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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. 
 

http://www.ceredigion.gov.uk/resident/travel-roads-parking/active-travel/
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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. 

https://ceredigion3.commonplace.is/
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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 
 



5 
 

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 
 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-12/active-travel-act-guidance_0.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-12/active-travel-act-guidance_0.pdf
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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.   

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2021-07/canllawiau-ddeddf-teithio-llesol_0.pdf
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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 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/
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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 

https://ceredigion3.commonplace.is/
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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. 
 

 
 
 
 



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 

mailto:Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Lee.Waters@gov.wales


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.  



 

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 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2021-07/active-travel-act-guidance_0.pdf
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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. 
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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. 



 

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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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. 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/
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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 
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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 
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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 



 
 

35 

 

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 

 



 
 

38 

 

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  

 



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. 

 



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. 



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 



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.



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.



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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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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