ar gyfer Ardal Cadwraeth Arbennig Afon Teifi, ac i ymgymryd, ar y cyd â'r 

Bwrdd hwnnw, â’r gwaith o baratoi Cynllun Rheoli Maethynnau ar gyfer Afon 

Teifi a ddaw nôl gerbron y Cabinet i’w gymeradwyo. 

 

5. Casgliad  

5.1 I gloi, mae lefelau presennol y ffosffadau a geir yn SAC Afon Teifi yn uwch na'r 

targedau a addaswyd yn ddiweddar gan Gyfoeth Naturiol Cymru. O ganlyniad 

i’r canllawiau newydd a gyhoeddwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru yng 

ngoleuni’r wybodaeth hon, nid yw'r Awdurdod Cynllunio Lleol yn gallu rhoi 

caniatâd cynllunio i ddatblygiadau a fyddai fel arall yn cael eu hystyried yn 

dderbyniol.  

 

5.2 Ar hyn o bryd mae'r Awdurdod Lleol yn cydweithio â rhanddeiliaid allweddol 

mewn amryw o ffyrdd er mwyn mynd i'r afael â'r materion presennol ynghylch 

ffosffad. Fodd bynnag, cynigir y byddai sefydlu Bwrdd Cynllun Rheoli 

Maethynnau yn ychwanegiad defnyddiol. Gofynnir am gefnogaeth y Cabinet i 

sefydlu Bwrdd o'r fath.  
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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 

Adroddiad i’r: Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod: 1 Chwefror 2022 

  

Teitl: Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 

Diben yr adroddiad: Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i gyflwyno’r 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr i Lywodraeth 
Cymru i’w gymeradwyo gan weinidogion  

Er: Penderfyniad 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol, Tai a 
Cyswllt Cwsmeriaid: y Cynghorydd Dafydd Edwards 

 

CEFNDIR: 

 

Daeth yr asesiad o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr, a'r ddyletswydd i ddarparu ar gyfer 

safleoedd lle mae'r asesiad yn nodi angen, yn ofynion statudol o dan Adran 101 o Ddeddf Tai 

(Cymru) 2014. 

 

Diben Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr yw sicrhau bod Awdurdodau Lleol yn cael gwell 

dealltwriaeth o faint o leiniau sydd eu hangen ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal, a dylai 

ffurfio sylfaen dystiolaeth gadarn ar gyfer polisïau cynllunio lleol sy'n diwallu'r anghenion hynny. 

 

Rhaid cynnal yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr o leiaf bob pum mlynedd, ac yn y cyd-destun 

hwn cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ‘Canllawiau Cynnal Asesiadau O Anghenion Llety Sipsiwn A 

Theithwyr’ (2015) i gynorthwyo Awdurdodau Lleol i lunio asesiad cadarn o anghenion llety Sipsiwn a 

Theithwyr yn eu hardal. 

 

Cyflwynodd Cyngor Sir Ceredigion Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr i Lywodraeth Cymru ym mis 

Ionawr 2020, a derbyniodd adborth yn gofyn am waith pellach ar yr angen posibl am safle tramwy yn 

y sir. Fodd bynnag, yn dilyn y cyngor hwn, dechreuodd pandemig Covid-19, ac roedd hyn yn 

gwneud ymgysylltu yn anodd iawn. Felly, rhoddodd Llywodraeth Cymru estyniad tan fis Chwefror 

2022 i bob Awdurdod Cynllunio Lleol gynnal eu Hasesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr, er mwyn 

caniatáu digon o ymgysylltu â'r gymuned Sipsiwn-Teithwyr. Paratowyd yr Asesiad o Lety Sipsiwn a 

Theithwyr mewn ymgynghoriad â'r Grŵp Llywio Sipsiwn-Teithwyr.   
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Y SEFYLLFA BRESENNOL: 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 a gynhaliwyd 

gan Gyngor Sir Ceredigion gyda’r nod o ddarganfod yr angen am ddarpariaeth lleiniau tramwy, dros 

dro neu barhaol yn ystod y pum mlynedd nesaf a thros gyfnod pymtheng mlynedd y Cynllun Datblygu 

Lleol (CDLl) newydd sy’n cwmpasu 2018-2033. 

 

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw safleoedd Sipsiwn a Theithwyr gan yr awdurdod lleol, a dim ond un safle 

preifat awdurdodedig sydd yn y sir. Nid oes unrhyw ddarpariaeth barhaol chwaith ar gyfer siewmyn. 

Credir bod Teithwyr Newydd yn y sir ond nid oes gan y Cyngor unrhyw gofnod o’u lleoliad. Ers mis 

Mehefin 2016, mae ethnigrwydd wedi ei gynnwys ym mhroses ymgeisio’r gofrestr dai a chanfuwyd 

pedwar aelod o’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr drwy gyfrwng y broses hon. O’r pedwar, nid yw tri yn 

byw yng Ngheredigion ar hyn o bryd ac mae un yn byw mewn llety brics a morter. Mae dau aelod arall 

o’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr mewn llety brics a morter ers nifer o flynyddoedd a hynny cyn bod 

modd canfod ethnigrwydd drwy broses ymgeisio’r gofrestr dai. 

 

Yn ôl y disgwyl, bu’n eithriadol o anodd lleoli’r boblogaeth darged ar gyfer yr asesiad hwn. Cafodd data 

o Gyfrifiad 2011 ac unrhyw wybodaeth berthnasol a gasglwyd o adrannau’r Cyngor, gan gynnwys 

Addysg, Ysgolion a Thai, cyrff cyhoeddus eraill a sefydliadau trydydd sector eu dwyn ynghyd i geisio 

creu’r ffrâm sampl orau bosibl, ond dim ond 5 aelwyd bosibl a nodwyd, ac yn anffodus roedd 4 o’r rhain 

yn amharod i gymryd rhan yn yr arolwg. Cysylltwyd ag Urdd Siewmyn Prydain Fawr (The Showmen’s 

Guild of Great Britain) ond ni dderbyniwyd unrhyw ymatebion ganddynt. 

 

Mae’r asesiad yn seiliedig ar yr ymatebion a dderbyniwyd o holiadur a gwblhawyd gan aelodau’r 

cymunedau Sipsiwn a Theithwyr, sy’n amlygu a oes angen llety preswyl/tramwy arnynt ai peidio. 

Oherwydd nifer isel y Sipsiwn a’r Teithwyr yng Ngheredigion, gwnaed pob ymdrech i ymgysylltu â’r 

gymuned i’w hannog i gwblhau’r holiadur a chymryd rhan yn yr asesiad, fodd bynnag roedd yr ymateb 

yn gyfyngedig. 

 

Yn 2016, daeth system gofnodi’r Cyfrif Carafanau yn system fyw ac mae canlyniadau’r cyfrifiad hwn 

wedi cael eu hystyried yn fanwl. Dim ond un cofnod neilltuol a nodwyd gan y Cyfrif Carafanau, sef 

chwe charafán ar safle ym Mhlwmp, ond nid yw’r safle’n cael ei feddiannu ar hyn o bryd. 

 

Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru a ofynnodd am ragor o waith ymgysylltu ynghylch a oes angen 

safle tramwy yn y sir, mae grŵp llywio'r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (ar ôl i gyfyngiadau Covid 

gael eu llacio) wedi cynnal nifer o ymweliadau safle a thrafodaethau gyda phartïon perthnasol. Mae'r 

gwaith ymgysylltu pellach hwn wedi datgelu bod gan y preswylwyr dros dro ar safle Plwmp gysylltiad 

hanesyddol â'r safle penodol hwn a pherchennog y tir ac ni fyddai ganddynt ddiddordeb mewn 

defnyddio safle tramwy pe bai un yn cael ei ddarparu.  

 

Felly, ar sail y nifer bach iawn o holiaduron a ddychwelwyd a’r cyfweliadau/ymweliadau safle a 

gynhaliwyd ynghyd â’r trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru, daw’r asesiad i’r casgliad nad oes angen 
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safle preswyl parhaol ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr yn y sir, ac ar ôl gwaith ymgysylltu pellach gyda 

pherchennog y tir a phreswylwyr y safle ym Mhlwmp, nid oes angen safle tramwy. Fodd bynnag, mae 

angen gwneud gwaith pellach gyda pherchennog y tir a’r preswylwyr i drefnu'n ffurfiol ar gyfer 'safle a 

oddefir' a ganiateir o dan ganllawiau Llywodraeth Cymru yn ogystal ag ystyried gwelliannau posibl. 

Ar ôl i Lywodraeth Cymru gymeradwyo Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022, bydd angen Asesiad 

o Lety Sipsiwn a Theithwyr arall ymhen 5 mlynedd.   

 

Llesiant 

Cenedlaethau’r 

Dyfodol: 

A 

gwblhawyd 

Asesiad 

Effaith 

Integredig? 

Os na, 

nodwch 

pam 

Naddo. Nid yw’r Asesiad o Angen Llety Sipsiwn a 

Theithwyr yn gwneud penderfyniadau ar bolisïau nac 

yn adolygu polisïau sy’n bodoli eisoes, nac yn cynnig 

cwtogi ar neu derfynu gwasanaeth. Nid yw’r Asesiad 

o lety Sipsiwn a Theithwyr yn nodi’r angen am safle. 

Mae’r Strategaeth a Ffefrir ar gyfer y Cynllun 

Datblygu Lleol wedi bod yn destun Asesiad Effaith 

Integredig. Byddai unrhyw gynigion yn y dyfodol i 

ddatblygu safle ar gyfer Sipsiwn-Teithwyr yn destun 

Asesiad Effaith Integredig ar y pryd hwnnw. 

Paratowyd yr Asesiad o lety sipsiwn a theithwyr yn 

unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar Gynnal 

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr a 

gyhoeddwyd yn 2015. Roedd y canllawiau hyn yn 

destun Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb sydd ar gael 

yma: 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-

03/undertaking-gypsy-and-traveller-accommodation-

assessments-impact-assessments.pdf  

Crynodeb: 

Hirdymor:  

Cydweithio:  

Cynnwys:  

Atal:  

Integreiddio:  
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Argymhelliad: Argymhellir bod y Cabinet yn cytuno cyflwyno’r Asesiad 

o Lety Sipsiwn a Theithwyr i Lywodraeth Cymru i’w 

gymeradwyo gan weinidogion 

Y rhesymau dros y 

penderfyniad: 

 

 Er mwyn sicrhau bod yr awdurdod yn bodloni’r 
gofyniad o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i baratoi 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr o leiaf pob 
pum mlynedd. 

 Er mwyn sicrhau bod sylfaen dystiolaeth gyfredol 
a chynhwysfawr ar waith i lywio’r gwaith o baratoi 
Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer 2018-2033 
pan ddaw cyfnod ffurfiol o oedi’r CDLl i ben.  

 

 

Trosolwg a Chraffu: Mae’r adroddiad wedi bod gerbron y Pwyllgor Craffu 

Cymunedau Ffyniannus  

Fframwaith Polisi: Deddf Tai Cymru 2014 

Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022 a Chynllun 

Datblygu Lleol newydd Ceredigion 2018-2033. 

Blaenoriaethau 

Corfforaethol: 

Blaenoriaeth Gorfforaethol 1- Hybu’r Economi. 

1.1 Hyrwyddo a darparu cyfleoedd cyflogaeth i 

ddinasyddion Ceredigion. 

1.3 Datblygu Seilweithiau ar gyfer yr 21ain Ganrif ar 

draws y sir. 

Blaenoriaeth Gorfforaethol – 2 Buddsoddi yn Nyfodol y 

Bobl. 

2.4 Hybu a hwyluso diwylliant a hunaniaeth ddwyieithog 

unigryw a bywiog Ceredigion. 

Blaenoriaeth Gorfforaethol -3 Galluogi Cydnerthedd 

Unigolion a Theuluoedd 

3.1 Hyrwyddo llesiant unigolion a theuluoedd o fewn 

cartrefi diogel, fforddiadwy a hygyrch.  

Blaenoriaeth Gorfforaethol 4 – Hyrwyddo Cydnerthedd 

Amgylcheddol a Chymunedol  
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4.1 Cymryd rhan weithgar mewn rhaglenni i ddelio ag 

effeithiau newid hinsawdd. 

4.2 Gwella'r seilwaith i hwyluso datblygiadau yn y 

dyfodol er mwyn ateb anghenion cymunedau. 

4.3 Helpu a chynorthwyo cymunedau i fod yn fwy 

hunangydnerth. 

Goblygiadau Cyllid a 

Chaffael: 

Dim   

Goblygiadau 

Cyfreithiol: 

Dim 

Goblygiadau staffio: Dim 

Goblygiadau o ran 

eiddo/asedau: 

Dim  

Risgiau: Fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad  

Pwerau Statudol:  

Papurau Cefndir: Dim 

Atodiadau: Adroddiad Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 

 

Swyddog Arweiniol 

Corfforaethol: 

Russell Hughes Pickering 

Swyddog Adrodd: Sarah Groves- Phillips 

Dyddiad: 1-2-2022 

Tudalen 321



 

Tudalen 322



 

 
Ionawr 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Asesiad o Lety 
Sipsiwn a Theithwyr 
2022 

Tudalen 323



 

1. CRYNODEB ......................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

2. CYFLWYNIAD ..................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

3. Y FFRAMWAITH RHEOLEIDDIO........................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

DEDDFWRIAETH A CHANLLAWIAU ................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
CYNLLUN DATBLYGU LLEOL ....................................................................................................................................... 5 

4. Y SEFYLLFA BRESENNOL .......................................................................................................................... 8 

5. METHODOLEG YR ASTUDIAETH .............................................................................................................. 9 

FFYNONELLAU DATA .............................................................................................................................................. 10 
Cyfrifiad 2011 .............................................................................................................................................. 10 
Y Cyfrif Carafanau Chwe-misol .................................................................................................................... 12 
System Fyw ar gyfer Cyfrif Carafanau…………………………………………………………………………………………………….14 

Canfyddiadau Astudiaeth Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2015/16 ...... Error! Bookmark not defined. 
Tai a Digartrefedd ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Addysg 
Cynllunio a Gorfodi .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Asiantaethau Eraill .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

CYNNAL YR ASESIAD ................................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
 Cyhoeddusrwydd i’r Asesiad………………………………………………………………………………..…………………………….19 
 Dull Asesu………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 
 Cyfyngiadau ar ymgysylltiad ymatebwyr…………………………………………………………..……………………………….20 

6. CANFYDDIADAU’R AROLWG ................................................................................................................. 22 

CYFRIFO ANGHENION ........................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANGEN PRESWYL ............................................................................................................................................ 25 
ANGEN TRAMWY .................................................................................................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 
ANAWSTERAU A GAFWYD .................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

7. CASGLIADAU AC ARGYMHELLION ...................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 

TU HWNT I 2022 ............................................................................................................................................... 30 

ATODIAD 1: DIFFINIADAU .............................................................................................................................. 32 

ATODIAD 2: LOG GWEITHGARWCH ................................................................................................................ 36 

ATODIAD 3: LOG CYFWELIADAU………………………………………………………………………………………………………………….38 
ATODIAD 4: HOLIADUR………………………………………………………………………………………………………….……………………41 
ATODIAD 5: POSTERI DWYIEITHOG………………………………………………………………………………………..……………………51 
ATODIAD 6: SYSTEM FYW AR GYFER CYFRIF CARAFANAU……….…………………………………………..……………………..53 

Tudalen 324



 

Cyngor Sir Ceredigion | Crynodeb 1 

 

1. Crynodeb 
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno canlyniadau Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 
(GTAA) 2019 a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ceredigion (CSC) a diweddariadau 
perthnasol hyd at fis Ionawr 2022. Mae iddo’r nod o ddarganfod a oes angen darparu 
lleiniau tramwy, dros dro neu barhaol, dros y pum mlynedd nesaf a thros gyfnod 
pymtheng mlynedd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd sy’n cwmpasu’r cyfnod 
2018-2033. 
 
Roedd pandemig Covid-19 yn 2020 wedi llesteirio gallu’r Awdurdod Lleol i ymgysylltu 
â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr, ond pan oedd yn bosibl gwneud hynny yn sgil 
llacio’r cyfyngiadau, nodir hynny yn yr atodiadau. 
 
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw safle Sipsiwn gan yr awdurdod lleol ac un safle preifat 
awdurdodedig yn unig sydd yn y sir. Nid oes unrhyw ddarpariaeth barhaol chwaith ar 
gyfer siewmyn teithiol. Yn hanesyddol, mae hi wedi bod yn her i gysylltu â Theithwyr 
Newydd, gan nad oes gan y Cyngor unrhyw gofnod o’u lleoliad. Ers mis Mehefin 2016, 
mae ethnigrwydd wedi ei gynnwys ym mhroses ymgeisio’r gofrestr dai a chanfuwyd 
pedwar aelod o’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr drwy’r broses hon. O’r pedwar a 
ganfuwyd, nid yw tri yn byw yng Ngheredigion ar hyn o bryd ac mae un yn byw mewn 
llety brics a morter. Mae dau aelod arall o’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn byw 
mewn llety brics a morter ers nifer o flynyddoedd ac wedi gwneud hynny ers cyn bod 
modd canfod ethnigrwydd drwy broses ymgeisio’r gofrestr dai. 
 
Yn ôl y disgwyl, bu’n anodd iawn lleoli’r boblogaeth darged ar gyfer yr asesiad hwn. 
Cafodd data o Gyfrifiad 2011 ac unrhyw wybodaeth berthnasol a gasglwyd o 
adrannau’r Cyngor, gan gynnwys Addysg, Ysgolion a Thai, cyrff cyhoeddus a 
sefydliadau trydydd sector eraill eu dwyn ynghyd i geisio creu’r ffrâm sampl orau 
bosibl, ond dim ond 5 aelwyd bosibl a nodwyd ac yn anffodus roedd 4 o’r rhain yn 
amharod i gymryd rhan yn yr arolwg. Cysylltwyd ag Urdd Siewmyn Prydain Fawr (The 
Showmen’s Guild of Great Britain) ond ni dderbyniwyd unrhyw ymatebion ganddynt. 
 
Cafwyd ymateb gan un unigolyn, a oedd wedi nodi nad oedd yn hapus gyda’i lety 
presennol. Fodd bynnag, cyn cwblhau’r asesiad, symudodd yr unigolyn hwnnw allan 
o’r sir.  
 
O’r nifer fach iawn o holiaduron a ddychwelwyd a’r cyfweliadau/ymweliadau safle a 
gynhaliwyd, yn enwedig y rheiny yn sgil pandemig Covid-19, ymddengys nad oes 
angen ar gyfer safle tramwy neu safle parhaol o fewn y sir.  
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2. Cyflwyniad 
 
Mae Sipsiwn a Theithwyr ymhlith y grwpiau mwyaf difreintiedig o fewn y gymdeithas 
yng Nghymru, ac yn dioddef o allgáu cymdeithasol, hiliaeth, anfantais addysgol a 
disgwyliad oes byrrach na’r gymuned sefydlog. Caiff effaith eu hamodau byw ar eu 
hiechyd ei drafod mewn adroddiad gan Fudiad y Teithwyr, a gomisiynwyd gan y 
Bwrdd Iechyd Cynhwysiant Cenedlaethol, a gyhoeddwyd ar 8 Ionawr 2016.1 Daeth yr 
adroddiad i’r casgliadau canlynol: 

 nododd dau o bob tri o’r Sipsiwn a Theithwyr fod eu hiechyd yn dila, yn wael 
neu’n wael iawn  

 mae amodau byw Sipsiwn a Theithwyr yn cyfrannu’n sylweddol at eu hiechyd 
corfforol a meddyliol  

 mae amgylchedd byw, ansicrwydd ynghylch llety a gwahaniaethu cymunedol yn 
arwain at ddirywiad pellach iechyd gwael Sipsiwn a Theithwyr  

 mae angen gweithio mewn partneriaeth agosach ar draws iechyd a meysydd 
perthnasol eraill i fynd i’r afael â’r materion hyn.  

Mae Llywodraeth Cymru yn ceisio gwella’r berthynas rhwng Sipsiwn a Theithwyr a’r 
gymuned sefydlog yn ogystal â cheisio hybu gwell dealltwriaeth rhwng cymunedau. Yn 
hytrach na  
 

“byw’n gythryblus ym mhresenoldeb ei gilydd [gall y gymuned 
sefydlog a Sipsiwn a Theithwyr] fyw’n gymunedau cydlynol, gan 
dderbyn gwahaniaethau, ond heb ganiatáu i’r gwahaniaethau hynny 
ddiffinio natur y rhyngweithio rhwng grwpiau.”2 

 

Mae’r Asesiad hwn o Lety Sipsiwn a Theithwyr yn rhan annatod o’r weledigaeth hon. 

  

                                            
1 ‘Impact of insecure accommodation and the living environment on Gypsies’ and Travellers’ health’ ar 
gael yn https://www.gov.uk/government/publications/gypsy-and-traveller-health-accommodation-and-
living-environment  
2 ‘Travelling to a better future’, ar gael yn  
http://www.romaniarts.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/110928gypsytravelleren.pdf  
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3. Y fframwaith rheoleiddio  

Deddfwriaeth a chanllawiau  
Mae cyhoeddiad Llywodraeth Cymru ‘Galluogi Sipsiwn, Roma a Theithwyr’ (Mehefin 
2018) yn disodli ‘Teithio i Ddyfodol Gwell: Fframwaith Gweithredu a Chynllun Cyflenwi 
ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr’ (2014) ac mae’n amlinellu gweledigaeth Cymru ar gyfer 
cynnwys y cymunedau hyn yn rhan o’r gymdeithas yng Nghymru. Mae’r Fframwaith yn 
ceisio sicrhau bod anghenion Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu hasesu, bod cynlluniau’n 
cael eu paratoi a’u gweithredu yn fwy strategol ar eu cyfer a bod eu mynediad at 
wasanaethau yn cael ei wella. Mae’n cynnwys ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i 
weithio gydag Awdurdodau Lleol i geisio hwyluso ffordd o fyw Sipsiwn a Theithwyr a, 
thrwy hynny, wella mynediad at wasanaethau i aelwydydd Sipsiwn a Theithwyr, a 
chyflwyno safleoedd newydd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, lle bo angen, a bod hyn yn 
digwydd ochr yn ochr â rhaglen Grant Cyfalaf Safleoedd Llywodraeth Cymru. 
 
O dan Adran 101 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae’n ofyniad statudol i gynnal asesiad o 
anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr, ac yn ddyletswydd i ddarparu safleoedd pan fo’r 
asesiad yn nodi’r angen am ddarpariaeth o’r fath. Rhaid cynnal yr Asesiad o Lety 
Sipsiwn a Theithwyr o leiaf unwaith bob pum mlynedd ac yn y cyd-destun hwn 
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y canllawiau ‘Cynnal Asesiadau o Anghenion Llety 
Sipsiwn a Theithwyr’3 er mwyn cynorthwyo Awdurdodau Lleol i gynhyrchu asesiad 
cydnerth o anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal hwy. 
 
Roedd Deddf Tai (Cymru) 2014 wedi cadarnhau’r diffiniad o ‘Sipsiwn a Theithwyr’ 
drwy Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013, sef:  

(a) Personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil neu eu 
tarddiad, gan gynnwys:  

(i) personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg, eu hanghenion iechyd 
neu eu henaint eu hunain, neu anghenion addysg, anghenion iechyd 
neu henaint eu teulu neu ddibynnydd, ac ar y sail honno yn unig, wedi 
rhoi’r gorau i deithio dros dro neu yn barhaol; ac  

(ii) aelodau o grŵp trefnedig o siewmyn teithiol neu bersonau sy’n rhan o 
syrcasau teithiol (p’un a ydynt yn cyd-deithio mewn grŵp o’r fath ai 
peidio); ac 

(b) unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o nomadiaeth neu o 
fyw mewn cartref symudol.4 

 

Golyga hyn y dylai pob unigolyn o’r fath gael ei ystyried i fod â ‘Statws Sipsi’ yn 
nhermau cynllunio. Ceir crynodeb llawn o’r diffiniadau yn y Tabl  yn Atodiad 1. 

Mae Adran 56 Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 yn darparu mesurau diogelwch 

ychwanegol ar gyfer y rhai sy’n byw ar safleoedd, ac yn cadw safleoedd Sipsiwn a 

Theithwyr Awdurdod Lleol yn ogystal ag yn amlinellu’r dulliau sydd ar gael i Awdurdod 

                                            
3 Ar gael yn https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-03/cynnal-asesiadau-o-anghenion-
llety-sipsiwn-a-theithwyr.pdf    
4 Mae i’r term ‘cartref symudol’ (“mobile home”) yr ystyr y rhoddir iddo yn Adran 60 o Ddeddf Cartrefi 

Symudol (Cymru) 2013. 
 

Tudalen 327



 

Cyngor Sir Ceredigion | Y fframwaith rheoleiddio 4 

 

Lleol gydymffurfio â’r gofyniad newydd o dan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 i ateb unrhyw 

angen a nodwyd. Mae’r dulliau hynny wedi’u crynhoi isod: 

1) yr Awdurdod Lleol yn darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr.  
2) cynorthwyo aelwydydd i ddatblygu safleoedd preifat hyfyw.  
3) cynorthwyo aelwydydd i ddatblygu dulliau hyfyw dan arweiniad y gymuned 

megis Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol.  

Mae’r opsiwn o Awdurdod Lleol yn darparu safle Sipsiwn a Theithwyr yn cynnig 
cyfleoedd i’r Cyngor reoli sut mae’n dyrannu lleiniau, yn unol â Deddf Cartrefi Symudol 
(Cymru) 2013 a pholisïau dyraniad tai. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cynnig Grant 
Cyfalaf Safleoedd a fydd ar gael i awdurdodau lleol at ddiben creu a datblygu 
safleoedd o hyd at £1.5 miliwn y safle. 

Wrth ymrwymo i’r ddyletswydd o wneud darpariaethau ar gyfer unrhyw angen a 
nodwyd am lety, mae’n rhaid i’r Awdurdod Lleol ddilyn y cyngor a nodir yng 
Nghylchlythyr Cynllunio Llywodraeth Cymru 016/2014 ‘Defnyddio Amodau Cynllunio i 
Reoli Datblygu’ mewn perthynas â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr, ynghyd â 
Chylchlythyr Llywodraeth Cymru 005/2018: ‘Cynllunio ar gyfer safleoedd sipsiwn, 
teithwyr a siewmyn’ sydd wedi disodli Cylchlythyr 30/2007 ‘Canllawiau i sipsiwn a 
theithwyr sydd am gynllunio eu safleoedd carafanau eu hunain’ a Chylchlythyron 
78/91 ‘Perfformwyr Teithiol’ a 2/94 ‘Safleoedd Sipsiwn a Chynllunio’.  
 
Mae canllaw Llywodraeth Cymru ‘Dylunio Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr’ yn rhoi’r 
cyngor ymarferol gofynnol i gynorthwyo Awdurdodau Lleol i sicrhau bod eu safleoedd 
yn addas i’r diben. Bwriad y canllawiau yw cynorthwyo Awdurdodau Lleol ac eraill i 
ddatblygu a gwella safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn eu hardal, a bydd cydymffurfio 
â’r canllawiau hyn yn ffurfio rhan o asesiad Llywodraeth Cymru o geisiadau ar gyfer 
cyllid Grant Cyfalaf Safleoedd mewn perthynas â safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. 
 

Mae’r gofynion ar gyfer asesu anghenion llety a nodi safleoedd sipsiwn a amlinellir 
uchod wedi’u hadleisio ym Mharagraff 4.2.35 Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 10, 
Rhagfyr 2018) sy’n datgan: ‘Rhaid i awdurdodau lleol asesu anghenion llety teuluoedd 
Sipsiwn a Theithwyr a neilltuo safleoedd i ddiwallu’r angen dynodedig. Os yw Asesiad 
o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr yn nodi angen nas diwallwyd, dylai awdurdod 
cynllunio neilltuo digon o safleoedd yn ei gynllun datblygu er mwyn sicrhau bod modd 
bodloni’r gofynion safle dynodedig ar gyfer defnydd preswyl a/neu dramwy. Bydd 
angen i awdurdodau cynllunio ddangos bod safleoedd yn addas ar gyfer eu datblygu a 
bod modd eu darparu yn unol â’r amserlenni a nodwyd.’ 
 
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau ym mis Mai 2020 mewn perthynas â 
symud Sipsiwn a Theithwyr o safle diawdurdod yn ystod Pandemig Covid-19 a’r 
Awdurdod Lleol wedi ystyried hyn. Roedd y canllawiau’n amlinellu’r cynnydd yn yr 
anawsterau y gallai’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr eu hwynebu o ganlyniad i’r 
pandemig a hynny wedi arwain at newidiadau i’r canllawiau arferol a oedd ar waith. 
Hysbyswyd yr Awdurdod Lleol na ddylent droi gwersylloedd diawdurdod allan oni bai 
bod risg sylweddol i’r cyhoedd yn deillio o barhau i fod yn y gwersyll. Os mai troi allan 
oedd yr unig opsiwn, roedd hi’n ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i ddod o hyd i 
leoliad arall ar gyfer y Sipsiwn a Theithwyr. Roedd lles y gymuned Sipsiwn a Theithwyr 
yn flaenoriaeth hefyd gan fod y canllawiau’n cyfeirio at ddarparu mwy o doiledau a 
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blociau cawod yn ogystal â sicrhau bod archwiliadau lles yn cael eu cynnal o fewn 24 
awr ar ôl cael gwybod am y gwersyll. Roedd y bwlch rhwng carafanau hefyd yn elfen 
bwysig i’w hystyried yn ystod y pandemig, mae’r canllawiau’n cyfeirio at yr angen i 
gael bwlch o 6 metr i sicrhau y gallai preswylwyr ynysu. 
  

Cynllun Datblygu Lleol  
Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Ceredigion 2007-2022 ym mis Ebrill 
2013. Mae Polisi LU04: ‘Diwallu Amrywiaeth o Anghenion Tai’ y Cynllun yn amlinellu’r 
meini prawf sydd i’w defnyddio i benderfynu ar geisiadau cynllunio ar gyfer safleoedd 
newydd i Sipsiwn a Theithwyr neu ar gyfer estyniadau i safleoedd sy’n bodoli eisoes. 
Mae’r polisi’n cydnabod yr angen i:  
 

 “ganiatáu safleoedd newydd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr a chaniatáu 
carafanau Sipsiwn a Theithwyr pan fo tystiolaeth o’r angen am safleoedd 
aros parhaol neu dros dro; ar yr amod fod seilwaith mynediad a 
chyfleustodau ar gael; cânt eu lleoli fel eu bod yn cynnig mynediad at 
wasanaethau addysg ac iechyd ac yn sicrhau diogelwch y deiliaid; ac y cânt 
eu hadeiladu’n unol â’r safonau sydd wedi’u nodi ar gyfer safleoedd Sipsiwn 
a Theithwyr” 
(Cyngor Sir Ceredigion, 2013, Cyfrol 1, t. 77) 
 

Gan na ddaethpwyd o hyd i dystiolaeth o angen am safle cyhoeddus yng 
Ngheredigion yn yr asesiadau o anghenion Sipsiwn a Theithwyr a gynhaliwyd 
yn 2011 ac yn 2015/16, ac na amlygwyd chwaith fod poblogaethau digonol yn 
teithio trwy Geredigion i gyfiawnhau datblygu safle tramwy parhaol, nid oes 
unrhyw ddyraniadau safle penodol yn y CDLl ar hyn o bryd. Felly, mae’r CDLl yn 
defnyddio meini prawf a geir mewn polisi wrth ystyried cynigion ar gyfer 
safleoedd Sipsiwn a Theithwyr. 
 
O ran y CDLl, mae’r sianeli i’w dilyn er mwyn i asesiadau o lety lywio’r broses 
gynllunio wedi’u hamlinellu yn Ffigur 1 isod. 
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Ffigur 1: Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn, Teithwyr a Siewmyn (Cylchlythyr Llywodraeth 
Cymru 2018) 
 
Bydd yr asesiad hwn yn llywio’r paratoi ar gyfer CDLl newydd Ceredigion ar gyfer y 
cyfnod 2018-2033. Mae Polisi Cynllunio Cymru (Rhifyn 11, Chwefror 2021) paragraff 
4.2.35 yn datgan: ‘Wrth lunio polisïau, dylai awdurdodau cynllunio ymgynghori â 
darparwyr tai cymdeithasol, cynrychiolwyr cymunedau Sipsiwn a Theithwyr a 
thirfeddianwyr mewn ardaloedd sy’n debygol o fod yn briodol ar gyfer darparu 
safleoedd. Dylid cynnal yr ymgynghoriad mewn ffordd sy’n gyson â Chynllun Cynnwys 
Cymunedau’r awdurdod cynllunio.’ 
 
Nid yw’r asesiad hwn wedi nodi angen posibl am safle i Sipsiwn a Theithwyr. 
 
Os cyfyd angen yn ystod cyfnod y cynllun, caiff cynigion eu hystyried er mwyn 
cydymffurfio â Pholisi LU04. Mae’r awdurdod wedi adolygu polisi LU04 yn y CDLl ac 
mae’n dal i ystyried ei fod yn addas i’r diben.  
 
Polisi LU04:  
Diwallu Amrywiaeth o Anghenion Tai 
 
Mae’r CDLl yn darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion tai ar sail asesiad cyffredinol 
o’r anghenion hynny fel a ganlyn:  
1. Trwy ganiatáu safleoedd newydd ar gyfer sipsiwn a theithwyr a chaniatáu carafanau 
sipsiwn a theithwyr:  
i. lle mae tystiolaeth o’r angen am safleoedd aros parhaol neu dros dro;  
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ii. ar yr amod fod seilwaith mynediad a chyfleustodau ar gael;  
iii. cânt eu lleoli fel eu bod yn cynnig mynediad at wasanaethau addysg ac iechyd ac 
yn sicrhau diogelwch y deiliaid; a  
iv. chânt eu hadeiladu’n unol â’r safonau sydd wedi’u nodi ar gyfer safleoedd Sipsiwn 

a Theithwyr. 
 
Mae cynllun newydd 2018-2033 wedi’i ohirio yng Ngheredigion ar hyn o bryd yn 
rhannol oherwydd effaith pandemig Covid-19 ac yn fwy diweddar oherwydd y 
canllawiau cynllunio interim a gyhoeddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru mewn 
perthynas â ffosfad ar afon Teifi sy’n Ardal Cadwraeth Arbennig.5 I bob pwrpas, mae’r 
canllawiau hyn yn rhoi embargo ar ddatblygiadau yn y dyfodol ar draws ardal yr 
effeithir arni yn y sir, sef 44.6% o dir Ceredigion, ac ar unrhyw ddatblygiadau a allai 
gynyddu dŵr gwastraff, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr. Ar hyn o bryd, mae tîm y CDLl yn canolbwyntio ar ddatblygu Bwrdd Rheoli 
Maetholion ac yn chwilio am atebion a mesurau lliniaru ar gyfer Ffosffadau a 
maetholion eraill ledled y sir.  

                                            
5 Cyfoeth Naturiol Cymru / Cyngor i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar 
afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i ffosfforws  
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4. Y sefyllfa bresennol 
 
Mae’r ddarpariaeth bresennol o ran llety yng Ngheredigion fel a ganlyn: 
 

 Nid oes unrhyw safleoedd awdurdod lleol yn y sir ar gyfer Sipsiwn, Teithwyr 
neu Siewmyn. 

 

 Mae un safle mewn perchnogaeth breifat, sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio, 
ac sydd â lle i bum carafán. Bydd pob un o’r llefydd yn darparu ar gyfer 
anghenion cynyddol y teulu am y cyfnod hyd at 2033.  

 

 Mae tair aelwyd o Sipsiwn a Theithwyr y gwyddys amdanynt, gydag anghenion 
y teuluoedd hyn wedi eu diwallu gan lety brics a morter.  
 

 Ceir un safle diawdurdod a phan ymwelir â’r safle o dro i dro, gwelwyd bod yno 
ddwy garafán statig a dwy garafán deithiol, ond yn ôl cyfrif y carafanau, mae 
hyd at 13 carafán wedi meddiannu’r safle wrth fonitro mewn blynyddoedd 
blaenorol. Daw mewnlifiad carafanau yn bennaf yn ystod y cyfnod Mawrth-
Hydref.  
 

 Mae gwersylloedd diawdurdod achlysurol wrth i grwpiau o Deithwyr deithio 
drwy Geredigion er bod hyn yn ysbeidiol ei natur ac wedi bod yn gyfyngedig 
iawn yn sgil pandemig Covid-19 dros y ddwy flynedd ddiwethaf o fonitro. 
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5. Methodoleg yr Astudiaeth 
 
Oherwydd mai prin oedd yr angen a nodwyd mewn asesiadau blaenorol, her fawr 
oedd sefydlu cysylltiad gydag aelwydydd a fyddai cytuno i gael eu cyfweld ar gyfer 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2019. Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd grwpiau 
llywio drwy gydol 2019 ac ymysg y sawl a fynychodd roedd y canlynol: 
 

Rheolwr Corfforaethol Gwasanaethau Tai, Cyngor Sir Ceredigion  
Swyddog Strategaeth Dai a Monitro, Cyngor Sir Ceredigion  
Cynghorwyr /Aelodau Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer y portffolios canlynol:  

 Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol ynghyd â Thai  

 Economi ac Adfywio (sy’n cynnwys Cynllunio)  

 Gwasanaethau Cyllid a Chaffael a Gwasanaethau Diogelu’r Cyhoedd  
 
Swyddog Ymgysylltu a Chydraddoldeb, Cyngor Sir Ceredigion  
Cynorthwywr Rheoli Datblygu (Cydymffurfio), Cyngor Sir Ceredigion  
Arweinydd Tîm Rheoli Datblygu (Cydymffurfio), Cyngor Sir Ceredigion  
Swyddog Iechyd Amgylcheddol sy’n gyfrifol am y cyfrif carafanau, Cyngor Sir 
Ceredigion  
Rheolwr Perfformio ac Ymchwilio, Cyngor Sir Ceredigion  
Swyddog Ymchwil, Cyngor Sir Ceredigion  
Cynorthwywr Ymchwil, Cyngor Sir Ceredigion  
Swyddog Polisi Cynllunio, Cyngor Sir Ceredigion  
Rheolwr Polisi Cynllunio, Cyngor Sir Ceredigion  
Rheolwr Corfforaethol y Gwasanaethau Cynllunio, Cyngor Sir Ceredigion  
Rheolwr Gwasanaethau (Rheoli Datblygu), Cyngor Sir Ceredigion 
Cyfreithiwr, Cyngor Sir Ceredigion  
Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol  
Cynrychiolydd o Fwrdd Iechyd Hywel Dda  
Cynrychiolydd o Teithio Ymlaen 
Cynrychiolydd o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr o Sir Benfro 
Cynrychiolydd o Heddlu Dyfed Powys  

 
Yn anffodus, nid oedd unrhyw un o aelodau’r gymuned Teithwyr a Sipsiwn yng 
Ngheredigion yn barod i gymryd rhan yng nghyfarfodydd y grŵp llywio. Mynychwyd y 
cyfarfodydd gan gynrychiolydd y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Benfro i roi 
dealltwriaeth ehangach ond yn anffodus nid oedd yr unigolyn hwnnw yn gwybod am 
gyswllt yng Ngheredigion y gallem gysylltu â nhw i ofyn iddynt fynychu.  
 
Roedd pawb oedd ynghlwm â’r broses ymgysylltu â’r Asesiad o Lety Sipsiwn a 
Theithwyr yn deall Diffiniad Deddfau Tai o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr. Roeddent i 
gyd wedi’u cynnwys yng ngrŵp llywio Sipsiwn a Theithwyr ac yn rhan o’r gwaith yn 
paratoi’r asesiad, yn enwedig o ran defnyddio gwybodaeth gynllunio. 
 
Ymrwymodd Cyngor Sir Ceredigion i ddiweddaru’r astudiaeth yn fewnol, ar sail sgiliau 
ac arbenigedd staff a oedd wedi cwblhau asesiadau blaenorol a grŵp llywio yr 
Asesiad Llety presennol a’r ddeialog reolaidd ymysg rhanddeiliaid perthnasol yng 
Ngheredigion. Cadwyd mewn cysylltiad rheolaidd gyda’r awdurdodau cyfagos, yn 
enwedig Sir Gâr a Sir Benfro. Mynychodd y Cydlynydd Cydlyniant Cymunedol 
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Rhanbarthol y grŵp llywio ar gyfer Ceredigion ac roedd yn gallu cynnig trosolwg ar 
gyfer Canolbarth a Gorllewin Cymru. 

Ffynonellau data  
Cynhaliwyd astudiaeth ddesg i asesu’r holl ffynonellau data eilaidd a allai gynorthwyo i 
nodi cysylltiadau posibl ac estynnwyd cwmpas yr astudiaeth wrth i bosibiliadau eraill 
ddod i’r amlwg. 

Cyfrifiad 2011  
Er nad yw’n darparu unrhyw wybodaeth am Deithwyr Newydd neu Siewmyn, am y tro 
cyntaf erioed yn 2011 roedd y dewisiadau grŵp ethnig yn y Cyfrifiad yn cynnwys y 
categori ‘Gwyn: Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig,’ gan ddarparu’r man cychwyn ar gyfer 
asesu maint posibl y boblogaeth darged yn y sir. Nododd cyfanswm o 74 o unigolion a 
breswyliai fel arfer yng Ngheredigion eu bod yn Sipsiwn neu’n Deithwyr Gwyddelig ac 
mae Tabl 1 a Ffigur 1 isod yn dangos dadansoddiad o’r boblogaeth hon fesul ward. 
 
Gan mai sir wledig â phoblogaeth wasgaredig yw Ceredigion, mae wardiau yn tueddu i 
gwmpasu ardaloedd gweddol fawr ac nid oes unrhyw grynhoad amlwg o’r boblogaeth 
darged mewn unrhyw leoliad penodol. Y nifer mwyaf o unigolion a gofnodwyd mewn 
unrhyw ward yn y sir oedd 12, mewn 23 o wardiau cofnodwyd pump neu lai o 
breswylwyr a oedd yn perthyn i’r grŵp ethnig hwn ac nid oedd unrhyw aelodau o’r 
grŵp ethnig hwn mewn 14 allan o’r 40 ward. 
 
Tabl 1: Nifer yr unigolion a nododd eu bod yn Sipsi neu’n Deithiwr Gwyddelig, fesul Ward 

Ward 2011 
Pob 

preswylydd 
arferol  

Gwyn: Sipsi 
neu Deithiwr 
Gwyddelig  

W05000357 : Aberaeron 1,422 0 

W05000358 : Aber-porth 2,374 7 

W05000359 : Aberteifi-Mwldan 1,784 0 

W05000360 : Aberteifi-Rhyd-y-Fuwch 1,226 0 

W05000361 : Aberteifi-Teifi 1,174 1 

W05000362 : Aberystwyth Bronglais 2,075 1 

W05000363 : Aberystwyth Canol/Central 2,471 4 

W05000364 : Aberystwyth Gogledd/North 2,641 4 

W05000365 : Aberystwyth Penparcau 3,122 0 

W05000366 : Aberystwyth Rheidol 2,731 1 

W05000367 : Beulah 1,627 0 

W05000368 : Borth 2,078 0 

W05000369 : Capel Dewi 1,293 0 

W05000370 : Ceulanamaesmawr 1,910 1 

W05000371 : Ciliau Aeron 1,974 1 

W05000372 : Faenor 2,545 1 

W05000373 : Llanbedr Pont Steffan 2,970 12 

W05000374 : Llanarth 1,616 1 

W05000375 : Llanbadarn Fawr-Padarn 1,042 1 

W05000376 : Llanbadarn Fawr-Sulien 2,338 1 

W05000377 : Llandyfriog 1,835 1 
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Ward 2011 
Pob 

preswylydd 
arferol  

Gwyn: Sipsi 
neu Deithiwr 
Gwyddelig  

W05000378 : Llandysilio-gogo 1,979 0 

W05000379 : Llandysul: y dref 1,439 3 

W05000380 : Llanfarian 1,541 0 

W05000381 : Llanfihangel Ystrad 2,037 8 

W05000382 : Llangeitho 1,459 0 

W05000383 : Llangybi 1,484 4 

W05000384 : Llanrhystud 1,562 0 

W05000385 : Llansanffraed 2,386 2 

W05000386 : Llanwenog 1,854 2 

W05000387 : Lledrod 2,209 3 

W05000388 : Melindwr 2,020 1 

W05000389 : Ceinewydd 1,082 0 

W05000391 : Pen-parc 2,308 4 

W05000390 : Penbryn 2,045 1 

W05000392 : Tirymynach 1,901 0 

W05000393 : Trefeurig 1,771 0 

W05000394 : Tregaron 1,213 2 

W05000395 : Troedyraur 1,310 2 

W05000396 : Ystwyth 2,074 5 

DS: Er mwyn gwarchod rhag datgelu gwybodaeth bersonol, mae cofnodion wedi cael eu cyfnewid 
rhwng gwahanol ardaloedd daearyddol. Caiff rhai cyfrifiadau eu heffeithio, yn arbennig cyfrifiadau bach 
yn yr ardaloedd daearyddol isaf. 
 
Ffynhonnell: Cyfrifiad ONS 2011  

 
Cofnodir y 74 unigolyn hyn mewn 29 o aelwydydd, gyda 21 ohonynt yn byw mewn tai neu 
fyngalos, 5 mewn fflatiau, maisonettes neu mewn rhandai a dim ond tri mewn carafanau 
neu strwythurau symudol neu dros dro eraill. Fodd bynnag, cydnabyddir yn gyffredinol bod 
ffigurau’r Cyfrifiad yn tanamcangyfrif cyfanswm y boblogaeth, a hynny am amryw 
resymau. 
 

Mae’n bwysig nodi nad oedd y rhan fwyaf o’r boblogaeth Sipsiwn a Theithwyr 
Gwyddelig yn byw mewn carafanau. Yn y sir gyfan, mae Cyfrifiad 2011 yn cofnodi bod 
389 o aelwydydd yn byw mewn carafán neu gartref symudol arall. Er ei bod efallai yn 
demtasiwn i gymryd bod byw mewn carafán yn golygu bod gan rywun ffordd o fyw 
nomadaidd neu draddodiad diwylliannol o nomadiaeth, nid yw tystiolaeth y Cyfrifiad yn 
cadarnhau hyn. Yng Ngheredigion, mae’n eithaf cyffredin i fyw mewn carafán ar y 
safle wrth adeiladu tŷ ac mae nifer o feysydd carafanau lle ceir preswylwyr parhaol 
nad yw’n cyfrif eu hunain yn aelodau o’r boblogaeth Sipsiwn a Theithwyr Gwyddelig. 
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Ffynhonnell: Cyfrifiad ONS 2011 

 
Ffigur 1: Dosbarthiad Sipsiwn neu Deithwyr Gwyddelig fesul Ward o Gyfrifiad 2011 

Y Cyfrif Carafanau Chwe-misol  
Mae pob awdurdod lleol yng Nghymru yn cynnal cyfrif carafanau chwe-misol ar 
ddyddiad penodol ym mis Ionawr a mis Gorffennaf bob blwyddyn. Mae canlyniad y 
cyfrif diweddaraf ym mis Gorffennaf 2021 yn cofnodi nad oedd unrhyw garafanau ar 
safleoedd awdurdodedig na safleoedd diawdurdod. Ers mis Gorffennaf 2007, nodwyd 
mwyafrif o 10 safle diawdurdod mewn unrhyw gyfrif, sy’n rhoi rhyw arwydd o 
dueddiadau parthed yr angen am leiniau tramwy. Ers 1991 ni chofnodwyd mwy na 
thair carafán ar ddeg mewn unrhyw flwyddyn ac mewn rhai blynyddoedd eraill ni 
chofnodwyd yr un garafán o gwbl. 

Mae’r graff canlynol yn dangos nifer y carafanau ar safleoedd awdurdodedig a 
diawdurdod yng Ngheredigion rhwng Gorffennaf 2007 a Gorffennaf 2021. Mae’n glir 
o’r graff nad oes unrhyw safle awdurdodedig yng Ngheredigion ar wahân i’r un sydd â 
chaniatâd cynllunio ar gyfer 5 llain, a gafodd ei gyfrif yn ystod cyfrif carafanau mis 
Gorffennaf 2018. Mae hi’n amlwg y cafwyd cynnydd yn nifer y carafanau ar safleoedd 
diawdurdod rhwng 2016 a 2017, gan i nifer y carafanau gynyddu o 5 i 13 yn ystod yr 
haf ac mae wedi aros yn gyson ar 13 yn ystod y ddau haf dilynol. Digon tebyg oedd 

nifer y carafanau ar safleoedd diawdurdod yng Ngheredigion yn ystod Gorffennaf 
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2009 a Gorffennaf 2010, gyda 9 a 10 o garafanau wedi eu cyfrif yn y naill flwyddyn a’r 
llall. Er hynny, cafwyd gostyngiad sydyn yn nifer y carafanau ar safleoedd diawdurdod 
ers mis Ionawr 2020, gostyngodd i 2 ac yna roedd yn 0 ar gyfer y 3 chyfrif canlynol. 
Mae’r gwahaniaeth rhwng nifer y carafanau a gafodd eu cyfrif ar safleoedd 
diawdurdod yn ystod y cyfrif ym mis Ionawr a mis Gorffennaf yn dangos eu patrymau 
teithiol tymhorol i Geredigion yn ystod yr haf, gan y tuedda’r niferoedd i fod ar eu 
huchaf ym mis Gorffennaf pan gynhelir y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd. Eto, mae’r 
niferoedd cymharol isel o garafanau a gafodd eu cyfrif ar safleoedd diawdurdod ers 
2007 yn amlygu’r ffaith bod nifer aelodau’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yng 
Ngheredigion yn isel ac mae hyn yn cyfateb i’r diffyg ymateb a gawsom i’n hymdrech i 
ymgysylltu.  

  
Ffynhonnell: Cyfrif Carafanau gan Lywodraeth Cymru (2007 – 2021) 

Mae’r graff hwn yn dangos nifer y safleoedd Sipsiwn a Theithwyr awdurdodedig a 
diawdurdod yng Ngheredigion rhwng Gorffennaf 2007 a Gorffennaf 2021. Mae’r un 
safle awdurdodedig a gofnodwyd yn y cyfrif yn ystod Gorffennaf 2018 yn cyfateb i’r 5 
carafán a oedd wedi eu parcio yn y lleiniau yn y safle preifat oedd â chaniatâd 
cynllunio. Wrth asesu’r newid yn nifer y gwersylloedd diawdurdod, mae’r graff hwn yn 
dangos yn glir bod pob un o’r 13 carafán ar y safleoedd diawdurdod a ddangosir yn y 
graff uchod wedi eu lleoli ar un safle gan mai dim ond un safle diawdurdod a 
gofnodwyd yn ystod cyfrif Gorffennaf 2018 a Gorffennaf 2019. Mae nifer y safleoedd 
yng Ngheredigion wedi bod yn gyson isel ers 2017 ond wedi lleihau eto i 0 safle ers 
mis Gorffennaf 2021. 
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Ffynhonnell: Cyfrif Carafanau gan Lywodraeth Cymru (2007–2021) 

Fodd bynnag, gan mai dim ond y gwersylloedd hynny y mae’r awdurdod yn 
ymwybodol ohonynt sydd wedi’u cofnodi yn y cyfrif carafanau ac oherwydd ei fod wedi 
ei gyfyngu i ddau ddiwrnod y flwyddyn, ni ellir ystyried ei fod yn rhoi asesiad cywir o 
anghenion llety na phatrymau teithio. Gan ei fod yn cofnodi carafanau yn hytrach nag 
aelwydydd, ni all ganfod unrhyw achosion o orboblogi. Nid yw ychwaith fel rheol yn 
gofyn am ymgysylltu â’r meddianwyr ac felly efallai nad yw rhai gwersylloedd yn 
gysylltiedig o gwbl â’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr. 

System Fyw ar gyfer Cyfrif Carafanau 
Ers yr asesiad diwethaf yn 2015, datblygwyd y system fyw ar-lein ar gyfer cyfrif 
carafanau ac mae wedi darparu ffordd well o fonitro patrymau mudo Sipsiwn a 
Theithwyr, gan fod gwersylloedd yn cael eu cofnodi mewn amser real yn hytrach nag 
ar amserau penodol yn y flwyddyn. Mae monitro’r gwersylloedd hefyd yn cynnig darlun 
mwy cynhwysfawr i’r Cyngor o’r adegau a’r modd y defnyddir llwybrau tramwy a chan 
bwy (atodiad 5). 
 
Wrth asesu’r cyfrif byw ar gyfer carafanau gwelwyd bod nifer o garafanau wedi eu 
cofnodi ar Dir Comin Llangybi. Mae’r cofnodion hynny’n cyfateb i ddau unigolyn a 
oedd yn byw mewn gwersylloedd diawdurdod ar y Comin am flynyddoedd. Symudodd 
y rhain i dai cymdeithasol ym mis Ebrill 2016 ac felly caewyd y cofnod ar y system yn 
2017. Mae cilfan Llangybi hefyd wedi ei chofnodi ar y system, defnyddid y gilfan hon 
yn aml gan un o’r perchnogion carafán y cofnodwyd eu bod yn aros ar y comin. 
Byddent yn achlysurol yn teithio i Aberystwyth, ac felly byddent yn penderfynu 
gwersylla yn y gilfan yn hytrach na dychwelyd i’r comin. 
 

Nodwyd Corner Wood yn gofnod yn y system ar sawl achlysur. Fe’i nodwyd yn wersyll 
diawdurdod ond wedi ymholiadau pellach, deallwyd nad yw’r meddianwyr yn hawlio 
statws Sipsiwn neu Deithwyr, felly diystyrwyd y gwersyll hwn o’r asesiad. Mae hanes 
hir o orfodaeth ar y safle hwn, a hyn yn parhau yn dilyn gwrthod cais cynllunio ar y 
safle. 
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Cofnodwyd grŵp o deithwyr ym Maes Parcio Stryd y Cei, Aberteifi ar 15/06/2017 pan 
nodwyd 8 o garafanau a 5 fan. Roeddent yn disgwyl am grŵp arall i gyrraedd o Sir 
Fôn ac yn ddiweddarach fe symudasant i Barc Busnes Llandysul. Mae’r cofnod sy’n 
cyfeirio at Landysul yn datgan fod 16 o garafanau wedi’u cofnodi, felly mae’n debyg 
bod yr unigolion o Sir Fôn wedi ymuno â’r grŵp y cyfeiriwyd ato uchod erbyn iddynt 
symud i Landysul. Dim ond rhwng 13/07/2017 a 20/07/2017 yr oeddent ar y safle a 
dim ond aros yno wrth iddynt fynd ar eu taith yr oeddent. Mae hyn yn amlygu 
patrymau tramwyo yn hytrach nag yn amlygu’r angen am safle awdurdodedig yng 
Ngheredigion. 
 
Roedd tri chofnod ar wahân sy’n amlygu’r ffaith y gall fod angen safle tramwy yng 
Ngheredigion yn hytrach na safle preswyl parhaol.  
 
• Cofnodwyd 11 o garafanau ar dir Parc Teifi ar 21/07/2017, er y caewyd y 
cofnod ar 3 Awst 2017, felly mae’n debyg mai ar eu taith yr oeddent ac nad oes angen 
safle awdurdodedig. Tir Llywodraeth Cymru yw’r stad ddiwydiannol lle’r oeddent yn 
aros.  
• Cofnodwyd 11 o garafanau ar feysydd chwarae Penweddig ar 25 Gorffennaf 
2018 ond roeddent wedi gadael y safle o fewn wythnos yn dilyn gwrandawiad llys ar 1 
Awst. Mae’n debyg mai ar eu taith yr oedd meddianwyr y carafanau hyn hefyd, gan 
fod y dyddiad yn weddol agos at ddyddiad Sioe Frenhinol Cymru, felly gallent fod yn 
anelu am Lanelwedd.  
• Cofnodwyd 6 o garafanau ym maes Parcio Lôn Rookery am 4 diwrnod ar 3 
Medi 2018. Gan fod y carafanau ar y safle am gyn lleied o amser, mae’n debyg mai ar 
eu taith yr oedd y bobl hyn ac wedi aros yn Llanbedr Pont Steffan wrth iddynt deithio i 
leoliad arall.  
 
Yr unig wersyll diawdurdod ar y system fyw lle ceir cofnod o weithgareddau yw Plwmp. 
Cyfrifwyd 13 o garafanau ar y safle ym mis Gorffennaf 2018 ond roeddent wedi gadael 
erbyn mis Hydref 2018. Ers 2018 dim ond gwersylloedd ar safle Plwmp sydd wedi’u 
cofnodi ar y system fyw i gyfrif carafanau. Cofnodwyd 8 o garafanau ar y safle yn 
2019, yna syrthiodd y nifer i 0 yn 2020 hyd at fis Gorffennaf 2021 – gallai hyn fod 
oherwydd pandemig Covid-19. Erbyn mis Awst 2021 cofnodwyd 6 o garafanau ar y 
safle er bod y rhain wedi gadael ers hynny gan fod 2 garafán symudol yno pan 
ymwelodd y Swyddog Tai ym mis Hydref 2021 ond nid oedd unrhyw un ar y safle. 
Mynychu gweithgareddau diwylliannol oedd y rheswm a roddwyd dros fod yn yr ardal 
ac felly mae’r ffaith eu bod yma am ychydig o fisoedd yn amlygu’r angen am safle 
tramwy i alluogi pobl sy’n mynychu digwyddiadau i aros am gyfnod o amser. Er hynny, 
mae’n glir eu bod yno am gyfnod estynedig o fisoedd gan fod cofnod arall ym mis 
Mawrth 2019 yn nodi bod 8 o garafanau ar y safle, gallai hyn olygu na fyddai safle 
tramwy yn cael ei ystyried yn briodol gan eu bod ar safle am gyfnod hwy na thri mis. 
Eto, credir bod aelodau amrywiol o’r teulu yn mynd a dod ac felly efallai eu bod ar y 
safle am lai na thri mis. Pe datblygid safle tramwy awdurdodedig, gellid monitro’r 
aelodau ar y safle drwy gytundeb rhwng y cyngor a’r preswylwyr. Yn sgil ymgysylltu 
pellach â phreswylwyr y safle ddiwedd mis Gorffennaf 2021, sylweddolwyd na fyddai 
ganddynt ddiddordeb mewn defnyddio safle tramwy gan eu bod bob amser wedi dod i 
Plwmp ac na fyddent am aros mewn unrhyw leoliad arall. Mae trafodaethau wedi bod 
ar y gweill gyda’r preswylwyr dros dro a’r tirfeddiannwr ond nid ydynt wedi arwain at 
fawr ddim datblygiad o ran rheoleiddio’r safle. Mae’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn 
amrywiol ac yn wahanol dros yr haf gan eu bod yn y bôn yn defnyddio’r safle fel llain 
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gwyliau o fath gyda nifer o deuluoedd yn defnyddio’r safle ar wahanol adegau, mae’r 
tirfeddiannwr wedi bod yn wael ei iechyd ac wedi ceisio lleihau nifer yr ymwelwyr ond 
yn amharod ar hyn o bryd i reoleiddio’r safle drwy’r system gynllunio ac yn mynegi 
awydd cryf i gael llai o ddefnydd ar y safle dros amser. 
 
Yn gyffredinol, mae lleoliadau’r gwersylloedd yn dangos bod yr angen pennaf am safle 
tramwy yn ne’r sir. Er hynny, y farn a wnaed yn glir gan y gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr yw petai safle yn cael ei ddarparu yna ni fyddent yn dewis ei ddefnyddio, 
gan eu bod yn ymweld â’r lleoliad penodol ym Mhlwmp mewn cyd-destun hanesyddol 
ac nad ydynt yn chwilio am drefniant ffurfiol ar gyfer safle amgen gyda’r Awdurdod 
Lleol. 

Canfyddiadau Astudiaeth Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr 2015/16 
Yn dilyn cyflwyno gofyniad statudol Deddf Tai (Cymru) 2014 i gael Asesiad Llety 
Sipsiwn a Theithwyr, comisiynwyd asesiad yn 2015 a’i gynnal yn 2016. Ni ddaeth yr 
asesiad i’r penderfyniad bod angen i’r awdurdod lleol ddarparu safle parhaol na safle 
tramwy. Yn wir, darganfu’r astudiaeth fod Sipsiwn a Theithwyr a oedd yn byw yn yr 
ardal yn aml wedi symud i Geredigion i gael mwy o ryddid ac felly ni fyddent yn 
dymuno byw ar safle cyhoeddus ochr yn ochr â theuluoedd eraill. Hefyd, tra bo 
gwersylloedd diawdurdod yn ymddangos yn y sir, yn arbennig oddeutu cyfnod Sioe 
Frenhinol Cymru, nid oedd tystiolaeth glir bod yr angen i’r graddau y gellid cyfiawnhau 
datblygu safle tramwy parhaol.  
 

Nododd yr astudiaeth yr angen am ddau safle preifat yn ystod y pum mlynedd nesaf, 
gyda’r ddau safle yn gallu lletya un teulu yr un. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar 
ddiwedd 2010 i un safle preifat gyda lle i bum llain ar gyfer teulu o Sipsiwn Teithiol ond 
gosodwyd amodau personol cyfyngedig a thros dro. Diddymwyd yr amodau hyn drwy’r 
broses apêl yn 2013 ac mae’r safle yn cael ei feddiannu ar hyn o bryd gan y teulu, dan 
amodau safonol Sipsiwn a Theithwyr.  

 

Nid oedd meddianwyr y safle arall yn ystyried eu hunain yn Sipsiwn nac yn Deithwyr 
ac felly ni chawsant eu hystyried yn yr asesiad. 

Tai a Digartrefedd 
Ers yr asesiad blaenorol o lety Sipsiwn a Theithwyr, gwnaethpwyd cynnydd yn y dull o 
gofnodi ethnigrwydd wrth fonitro tai fforddiadwy yng Ngheredigion. O ganlyniad i hyn, 
cysylltwyd â’r adran dai i geisio canfod aelwydydd o Sipsiwn a Theithwyr sydd mewn 
llety brics a morter. Yn anffodus, o blith y pedwar unigolyn a ganfuwyd yn ein system, 
roedd tri yn byw y tu allan i’r sir ar y pryd ac felly yn annhebygol o fod eisiau llety yng 
Ngheredigion ac wedi cysylltu â’r pedwerydd, sef unigolyn oedrannus, canfuwyd bod 
yr unigolyn hwnnw eisoes wedi cofrestru ei angen am lety gwarchod brics a morter.  
 
Roedd un o’r rhai a oedd yn byw ar y pryd mewn carafán breifat wedi’i rhentu ac 
islaw’r safon. Roedd wedi cofrestru’r angen am lety brics a morter a’r Gwasanaeth 
Tai/Digartrefedd yn delio â’r achos. Nid oedd yn glir a oedd yr ymatebydd yn bodloni’r 
diffiniad Sipsiwn a Theithwyr yn y Ddeddf Tai ai peidio, felly aethpwyd ati i geisio 
penderfynu ar hyn drwy gadarnhau a oedd hanes o nomadiaeth ac ati. Roedd yr 
Awdurdod Lleol wrthi’n gwneud ymholiadau ac yn cael barn gyfreithiol pan adawodd yr 
unigolyn y sir. 
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Yn anffodus, nid oes gan Deithwyr yr Oes Newydd ddosbarth diffiniedig yn ein 
cofrestrau, felly nid ydynt yn dangos fel grŵp penodol yn ein cofnodion ac felly mae’n 
anodd iawn ymgysylltu â nhw ledled y sir. At hynny, nid oes corff cynrychioliadol i 
gynorthwyo â’r ymgysylltu, nid yw swyddogion Teithio Ymlaen wedi gallu nodi unrhyw 
gyfleoedd. Felly, aethom ati i geisio estyn allan at Deithwyr Newydd drwy 
gyhoeddusrwydd megis hysbysebu’r asesiad ar y cyfryngau cymdeithasol a gosod 
posteri mewn mannau cyhoeddus, ond ni ddaeth dim o hyn. Mae data anghyflawn ar 
system gynllunio’r Cyngor wedi cymhlethu dadansoddi pellach i geisio nodi carafanau 
diawdurdod, felly hefyd nifer mawr iawn y cŵynion am garafanau gan nad ydynt wedi’u 
diffinio o ran a ydynt wedi’u meddiannu ai peidio, a ydynt yn seiliedig ar dwristiaeth, a 
ydynt yn rhai teithiol, yn rhai sefydlog, dros dro neu’n barhaol etc. O’r herwydd nid oes 
mecanwaith ffurfiol yn bodoli i hidlo Teithwyr yr Oes Newydd a allai fod heb eu 
hadnabod. 

Addysg 
Ar hyn o bryd nid oes unrhyw wasanaethau addysg teithwyr yn gweithredu yng 
Ngheredigion: ni wnaethpwyd unrhyw geisiadau am gyllid perthnasol yn y 
blynyddoedd diwethaf a hynny ar sail y nifer fach iawn o blant o deuluoedd y nodir eu 
bod yn sipsiwn neu’n deithwyr yn y sir. Fel rhan o’r Asesiad o Lety Sipsiwn a 
Theithwyr, 

 Anfonwyd llythyron at bob ysgol yn y sir yn gofyn iddynt arddangos posteri yn yr 
ysgolion neu gyfleu gwybodaeth yn gyfrinachol i unrhyw deuluoedd y gwyddent 
amdanynt, gan roi gwybod iddynt am yr asesiad.  

 Cysylltwyd â Chanolfannau Teulu yng Ngheredigion mewn ymgais i gael 
gwybodaeth am unrhyw deuluoedd Sipsiwn neu Deithwyr a fyddai efallai’n 
dymuno bod yn rhan o’r asesiad ond yn anffodus ni chafwyd unrhyw ymateb 
ganddynt.  

 Cysylltwyd â chynrychiolydd o GO Wales, y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio 
Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS) a’r Gwasanaethau Ieuenctid, gan y 
byddent hwy’n gwybod efallai am aelodau o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr o 
fewn y system addysg, ond ni arweiniodd hyn at unrhyw drywydd newydd.  

 

Cynllunio a Gorfodi 
Gofynnwyd i Swyddogion Rheoli Datblygu a Gorfodi ddarparu arweiniad ar batrymau 
teithio a cheisiadau cynllunio. Mae cydweithwyr cynllunio yn ymwybodol o'r Ddeddf a’r 
diffiniad drwy fod yn gysylltiedig â llunio’r asesiad a thrwy fod yn aelodau o Grŵp 
Llywio Sipsiwn a Theithwyr.  
 
Aethpwyd ati’n systemig i edrych ar gofnodion i geisio penderfynu a oes angen 
ymchwilio ymhellach i unrhyw safleoedd penodol. Trefnwyd cyfarfodydd gyda’r tîm 
Rheoli Datblygu i drafod eu gwybodaeth am achosion yn gysylltiedig â Sipsiwn a 
Theithwyr ac a fyddai modd penderfynu ar unrhyw angen. Fel rhan gyfansoddol o’r 
grŵp llywio ac yn dilyn ymchwiliad helaeth i systemau data’r cyngor, penderfynwyd 
nad oedd yn ymarferol adolygu pob achos yn ymwneud â charafanau o ystyried y nifer 
fawr o safleoedd carafanau, a cheisiadau a chwynion gorfodi cysylltiedig yng 
Ngheredigion. Fodd bynnag, ymchwiliwyd i’r system gynllunio fewnol am gyfnod o 5 
mlynedd rhwng 2016–2021 gan chwilio am dermau yn ymwneud â charafanau a 
dychwelwyd y canlyniadau canlynol: 
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1. 105 o geisiadau cynllunio – y mwyafrif yn ymwneud â chael carafán breswyl 
dros dro wrth wneud gwaith adeiladu, darparu carafanau fel llety ategol i 
annedd neu weithgaredd sy’n gysylltiedig â busnes yn ymwneud â charafanau. 
Roedd nifer fach o dystysgrifau yn ymwneud â chadw carafanau fel llety 
preswyl (dim un yn nodi i fod yn Sipsiwn a Theithwyr). 

2. 111 o ymholiadau gorfodi yn ymwneud â’r term carafán, mae’n ddigon posibl 
bod gweithgarwch ar achosion o’r fath yn dal ymlaen, ond mae diffygion hysbys 
yn ein hadnoddau gorfodi yn golygu bod achosion yn cael eu blaenoriaethu yn 
uchel, canolig ac isel, a dim ond y rhai yn y categori blaenoriaeth uchel sy’n 
cael eu dilyn.  

3. 3 apêl mewn perthynas â charafanau. 
 
Cyfwelwyd â Rheolwr y Gwasanaeth Rheoli Datblygu, Uwch Swyddogion a 
swyddogion cynllunio y mae llawer ohonynt yn gynllunwyr tref siartredig a chanddynt 
dros 50 mlynedd o brofiad rhyngddynt. Cynhaliwyd y cyfweliadau hyn i ganfod yn eu 
profiad hwy oll a allent nodi unrhyw achosion (cynllunio, gorfodi ac apeliadau yn y 5 
mlynedd blaenorol) a allai fod yn berthnasol. Yn ogystal, ystyriwyd y diffiniad o Sipsiwn 
a Theithwyr gan gynnwys diffiniad Teithwyr yr Oes Newydd fel yr amlinellwyd yn 
Neddf Tai (Cymru) 2014 i dynnu sylw at achosion posibl. Hyd yma nid yw hyn wedi 
arwain at nodi unrhyw gymuned arall Sipsiwn a Theithwyr/Oes Newydd yn y sir.  
 
Prif ganlyniad y cyfarfod gyda’r Rheolwyr Datblygu oedd gwybodaeth hanesyddol gan 
eu bod yn gallu darparu gwybodaeth gefndir ar y safle preifat awdurdodedig a gafodd 
ganiatâd ym mis Rhagfyr 2010. Cafodd cais arall i newid yr amodau ei wrthod gan yr 
awdurdod, ond ei ganiatáu ar Apêl ym mis Mawrth 2013. 
 
Cyhoeddwyd hysbysiad gorfodi yn 2001 ar y datblygiad diawdurdod ym Mhlwmp a 
chanddo 8 carafán ar y safle yn yr haf, fodd bynnag ni chymerwyd unrhyw gamau 
gweithredu pellach. Nid yw’r Cyngor am gymryd camau gweithredu pellach hyd nes 
bod sylw wedi’i roi i’r anghenion hynny yr ymddengys eu bod yn codi o’r safle, mewn 
sawl ffordd efallai y byddai’n ddoeth mynd ar drywydd ymagwedd ‘safle a oddefir’. 
 

Asiantaethau Eraill 
Prosiect Cymreig yw Teithio Ymlaen sydd â’r nod cyffredinol o weithio ochr yn ochr â 
chymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr er mwyn sicrhau bod ganddynt y cyfle i 
fynegi eu hanghenion, yn ogystal â rhoi cyngor iddynt am eu hawliau. Gan fod eu 
cylch gwaith yn cynnwys y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yng Ngheredigion, cysylltodd 
ymchwilwyr â hwy’n uniongyrchol. Fodd bynnag, er bod staff y prosiect yn gallu 
gweithredu fel cyfryngwyr i hwyluso ymweliadau safle, nid oeddent yn gallu darparu 
unrhyw gysylltiadau ychwanegol gyda’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr o fewn y sir. 
Ymwelodd staff Teithio Ymlaen â dwy aelwyd gyda’r Cynorthwywr Ymchwil, gyda’r 
nod o gwblhau’r holiaduron, er bod un ymweliad yn aflwyddiannus gan nad oedd y 
Teithwyr ar y safle ar y pryd. 
 
Cysylltwyd ag Urdd Siewmyn Prydain Fawr (The Showmen’s Guild of Great Britain) i 
sefydlu llinell gyfathrebu ffurfiol gyda’r grŵp hwn, ond ni chafwyd unrhyw ymateb ac 
felly ni chafwyd unrhyw drywydd newydd. 
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Cynnal yr asesiad 
Cynhaliwyd yr asesiad yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru fel yr amlinellwyd 
uchod. 
 
Roedd y cyfrif carafanau yn fan cychwyn amlwg ar gyfer yr holiadur a’n nod oedd 
cynnal cynifer o gyfweliadau â phosibl ar yr un pryd â’r cyfrif ym mis Gorffennaf 2019. 
Yn ystod y cyfrif ym mis Gorffennaf nodwyd un gwersyll diawdurdod yng Ngheredigion 
ac yn anffodus roedd y menywod ar y safle yn gwrthod siarad gyda Swyddog Iechyd 
yr Amgylchedd sy’n gyfrifol am gwblhau cyfrif y carafanau, felly ni chwblhawyd unrhyw 
holiaduron. Yna ceisiodd y Cynorthwywr Ymchwil ymweld â’r safle unwaith eto ynghyd 
â chynrychiolwyr o Teithio Ymlaen ond roedd y safle’n wag yn ystod yr ymweliad 
hwnnw. I ddechrau roedd disgwyl i’r cyfnod cyfweld barhau o fis Gorffennaf i fis Hydref 
2019 ond estynnwyd hwn ddwywaith tan ddiwedd mis Tachwedd 2019 oherwydd y 
lefelau ymateb isel. Yn dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru ceisiwyd ymgysylltu 
pellach, fodd bynnag rhwystrwyd hyn gan y cyfyngiadau a oedd ar waith yn sgil 
pandemig Covid-19. Ers i’r cyfyngiadau lacio yn 2021 mae ymgysylltu â safleoedd 
wedi bod yn fwy ffrwythlon ac mae manylion yr ymweliadau a’r sgyrsiau wedi’u 
cynnwys yn Atodiad 2 a 3. 
 
Cyhoeddusrwydd i’r Asesiad 
Roedd cyhoeddusrwydd i’r asesiad yn allweddol. Roedd hi’n amlwg bod y diffyg 
ymgysylltiad cadarnhaol a fu yn y gorffennol rhwng yr Awdurdod Lleol ac aelodau’r 
gymuned yn broblem neilltuol. 
 
Cynhyrchwyd posteri a thaflenni dwyieithog (gweler atodiad 4) yn amlinellu diben yr 
asesiad, rhif ffôn cyswllt, cyfeiriad e-bost cyswllt a oedd yn benodol ar gyfer y prosiect 
a dolen cod QR i wefan y Cyngor a oedd yn egluro amcan yr asesiad. Dosbarthwyd y 
deunyddiau hyn i bob meddygfa, ysgol a swyddfeydd y Cyngor yng Ngheredigion 
gyda chais i arddangos yr wybodaeth a throsglwyddo i dîm y prosiect fanylion cyswllt 
unrhyw unigolion a oedd wedi gofyn am wybodaeth bellach neu a ddymunai gymryd 
rhan.  
 

Crëwyd tudalen we ddwyieithog ar wefan Ceredigion, fel y dangosir yn Ffigur 2 isod. 
Prif amcan y dudalen oedd darparu gwybodaeth ychwanegol am yr asesiad i ddarpar 
ymatebwyr. Rhoddwyd dolen ar y dudalen i’r Asesiad blaenorol, a gynhaliwyd yn 
2015. Rhoddwyd gwybodaeth am yr asesiad hefyd ar ffrwd Twitter a thudalennau 
dwyieithog Facebook Cyngor Sir Ceredigion. Anfonwyd posteri yn ogystal at 
gynrychiolydd Cwmni Diwylliant a Chelfyddydau Romani i’w cynnwys ar eu cyfryngau 
cymdeithasol. 
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Ffigur 2: Gwe dudalen Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr (GTAA) Cyngor Sir Ceredigion 

 
Cysylltwyd â Heddlu Dyfed Powys, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Swyddogion 
Ieuenctid Cyngor Ceredigion a swyddogion Cynllun Atgyfeirio Cleifion i wneud Ymarfer 
Corff (NERS) i holi a oeddent yn gwybod am unrhyw Sipsiwn a Theithwyr a allai fod 
mewn angen yng Ngheredigion ond ni ddarparwyd unrhyw drywydd newydd ganddynt. 

 

Dull Asesu 

Y dull a ffefrid oedd cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb, fodd bynnag pan wrthodwyd 
hynny neu gyfweliadau dros y ffôn, anfonwyd holiaduron drwy’r post a thrwy e-bost. 
Cafwyd dau ymateb yn sgil hynny. Gellir gweld y dulliau ymgysylltu a ddefnyddiwyd a’r 
ymatebion a dderbyniwyd yn y cofnod cyfweliadau (atodiad 2). 

Roedd aelod o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr sydd bellach yn byw mewn llety brics a 
morter ers yr asesiad diwethaf yn fodlon cael ei chyfweld a chwblhawyd holiadur ar ei 
rhan gan y Cynorthwyydd Ymchwil yn ystod y cyfweliad. Roedd aelodau o Teithio 
Ymlaen hefyd yn bresennol gan fod y cyswllt yn eu hadnabod ac roedd hynny’n gysur 
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ac yn gymorth iddi. Canlyniad yr ymateb i’r holiadur hwn oedd bod ei hanghenion llety 
yn cael eu bodloni drwy frics a morter. Yn anffodus, ychydig iawn o gysylltiadau oedd 
gan Teithio Ymlaen o fewn Ceredigion, er bod gweithio gyda hwy yn cynorthwyo i 
ennyn ymddiriedaeth ac i hyrwyddo ymgysylltiad ag ymatebwyr. 
 
Dychwelwyd holiadur wedi ei gwblhau gan unigolyn a oedd ar y pryd yn byw mewn 
carafán breifat wedi’i rhentu. Cynigiwyd ymweliad safle a chyfweliad dros y ffôn ond 
roedd yr unigolyn hwn am lenwi’r holiadur ei hun. 
 
Gwnaethpwyd ymdrech i fynd ar drywydd y cyswllt sydd nawr yn byw ar safle preifat 
gyda chaniatâd cynllunio ond ni chafwyd unrhyw ymateb ac mae hynny’n peri i ni 
gasglu ei fod bellach yn fodlon gyda’i anghenion llety ac nad oes angen safle 
awdurdodedig arnynt.  

Yn y cyfweliadau wrth lenwi’r holiadur, petai’r sgwrs yn crwydro i faterion eraill, câi 
ymatebwyr eu hannog i sôn am unrhyw themâu a fyddai’n gwella dealltwriaeth Cyngor 
Sir Ceredigion o’u hanghenion. Yn arbennig, ceisiodd swyddogion holi’n fanwl am fwy 
o wybodaeth am batrymau tramwy i gael amcan ble a phryd y byddai’r angen yn codi 
a pham fod yr unigolyn a gâi ei gyfweld yn ystyried bod yna angen nas diwallwyd. 

Cofnodwyd enwau a chyfeiriadau fel bod modd cysylltu gyda’r rheiny a oedd am 
dderbyn yr wybodaeth ddiweddaraf ond mae pob ymateb yn gyfrinachol ac yn ddienw 
yn yr adroddiad hwn. 

Cyfyngiadau ar ymgysylltiad ymatebwyr 

Y prif rwystr i’w oresgyn oedd gwneud cysylltiad cychwynnol gyda’r boblogaeth 
darged. Wedi hynny, y bwriad oedd defnyddio technegau caseg eira er mwyn ehangu 
cwmpas yr holiadur. Fodd bynnag, nodwyd nifer o gyfyngiadau mawr o’r cychwyn 
cyntaf: 
 

 Yr anhawster sy’n gysylltiedig â chanfod Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw mewn 
adeiladau brics a morter  

 Cyfraddau llythrennedd isel o fewn y cymunedau Sipsiwn a Theithwyr  

 Hanes gwael yr ymgysylltiad rhwng Cyngor Sir Ceredigion a’r gymuned Sipsiwn 
a Theithwyr  

 Dim ymgysylltu diweddar â Theithwyr Newydd  

 Nifer cyfyngedig cynrychiolwyr y gymuned Sipsiwn a Theithwyr sy’n gweithredu 
yng Ngheredigion  
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6. Canfyddiadau’r Arolwg  
 
Er gwaethaf tipyn o ymdrech, dim ond gan ddwy aelwyd y cafwyd ymatebion, ond 
ymgysylltwyd â thrydedd aelwyd ar ôl i gyfyngiadau Covid-19 lacio yn 2020. Rydym 
wedi gwneud ymgais bwriadus i osgoi datgelu gwybodaeth am gyn lleied o bobl. Heb 
os, gallai unrhyw un sydd ag awydd cryf i wneud hynny adnabod unigolion o’r 
wybodaeth a ddarperir yn y ddogfen ar hyn o bryd, a chredwn fod hynny’n amhriodol. 
Nid yw’n fwriad gennym ddarparu mwy na’r lleiaf posibl o wybodaeth a allai gael ei 
defnyddio ar gyfer y diben hwn.  

Mae Tabl 2 isod yn dangos nifer yr ymatebion yn ôl y math o lety.  

Tabl 2: Nifer yr ymatebwyr yn ôl y math o annedd 

Math o lety Aelwydydd y 
cysylltwyd â hwy  

Holiaduron a 
gwblhawyd  

Safle preswyl y Cyngor  0 0 

Safle tramwy’r Cyngor  0 0 

Safle preifat:   

– â chaniatâd cynllunio  1 0 

– heb ganiatâd cynllunio 0 1 

– yn destun apêl  0 0 

Parc Carafanau Preswyl  0 0 

Gwersyll diawdurdod  1 0 

Brics a morter  3 1 

- wedi rhentu’n gymdeithasol  3 1 

- wedi rhentu’n breifat  0 0 

- deiliadaeth yn anhysbys  0 0 

- meddiennir gan y perchennog  0 0 

Heb gartref sefydlog – yn teithio ar 

hyn o bryd  

0 0 

Hostel i’r digartref  0 0 

Cyfanswm 5 2 
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Dangosir ethnigrwydd yr ymatebwyr yn Tabl 3 a’u proffil oedran yn Tabl 4 isod. 

Tabl 3: Dadansoddiad ethnig ymatebwyr 

Ethnigrwydd Nifer yr 
unigolion  

‘Romani’/ ‘Sipsi Romani’/ ‘Teithiwr Romani ’/ ‘Romani 
Cymreig’ / ‘Romani Prydeinig’  

1 

‘Teithiwr Gwyddelig’  0 

‘Teithiwr Newydd’  0 

‘Teithiwr Seisnig’  0 

Sipsi Teithiol  0 

‘Teithiwr’/ ‘Teithiwr Cymreig’/ Hen Deithiwr  0 

‘Siewmon’ / ‘Siewmon Prydeinig Cymreig’  0 

‘Sipsi Roma’  0 

‘Sipsi’/ ‘Sipsi Cymreig’/ Sipsi Prydeinig Cymreig  0 

Prydeinig Gwyn/Prydeinig Cymreig Gwyn  1 

‘Arall’/ Dim ymateb  0 

Ddim yn Sipsi nac yn Deithiwr  0 

Cyfanswm 2 

 
Tabl 4: Proffil oedran ymatebwyr 

Oedran Amlder 

 0 < 10 0 

10 < 20 0 

20 < 30 0 

30 < 40 1 

40 < 50 0 

50 < 60 0 

60+ 1 

Dim ymateb 0 

Cyfanswm 2 

 
Oherwydd y gyfradd ymateb isel, nid oes modd dod i gasgliadau cadarn, ystyrlon 
ynghylch proffil demograffig y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn y sir.  
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Tabl 5: Nifer yr aelwydydd sy’n fodlon â’u llety 

Math o lety Nifer yr 
aelwydydd sy’n 
fodlon â’u llety  

Nifer yr 
aelwydydd nad 
ydynt yn fodlon 
â’u llety 

Canran yr 
aelwydydd sy’n 
fodlon â’u llety  

Safle preswyl Awdurdod 
Lleol  

- - - 

Safle tramwy’r Cyngor - - - 

Safle preifat 

- sydd â chaniatâd 
cynllunio  

- heb ganiatâd 
cynllunio  

- yn destun apêl  

 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 

Gwersyll diawdurdod 0 1 0% 

‘Brics a Morter’ 

- rhent cymdeithasol 
- rhentu’n breifat 
- meddiennir gan y 

perchennog  

1 

1 
- 
- 

0 

0 
- 
- 

100% 

100% 
- 
- 

Hostel i’r digartref - - - 

Heb gartref sefydlog – yn 
teithio ar hyn o bryd  

- - - 

Cyfanswm 1 1 50% 

 

Mae hi’n amlwg o’r tabl bod y rhan fwyaf o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr yng 
Ngheredigion yn hapus gyda’u llety presennol. 

Yr unig eithriad oedd yr unigolyn a gysylltodd ohono’i hun yn nodi bod y garafán y 
mae’n byw ynddi ar hyn o bryd yn annigonol, ond gan ei fod wedi gadael y sir erbyn 
hyn rydym felly yn cymryd yn ganiataol fod ei anghenion wedi eu diwallu mewn man 
arall. 

Cyfrifo anghenion  
Mae cyfrifo’r angen preswyl cyffredinol yn ystyried nifer yr aelwydydd sy’n debygol o 
fod yn chwilio am leiniau a’r nifer disgwyliedig o leiniau y disgwylir iddynt fod ar gael. 
Mae’r cyfrifiadau’n cynnwys yr elfennau canlynol: 
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Y mannau a fydd ar gael: 

 Lleiniau sy’n wag ar hyn o bryd  

 Safleoedd newydd neu estyniadau i safle sy’n debygol o gael caniatâd 
cynllunio  

 Mudo o’r ardal  

 Symud i adeilad brics a morter  

 Aelwydydd yn chwalu 

Grwpiau o bobl:  

 yn chwilio am lety ar safle parhaol yn yr ardal  

 ar wersylloedd diawdurdod  

 ar ddatblygiadau diawdurdod na ddisgwylir iddynt gael caniatâd cynllunio  

 ar lain sy’n orlawn ar hyn o bryd  

 aelwydydd newydd y disgwylir iddynt gyrraedd o fannau eraill  

 cyfansoddiad teulu newydd o fewn aelwydydd sy’n bodoli eisoes  

 mewn tai ond gyda’r angen am lety ar safle. 

Angen preswyl 
Yn y cyfweliad a gynhaliwyd ag aelod o’r Gymuned Sipsiwn a Theithwyr sydd bellach 
yn byw mewn adeilad brics a morter, dywedodd ei bod yn fodlon gyda’i llety presennol.  
 
Nododd un ymatebwr a ystyriai ei hun yn Deithiwr Newydd ac a oedd yn aros mewn 
carafán wedi’i rhentu’n breifat fod ei lety presennol yn anfoddhaol ac mae hyn yn 
amlygu’r angen am lety. Fodd bynnag, yn dilyn ymholiadau pellach, roeddem yn 
ymchwilio i weld a oedd yr unigolyn yn gymwys ar gyfer ei gynnwys yn yr asesiad hwn. 
Er mwyn ceisio penderfynu a oedd yr unigolyn hwn yn bodloni’r meini prawf, ceisiom 
drafod ei gefndir a’i batrymau nomadiaeth gydag ef. Roeddem wrthi’n trafod y mater 
gyda’r adran gyfreithiol, ond cyn cwblhau’r asesiad, rhoddwyd gwybod i ni fod yr 
unigolyn wedi gadael y sir a’i fod bellach yn byw yn Sir Gâr. 
 
Mae Canllawiau Llywodraeth Cymru ar gynnal asesiad o lety Sipsiwn a Theithwyr yn 
cynghori defnyddio cyfradd twf sy’n codi o’r broses arolwg a gwirio ei fod yn synhwyrol 
yn erbyn llenyddiaeth ymchwil er mwyn cyfrifo’r ddarpariaeth safle angenrheidiol sy’n 
ofynnol dros gyfnod o bymtheng mlynedd y CDLl. Fodd bynnag, gan mai dim ond tair 
blynedd sydd ar ôl o’r CDLl presennol ac oherwydd y nifer eithriadol o isel o 
ymatebion, mae’n amhosibl cael cyfradd twf cyfartalog cadarn o’r arolwg. 
 
Gan nad oes unrhyw leiniau gan yr Awdurdod Lleol, nid oes unrhyw wybodaeth i’w 
defnyddio i gyfrifo amcangyfrif o gyfradd trosiant lleiniau. Ar sail yr wybodaeth a 
gafwyd o’r arolwg a’r un safle preifat yn y sir sydd wedi’i feddiannu gan un aelwyd yn 
unig ar hyn o bryd nid ydym yn rhagweld y bydd unrhyw un o’r lleiniau hyn ar gael yn y 
dyfodol agos. Ni wnaethant ymateb i’r arolwg ac felly nid yw’n bosibl gwybod faint o 
aelwydydd newydd a allai ffurfio yn ystod y pump i ddeng mlynedd nesaf ond dylai’r 
pum llain sydd ar y safle presennol allu fodloni anghenion twf o’r fath.  

 
Mae crynodeb o’r angen a nodwyd i’w weld yn Nhabl 6 isod. 
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Tabl 6: Angen preswyl yn ôl math o lain 

Y cyflenwad presennol o leiniau preswyl  
Nifer y lleiniau / 

(aelwydydd) 

A. Lleiniau awdurdod lleol a feddiannwyd  

 

0 

B. Lleiniau preifat awdurdodedig a feddiannwyd  

 

5 (1) 

Cyfanswm 5 (1) 

 

Y cyflenwad arfaethedig o leiniau preswyl  Nifer y lleiniau  

C. Lleiniau awdurdod lleol gwag a lleiniau preifat gwag sydd ar gael 

 
0 

D. Lleiniau y disgwylir iddynt fod yn wag yn y dyfodol agos 0 

E. Lleiniau Awdurdod Lleol a phreifat newydd y mae caniatâd 
iddynt 

0 

Cyfanswm 0 

 

Y galw presennol am leiniau preswyl Nifer y lleiniau 

F. Gwersylloedd diawdurdod 0 

G. Datblygiadau diawdurdod 6 (3) 

H. Lleiniau wedi’u gorlenwi 0 

 I. Tai confensiynol 0 

J. Aelwydydd newydd a fydd yn cyrraedd 0 

Cyfanswm 6 (3) 
 

Aelwydydd presennol  Aelwydydd yn y 
dyfodol (ym 
mlwyddyn 5) 

Aelwydydd yn y dyfodol  
(Cyfnod y Cynllun 2033)  
 

K.       0 0 0 

L. Cyfanswm yr angen am leiniau ychwanegol  
 

0 0 

 

Angen heb ei ddiwallu Yr angen sy’n codi  
 

Yr angen sydd wedi’i ddiwallu  

M. Y galw presennol am leiniau preswyl 

 

0 – 

N. Y galw am leiniau preswyl yn y dyfodol 
(pum mlynedd) 

0 - 

O. Y galw am leiniau preswyl yn y dyfodol 

(cyfnod y Cynllun hyd at 2033) 
0 - 

P. Y cyflenwad arfaethedig o leiniau  0 - 

Q. Angen nas diwallwyd (pum mlynedd)  0 

R. Angen nas diwallwyd  
(Cyfnod y Cynllun 2018-2033) 0 
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Yn dilyn ystyried ymatebion yr holiadur a’r holl adnoddau data eraill, ni welwyd bod 
angen i ddarparu safle preswyl parhaol. 

Angen Tramwy  
Mae’r cyfrif carafanau yn dangos bod rhywfaint o symudiadau tramwy yn digwydd ym 
misoedd y gwanwyn a’r haf, yn enwedig o gwmpas Plwmp lle’r oedd wyth carafán ar 
ddiwedd mis Gorffennaf 2019. Er hynny ymddengys ers dechrau 2020 fod 
gweithgarwch ar y safle hwn wedi gostwng yn ddramatig wrth i nifer y carafanau ar y 
safle fod yn 0 hyd at gyfrif y carafanau ym mis Gorffennaf 2021. Ymddengys fod y 
carafanau ar y safle penodol hwn yn wersyll tymhorol, fe’i meddiennir yn bennaf ym 
misoedd yr haf, gan fod nifer y carafanau dipyn yn uwch ym mis Gorffennaf nag ym 
mis Ionawr. Cysylltir y gwersyll hwn â’r arwerthiannau ceffylau blynyddol yng 
Nghaerfyrddin a chyda swyddi lleol. Mae’r gwersyll hwn ar dir preifat ym 
mherchnogaeth trydydd parti ac wedi’i feddiannu heb ganiatâd cynllunio, ac mae wedi 
bod yn destun camau gweithredu gorfodi yn y gorffennol. 
 
Ymddengys bod patrymau tramwy yng Ngheredigion yn tueddu i fod yn gysylltiedig â’r 
Sioe Frenhinol, hunangyflogaeth dymhorol a thraddodiadau amaethyddol. Nododd un 
ymatebwr ei fod yn tybio bod angen safle tramwy yng Ngheredigion, gan eu bod yn 
tueddu aros mewn un man am wythnos neu ddwy. Pe baent yn gwneud hynny ar 
wersyll diawdurdod, byddai perygl iddynt dderbyn cais i ymadael â’r safle. Er bod 

cofnod diweddaraf y system gyfrif carafanau wedi nodi 0 carafán ar y datblygiad 
diawdurdod, eto cofnodwyd hyd at 13 carafán ar y safle yn y gorffennol. Yn ogystal, 
ymddengys fod ambell wersyll diawdurdod yn ne’r sir ambell flwyddyn. O roi’r cyfan at 
ei gilydd, gwelir yr angen i ddarparu safle tramwy. Yn ôl canllawiau dylunio safle 
sipsiwn a theithwyr, dylai lleiniau safle tramwy allu lletya dwy garafán deithio ar bob 
llain. Felly, ystyrir y byddai safle tramwy gyda phosibilrwydd o hyd at 10 llain yn 
darparu ar gyfer anghenion y sawl sydd yn y datblygiad diawdurdod yn ogystal â 
gwersylloedd diawdurdod tymor byr ac achlysurol eraill yn y sir.  
 
Cafwyd ymgysylltu pellach â’r preswylwyr ym Mhlwmp yn ystod tymor teithio 2021 pan 
ddywedodd y grŵp fod ganddynt gysylltiad hanesyddol â’r tirfeddiannwr hwn ar ôl 
ymweld â’r safle i gynorthwyo ar y fferm ers y 1940au. Fodd bynnag, prin yw’r gwaith 
fferm a wneir ganddynt erbyn hyn, ac ystyriant yr ymweliad hwn i fod yn fwy o wyliau 
haf i ymweld â hen ffrindiau. Daeth i sylw’r Awdurdod Lleol fod y tirfeddiannwr 
blaenorol wedi marw a bod y tirfeddiannwr newydd yn awyddus i leihau ar y defnydd 
ac ar hyd y tymor. Felly, yn ystod tymor teithio 2021 meddiannwyd y safle am lai o 
wythnosau a hynny gan fenywod a phlant yn unig, mae’n amlwg bod gan y 
tirfeddiannwr fwriad cryf i leihau ar y defnydd ac i reoli’r safle’n well ac ymddengys bod 
y gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn ymwybodol o hyn. Ni dderbyniwyd unrhyw gŵynion 
gan yr ALl yn ystod y tymor teithio hwn. Y nifer uchaf o garafanau ar y safle yn ystod y 
tymor hwn oedd 6. Cynhaliodd y Swyddog Tai wiriadau lles ar y safle a cheisio 
ymgysylltu â’r preswylwyr ar sawl achlysur. Ymgysylltodd arweinydd y grŵp â’r 
Swyddog Tai a rhoddwyd cyngor ynghylch mynd i weld lleoliadau eraill a brechiadau 
Covid-19, ond dywedodd y gymuned Sipsiwn a Theithwyr a oedd yn bresennol na 
fyddai ganddynt ddiddordeb mewn defnyddio safle tramwy yng Ngheredigion gan eu 
bod yn hanesyddol wedi ymweld â safle Plwmp.  
 
Mae’r Awdurdod Lleol wedi ystyried amrywiaeth o opsiynau ar gyfer safle Plwmp gan 
ymgysylltu yn y gorffennol â’r perchennog blaenorol parthed rheoleiddio’r safle drwy 
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gynllunio a phriffyrdd, ond roedd y perchennog blaenorol yn amharod i ymgysylltu â’r 
ALl. Mae’r perchennog newydd, er nad yw’n dymuno rheoleiddio’r safle’n ffurfiol drwy 
gais cynllunio, yn gobeithio lleihau ar y defnydd. Felly, nawr yw’r amser i weithio gyda’r 
tirfeddiannwr i ddod o hyd i ateb y gall pob ochr gytuno arno. 
 
Nid oes unrhyw siewmyn preswyl yng Ngheredigion ar hyn o bryd a cheir ymweliadau 
rheolaidd ym mis Gorffennaf yn unig ar gyfer ffair Ceinewydd ac ym mis Tachwedd ar 
gyfer ffair Aberaeron, Aberystwyth ac Aberteifi. Ni chafwyd unrhyw ymateb i’r ymgais i 
ymgysylltu ag Urdd Siewmyn Prydain Fawr (The Showmen’s Guild of Great Britain), er 
mwyn asesu a oedd ganddynt anghenion llety ychwanegol. 
 

Anawsterau a gafwyd 
Mae sefydlu cyswllt gyda’r gymuned darged yn parhau’n anodd. 

Gan mai dim ond gydag un aelwyd sy’n byw mewn tŷ confensiynol y llwyddwyd i 
gysylltu â hwy, nid oes gennym fwy o wybodaeth am safbwyntiau’r gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr yn y sefyllfa hon. 

Rhwystr arall oedd pandemig Covid-19 gan ei fod wedi gwneud ymgysylltu â’r 
gymuned Sipsiwn-Teithwyr yn amhosibl yn ystod tymor teithio 2020 oherwydd 
cyfyngiadau llym. Wrth i’r cyfyngiadau lacio ychydig yn ystod 2021, câi’r Swyddog Tai 
ymweld yn rhwyddach â’r safle gan lwyddo i ymgysylltu yno. Yn anffodus, nid oedd 
cynrychiolydd o Teithio Ymlaen wedi gallu ymweld â’r safle chwaith gan nad oes 
ganddynt yn dal yr awdurdod i fynd i safleoedd oherwydd y pandemig. 
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7. Casgliadau ac Argymhellion  
 

Cynhaliwyd yr arolwg rhwng Gorffennaf 2019 a Hydref 2021, yn dilyn canllawiau 
Llywodraeth Cymru ac yn defnyddio methodoleg y cytunodd y Grŵp Llywio arni. 
Estynnwyd cyfnod yr arolwg y tu hwnt i’r terfyn amser gwreiddiol a gynlluniwyd 
oherwydd y gyfradd ymateb siomedig, a phandemig Covid-19 a gwnaed pob ymdrech 
i gysylltu ag aelodau o’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr a siewmyn teithiol. Fodd 
bynnag, prin oedd y llwyddiant: nid oedd yr un aelwyd Sipsiwn a Theithwyr sy’n byw 
mewn carafán wedi llenwi’r holiadur; dim ond un aelod o’r gymuned sy’n nawr yn byw 
mewn llety brics a morter a lenwodd yr holiadur; gwrthod cymryd rhan yn yr asesiad 
oedd hanes holl aelodau syrcas deithio a Siewmyn yn y ffeiriau lleol; llwyddwyd i 
adnabod un Teithiwr Newydd ond gadawodd ef ardal yr awdurdod yn ddiweddarach. 
 

Yn seiliedig ar y dystiolaeth a gasglwyd, nid oes angen darpariaeth breswyl barhaol, 
fodd bynnag nodwyd angen posibl am ddarpariaeth tramwy dros y cyfnod CDLl 
newydd sy’n dod i ben yn 2033. Fodd bynnag, mae hwn yn dymhorol o gofio bod yr 
ymgysylltiad â’r gymuned Sipsiwn a Theithwyr sy’n ymweld â Cheredigion yn ystod yr 
haf wedi dangos ffafriaeth gref i barhau i ddefnyddio safle diawdurdod a dim awydd i 
ddefnyddio safle tramwy ffurfiol.  

 

Mae’r awdurdod lleol felly yn cynnig gweithio gyda thirfeddiannwr newydd y safle ar 
ddatblygu memorandwm cyd-ddealltwriaeth o bosibl ynghylch camau gorfodi, gan 
weithio tuag at y safle yn ffurfiol yn dod yn ‘wersyll a oddefir’ yn unol â’r darpariaethau 
fel y nodir yng Nghanllawiau Llywodraeth Cymru ar reoli Gwersylla Diawdurdod 2013. 
Mae’r tirfeddiannwr wedi lleihau’r defnydd o’r safle, fel y mae wedi dangos ei fod yn 
gallu gwneud, yn ystod y tymor teithio diwethaf. 

 

Mae dau reswm am hyn – yn gyntaf o ran deall y cysylltiad hanesyddol sydd gan y 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr â’r lleoliad penodol hwn, ni fyddai’r ALl am darfu ar 
ymgynnull ers cenedlaethau ar dir preifat heb resymau eithriadol; yn ail nid yw’r 
perchennog newydd wedi cael digon o gyfle i reoleiddio’r defnydd petai am wneud 
hynny. Drwy fabwysiadau ymagwedd o’r fath yn ystod cyfnod nesaf yr Asesiad o Lety 
Sipsiwn a Theithwyr, bydd modd monitro’r safle, ymgysylltu â’r preswylwyr a gwireddu 
canlyniad y trafodaethau. Fodd bynnag os bydd y defnydd yn cynyddu a bod camau 
gorfodi yn anochel, adroddir am hyn yn yr Asesiad nesaf ac efallai y bydd angen 
canfod datrysiad safle tramwy. 

 

Bwriad yr Awdurdod Lleol yw gweithio gyda’r tirfeddiannwr i gytuno ar ‘Cod 
Ymddygiad wedi’i drafod ar gyfer Aros a Gwersylloedd a Oddefir’, ynghyd â derbyn yn 
ffurfiol na fydd achosion gorfodi yn cael eu dwyn cyn belled ag y cedwir at y cod 
ymddygiad. Bydd yr ALl hefyd yn ystyried opsiynau o ran diogelwch y safle ar y cyd â’r 
Awdurdod Priffyrdd. 

 

Gall y diffyg safleoedd sydd yma ar hyn o bryd a’r diffyg ymgysylltu fod yn ffactorau yn 
y penderfyniad i deithio i Geredigion neu i fyw yma, ond oni bai y gellir sefydlu deialog 
rhwng y Cyngor a’r gymuned darged, yna bydd asesu’r angen yn parhau i fod yn 
heriol iawn. 
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Gyda chymorth cynrychiolwyr Teithio Ymlaen, bydd yr awdurdod yn monitro 
gwersylloedd yn ofalus ac yn ymchwilio o’r newydd i bosibiliadau ymgysylltu â’r 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr yn ystod y tymor teithio nesaf, er mwyn caffael gwell 
dealltwriaeth o’u hanghenion penodol. Bydd yr Awdurdod Lleol hefyd yn gweithio gyda 
sefydliadau y tu allan i’r sir, yn benodol y Ganolfan Technoleg Amgen (CAT) i ddeall 
yn well anghenion unrhyw Deithwyr yr Oes Newydd yn y sir yr ydym ni yn ogystal â 
Teithio Ymlaen hefyd wedi cael trafferth eu canfod ac ymgysylltu â nhw. 
 

Tu hwnt i 2022  
 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ymrwymo i gydraddoldeb a chydlyniant cymunedol. 
Wrth wynebu’r dyfodol, rhaid rhoi blaenoriaeth i feithrin cyd-ddealltwriaeth a gwella 
ymgysylltu â’r gymuned. Ymddengys bod y rhan fwyaf o’r gymuned Sipsiwn a 
Theithwyr wedi integreiddio i’r gymuned sefydlog ond byddwn yn parhau i fonitro’r 
sefyllfa. 
 
Mae’r awdurdod yn rheolaidd yn anfon cynrychiolwyr i’r Fforwm Llety Sipsiwn a 
Theithwyr Cymru Gyfan. Mae’r Cyngor wrthi’n datblygu agenda cydraddoldeb mewn 
ymateb i Ddeddf 2010 ac yn cydnabod bod ethnigrwydd Sipsiwn a Theithwyr yn 
nodwedd warchodedig. 
 
Cefnogir y Cyngor gan Gydlynydd Cydlyniant Cymunedol Rhanbarthol sy’n gweithio ar 
hyn o bryd ar Gynllun Gweithredu rhanbarthol. O fewn y Cynllun Rhanbarthol sydd 
mewn grym hyd at ddiwedd fis Mawrth 2021, ceir amcan sy’n nodi’r canlynol: 
 

 Bod ganddynt dîm ymroddedig a swyddog dynodedig i gefnogi’r 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr.  

 Eu bod wrthi’n datblygu safle newydd ar gyfer Llanelli yn ogystal â’r un 
sy’n bodoli eisoes.  

 Y byddant yn sicrhau cefnogaeth gydlynol ynghylch safleoedd llety 
arfaethedig ac achrededig ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr, gan gynnwys 
hybu anghenion cymunedau Sipsiwn a Theithwyr yn y broses o ddewis 
safle. 

 Y byddant yn cefnogi strategaethau’r cyfryngau ac ymgysylltu cymunedol 
gyda’r gymuned mewn perthynas â safleoedd.  

 Y byddant yn cefnogi hyfforddiant ar gyfer Aelodau Etholedig ynghylch 
eu dyletswyddau a’r prosesau cynllunio mewn perthynas â safleoedd.  

 
Bydd swyddogion yn gweithio i sicrhau bod yr un safle a nodwyd a ddefnyddir am 
ychydig wythnosau’r flwyddyn yn cael ei fonitro’n rheolaidd a bod gwiriadau lles yn 
cael eu cwblhau. Bydd swyddogion yn ymgysylltu â’r tirfeddiannwr a’r preswylwyr lle 
bo’n bosibl i weithio tuag at ddatrysiad y mae’r ddwy ochr yn cytuno arno. Bydd yr 
Awdurdod Lleol hefyd yn cyhoeddi ei benderfyniadau yn hyn o beth er mwyn sicrhau 
ei fod yn agored ac yn dryloyw i’r cyhoedd.  
 
Bydd swyddogion yn gweithio gyda’r adrannau cynllunio a gorfodi i sicrhau cofnodi 
gwell data ar garafanau a allai fod o bosibl yn Sipsiwn a Theithwyr neu’n Deithwyr yr 
Oes Newydd er mwyn cryfhau’r sylfaen dystiolaeth ar gyfer cyfnod 5 mlynedd nesaf yr 
Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr. 
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O gofio bod Rheoliadau Cyd-bwyllgorau Corfforedig (Cyffredinol) (Rhif 2) (Cymru) 
2021 yn dod i rym a’r gofyniad o dan y rheoliadau hyn i gynnal Cynllun Datblygu 
Strategol, bydd swyddogion yn gweithio i bennu anghenion trawsffiniol asesiadau llety 
Sipsiwn a Theithwyr a mynd i’r afael â’r anghenion hynny. 
 
Bydd swyddogion yn parhau i ddiweddaru’r system gyfrif carafanau gan ei bod yn 
cynnig dull gwell o fonitro patrymau mudo Sipsiwn a Theithwyr drwy gofnodi 
gwersylloedd mewn amser real, yn hytrach nag ar gyfnodau penodol yn ystod y 
flwyddyn. Bydd hyn yn rhoi cyfle i swyddogion y Cyngor ryngweithio’n fwy effeithiol 
gyda’r boblogaeth deithiol a llunio darlun mwy cynhwysfawr o’r adegau a’r modd y 
defnyddir y llwybrau tramwy a phwy sy’n eu defnyddio. 
 
O gael dealltwriaeth well o faint a lleoliad y boblogaeth darged, bydd modd i’r Cyngor 
ddarparu cymorth mwy effeithiol i’r gymuned e.e. os yw llythrennedd yn rhwystr rhag 
defnyddio gwasanaethau, yna gellir rhoi cymorth priodol. Efallai y bydd hyn yn ei 
gwneud hi’n haws llywio’r broses gynllunio ac yn hwyluso darparu safleoedd preifat yn 
awr ac ar gyfer y dyfodol.  
 
Gall cydweithio agosach gyda Theithio Ymlaen a chyrff tebyg eraill agor drysau yn y 
pen draw i’r boblogaeth Sipsiwn a Theithwyr o fewn y sir wrth i drywydd polisi 
Llywodraeth Cymru ar eu hanghenion penodol hwy fod yn fwy hysbys a chael ei 
dderbyn yn ehangach. 
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Atodiad 1: Diffiniadau 
 
Tabl 7: Crynodeb o’r diffiniadau 

Sipsiwn a 
Theithwyr  

 

(a) Personau sy’n arfer ffordd nomadig o fyw, beth bynnag fo’u hil 
neu eu tarddiad, gan gynnwys:  

(1) personau sydd, ar sail eu hanghenion addysg, eu 
hanghenion iechyd neu eu henaint eu hunain, neu 
anghenion addysg, anghenion iechyd neu henaint eu teulu 
neu ddibynnydd, ac ar y sail honno yn unig, wedi rhoi’r 
gorau i deithio dros dro neu yn barhaol; a  

(2) aelodau o grŵp trefnedig o siewmyn teithiol neu 
bersonau sy’n rhan o syrcasau teithiol (pa un a ydynt yn 
cyd-deithio mewn grŵp o’r fath ai peidio); ac  

(b) unrhyw bersonau eraill sydd â thraddodiad diwylliannol o 
nomadiaeth neu o fyw mewn cartref symudol.  

Ffynhonnell: Adran 108, Deddf Tai (Cymru) 2014   

Safle preswyl Gall safle preswyl parhaol fod o dan berchenogaeth breifat neu 
berchenogaeth Awdurdod Lleol. Bydd y safle hwn wedi’i ddynodi 
i’w ddefnyddio fel safle Sipsiwn a Theithwyr am gyfnod amhenodol. 
Gall preswylwyr y safleoedd hyn ddisgwyl meddiannu eu lleiniau 
cyhyd ag y byddant yn cadw at delerau eu cytundebau llain, o dan 
Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013.  

Gellir darparu lle gweithio hefyd ar neu ger safleoedd ar gyfer 
cynnal gweithgareddau gan aelodau’r gymuned.  

Safle preswyl 
dros dro  

Mae’r safleoedd hyn yn safleoedd preswyl y rhoddwyd caniatâd 
cynllunio neu drwydded safle ar eu cyfer am gyfnod penodol 
cyfyngedig yn unig. Gall preswylwyr y safleoedd hyn ddisgwyl cael 
meddiannu eu lleiniau dros gyfnod y caniatâd cynllunio neu 
drwydded safle (neu cyhyd ag y byddant yn cadw at delerau eu 
cytundeb llain, o dan Ddeddf Cartrefi Symudol [Cymru] 2013 – pa 
bynnag gyfnod sydd fyrraf).  

Safle tramwy  Safleoedd tramwy yw cyfleusterau parhaol sydd wedi’u bwriadu i’w 
defnyddio dros dro gan feddianwyr. Rhaid dynodi’r safleoedd hyn a 
rhaid iddynt gynnig ffordd i Sipsiwn a Theithwyr barhau â ffordd 
nomadig o fyw. Caniateir i feddianwyr unigol breswylio ar y safle 
am 3 mis ar y tro ar y mwyaf.  

Mae telerau penodol o dan Ddeddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
yn gymwys i’r safleoedd hyn. Gellir darparu lle gweithio hefyd ar 
neu ger safleoedd ar gyfer cynnal gweithgareddau gan aelodau’r 
gymuned. 

Tudalen 356



 

Cyngor Sir Ceredigion | Atodiad 1: Diffiniadau 33 

 

Man Aros Dros 

Dro  

 

Rhai o’r enwau eraill arno yw ‘gwersyll’ neu ‘Atchin Tan’. Mae’r 
rhain i’w defnyddio dros y tymor byr i helpu Awdurdodau Lleol lle y 
derbynnir bod angen lleiniau ond nad oes dim ar gael ar y pryd. 
Gellir adleoli gwersylloedd mewn lleoedd amhriodol i fannau aros 
dros dro sydd wedi’u pennu ymlaen llaw wrth baratoi safleoedd 
eraill.  

Rhaid darparu ar gyfer gwaredu gwastraff, cyflenwi dŵr a 
glanweithdra ar fannau aros dros dro.  

Llain breswyl Tir ar safle cartrefi symudol lle mae gan feddianwyr hawl i osod eu 
cartrefi symudol am gyfnod amhenodol (oni bai fod eu cytundeb 
llain yn nodi fel arall). Fel arfer bydd yn cynnwys bloc amwynderau, 
lle ar gyfer carafán sefydlog a charafán deithiol a lle parcio.  

Llain dramwy Tir ar safle cartrefi symudol lle mae gan feddianwyr hawl i osod eu 
cartrefi symudol am 3 mis ar y mwyaf.  

Gellir cael lleiniau tramwy ar safleoedd preswyl parhaol ond nid yw 
hyn yn cael ei argymell.  

Gwersyll 

diawdurdod  

Tir wedi’i feddiannu heb ganiatâd y perchennog neu heb gael 
caniatâd cynllunio cywir i ddefnyddio’r tir. Caiff yr Awdurdod Lleol 
oddef gwersylloedd tra bydd safleoedd eraill yn cael eu datblygu.  

Datblygiad 

diawdurdod  

Tir wedi’i feddiannu gan y perchennog heb gael y caniatâd 
cynllunio sydd ei angen ar gyfer defnydd y tir. 

Cyflenwad 

presennol o 

leiniau preswyl  

Nifer y lleiniau awdurdodedig sydd ar gael ac wedi’u meddiannu o 
fewn ardal yr Awdurdod Lleol neu bartneriaeth. Mae hyn yn 
cynnwys lleiniau ar safleoedd Awdurdod Lleol a safleoedd preifat.  

Galw 

presennol am 

leiniau preswyl  

Y rheini y mae angen lleiniau awdurdodedig arnynt am wahanol 
resymau, gan gynnwys:  

 anallu i sicrhau llain awdurdodedig sydd wedi arwain at 
feddiannu gwersylloedd diawdurdod;  

 anallu i sicrhau caniatâd cynllunio cywir ar gyfer datblygiad 
diawdurdod;  

 aelwydydd sy’n profi gorlenwi ac sydd am gael llain;  

 aelwydydd mewn tai confensiynol sy’n dangos 
gwrthwynebiad diwylliannol;  

 aelwydydd newydd y disgwylir iddynt gyrraedd o leoedd 
eraill. 

Galw yn y 

dyfodol am 

leiniau preswyl  

Nifer yr aelwydydd newydd y disgwylir iddynt ffurfio a fydd yn creu 
mwy o alw o fewn cyfnod 5 mlynedd yr asesiad o lety a chyfnod 
hirach y CDLl.  
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Cyfanswm yr 

angen am 

leiniau preswyl 

 

Y cyfrif terfynol o anghenion llety sydd heb eu diwallu sydd i’w 
bennu drwy broses yr asesiad o anghenion llety Sipsiwn a 
Theithwyr. Gellir cyfrifo’r ffigur hwn drwy adio’r angen presennol 
am leiniau preswyl at y galw am leiniau preswyl yn y dyfodol. Bydd 
cyfanswm yr angen am leiniau preswyl yn dangos yr anghenion 
dros y cyfnod 5 mlynedd y mae’r asesiad o lety’n cael ei ystyried yn 
ddibynadwy.  

The overall residential need will capture the needs across the 5 
year period within which the accommodation assessment is 
considered to be robust. 

Cyflenwad 

arfaethedig o 

leiniau preswyl  

 

Nifer y lleiniau awdurdodedig sy’n wag ac sydd ar gael i’w rhentu ar 
safleoedd Awdurdod Lleol neu safleoedd preifat. Mae hefyd yn 
cynnwys lleiniau a fydd yn wag yn y dyfodol agos am fod 
aelwydydd wedi symud i dai confensiynol neu oherwydd 
amgylchiadau eraill. Dylid cynnwys lleiniau ychwanegol y disgwylir 
iddynt agor a safleoedd preifat sy’n debygol o gael caniatâd 
cynllunio yn y cyflenwad arfaethedig o leiniau preswyl.  

Aelwyd  Mae hyn yn cyfeirio at unigolion o’r un teulu sy’n byw gyda’i gilydd 
ar un llain / tŷ / gwersyll.  

 

Aelwyd gudd 

neu ddwbl  

 

Mae hyn yn golygu aelwydydd sy’n methu â chael eu llety 
awdurdodedig eu hunain ac sy’n byw yn lle hynny mewn llety 
awdurdodedig (tai neu leiniau) sydd wedi’i neilltuo i aelwyd arall.  

 

Gall hyn gynnwys plant sydd bellach yn oedolion sydd wedi methu 
â symud i’w cartref eu hunain neu aelwydydd gwahanol sy’n 
meddiannu un llain.  

Twf mewn 

aelwydydd  

Y diffiniad o dwf mewn aelwydydd yn y canllawiau hyn yw nifer yr 
aelwydydd newydd sy’n deillio o aelwydydd sydd eisoes mewn llety 
yn yr ardal. 

 
 

Detholiad o Ddeddf Tai Symudol (Cymru) 2013 
 
60 Ystyr “cartref symudol” 
(1)  Yn y Ddeddf hon ystyr “cartref symudol” yw unrhyw strwythur a ddyluniwyd neu 

a addaswyd i bobl fyw ynddo ac sy’n gallu cael ei symud o’r naill le i’r llall (boed 
drwy ei dynnu neu drwy ei gludo ar gefn cerbyd modur neu ôl-gerbyd) ac 
unrhyw gerbyd modur a ddyluniwyd neu a addaswyd i bobl fyw ynddo, ond nid 
yw’n cynnwys— 

 
(a) unrhyw gerbydau rheilffyrdd sydd am y tro ar gledrau sy’n ffurfio rhan 
o system reilffyrdd, neu  

(b) unrhyw babell. 
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(2)  Nid yw strwythur a ddyluniwyd neu a addaswyd i bobl fyw ynddo ac sydd— 
 

(a) wedi ei gyfansoddi o heb fod yn fwy na 2 adran sydd wedi eu 
hadeiladu ar wahân ac sydd wedi eu dylunio i gael eu cydosod ar 
safle drwy gyfrwng bolltau, clampiau neu ddyfeisiau eraill, ac 

(b) sydd, o’i gydosod, yn ffisegol yn gallu cael ei symud ar y ffordd o’r 
naill le i’r llall (boed drwy ei dynnu neu drwy ei gludo ar gefn cerbyd 
modur neu ôl-gerbyd), 

 
i’w drin fel pe na bai’n gartref symudol (neu fel pe na bai wedi bod yn gartref 
symudol) at ddibenion y Ddeddf hon dim ond am y rheswm nad oes modd 
cyfreithlon ei symud ar briffordd ar ôl ei gydosod. 

 
(3)  At ddibenion y Ddeddf hon nid yw “cartref symudol” yn cynnwys strwythur a 

ddyluniwyd neu a addaswyd i bobl fyw ynddo sy’n syrthio o fewn is-adran (2)(a) 
a (b) os yw ei ddimensiynau ar ôl ei gydosod yn fwy nag unrhyw un neu ragor 
o’r terfynau a ganlyn, sef— 
 

(a) hyd (heb gynnwys unrhyw far tynnu): 20 o fetrau,  
(b) lled: 6.8 metr, ac  
(c) uchder cyffredinol y lle byw (o’i fesur ar y tu mewn o’r llawr ar ei lefel 
isaf hyd at y nenfwd yn ei lefel uchaf): 3.05 metr. 
 

(4)  Caiff Gweinidogion Cymru drwy orchymyn osod yn lle unrhyw ffigur a grybwyllir 
yn is-adran (3) unrhyw ffigur arall a bennir yn y gorchymyn. 
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Atodiad 2: Log Gweithgarwch 
 
Cod Math o 

ddeiliadaeth  
 

Troeon y 
ceisiwyd 
cyfweld  

Technegau a 
ddefnyddiwyd 
i ymgysylltu  
 

Llenwi 
neu 
wrthod 
llenwi’r 
holiadur? 

Rhesymau dros 
wrthod?  

GTA
A_1 

Gwersyll 
diawdurdod 

x x x Curo ar y 
drws / 
ymweliad 

 
gwrthod 

Dim ond gwragedd 
oedd yn bresennol yn y 
safle pan ymwelwyd â’r 
safle gan y Swyddog 
oedd yn gyfrifol am 
gyfrif carafanau ond fe 
wrthodon nhw 
gyfathrebu ag ef. 
Roedd y safle’n wag 
pan ymwelodd y 
Cynorthwywr Ymchwil 
a Chynrychiolwyr o 
Teithio Ymlaen.  
Gwnaeth y Swyddog 
Tai sawl ymdrech i 
ymgysylltu â nhw drwy 
gydol 2021 ond roedd 
yr unigolion ar y safle 
wedi’i gwneud yn glir 
na fyddai ganddynt 
ddiddordeb mewn safle 
tramwy. 

GTA
A_2 

Brics a 
Morter  
 

x     Trefnwyd 
ymweliad â’r 
cartref  
 

llenwi Hapus gyda’r llety 
presennol  

GTA
A_3 

Gwersyll 
Preifat 
Awdurdoded
ig  
 

x x  Anfonwyd 
holiadur, e-
bost  
 

llenwi Trafodwyd yr asesiad 
gyda’r unigolyn ac 
roedden nhw’n dymuno 
cymryd rhan. Anfonwyd 
holiadur gyda chynnig i 
ymweld â’r safle neu 
lenwi holiadur dros y 
ffôn. Dychwelwyd 

holiadur drwy’r post.  
GTA
A_4 

Safle Preifat 
Awdurdoded
ig  
 

x 
  

Anfonwyd 
llythyr 

gwrthod Dim ymateb ond ni 
dderbyniwyd ceisiadau 
cynllunio pellach, felly 
cymerir yn ganiataol 
nad oes angen pellach. 
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Atodiad 3: Log Cyfweliadau 
 

Dyddiad yr 
ymgysylltu 

Math o 
Ddeiliadaeth 

Nifer y 
carafanau 
yn 
bresennol 

Trafodaeth  

Gorff-19 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

13 

Y swyddog oedd yn gyfrifol am y garafán 
wedi ymweld â safle Plwmp – dim ond 
menywod oedd yn bresennol ar y safle a 
gwrthodasant ymgysylltu ag ef.  

29.10.19 
Gwersyll 
Awdurdodedig 
Preifat 

5 

Anfonwyd llythyr i wersyll awdurdodedig 
preifat ond ni chafwyd ymateb, heb 
dderbyn unrhyw geisiadau cynllunio 
pellach ac felly’n cymryd yn ganiataol 
nad oes angen pellach. 

07.11.19 
Gwersyll 
diawdurdod - 
Safle Plwmp 

0 
Roedd y safle’n wag pan ymwelodd y 
Cynorthwyydd Ymchwil a chynrychiolwyr 
o Teithio Ymlaen. 

07.11.19 Brics a Morter 0 

Gyda chynrychiolwyr o Teithio Ymlaen, 
ymwelwyd ag unigolyn a oedd yn byw 
mewn brics a morter a ganfuwyd gennym 
drwy ddefnyddio’r gofrestr dai. Llanwyd 
holiadur ac roedd yr unigolyn yn fodlon 
gyda’i lety presennol. 

14.11.19 

Gwersyll 
Awdurdodedig 
Preifat 

0 

Trafodwyd yr asesiad gydag unigolyn a 
gysylltodd ac a ddisgrifiai ei hun fel 
teithiwr. Roedd wedi dangos diddordeb 
mewn cymryd rhan, felly anfonwyd 
holiadur ato ynghyd â chynnig o 
ymweliad safle neu lenwi’r holiadur dros 
y ffôn. Cafodd holiadur wedi’i lenwi ei 
bostio’n ôl. 

20.01.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

0 
Aeth y Swyddog Safonau Tai heibio’r 
safle ac roedd y safle wedi cau a dim 
carafanau yno.  

17.05.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

0 
Roedd y Swyddog Safonau Tai wedi 
ymweld â’r safle ac roedd y safle yn dal 
wedi cau a dim carafanau yno.  

03.07.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

0 
Aeth y Swyddog Safonau Tai heibio’r 
safle ac roedd y safle wedi cau a dim 
carafanau yno. 

Diwedd 
Gorffennaf 

Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

0 

Ymwelodd y Swyddog Safonau Tai â’r 
safle 5 gwaith dros yr haf, cyrhaeddodd y 
gymuned Sipsiwn a Theithwyr ar y safle 
ddiwedd Gorffennaf.  

3.08.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

6 

Wrth ymweld â safle Plwmp, menywod a 
phlant yn unig oedd yn bresennol ac felly 
penderfynwyd peidio mynd atynt ac i 
ddychwelyd yn ddiweddarach yn y mis.  
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12.08.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

6 

Aethpwyd i Safle Plwmp, menywod a 
phlant yn unig oedd yno. Ymgysylltwyd 
â’r gymuned i gynnal gwiriad lles – 
cadarnhawyd bod pawb yn iawn ac yn 
fodlon. Roedd 6 carafán deithiol yn 
bresennol ar y safle (menywod a phlant 
yn unig). Roedd mynediad i ddau doiled, 
mynediad i ddŵr, mynediad i gawodydd 
(yn y carafannau), a châi sbwriel ac 
ailgylchu eu casglu gan CSC. Roedd gan 
y carafanau hefyd gysylltiad trydan. 
Cafwyd trafodaeth ar roi brechiadau 
Covid-19 i’r gymuned, trefnwyd ymweliad 
dilynol yr wythnos ganlynol gyda rhagor o 
wybodaeth am frechiadau Covid-19 a 
beichiogrwydd. Roedd y gymuned i 
ddychwelyd i Iwerddon ymhen pythefnos.  

17.08.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

5 

5 carafán deithiol ar y safle. Ymwelwyd 
â’r safle i roi gwybodaeth bellach am 
frechiadau Covid-19. Siaradodd y 
Swyddog Safonau Tai â GIG/ NHS ac 
awgrymwyd nad oedd fawr o ddiben i’r 
gymuned gael eu brechu yma gan fod 
brechlynnau gwahanol yn cael eu 
defnyddio yn Iwerddon. Rhoddwyd 
manylion y ganolfan covid-19 agosaf gan 
fod angen canlyniad negatif covid-19 er 
mwyn dychwelyd i Iwerddon. Gan fod y 
gymuned yn pryderu ar ôl clywed mythau 
yn ymwneud â’r brechlyn, rhoddwyd 
manylion am y brechlyn. Rhoddwyd 
manylion cysylltu’r Swyddog Safonau Tai 
i’r gymuned petaent am ymgysylltu 
ymhellach. Gofynnwyd cwestiynau 
ynghylch yr angen am safle tramwy, 
dywedasant nad oedd ganddynt 
ddiddordeb gan eu bod wedi dod yn 
hanesyddol i safle Plwmp yn unig.  

07.09.21 
Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 

4 

4 carafán deithiol yn bresennol, ond neb 
ar y safle. Bydd y Swyddog Safonau Tai 
yn parhau i fonitro’r safle i weld a yw’r 
gymuned wedi dychwelyd i Iwerddon.  

06.10.21 

Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 4 

4 carafán deithiol yn bresennol ac un fan 
fach wen (Renault Kangoo), ond fel arall 
doedd neb ar y safle. 

13.10.21 

Gwersyll 
diawdurdod - 
safle Plwmp 2 

2 garafán deithiol ac 1 hen Ford llwyd 
rhydlyd, neb ar y safle. 
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Atodiad 4: Holiadur 
 

ADRAN A – EICH CARTREF 

 
A1 Ble rydych chi’n byw nawr? 
 

Safle preswyl Awdurdod Lleol (“y Cyngor”)   

Safle tramwy’r Cyngor  

Safle preifat sydd â chaniatâd cynllunio  

Safle preifat sydd heb ganiatâd cynllunio ar hyn o bryd  

Gwersyll diawdurdod  

Brics a Morter – Rhent Cymdeithasol  

Brics a Morter – Rhentu’n Breifat  

Brics a Morter – Perchennog sy’n feddiannydd  
 

 

 
A2 Ydych chi’n fodlon ar eich llety presennol? 

 
 
 
 

Os ateboch ‘nac ydw’, esboniwch sut y gellid ei wella: 
 
 

 
 
 
 
A3 Allwch chi ddweud wrthyf pam rydych chi’n byw yma?  

 

Cysylltiadau lleol (teulu neu waith)  

Dim llain awdurdodedig arall  

Methu dod o hyd i dŷ i symud iddo   

Rhesymau’n ymwneud ag oed neu iechyd   

Well gen i dŷ na charafán   

Rheswm arall: 
 
 
 
 
 
 

 

Ydw  

Nac ydw  

Dewis peidio â dweud  
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A4 Pa mor hir rydych chi wedi byw yma?  
 

Llai nag 
1 mis 

1–6 
mis  
 

 7–12   
mis 

1–2 
flynedd 

2–5  
mlynedd 

Dros 5 
mlynedd 

 
 

     

 
A5 Os ydych chi wedi symud o fewn y flwyddyn ddiwethaf, 

a oedd eich cartref diwethaf yn ardal yr Awdurdod Lleol 
hwn? 

 
OEDD / NAC OEDD 

 
Rhowch y manylion isod: 

Math o lety A oedd caniatâd 
cynllunio ar ei 
gyfer?  

Yn ardal pa 
Awdurdod 
Lleol oedd ef?  

Pam 
wnaethoch chi 
adael?  

    

 
A6 Pa mor hir rydych chi’n credu y byddwch chi’n aros 
yma? 
 

1 neu 2 
ddiwrnod 
 

3 – 28 
diwrnod 
 

1 – 3 
mis 
 

3 mis –  
2 flynedd  
 

2 – 5  
mlynedd 
 

Dros 
5 
mlynedd 
 

Ddim yn 
bwriadu 
symud 
 

Ddim yn 
gwybod  
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A7 A fyddech chi’n aros yn hirach petai newidiadau neu 

welliannau’n cael eu gwneud i’ch llety presennol?  
(Sylwer: Mae’n bosibl na fydd yr Awdurdod Lleol yn gallu gwneud y 
gwelliannau hyn ond bydd yn help iddo ddeall y problemau â’ch llety) 

 
BYDDWN NA FYDDWN 
 

 
Arall: 
 
 
 
 

Rheswm Tic 

Angen gwaith trwsio  

Gwneud y safle’n fwy   

Gwneud y llety’n fwy 
diogel  

 

Cael caniatâd 
cynllunio  

 

Angen addasiadau 
(noder isod) 

 

Rheswm Tic 

Dim ond teithio drwodd 
ydw i 

 

Am gael llain 
awdurdodedig mewn 
ardal arall  

 

Am symud i dŷ   

Perthynas wedi dod i ben   

Well gen i fyw mewn 
carafán 
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ADRAN B – EICH TEULU 

  
 

Sut mae’n perthyn i’r 
ymatebydd (e.e. priod, 

mab/merch ayb.)  

Oed Rhyw Romani 
/ Teithiwr Gwyddelig  
/ Teithiwr Newydd 
/ Siewmon 
/ Roma / Arall 
(disgrifiad yr 
ymatebydd)  

A oes unrhyw resymau na allwch chi barhau i 
fyw yn y llety hwn? (rhowch fanylion) 
 

Ymatebydd 
 

     

Person 2 
 

     

Person 3 
 

     

Person 4 
 

     

Person 5 
 

     

Person 6 
 

     

Person 7 
 

     

Person 8 
 

     

Person 9 
 

     

Person 10 
 

     

Person 11 
 

     

Person 12 
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Os nad yw’r ymatebydd yn byw mewn carafán, ewch ymlaen i B4.  
 
B2 Os ydych chi’n byw mewn carafanau, a oes digon o fannau cysgu 

i’r holl breswylwyr? 
 

 OES / NAC OES 
 
 
B3 A oes lle ar y llain ar gyfer carafanau ychwanegol er mwyn sicrhau 

na fydd gorlenwi? 
(Sylwer: mae canllawiau’n awgrymu bod angen bwlch o 6 metr rhwng carafanau a 
bwlch o 3 metr at y terfyn er mwyn eu cynnwys yn ddiogel ar y llain) 

 
OES / NAC OES 
 

Os oes, faint o fannau cysgu y gellir eu hychwanegu? 
 

 
 
 

B4 A oes unrhyw un yn eich teulu a fyddai’n hoffi mynd ar restr aros yr 
Awdurdod Lleol ar gyfer lleiniau neu dai? 

 
OES / NAC OES 
 
Rhowch gyfeiriad ar gyfer anfon pecyn ymgeisio yn y post:  
 
Dywedwch os ydych chi ar restr aros yn barod ac ar ba restr. 
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ADRAN C – EICH CYNLLUNIAU 

  
C1    Ydych chi’n bwriadu symud i lety arall?  
   

 

 

C2 I ble rydych chi’n bwriadu symud? 
 

O fewn ardal yr Awdurdod Lleol   

I ardal Awdurdod Lleol arall yng 
Nghymru – nodwch ba un: 
 

 

Rhywle arall yn y Deyrnas 
Unedig 

 

 
C3 Pam rydych chi’n bwriadu symud? 

 

Angen mwy o le  

Angen cyfleusterau gwahanol   

Cysylltiad lleol (teulu neu waith)  

Angen bod yn agosach at 
wasanaethau – ysgolion etc 
(Rhowch fanylion isod) 

 

Cyfleoedd gwaith  

Rheswm arall (nodwch isod)  

 
Gwasanaethau:                                Rheswm arall: 
 
 
                                                                          

 
 
C4 Pa fath o lety rydych chi’n bwriadu symud iddo? 

 

1. Safle                          

Rhentu cymdeithasol / 
gan y Cyngor 

 

Safle preifat sy’n eiddo i 
chi  

 

Safle preifat  
sy’n eiddo i rywun arall  

 

 

Ydw  Ewch i C2  

Nac ydw Ewch i D1  

Dewis peidio â dweud Ewch i D1  
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C5 Ydych chi’n berchen ar dir yn ardal yr Awdurdod Lleol y 
byddech chi’n hoffi iddo gael ei ystyried ar gyfer safle yn y 
dyfodol? 

(Sylwer: Rhaid i’r cyfwelydd egluro nad oes sicrwydd y bydd y safle’n cael ei neilltuo 
neu ei ddatblygu ond gall swyddogion cynllunio gysylltu â’r ymatebydd i drafod ei 
sefyllfa a chynnig cymorth) 

 
 
 
 

 
Os dymunwch i’r Awdurdod Lleol drafod y cynllun hwn gyda 
chi, rhowch eich manylion cyswllt isod: 

 
 
 
 

 

 
  

2.  Brics a Morter / tŷ                                                    

Perchennog /meddiannydd   

Rhentu gan y Cyngor / 
Cymdeithas Dai  

 

Rhentu gan landlord preifat   

Ydw Rhowch eich manylion isod  

Nac ydw Ewch i C6  

Dewis peidio â dweud  Ewch i C6  

 
 

Byddwn Na 
fyddwn 

C6 Os ydych chi’n chwilio am lain 
awdurdodedig, a fyddech chi’n byw ar 
safle wedi’i reoli gan yr Awdurdod 
Lleol, pe byddech yn cael cynnig un?  
 

  

C7 Petai llain awdurdodedig ar gael yn 
ardal Awdurdod Lleol arall, a fyddech 
chi’n ystyried symud yno?  
 
Os byddech, pa Awdurdodau Lleol 
fyddai o ddiddordeb i chi?  
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ADRAN D - TWF Y TEULU 
 

D1 A oes unrhyw un yn eich aelwyd sy’n debygol o fod eisiau 
symud i’w gartref ei hun yn y 5 mlynedd nesaf? 

 
 

 

D2 A fydd hyn yn ardal yr Awdurdod Lleol hwn? 
 

 

 
D3 Faint o aelwydydd newydd fydd yna a pha bryd y bydd angen 

y rhain? 
 

 Math o 
lety 
(safle’r 
ALl; safle 
preifat; tai 
brics a 
morter) 

Nifer y 
bobl 

Nawr Ymhen 
blwyddyn 

1-2 
flynedd 

2-5 
mlynedd 

Aelwyd 1   
 

    

Aelwyd 2   
 

    

Aelwyd 3   
 

    

Aelwyd 4   
 

    

 

D4 A oes aelodau o’ch teulu sy’n byw y tu allan i’r ardal hon sy’n 
gwersylla’n rheolaidd yn ardal yr Awdurdod Lleol hwn? 

 
  
 

 

Oes  Ewch i D2  

Nac oes  Ewch i D4  

Ddim yn gwybod Ewch i D4  

Dewis peidio â dweud Ewch i D4  

Bydd Ewch i D3  

Na fydd Ewch i D4  

Dewis peidio â dweud Ewch i D4  

Oes Ewch i D5  

Nac oes Ewch i E1  

Ddim yn gwybod Ewch i E1  

Dewis peidio â dweud Ewch i E1  
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D5 Os bydden nhw’n hoffi cael eu cyfweld am yr angen am 
leiniau, rhowch eu manylion cyswllt ac ardal yr Awdurdod 
Lleol lle maen nhw’n byw nawr: 

 
 
 
 
 
ADRAN E – SAFLEOEDD TRAMWY 

 
E1 Ydych chi wedi gwersylla ar ochr y ffordd / mewn gwersyll 

diawdurdod / ar safle tramwy yng Nghymru wrth deithio yn y 
flwyddyn ddiwethaf?  

(Nodyn: dim ond i gael gwybod a oes angen mwy o safleoedd tramwy rydyn 
ni’n gofyn am y wybodaeth hon) 
 

Ydw Ewch i E2  

Nac ydw Ewch i E4  

Dewis peidio â dweud Ewch i E4  

 

E2 Yn ardaloedd pa Awdurdodau Lleol ydych chi wedi gwersylla? 
 

Dewis peidio â dweud  

 

E3 Pa mor hir fyddech chi’n aros mewn un lle fel arfer wrth 
deithio? 

1 – 2 
diwrnod 
 

3 diwrnod – 
1 wythnos 
 

1 – 2 
wythnos 
 

2 wythnos 
– 1 mis 
 

1 – 3 mis 
 

 
 
 

    

 
E4 Ydych chi’n credu bod angen mwy o safleoedd tramwy yng 

Nghymru? 
 

 

 

 

Ydw  Ewch i E5  

Nac ydw    Diwedd yr holiadur  

Dewis peidio â dweud Diwedd yr holiadur  
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E5 Ble mae angen y rhain? 

(Holwch am enw’r Awdurdod Lleol a lleoliadau penodol) 
 

 
 
 
 

Dewis peidio â dweud  

 
Diwedd yr holiadur. 
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Atodiad 5: Posteri Dwyieithog 
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Atodiad 6: System Fyw ar gyfer Cyfrif Carafanau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tudalen 375



1 

 

Cyngor Sir CEREDIGION  
 

ADRODDIAD I’R: 
 

Cabinet 

DYDDIAD: 
 

1 Chwefror 2022 

LLEOLIAD: ZOOM  
 

TEITL: 
 

Adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau 
Ffyniannus ynghylch yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 
2022 
 
 

PWRPAS YR ADRODDIAD: Rhoi adborth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yn dilyn y 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Ionawr 2022  

 
 Ar 20 Ionawr 2022, ystyriodd Aelodau’r Pwyllgor yr Asesiad Drafft o Anghenion Llety 

Sipsiwn a Theithwyr 2022. Ar ôl ystyried yr adroddiad, cytunodd y Pwyllgor â’r 
argymhelliad canlynol: 

 
ARGYMHELLIAD 
Mae’r Pwyllgor yn argymell i’r Cabinet bod yr Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr 2022 
yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru i gytuno arno. 
 
 
 

Y Cynghorydd Marc Davies 
Cadeirydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Ffyniannus    
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