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1. Amcanion y Ddeddf Teithio Llesol 

 

1.1. Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymo’n llawn i amcanion y Ddeddf Teithio 

Llesol. Rydym ni wedi datblygu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer teithio 

llesol yn ein dinas. Mae hon yn cynnwys ein Strategaeth Feicio sydd ar y 

gweill, sydd â’r nod o wneud Caerdydd yn ddinas feicio lle mae beicio’n 

ddewis normal, ymarferol a diogel i bobl o bob oed a gallu sydd am wneud 

teithiau byr, yn ogystal â dyblu nifer y teithiau beicio yn y ddinas erbyn 

2026.  

 

1.2. Mae datblygiad y weledigaeth hon wedi’i integreiddio’n llawn â datblygiad 

ein Map Rhwydwaith Integredig. Mae hwn yn amlinellu cynigion ar gyfer 

rhwydwaith o Uwch-briffyrdd Beicio i gyflawni swyddogaeth “Prif Lwybrau” fel 

y’i nodir yn y Canllawiau Dylunio. Nod y rhain yw symud darpariaeth feicio 

gam ymlaen ac enghreifftio ansawdd y cyfleusterau beicio sydd ei angen i 

sicrhau newid sylweddol yn y modd y gwneir teithiau pob dydd. Serch hynny, 

er ei bod yn glir bod y Ddeddf Teithio Llesol wedi rhoi fframwaith ar gyfer 

cynllunio rhwydweithiau teithio llesol a chanllawiau defnyddiol ar gyfer 

datblygu cyfleusterau ansawdd uchel, bydd angen cam ymlaen yn nhermau 

cyllid i gyflawni’r cynlluniau yn ein Map Rhwydwaith Integredig a gwireddu 

ein gweledigaeth ar gyfer teithio llesol. 

 

2. Effeithiolrwydd y Canllawiau 

 

2.1. Ar y cyfan, mae’r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol yn ddogfen arweiniad 

ddefnyddiol ar gyfer creu llwybrau teithio llesol ansawdd uchel sy’n 

ymgorffori llawer o elfennau o arfer gorau o ran dylunio seilwaith teithio 

llesol.  

 

2.2. Ar hyn o bryd, mae’r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol o ddiddordeb yn 

bennaf i swyddogion yr Awdurdod Lleol sydd â chyfrifoldeb am sicrhau bod 

yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan y Ddeddf Teithio 

Llesol. Serch hynny, er mwyn annog pobl i ymrwymo i egwyddorion dylunio 

teithio llesol fel y’u nodir yn y Canllawiau Dylunio a sicrhau eu fod yn cael eu 

cymhwyso’r tu hwnt i gwmpas gweddol gul dyletswyddau’r Ddeddf Teithio 

Llesol ar awdurdodau lleol, mae’n bwysig bod y Canllawiau Dylunio’n cael eu 

hyrwyddo’n ehangach ym mhob sector, y rhai cyhoeddus a phreifat. Dylai 

Llywodraeth Cymru weithio gyda sefydliadau proffesiynol (e.e. RTPI, ICE) i 

hyrwyddo rôl canllawiau ac amcanion ehangach y Ddeddf yn well. Byddem 

ni’n croesawu rhaglen o hyfforddiant a gweithdai i ddatblygu sgiliau dylunio 

teithio llesol.  

 

2.3. Mae’n glir bod angen creu cynlluniau ansawdd da sy’n enghreifftio 

Canllawiau Dylunio ar waith, y gellir eu defnyddio i hyrwyddo’r Canllawiau 

Dylunio ac i godi eu proffil. Er enghraifft, mae’r canllawiau’n eithaf clir y 

dylid ystyried llwybrau cyd-ddefnyddio yn niffyg opsiwn arall mewn 

amgylchedd trefol, ond prin yw’r enghreifftiau o lwybrau beicio ansawdd 

uchel ar wahân mewn amgylchedd trefol yng Nghymru.  

 



2.4. Ymddengys fod anghysondeb rhwng y safonau dylunio yng nghorff y 

Canllawiau Dylunio a’r Elfennau Dylunio yn Atodiad A, a’r Offeryn Archwilio 

Llwybrau Cerdded a’r Offeryn Archwilio Llwybrau Beicio y mae’n rhaid eu 

defnyddio i asesu llwybrau teithio llesol dan ofynion y Ddeddf. Er enghraifft, 

mae Tabl 6.2 yn y Canllawiau Dylunio’n nodi argymhellion o ran ym mha le y 

mae angen gwahanu cerbydau modur, a bod beicio ar y ffordd yn cael ei 

ystyried yn briodol ar strydoedd 20mya sydd â llif cerbydau dyddiol o lai na 

2000 yn achos llwybrau cynradd a 5000 yn achos llwybrau eilaidd. Serch 

hynny, 10,000 o gerbydau’r dydd yw’r trothwy “methiant critigol” neu’r 85ed 

cyflymder canraddol dros 37mya. Mae’r gwahaniaeth rhwng yr amodau yn 

Nhabl 6.2 a’r amodau sy’n “fethiant critigol” yn yr Offeryn Archwilio yn 

ostyngiad sylweddol yn ansawdd darpariaeth llwybrau teithio llesol, ac yn 

ymarferol mae’n anodd cyfiawnhau pennu llwybrau teithio llesol ar y ffordd 

lle mae amodau’n cwympo’r tu allan i’r sawl yn Nhabl 6.2.  

 

2.5. Dylid adolygu fformat yr Offer Archwilio er mwyn gwella cysondeb â’r 

Canllawiau Dylunio yn ei grynswth. Byddai Cyngor Caerdydd yn croesawu’r 

cyfle i roi rhagor o fewnbwn i’r gwaith o adolygu’r Offer Archwilio.  

 

3. Camau i wella effeithiolrwydd y Ddeddf a’r gwaith o’i roi ar waith 

 

3.1. Mae’r Ddeddf Teithio Llesol a’r canllawiau ategol yn rhoi’r fframwaith ar 

gyfer gwneud pethau’n wahanol o ran cynllunio, dylunio a chreu llwybrau 

teithio llesol. Mae hynny’n gofyn am ddulliau gwahanol i’r arferion sydd 

wedi bod yn gyffredin yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac am 

roi atebion arloesol ar waith o bryd i’w gilydd I ysgogi’r ffyrdd newydd o 

ddarparu llwybrau teithio llesol, mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru’n 

helpu awdurdodau lleol i gyflawni projectau peilot er mwyn treialu seilwaith 

teithio llesol newydd ac arloesol, i wobrwyo arfer gorau mewn darpariaeth 

teithio llesol, ac i gynnig cymhelliant i hyrwyddo rhagoriaeth mewn darparu 

seilwaith teithio llesol newydd.  

 

3.2. Bu angen amser sylweddol i ddatblygu’r ERM a’r Map Rhwydwaith Integredig. 

Bu angen cyfanswm o 10 mis i ddatblygu’r ERM a chyfanswm o 20 mis i 

ddatblygu’r Map Rhwydwaith Integredig. Mae’r Ddeddf Teithio Lleol yn gofyn 

bod yr ERM a’r Map Rhwydwaith Integredig yn cael eu hailgyflwyno bob 3 

blynedd. Felly, byddai’n ddefnyddiol adolygu’r Canllawiau Cyflawni erbyn 

hyn er mwyn symleiddio’r broses o ddiwygio’r ERM a’r Map Rhwydwaith 

Integredig i sicrhau nad yw’r broses yn dod yn feichus nac yn llyncu 

adnoddau y gellid eu defnyddio i roi’r cynlluniau yn y Map Rhwydwaith 

Integredig ar waith. Dylid hefyd ystyried mecanweithiau i wneud newidiadau 

syml i ddiweddaru’r Map Rhwydwaith Integredig mewn modd amserol. Er 

enghraifft, pan fo angen gwneud hynny er mwyn mynd i’r afael â phroblem 

leol.  

 

3.3. Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno i weithio gyda grwpiau eirioli teithio 

llesol yn y ddinas i lunio diweddariad cynnar o Fap Rhwydweithio Caerdydd. 

Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu set o egwyddorion a 

methodoleg ar gyfer datblygu ‘rhwydwaith sylfaenol’ o lwybrau yn y dyfodol 

sy’n cysylltu â’r prif lwybrau. Hoffem ni dreialu’r dull hwn ar y cyd â chamau 



cynnar y broses o gyflwyno’r Uwch-briffyrdd Beicio yn y Map Rhwydwaith 

Integredig.  

 

3.4. Fel yn achos datblygiad y Map Rhwydwaith Integredig, bydd hyn yn broses 

ailadroddol. Yn rhan ohoni, byddwn yn gweithio’n agos gyda grwpiau lleol a 

chymunedau ac yn gofyn am eu mewnbwn i lywio cynigion. Bydd gwneud 

hynny’n sicrhau bod y seilwaith yn diwallu anghenion pob defnyddiwr. Bydd 

allbynnau’r gwaith hwn yn cael eu cofnodi drwy ddiweddaru’r Map 

Rhwydwaith Integredig. Fel y’i nodir ym mharagraff 3.2 uchod, mae’n bwysig 

bod modd gwneud y broses o ddiweddaru’r Map Rhwydwaith Integredig yn 

hawdd ac yn gyflym i osgoi dargyfeirio adnoddau o’r gwaith cyflawni.  

 

4. Cyllid a gallu i roi’r Ddeddf a’r polisi teithio llesol ehangach ar waith 

 

4.1. O’u cymharu â chynlluniau seilwaith priffyrdd mawr, mae cynlluniau teithio 

llesol yn gymharol isel eu cost ac maen nhw’n cynnig gwerth uchel am arian. 

Serch hynny, er mwyn symud ansawdd darpariaeth gam ymlaen a bodloni 

amcanion y Ddeddf Teithio Llesol, bydd angen symud cyllid ar gyfer cyflawni 

cynlluniau gam ymlaen hefyd. Tua £3.5 miliwn yw’r swm mae Cyngor 

Caerdydd yn ei wario’n flynyddol ar lwybrau teithio llesol a gwelliannau i 

lwybrau presennol. £40-50 miliwn yw’r gost amcangyfrifedig am greu 

rhwydwaith o 5 llwybr Uwch-briffordd Feicio, a byddai angen 15 mlynedd i’w 

gyflawni ar lefelau cyllid presennol, heb ystyried y cyllid y mae ei angen i 

wella llwybrau beicio eilaidd a rhwydweithiau llwybrau cerdded fel y’u nodir 

yn y Map Rhwydwaith Integredig.  

 

5. Integreiddio â pholisïau Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol 

 

5.1. Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn cael ei gweld ar flaen y gad o ran 

rhoi cyfleusterau teithio llesol ar waith drwy sicrhau bod cynlluniau seilwaith 

Llywodraeth Cymru yn benigamp o ran dylunio ar gyfer teithio llesol. Mae 

hynny’n cynnwys enghreifftiau diriaethol ac ymarferol o seilwaith o ansawdd 

da sy’n hyrwyddo amcanion y Ddeddf Teithio Llesol a’r defnydd o’r 

Canllawiau Dylunio. 

 

5.2. Nid yw’r dyletswyddau statudol ar awdurdodau lleol o dan y Ddeddf Teithio 

Llesol yn cwmpasu’n ddigonol swyddogaethau eraill y mae awdurdodau lleol 

yn ymgymryd â nhw, er enghraifft cynllunio ac addysg, i’r graddau y gellir 

rhwystro’r gwaith o gyflwyno a chynnal llwybrau teithio llesol mewn 

perthynas â gwaith datblygu newydd.  

 

5.3. Nid yw’r Ddeddf Teithio Llesol ei hun yn cyfeirio’n benodol at rôl y system 

gynllunio mewn cyflawni dyletswyddau i awdurdodau lleol o dan y Ddeddf. 

Er mwyn sicrhau bod amcanion y Ddeddf Teithio Llesol yn cael eu 

hintegreiddio â System Gynllunio Cymru, mae angen adolygu polisi cynllunio 

Cymru. Er mwyn cael eu cymeradwyo, mae’n rhaid i ddatblygiadau newydd o 

fewn, neu hyd at, ffin Ardaloedd Adeiledig gynnwys llwybrau teithio llesol 

diogel a deniadol.  

 

5.4. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif hefyd yn amlygu bwlch mewn cyllid a 

pholisi. Hyd yn hyn, ymddengys na fu unrhyw ofyniad penodol i brojectau 



ysgol newydd a ariennir drwy’r rhaglen gael eu hintegreiddio a’u cysylltu â 

rhwydweithiau teithio llesol lleol. O ganlyniad, mae’r pwyslais wrth adeiladu 

ysgolion newydd wedi bod ar ddatblygu o fewn ffiniau’r safle’n unig ac ar 

fesurau gatiau ysgol yn unig, a dim ond hyn a hyn o gyllid sydd wedi bod ar 

gael ar gyfer gwelliannau oddi ar y safle at ddibenion teithio llesol. Mae 

hynny’n cyfrannu at y patrwm presennol o ddarparu cyfleusterau teithio 

llesol fesul tipyn ac mae’n rhoi’r baich o gynllunio ac ariannu llwybrau 

swyddogaethol i ysgolion o fewn cwmpas swyddogaethau trafnidiaeth 

awdurdodau lleol, lle y mae adnoddau eisoes yn gyfyngedig fel y’i nodir ym 

mharagraff 4.1.  

 

5.5. Er mwyn sicrhau cysondeb â phob rhan o ddeddfwriaeth allweddol mewn 

perthynas â datblygu cynaliadwy yng Nghymru, dylid ymgorffori 

cyfeiriadaeth â’r Ddeddf Teithio Llesol yn y Canllawiau Statudol ar Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Dylid cynnwys cyfeiriadau at 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y Canllawiau Statudol ar gyfer y 

Ddeddf Teithio Llesol.  

 

Cyngor Caerdydd  

 

7 Chwefror 2018 


