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Rhestr Termau Allweddol 

Term Allweddol  Disgrifiad 

Teithio Llesol Term yw teithio llesol a ddefnyddir i ddisgrifio cerdded a 
beicio ar gyfer siwrneiau pwrpasol.  

Mapiau 

Rhwydwaith 

Teithio Llesol 

(MRhTLl) 

Dan y Ddeddf Teithio Llesol, mae dyletswydd ar 

Awdurdodau Lleol i fapio llwybrau Presennol a llwybrau ar 

gyfer y Dyfodol ar gyfer cerdded a beicio o fewn ardaloedd a 

ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Rhwydwaith 

Sylfaenol  

Term a ddefnyddir i ddisgrifio’r holl lwybrau mewn ardal 

sydd ar gael i gerddwyd a/neu feicwyr. 

Commonplace Y llwyfan ymgysylltu a ddarperir gan Lywodraeth Cymru. 

Ardaloedd/Trefi 

Dynodedig 

Ardaloedd adeiledig a ddiffinnir gan Lywodraeth Cymru y 

mae’r ddyletswydd mapio yn berthnasol iddynt. 

Llwybr 

Presennol  

Mae hyn yn cyfeirio at lwybr a gafodd ei archwilio yn erbyn 

set o feini prawf a benodwyd gan Lywodraeth Cymru ac a 

bennir yn addas ar gyfer cerdded, beicio, neu’r ddau. 

Llwybr ar gyfer y 

Dyfodol  

Cyfeiriwyd at y rhain o’r blaen fel Llwybrau Rhwydwaith 

Integredig (yn 2017), ond fe’u gelwir nawr yn ‘Lwybrau ar 

gyfer y Dyfodol’. Mae’r term yn cyfeirio at lwybrau nad ydynt 

yn cyrraedd trothwy’r meini prawf a bennir gan Lywodraeth 

Cymru, neu nad ydynt yn bodoli eto, neu heb eu harchwilio 

eto. 

Dwysedd Rhwyd 

Rhwydwaith 

Mae Llywodraeth Cymru’n amlinellu nod i gael 

rhwydweithiau ‘cynhwysfawr’ o fewn y trefi dynodedig o 

fewn 15 mlynedd. Os dychmygir tref fel grid, disgrifir 

cynhwysfawr gan Lywodraeth Cymru fel lle sydd â llwybr o 

Safon Teithio Llesol ar gyfer bob 250m (yn ychwanegol at y 

Rhwydwaith Sylfaenol o lwybrau sydd ar gael). 
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Rhan 1: Trosolwg 

Annwyl Aelod Etholedig, Annwyl Randdeiliad, 

Mae Cyngor Sir Ceredigion (CSC), mewn partneriaeth â Sustrans Cymru, yn cynnal 

adolygiad o’r Mapiau Rhwydwaith Teithio Llesol (MRhTLl) yng Ngheredigion, yn unol 

â’r dyletswyddau a amlinellir yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 20131 (cyfeirir at hon fel 

‘y Ddeddf’). 

Nod y diweddariad hwn 

Fel rhan o’r ymgynghoriad cyfredol hwn, mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad 

cryno ichi ar gynnydd yr ymgynghoriad ac yn rhoi gwybod ichi am y cynhigion 

presennol ar gyfer y rhwydweithiau drafft.  

Hoffem wahodd aelodau etholedig a rhanddeiliaid allweddol i wneud sylwadau ar y 

cynhigion drafft hyn cyn y cam nesaf, sef ymgynghoriad cyhoeddus, wedi’i drefnu ar 

hyn o bryd ar gyfer Mawrth 1af, i gael adborth ar y rhwydweithiau arfaethedig. 

Gan hynny, croesewir sylwadau ar y mapiau drafft, a gyflwynir yn Rhan 3 o’r 
adroddiad hwn. Gellir anfon y sylwadau hyn at: ATNM-

Ceredigion@sustrans.org.uk, neu eu postio i: Sustrans Cymru, 123 Stryd Bute, 
Caerdydd, CF10 5AE.  

https://sustrans-

uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958

befaee42d57f6 

Croesawn ohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

 

Gallai’r aliniadau a ddangosir yn yr adroddiad drafft hwn gael eu newid ar sail yr 
adborth a dderbynnir. Bydd cyfle eto i’r holl aelodau etholedig wneud sylwadau fel 
rhan o’r prosesau statudol sydd ynghlwm â’r adolygiad hwn.  
 
Bydd yr holl adborth yn cael ei ystyried yn erbyn y dystiolaeth ehangach, dichonoldeb 
cyflawni’r cynhigion ar gyfer llwybrau ac yn unol â’r Ddeddf. Pan fo awgrymiadau’n 
cael eu cynnig na ellir eu cynnwys ar y Map, rhoddir eglurhad mewn adroddiad 
terfynol yn y dyfodol i esbonio pam na chawsant eu hystyried ymhellach.   

                                                      
1 https://www.legislation.gov.uk/cy/anaw/2013/7/contents/enacted 

https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
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Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

Mae ‘Teithio Llesol’, fel y’i diffinnir yn y Ddeddf, yn golygu cerdded a beicio ar gyfer 

teithiau pwrpasol ar gyfer anghenion dydd i ddydd (e.e. teithio i leoliadau addysg, i 

siopa, neu i’r gwaith). Nid yw cwmpas y llwybrau a gynhwysir dan y Ddeddf felly’n 

cynnwys llwybrau hamddena, oni bai eu bod hefyd yn dangos digon o dystiolaeth ar 

eu cyfer fel llwybrau ar gyfer teithiau pwrpasol. 

Mae ardaloedd/trefi dynodedig wedi’u cynnwys dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 

2013, ac yng Ngheredigion, mae Llywodraeth Cymru wedi’u henwi fel a ganlyn: 

 Aberystwyth 

 Aberteifi 

 Llanbedr Pont Steffan 

(Gall hyn gynnwys aneddiadau cyfagos pan fo potensial amlwg a thystiolaeth ar gyfer 

siwrneiau Teithio Llesol i’r trefi dynodedig cyfagos). 

Nod y mapiau sy’n ymdrin â’r trefi uchod yw dangos rhwydwaith cynhwysfawr 

arfaethedig o lwybrau teithio llesol ar gyfer cerdded a beicio – sydd, dan 

ddyletswyddau statudol y Ddeddf, yn gorfod cael eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru yn 

hwyr yn 2021 i’w cymeradwyo. 

Fel lleiafswm, rhaid i lwybrau gysylltu â’r holl ysgolion presennol ac arfaethedig yn yr 

ardaloedd a enwir uchod. Dylai’r llwybrau fod wedi’u cyfiawnhau yn erbyn ffynonellau 

tystiolaeth cadarn (disgrifir hyn mewn mwy o fanylder yn Rhan 3). 

Dealltwriaeth y Cyngor yw y bydd y llwybrau a gynhwysir ar y map a gymeradwyir 

gan Lywodraeth Cymru yn gymwys i wneud ceisiadau am gyllid ar eu cyfer i Gronfa 

Teithio Llesol Llywodraeth Cymru (er bydd canlyniad llwyddiannus i unrhyw 

geisiadau am gyllid yn dibynnu ar ddarparu tystiolaeth ddigonol i gefnogi ‘Achos dros 

Newid’). Gallai rhai llwybrau a nodwyd fod yn ddibynnol ar gyfraniadau gan 

ddatblygwyr, neu weithio mewn cysylltiad â phartïon allanol fel Llywodraeth Cymru a’i 

Asiant Cefnffyrdd a/neu gytundebau gyda thirfeddianwyr.  

Mae’r cynhigion yn dangos llwybrau sy’n bodoli eisoes ac sy’n addas ar hyn o bryd 

i’w defnyddio ar gyfer teithio llesol, yn ogystal â’r rhai sydd â’r potensial i fodloni’r 

safonau teithio llesol gofynnol gyda gwelliannau. 

Mae’r broses hyd yma wedi cynnwys ymgysylltiad cychwynnol (Cam 1) gyda’r 

cyhoedd a rhanddeiliaid, astudiaeth wrth y ddesg ac ymweliadau safle/archwiliadau 

o’r llwybrau arfaethedig a chyfleusterau cysylltiedig i lunio rhwydwaith drafft i’w 

gyflwyno. Mae’r adroddiad hwn wedi’i rannu yn dair rhan: 
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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 gynhaliwyd gan 

CSC er mwyn cael adborth helaeth gan gymunedau, rhanddeiliaid, partneriaid 

darparu ac aelodau’r cyhoedd. 

Mae Rhan 3 yn disgrifio’r broses a ddefnyddiwyd i gyrraedd y rhwydweithiau 

drafft. Mae hyn yn destun adolygiad fel rhan o’r ymarferion dilysu mewnol a 

chyhoeddus. 

Pa gam o’r broses ydyn ni wedi’i chyrraedd? 

 
 

Mae map rhyngweithiol ar-lein yn cyd-fynd â’r adroddiad hwn, sy’n dangos y 
rhwydwaith drafft gyda llwybrau sy’n bodoli eisoes a llwybrau’r dyfodol: 
https://sustrans-
uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befae
e42d57f6 
 

  

2017 Iteriad o'r 
Mapiau

2020/1: dechrau 
adolygiad 3 

blynedd (yn unol 
â gofynion y 

Ddeddf)

Cam Casglu 
Data

Rhwydwaith 
Drafft wedi'i 

Lunio ar gyfer 
adborth cynnar 
(ac i'w adolygu)

Cam Dilysu 
(Cyhoeddus) ac 

Adolygu 

Ymgynghoriad 
ac Adolygiad 

Statudol

Cyflwyno i Lywodraeth Cymru ac 
Adolygu/Mabwysiadu

(Erbyn Rhagfyr 2021)

https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
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Rhan 2: Crynodeb o’r Gwaith Ymgysylltu 

Pwysigrwydd Ymgysylltu 
Mae’r addasiadau i Ganllaw Darparu Teithio Llesol Drafft Llywodraeth Cymru’n 
pwysleisio pwysigrwydd ymgynghori ac ymgysylltu yn natblygiad Mapiau Rhwydwaith 
Teithio Llesol (MRhTLl).  

Mae’r egwyddorion sydd wedi’u gwreiddio yn y canllaw yn ystyried Rhwydweithiau 
Teithio Llesol a ddatblygir gyda chymunedau, a chan ddefnyddwyr y presennol a’r 
dyfodol, yn fwy tebygol o gael eu defnyddio ac felly mae’n debygol y bydd unrhyw 
isadeiledd a ddarperir yn cael mwy o effaith.  

Mae’r canllaw’n awgrymu dull amlgam o ymgysylltu, ac mai’r cyfle cyntaf yw yn ystod 
y cam o ganfod llwybrau. Dylid cynnal ail gyfle i ymgysylltu yn dilyn cwblhau’r 
dyluniad amlinellol er mwyn rhoi cyfle pellach i randdeiliaid fireinio dyluniad y cynllun. 
Ar gyfer MRhTLl a ddatblygir dan y Ddeddf Teithio Llesol, rhaid cael cyfnod o 12 
wythnos o ymgynghori cyhoeddus statudol. 

Cyngor Sir Ceredigion yn arwain y gad gyda’r broses ymgysylltu ar-lein 

Gan eu bod yn benderfynol o gynnal proses ymgysylltu drwyadl ac ystyrlon, 

dechreuodd Cyngor Sir Ceredigion gynnal gwaith ymgysylltu yn ystod Tachwedd 

2020, a nhw oedd yr awdurdod lleol cyntaf i lansio’r ymgynghoriad cyhoeddus drwy’r 

llwyfan ‘Commonplace’ a ddarperir gan Lywodraeth Cymru.  

Ffigur 1: Llwyfan Ymgysylltu Ar-lein / (https://ceredigion.commonplace.is/ sgrinlun 

5.2.2021) 
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Mae cam cyntaf yr ymgynghoriad MRhTLl yng Ngheredigion, a gynhaliwyd am chwe 

wythnos rhwng 26 Tachwedd 2020 a 6 Ionawr 2021, wedi cael ei groesawu’n 

gadarnhaol gan y cyhoedd ac mae nifer fawr o bobl wedi ymgysylltu drwy’r llwyfan 

ymgysylltu Commonplace. 

Mapio rhanddeiliaid 

Proses mapio fanwl gyda rhanddeiliaid oedd man cychwyn yr ymgynghoriad, i wneud 

yn siŵr fod yr holl gynulleidfaoedd o fewn y Canllaw Darparu’n cael eu cynnwys (h.y. 

plant a phobl ifanc, grwpiau nas gwrandewir arnynt aml, grwpiau gyda nodweddion 

gwarchodedig, pobl sy’n teimlo na allant deithio’n llesol ar hyn o bryd, ynghyd â 

rhanddeiliaid allweddol, partneriaid darparu, y cyhoedd yn ehangach a’r holl bobl 

oedd wedi gofyn inni ymgynghori â hwy).  

Gweithgareddau ymgysylltu 

Pan lansiwyd yr ymgynghoriad, estynnodd ymgyrch ebostio allan i fwy na 100 o 

grwpiau, canolfannau, elusennau, busnesau, gorsafoedd heddlu ac ati’n lleol. 

Anfonwyd llythyrau ac arolygon ar bapur i unigolion dethol, dosbarthwyd 

posteri/taflenni i’r prif swyddfeydd post, ac i siopau beiciau yn y trefi dynodedig.  

Hyrwyddwyd y lansiad drwy ddatganiad i’r wasg yn y cyfryngau print ac ar-lein yng 

Ngheredigion, ar draws sianeli Sustrans ar y cyfryngau cymdeithasol, a thrwy’r 

rhwydwaith lleol o wirfoddolwyr Sustrans. Cysylltwyd â rhagor o grwpiau lleol yn 

uniongyrchol drwy lwyfannau’r cyfryngau cymdeithasol. 

Effeithiwyd yn sylweddol ar y cynllun a’r gweithgareddau ymgysylltu gwreiddiol 

oherwydd y pandemig Covid-19 a’r cyfyngiadau symud cysylltiedig. Roedd yn 

anorfod felly i’r Cyngor Sir a Sustrans addasu a gohirio’r gwaith ymgysylltu gydag 

ysgolion, i’w gynnal yng ngwanwyn 2021.  

Ymgynghorwyd â Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall, Cŵn Tywys Cymru a 

Chyngor Cymru i'r Deillion ar sawl achlysur er mwyn rhoi cyfle i bobl â nam ar eu 

golwg gael cyfrannu eu barn. 

Ymgysylltu Ar-lein 

Cyrhaeddwyd cyfradd ymateb sylweddol yn rhan gyntaf yr ymgynghoriad, yn 

enwedig o ystyried yr amgylchiadau heriol sydd ynghlwm ag ymgysylltu â’r cyhoedd 

oherwydd cyfyngiadau Covid-19. Mae’r ymgynghoriad wedi cael cyfanswm o:  
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 675 o bobl yn cymryd rhan weithgar, 

 2444 o unigolion yn ymweld, 

 474 o sylwadau gan unigolion,  

 2127 o gyfraniadau (sylwadau a chytuno â sylwadau a wnaed eisoes).  

 

Mae Sustrans wrthi ar hyn o bryd yn adolygu’r data demograffeg, daearyddol a 

chydraddoldeb ar yr ymatebwyr ar ran CSC, ac yn eu cydweddu â data Cyfrifiad 

2011, er mwyn canfod grwpiau/ardaloedd a dangynrychiolir, a bydd y rhain yn cael 

eu canolbwyntio arnynt yn y cam nesaf (Cam 2) o’r gwaith o ymgysylltu â’r cyhoedd.   
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Rhan 3: Datblygu’r Rhwydwaith a Mapiau Drafft 

Dechreuodd y broses o ddatblygu’r rhwydwaith o sylfaen o’r iteriad o fapiau 
rhwydwaith a gyflwynwyd i, ac a dderbyniwyd gan, Lywodraeth Cymru yn 2017 (fe’u 
darperir ar wefan CSC drwy’r ddolen hon: 
https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/). 
Sylwer 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 iteriad 2021, rydym wedi archwilio tair prif ffynhonnell o dystiolaeth, a 
amlinellir yn Nhabl 1. 

Gweithgaredd Beth oedd hyn yn ei gynnwys? Pam mae hyn yn ddefnyddiol ar 
gyfer datblygu rhwydwaith? 

Astudiaeth 
wrth y Ddesg 

Cydgasglu data i helpu i 
gyfiawnhau aliniadau’r llwybrau, 
yn cynnwys (ond ni chyfyngir i): 

- Lleoliadau cyrchfannau dengar 
allweddol 

- Lleoliadau rhwystrau posibl 
- Llifau teithiau i’r gwaith  
- Ystadegau wardiau (yn cynnwys 

dwysedd poblogaeth) 
- Canfod datblygiadau newydd ers 

2017 

Mae hyn wedi caniatáu inni ganfod 
llwybrau blaenoriaeth tebygol (ar y 
cyd ag ymweliadau safle ac 
adborth ymgynghori) i’w hystyried. 
Mae hyn hefyd wedi caniatáu inni 
ategu aliniadau gyda sylfaen 
cadarn o dystiolaeth a fydd yn 
cynorthwyo i gyfiawnhau 
aliniadau’r llwybrau pan gânt eu 
cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w 
cymeradwyo.  

Ymweliadau 
Safle 

Ymweld â llwybrau yn ystod 
2020 (y tu allan i gyfnodau o 
gyfyngiadau symud) i gofnodi’r 
hyn sy’n bodoli eisoes a’r 
potensial ar gyfer gwelliannau. 

Mae’r rhain wedi caniatáu inni  
sicrhau bod iteriad 2017 y map yn 
parhau i fod yn ddilys (e.e. bod y 
llwybrau’n dal i fod yn addas ar 
gyfer cerdded/beicio), ac archwilio 
unrhyw aliniadau sy’n cyfiawnhau 
cael eu hychwanegu. 
Mae hyn hefyd, ar y cyd â’r 
astudiaeth wrth y ddesg a’r adborth 
ymgysylltu, yn tynnu sylw at 
unrhyw gyfyngiadau o ran 
darpariaeth ar gyfer llwybrau 
arfaethedig. 

Adborth 
Ymgysylltu 
(disgrifir y 
broses yn 
Rhan 2) 

Data Commonplace. Cysylltu’n 
barhaus gyda grwpiau 
rhanddeiliaid a’r rhai a 
adnabuwyd yn Rhan 2 (bydd hyn 
yn parhau i’r prosesau sydd ar y 
gweill). 

Allweddol i ddatblygiad y 
rhwydwaith fel adborth gan 
ddefnyddwyr dydd i ddydd (e.e. 
gallai ddarganfod ystyriaethau a 
fethwyd yn ystod yr ymweliad 
safle) 

Tabl 1 - Gweithgareddau a Ymgymerwyd â hwy i Ddatblygu’r Rhwydwaith 

https://www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/teithio-ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/
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Mae systemau mapio wedi ein galluogi i gydosod y setiau data hyn ar gyfer pob un 

o’r trefi dynodedig yng Ngheredigion. Dangosir ciplun o’r rhwydwaith isod (sylwer: nid 

yw’r holl haenau a gaiff eu hystyried yn ymddangos ar yr enghraifft hon er eglurder). 

Mae angen map sylfaen sy’n dangos cyrchfannau ac aneddiadau allweddol sy’n 

addas ar gyfer troshaenu data, gweler Ffigur 2.  

 

Ffigur 2 – Enghraifft Aberystwyth o Droshaen Data (1) 

Dangosir y map llwybr a gyhoeddwyd yn 2017, sy’n dangos y llwybrau Presennol ac 
ar gyfer y Dyfodol (a elwid gynt yn ‘Integredig’) a nodwyd fel rhai ar gyfer cerdded a 
beicio gyda throshaen isod, yn Ffigur 3  
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. 

 

Ffigur 3 – Troshaen o lwybrau presennol y rhwydwaith (iteriad 2017) 

Pennir llwybrau ar gyfer y dyfodol ar sail cyfuniad o astudiaeth wrth y ddesg, 

ymweliadau safle ac adborth o’r gwaith ymgysylltu, ac fe’u dangosir yn Ffigur 4. 

 

Ffigur 4 – Ychwanegiad Llwybrau i’w Hystyried yn niweddariad 2021 
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Mae hyn wedi arwain at y cynhigion canlynol ar gyfer llwybrau; ar gyfer aliniadau 
cerdded a beicio ill dau. Mae map rhyngweithiol ar-lein yn cyd-fynd â’r adroddiad 
hwn, sy’n dangos y rhwydwaith drafft gyda llwybrau sy’n bodoli eisoes a llwybrau’r 
dyfodol: https://sustrans-
uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befae
e42d57f6 

Mapiau Drafft Llanbedr Pont Steffan 

  

https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
https://sustrans-uk.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7cf748e2b10c4411958befaee42d57f6
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Mapiau Drafft Aberteifi (Llydan) 
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Mapiau Drafft Aberteifi (Tref) 
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Mapiau Drafft Aberystwyth (Llydan) 
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Mapiau Drafft Aberystwyth (Tref) 

 


