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1.0 Cyflwyniad 

1.1 Pwrpas 

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (AEG) ar gyfer Cynllun Gwella 
Mynediad yr A496 Llanbedr (y cynllun arfaethedig).  Mae’r AEG yn offeryn asesu rhagfynegol sy’n 
cyfrannu at allu Cyngor Gwynedd a Llywodraeth Cymru i gydymffurfio â deddfwriaeth genedlaethol 
bresennol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus (DCSC) 
gysylltiedig.  Ei amcan yw sicrhau na fydd prosiectau yn gwahaniaethu yn erbyn pobl nac yn eu rhoi o 
dan anfantais, ac mae hefyd yn ystyried ffyrdd i hyrwyddo cydraddoldeb. 

Mae’r AEG hwn yn ystyried effeithiau dichonol y cynllun arfaethedig ar ‘grwpiau nodweddion 
gwarchodedig’ (GNGau), sef y rheini sydd â ‘nodweddion gwarchodedig’ o dan Ddeddf Cydraddoldeb 
2010.  Mae’r nodweddion gwarchodedig hyn yn ymwneud ag oed, rhyw, hil, crefydd neu ffydd, 
anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, a 
chyfeiriadedd rhywiol.  Yn ogystal â’r grwpiau nodweddion gwarchodedig, mae’r AEG hwn hefyd yn 
ystyried asesiad ar gyfer defnyddwyr agored i niwed a defnyddwyr difodur y rhwydwaith priffyrdd, yn 
cynnwys cerddwyr, beicwyr, beicwyr modur a marchogion. 

Defnyddiwyd nifer o wahanol ffynonellau tystiolaeth i nodi effeithiau dichonol ar gyfer yr AEG hwn, 
yn cynnwys y Datganiad Amgylcheddol (DA), adroddiad Cynllunio ac Arfarnu WelTAG, adroddiad 
atodol ar Ddefnyddwyr Difodur ac adborth ac ymatebion a gafwyd drwy ymgysylltu ac ymgynghori â’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid. 

1.2 Cyd-destun y cynllun 

Mae Cyngor Gwynedd yn cynnig gwella rhan 1.5km o’r prif lwybr traffig rhwng Abermaw a 
Phorthmadog/ Blaenau Ffestiniog.  Nod y cynllun yw gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr, sy’n Ardal 
Fenter a ddynodwyd gan Lywodraeth Cymru (Eryri).  Yn ogystal â hyn, mae ardal Llanbedr yn gyrchfan 
ar gyfer gweithgarwch twristiaeth a chyflogaeth.  Mae’r prif broblemau sy’n gysylltiedig â symudiadau 
trafnidiaeth lleol ym mhentref Llanbedr a’r cylch yn ymwneud â thagfeydd a phryderon am ddiogelwch 
yn gysylltiedig â thraffig sy’n teithio ar hyd yr A496 drwy ganol pentref Llanbedr a thraffig gwyliau 
tymhorol sy’n cyrchu Mochras (safle gwersylla Shell Island) drwy gyffordd Ffordd Mochras yng nghanol 
y pentref.  Enw’r cynllun yw Cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr. 

Mae Cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr wedi’i leoli 11.5 km i’r gogledd o Abermaw ar arfordir 
Cambria.  Mae’r cynllun yn adleoli rhan 1.5 km o ffordd yr A496, gan ei symud o ganol y pentref i gyrion 
gorllewinol Llanbedr.  Mae llwybr presennol yr A496 yn darparu mynediad at unedau eiddo presennol 
ym mhentref Llanbedr.  Mae un safle bws ar hyd aliniad presennol yr A496 a gorsaf reilffordd (arhosfa 
heb staff) ar Arfordir Cambria tua 750 metr i’r gorllewin o’r pentref ac yn agos i’r llwybr arfaethedig.  

Yr amcangyfrif o’r Traffig Dyddiol Cyfartalog Blynyddol ar yr A496, yn 2015, oedd tua 3,000 o 
gerbydau y ddwy ffordd, yn cynnwys cerbydau trwm.  
Arfarnwyd y prosiect drwy broses Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) ac mae hyn 
wedi dangos mai nodau cychwynnol cynllun Gwella Mynediad yr A496 Llanbedr oedd:  
1. Gwella mynediad i Faes Awyr Llanbedr a safleoedd eraill o weithgarwch economaidd i’r gorllewin o 
bentref Llanbedr  

2. Gwella problemau tagfeydd a thraffig o fewn pentref Llanbedr  

3. Gwella amseroedd siwrnai a dibynadwyedd ar hyd yr A496  

4. Cyflawni nodau 1, 2 a 3 uchod gan leihau’r effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd  
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O ganlyniad i’r broses WelTAG, pennwyd yr Amcanion Cynllunio Trafnidiaeth canlynol i ddiffinio 
atebion i ddelio â’r problemau trafnidiaeth a nodwyd yn ardal yr astudiaeth (wedi’u rhestru yn eu trefn 
yn ôl barn y cyhoedd lleol):  

1. Lleihau tagfeydd traffig ar gyffordd Ffordd Mochras /A496.  

2. Lleihau effaith negyddol y traffig ar gymuned Llanbedr.  

3. Gwella cysylltedd trafnidiaeth â Maes Awyr Llanbedr.  

4. Gwella effeithlonrwydd a dibynadwyedd yr holl drafnidiaeth yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Llanbedr.  

5. Gwella diogelwch teithio gwirioneddol a thybiedig yr holl deithwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd 
Mochras.  

6. Gwella’r mynediad i drafnidiaeth nwyddau yn ôl ac ymlaen i Faes Awyr Llanbedr.  

7. Gwella cyfleoedd teithio i gerddwyr a beicwyr o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras.  

8. Lleihau effaith gwelliannau trafnidiaeth ar yr amgylchedd lleol a nodweddion treftadaeth.  

9. Gwrthsefyll effeithiau’r newid yn yr hinsawdd yn lleol, yn enwedig cynnydd o ran llifogydd yn y 
dyfodol.  
Mae’r dyluniad arfaethedig yn ceisio cyflawni’r amcanion hynny yn y drefn sydd wedi’i dangos uchod.  

Cynigir tair cyffordd newydd, un i’r gogledd ac un i’r de o bentref Llanbedr, yn darparu cysylltiadau â’r 
pentref o’r cyfeiriadau hyn ar hyd y ffordd bresennol (a fyddai’n newid ei dosbarth), ac un gyffordd â 
Ffordd Mochras yn darparu mynediad rhwng yr A496 a Mochras tua’r gorllewin a hefyd â chanol y 
pentref tua’r dwyrain.  

Rhagwelir na fydd darpariaethau ar gyfer defnyddwyr difodur ar hyd prif aliniad y ffordd osgoi yn y 
cynllun.  Byddai’r holl ddarpariaethau lleol presennol ar gyfer defnyddwyr difodur yn cael eu cadw’n 
rhan o’r cynllun, ac ymchwilir i fesurau i wella cysylltedd rhwng y cyfleusterau presennol.  Lle mae’r 
cynllun yn croesi llinell llwybrau presennol i ddefnyddwyr difodur, byddai Hawl Dramwy Gyhoeddus 
Rhif 1 (Llanbedr) yn cael ei dargyfeirio yn union i’r gogledd o’i lleoliad presennol.  

Byddai darpariaethau ar gyfer cerddwyr ar hyd y rhan o Ffordd Mochras sydd i’w hailalinio hyd at y 
groesfan rheilffordd, a bydd cyfleoedd i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerddwyr ar hyd y rhan bresennol 
o Ffordd Mochras gan y bydd llai o draffig ar hyd y rhan hon.  Bydd yr holl ffyrdd sirol a’r mynedfeydd 
i eiddo / ffermydd a chaeau ar ffordd newydd arfaethedig yr A496 yn cael eu gwella a bydd gwelliant 
o ran gwelededd a/neu gynllun y cyffyrdd. 



Tudalen 6 o 19

2 Sgrinio ac Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb  

2.1 Trosolwg ar Ddyluniad y Cynllun 

Defnyddwyr Ffyrdd 

Mae’r cynllun yn cynnwys adeiladu ffordd newydd tua 1.5 km o hyd a fydd yn gerbytffordd sengl 7.3m 
o led gyda lleiniau caled 1.0m o led ar y ddwy ochr ac ymyl ffordd o leiaf 2.5m o led y tu draw iddynt.  
Mae’r llwybr a ffefrir yn darparu gwelliant oddi ar y llinell a fydd yn caniatáu i ffordd bresennol yr A496 
barhau’n weithredol yn ôl yr arfer yn ystod y cyfnod adeiladu. 

Cynigir tair cyffordd, un i’r gogledd ac un i’r de o bentref Llanbedr, yn darparu cysylltiadau â’r pentref 
o’r cyfeiriadau hyn ar hyd y ffordd bresennol (a fyddai’n newid ei dosbarth), ac un gyffordd â Ffordd 
Mochras yn darparu mynediad rhwng yr A496 a’r maes awyr a Mochras tua’r gorllewin a hefyd â 
chanol y pentref tua’r dwyrain.  Bydd y gyffordd fwyaf gogleddol yn gyffordd T gonfensiynol heb 
ddarpariaeth i droi i’r dde, gan mai bach iawn fyddai nifer y cerbydau sy’n troi fel hyn gan fod dwy 
gyffordd yn caniatáu mynediad o’r de a’r gorllewin.  

Y gyffordd ganolog fydd y man troi i’r gorllewin o ffordd newydd yr A496 ar gyfer traffig sy’n mynd 
tua’r gogledd a thua’r de h.y. i’r maes awyr ac i safle gwersylla Mochras.  Darperir lôn troi i’r dde yn y 
gyffordd hon, gydag ynys ffug h.y. lôn ar wahân wedi’i chreu â marciau ffordd a fydd yn caniatáu i 
traffig drwodd fynd yn ei flaen yn ddirwystr. 

Gellir cyrraedd canol pentref Llanbedr hefyd o’r gyffordd ganolog hon drwy Ffordd Mochras a fydd yn 
mynd o dan ffordd newydd yr A496.  Gan fod disgwyl y bydd y rhan fwyaf o’r traffig yn ôl ac ymlaen i’r 
Ardal Fenter a Mochras yn defnyddio ffordd newydd yr A496, ceir lefelau traffig is o lawer ar hyd y 
rhan o Ffordd Mochras sydd rhwng y gyffordd hon a chanol y pentref.  

Ystyriwyd darparu cylchfan yn y lleoliad hwn ond nid oes cyfiawnhad dros hynny oherwydd lefelau 
cymharol isel y traffig ac effaith amgylcheddol y gylchfan, yn enwedig yr angen i gymryd tir ychwanegol 
a gosod goleuadau stryd.  

Bydd y gyffordd fwyaf deheuol yn cynnwys lôn troi i’r dde ar gyfer traffig sy’n mynd tua’r gogledd ac 
yn troi i’r pentref: bydd ynys ffug ar y gyffordd hon hefyd.  Bydd traffig sy’n mynd tua’r de hefyd yn 
gallu defnyddio’r gyffordd hon i droi i’r pentref.

Cerddwyr 
Prif effaith y cynllun ar gerddwyr fyddai creu gwell diogelwch a llai o wahanu o fewn pentref Llanbedr 
ac ar hyd Ffordd Mochras gan y bydd llai o draffig o lawer yn yr ardaloedd hyn.  Mae’r Asesiad o’r 
Effaith Amgylcheddol yn cymharu’r patrymau traffig disgwyliedig ar gyfer y senarios ‘gwneud y lleiaf’ 
a ‘gwneud rhywbeth’ ar ôl cwblhau’r cynllun yn ystod y flwyddyn gyntaf ar ôl ei agor yn 2020, ac mae’n 
dangos y bydd gostyngiad sylweddol o 90% ym maint y traffig drwy bentref Llanbedr (o 2,909 i 310 o 
gerbydau y diwrnod ar Bont Llanbedr), a hefyd ar y rhan o Ffordd Mochras rhwng Llanbedr a llwybr y 
cynllun (o 710 i 71 o gerbydau y diwrnod). 

Byddai’r gostyngiad yn lefel y traffig sydd wedi’i amcangyfrif yn dod â budd mawr i gerddwyr yn y 
pentref a’i gyffiniau sy’n gwneud siwrneiau pob dydd at y sbardunau teithiau a nodwyd yn ardal yr 
astudiaeth.  Byddai’r newid sydd wedi’i amcangyfrif ym meintiau traffig yn dod â budd hefyd i 
ddefnyddwyr hamdden y gwahanol Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n dechrau neu’n gorffen ar ffordd 
bresennol yr A496; yn cynnwys Hawliau Tramwy 1, 4 a 41 yn benodol. Byddai mesurau gostegu traffig 
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yn cael eu hystyried ar gyfer pentref Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras ar ôl cwblhau’r gwaith 
arfaethedig i weithio ar y cyd â’r gostyngiad disgwyliedig ym maint y traffig.  

Nid oes disgwyl y bydd y newidiadau yn aliniad Hawl Dramwy Gyhoeddus 1 lle mae’n cyrraedd y 
cynllun, na hyd y dargyfeiriad yn benodol, yn arwain at gynnydd mewn amseroedd siwrnai nac yn 
amharu ar ddiogelwch neu fwynhad defnyddwyr y llwybr troed hwn.  Hefyd byddai’r estyniad i’r llwybr 
troed hwn i gynnwys y Meini Hirion yn darparu budd arall i gerddwyr.  Nodwyd y mesur hwn yn dilyn 
ymgynghori â Cadw ynghylch effeithiau dichonol ar heneb gofrestredig y Meini Hirion o ganlyniad i’r 
cynllun, pan awgrymwyd y byddai gwell mynediad yn hyrwyddo’r profiad o’r safle hwn ar gyfer 
ymwelwyr a phobl sy’n mynd heibio (gweler y bennod yn y Datganiad Amgylcheddol: Treftadaeth 
Ddiwylliannol).  

Yn gyffredinol, mae disgwyl y bydd y newidiadau a ddisgrifiwyd uchod yn cynyddu’r defnydd o Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus yn ardal yr astudiaeth drwy wella hygyrchedd yng nghanol Llanbedr a gwella 
diogelwch ar y rhwydwaith o lwybrau troed a’i integreiddio’n well drwy welliannau i Ffordd Mochras.

Beicwyr 
Mewn modd tebyg, prif effaith y cynllun ar feicwyr fyddai creu gwell diogelwch a llai o wahanu o fewn 
pentref Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras am fod llai o lawer o draffig yn yr ardaloedd hyn, fel bod 
yr ardal o gwmpas pentref Llanbedr yn fwy deniadol o lawer i feicwyr.  Byddai’r buddion hyn hefyd yn 
dod i ran defnyddwyr llwybr NCR 8, y llwybr beiciau lleol dynodedig ar hyd Ffordd Mochras yn ogystal 
â beicwyr sy’n dewis dilyn llwybr ffordd bresennol yr A496 drwy bentref Llanbedr.  Er nad yw’r cynllun 
yn cynnwys darpariaethau penodol ar gyfer beicwyr, credir y byddai lled ac aliniad safonol y llwybr yn 
darparu llwybr addas i feicwyr ar y ffyrdd.  

Yn gyffredinol, mae lle i ddisgwyl y byddai’r newidiadau a ddisgrifiwyd uchod yn cynyddu nifer y 
beicwyr yn ardal yr astudiaeth, yn bennaf drwy leihau’r rhyng-gysylltu â thraffig ffyrdd, ac felly creu 
effaith lesol gymedrol. 

Marchogion 
Yn debyg i’r buddion disgwyliedig ar gyfer beicwyr, credir y byddai’r cynllun yn cynnig amgylchedd 

mwy addas i farchogion drwy symud traffig o ganol pentref Llanbedr ac o Ffordd Mochras ac felly 

cynyddu cysylltedd y gwahanol ffyrdd a lonydd sy’n gysylltiedig â chanol y pentref.  Yn benodol, 

byddai’r mynediad tua llwybr ceffylau Hawl Dramwy Gyhoeddus 43 o gyfeiriad Ffordd Mochras yn cael 

ei wella drwy leihau maint y traffig ar hyd y rhan fwyaf o’r llwybr teithio hwn a thrwy fesurau gostegu 

traffig ychwanegol. 

Goleuadau 
Mae goleuadau ar hyn o bryd ar hyd yr A496 o fewn ffiniau’r pentref ac ar hyd Ffordd Mochras hyd at 
yr arhosfa/croesfan rheilffordd.  Mae’r cynllun arfaethedig o fewn Gwarchodfa Awyr Dywyll Eryri, 
dynodiad rhyngwladol cydnabyddedig a rhaid ystyried hyn wrth ddylunio goleuadau’r cynllun.  Cedwir 
y goleuadau ar hyd Ffordd Mochras hyd at arhosfa Llanbedr a dim ond y rhain a gaiff eu goleuo, ond 
gosodir cyfarpar newydd yn lle’r goleuadau presennol gyda’r bwriad o leihau gwasgariad, 
tanbeidrwydd etc. y golau.  

Bydd y goleuadau newydd ar hyd Ffordd Mochras yn cael eu dynodi’n rhai Parth Amgylcheddol E1, 
Dosbarth Tanbeidrwydd G6 a byddant wedi’u gorchuddio.  Mae argymhelliad hefyd y bydd tymheredd 
lliw unrhyw oleuadau newydd rhwng 3,000K a 4,000K, y defnyddir goleuadau LED ac y bydd modd 
pylu’r goleuadau, fel y bydd llai o allbwn yn ystod oriau penodol.  Mae ymrwymiad hefyd yn y 
Datganiad Amgylcheddol y bydd lefel goleuo coridor yr afon yn llai nag 1 lwcs.  Yn ôl dyluniad manwl 
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y goleuadau, mae’n debygol y bydd y pileri goleuadau yn 6 metr o uchder ar y mwyaf ac mae’n debygol 
y byddant rhwng 25 a 30 metr oddi wrth ei gilydd.  Yn ôl y canlyniad i Archwiliadau Diogelwch Ffyrdd 
yn y dyfodol, gallai fod yn bosibl lleihau’r angen am oleuadau ymhellach e.e. drwy ddarparu goleuadau 
ar gyfer y droetffordd yn unig.  Ni fydd goleuadau ar brif gerbytffordd yr A496 newydd nac ar y cyffyrdd 
newydd.  Nid oes angen arwyddion ffyrdd wedi’u goleuo.  

2.2 Llinell Sylfaen Cydraddoldebau

Cyflwyniad 
Mae’r llinell sylfaen cydraddoldebau yn darparu proffil o breswylwyr yr ardal o gwmpas y cynllun 
arfaethedig.  Mae’n gwneud defnydd o Gyfrifiad 2011 a setiau data eraill y Swyddfa Ystadegau Gwladol 
i ganfod, yn benodol, lefel a dosbarthiad pobl â nodweddion gwarchodedig sy’n byw yn yr ardal.  
https://www.gwynedd.llyw.cymru/en/Council/Documents---Council/Key-statistics-and-data/Area-
Profiles---Gwynedd-and-comparable-areas/Meirionnydd/Ward-Profile-Llanbedr.pdf

Ardal yr astudiaeth 

Mae’r data llinell sylfaen, a gasglwyd ar lefel plwyf, yn dangos data am grwpiau â nodweddion 
gwarchodedig ar gyfer Llanbedr. 

Grwpiau â nodweddion gwarchodedig: 

 Oed 

Mae’r data yn dangos bod canran ychydig llai o’r boblogaeth rhwng 15 a 64 oed, sef 58.9% o’i gymharu 
â 62.4% ar gyfer Cymru.
Mae canran fwy o’r boblogaeth rhwng 75 ac 84 oed, sef 7.4% o’i gymharu â 6.3% ar gyfer Cymru. 

 Rhyw 

Mae’r data yn dangos bod y boblogaeth o fenywod o 50.6% ychydig yn fwy na’r boblogaeth o wrywod 
o 49.4% yn ardal yr astudiaeth ac mae hyn yn gyson â’r gyfradd ar gyfer Gwynedd a Chymru. 

 Hil 

Mae cyfran y preswylwyr sy’n nodi eu bod yn Wyn Prydeinig (98.8.1%) ychydig yn fwy na’r cyfartaledd 
ar gyfer Gwynedd a Chymru.  Yn gyffredinol, mae canrannau bach iawn o breswylwyr yn nodi eu bod 
yn perthyn i grwpiau ethnig gwahanol o fewn Llanbedr. 

 Crefydd/Cred 

Mae’r data yn dangos bod cyfran y preswylwyr yn Llanbedr sy’n nodi eu bod yn Gristnogol (75%) yn 
fwy na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru (71.9%). 

Cafwyd caniatâd cynllunio i droi capel yn Fosg a chanolfan astudio Islamaidd ym mhentref Llanbedr.  
Gall hyn gael effaith yn y dyfodol ar amrywiaeth grefyddol o fewn Llanbedr. 

Mae’n bosibl bod arwyddocâd ysbrydol i’r Meini Hirion mewn crefyddau/credoau derwyddol.  

 Anabledd 
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Mae’r data yn dangos statws y boblogaeth breswyl yn ôl salwch cyfyngus hirdymor.  Mae canran y 
rheini sy’n teimlo bod eu gweithgareddau o ddydd i ddydd wedi’u cyfyngu mewn rhyw ffordd – un ai 
‘wedi’u cyfyngu ychydig’ neu ‘wedi’u cyfyngu’n helaeth’ yn Llanbedr (23.7%), ychydig yn uwch na’r 
cyfartaledd ar gyfer Gwynedd (20.6%).  

 Amddifadedd 

Yn aml, gellir defnyddio amddifadedd yn fesur procsi i ganfod ardaloedd lle mae grwpiau agored i 
niwed, yn cynnwys y rheini sy’n perthyn i grwpiau â nodweddion gwarchodedig.  

o Cyflogaeth: Mae data yn dangos bod canran y preswylwyr sy’n economaidd weithgar yn 
Llanbedr (55%) yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru (61%). 

o Salwch hirdymor neu anabledd: Mae data yn dangos bod canran y preswylwyr sy’n 
economaidd weithgar yn Llanbedr (20.8%) yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru (23.6%). 

o Economaidd anweithgar: Mae data yn dangos bod canran y preswylwyr sy’n economaidd 
weithgar yn Llanbedr (45%) yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru (39%).   

o Dosbarth Cymdeithasol, Swyddi Proffesiynol a Swyddi Rheoli: Mae data yn dangos bod canran 
y preswylwyr sy’n economaidd weithgar yn Llanbedr (17%) yn is na’r cyfartaledd ar gyfer 
Cymru (22%). 

o Dosbarth Cymdeithasol, Swyddi heb sgiliau/yn rhannol heb sgiliau: Mae data yn dangos bod 
canran y preswylwyr sy’n economaidd weithgar yn Llanbedr (21%) yn is na’r cyfartaledd ar 
gyfer Cymru (22%). 

Grwpiau Eraill â Nodweddion Gwarchodedig 
Rhagwelir na fydd y cynllun arfaethedig yn cael unrhyw effeithiau gwahaniaethol ar grwpiau sydd â’r 
nodweddion gwarchodedig canlynol: ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol a phriodas/partneriaeth 
sifil, felly nid yw’r grwpiau hyn wedi’u cynnwys yn y llinell sylfaen. 

2.3  Ymgynghori 

Roedd ymgysylltu â’r cyhoedd a rhanddeiliaid yn agwedd bwysig ar broses WelTAG gan ei fod yn 
galluogi partïon cysylltiedig i gymryd rhan yn y broses penderfynu ac yn helpu i sicrhau sylw i’r 
materion mwyaf perthnasol i drafnidiaeth yn ardal yr astudiaeth.  Er mwyn sicrhau bod barn y cyhoedd 
lleol yn cael ei hystyried yn llawn yn yr astudiaethau WelTAG, cynhaliwyd y digwyddiadau cyfranogi 
canlynol yn neuadd bentref Llanbedr: 

1) 5 Mehefin 2014: Cynhaliwyd digwyddiad cychwynnol ar ddechrau’r cam Cynllunio i ganfod barn y 
cyhoedd am broblemau, cyfleoedd a chyfyngiadau cysylltiedig â thrafnidiaeth yn ardal yr astudiaeth. 

2) 2 Hydref 2014: Trefnwyd y digwyddiad hwn er mwyn darparu diweddariad ar ganlyniadau’r cam 
Cynllunio a dangos sut roedd barn y cyhoedd wedi cyfrannu at benderfynu’r Amcanion Cynllunio 
Trafnidiaeth a’r atebion.  Hefyd cyflwynwyd yr opsiynau arfaethedig i’w hystyried yn yr Arfarniad (Cam 
1) er mwyn cael barn y cyhoedd cyn eu mireinio ymhellach. 

3) 6 Tachwedd 2014: Trefnwyd y digwyddiad olaf hwn mewn cysylltiad â’r astudiaeth WelTAG er mwyn 
cyflwyno’r opsiynau a gafodd eu mireinio yn dilyn yr ail ddigwyddiad cyfranogi cyhoeddus ac er mwyn 
cael adborth ar gyfer eu harfarnu.  Cofnodwyd adborth o’r digwyddiadau mewn holiaduron dwyieithog 
a ddatblygwyd yn arbennig ar gyfer pob digwyddiad.  Defnyddiwyd yr adborth wrth ystyried elfennau 
allweddol yn yr astudiaeth WelTAG, yn cynnwys: adnabod y problemau, cyfleoedd a chyfyngiadau yn 
yr ardal leol, pennu amcanion cynllunio trafnidiaeth a chyfrannu at arfarnu opsiynau.  Mae crynodeb 
o’r adborth allweddol a gafwyd ym mhob digwyddiad ym Mhenodau 2 i 5 o’r adroddiad hwn.  Mae 



Tudalen 10 o 19

rhagor o fanylion am y digwyddiadau cyfranogi cyhoeddus, yn cynnwys y canlyniadau, yn yr Adroddiad 
Cyfranogi WelTAG. 

Cyflwyniadau/Digwyddiadau ynghylch y Cynllun (ar ôl astudiaeth WelTAG) 
4) 2 Mehefin 2015: Neuadd Bentref Llanbedr 12:30 - 20:00 
Roedd hwn yn ddigwyddiad cyhoeddus i ddarparu diweddariad ar y cynnydd ar ddatblygu’r Gwelliant 
Arfaethedig.  Roedd 61 o aelodau’r cyhoedd wedi llofnodi’r gofrestr. 

5) 17 Mawrth 2016: Neuadd Bentref Llanbedr 

Anogwyd preswylwyr a busnesau lleol i ddod i arddangosfa ‘galw heibio’ fel y gallent fynegi eu barn 
am y dyluniad a oedd yn cael ei ddatblygu ar gyfer y cynllun. 
Roedd yr arddangosfa galw heibio yn agored i bawb rhwng 2:00pm a 8:00pm ar ddydd Iau, 17 Mawrth 
2016.  Digwyddiad cyhoeddus oedd hwn a oedd yn darparu diweddariad am y cynnydd ar y cynllun lle 
dangoswyd cynlluniau a delwedd 3D o’r cynllun. 

6) Rhagfyr 2017 - Cylchlythyr 
Dosbarthwyd cylchlythyr yn adrodd am y cynnydd ar y cynllun ar ffurf electronig ac ar ffurf copïau 
papur i bartïon a oedd wedi mynegi diddordeb yn y cynllun, ac mewn mannau o gwmpas ardaloedd 
Llanbedr, Dyffryn Ardudwy, Abermaw a Harlech. 

Er mwyn sicrhau bod cynifer â phosibl o grwpiau ac unigolion anodd eu cyrraedd yn ymwybodol o’r 
ymgynghoriad ac yn gallu cymryd rhan, defnyddiwyd amrywiaeth o ddulliau cyfathrebu i’w hannog i 
gymryd rhan, yn cynnwys: 
a) dosbarthu gwybodaeth mewn iaith glir i ymgyngoreion; 
b) rhoi datganiadau am yr ymgynghoriad i’r wasg leol a rhanbarthol; 
c) gosod hysbysebion mewn papurau newydd/cyhoeddiadau lleol; 
d) anfon gwybodaeth yn uniongyrchol i gartrefi pobl yn ardal yr ymgynghoriad; 
e) defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ledaenu gwybodaeth am yr ymgynghoriad, yn cynnwys 
dyddiadau ac amseroedd y digwyddiadau. 
Hefyd roedd aelodau o dîm y prosiect wedi cysylltu’n uniongyrchol â chynrychiolwyr grwpiau anodd 
eu cyrraedd cyn lansio’r ymgynghoriad er mwyn cael gwybod am y ffordd orau i gyfathrebu â’r 
grwpiau.  Os oedd yn bosibl, cysylltwyd yn uniongyrchol â chynrychiolwyr dros y ffôn.  Os oedd tîm y 
prosiect wedi methu â chysylltu dros y ffôn, neu os nad oedd rhif ffôn ar gael, anfonwyd neges e-bost. 

Ymgynghorwyd cyn hynny â chyrff amgylcheddol statudol ar yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol drwy 
gydol y broses WelTAG.  Mae’r cyrff amgylcheddol statudol a gymerodd ran yn yr ymgynghoriad yn 
cynnwys:  

 Cadw;  

 Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC);  

 Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE).  

Roedd yr adborth a gafwyd wedi cyfrannu i’r broses WelTAG ar gyfer arfarnu’r opsiynau a ddisgrifiwyd 
yn y Datganiad Amgylcheddol a chwmpas yr asesiadau a oedd yn gysylltiedig â’r broses Asesu’r Effaith 
Amgylcheddol.  

Gwahoddwyd CNC, Cadw, Cynllunio Archeolegol Gwynedd ac APCE i gyflwyno sylwadau am gwmpas 
yr asesiadau arfaethedig ar gyfer asesu’r effaith amgylcheddol ar gyfer 2015 a 2016, a hefyd am y 
wybodaeth a gafwyd o arolygon a gwblhawyd cyn hynny yn ystod yr astudiaeth WelTAG yn 2014.  
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Gwahoddwyd Cadw ac APCE i gyflwyno sylwadau am oblygiadau’r cynllun i leoliad y meini hirion, sy’n 
heneb gofrestredig, ar gyrion gogleddol Llanbedr, ynghyd ag adolygiad o fesurau lliniaru dichonol a 
oedd yn rhan o’r cynllun arfaethedig a hefyd ar gyfer gwaith oddi ar y safle.  

Trefnwyd pedwar cyfarfod o’r Grŵp Cyswllt Amgylcheddol (GCA) a oedd yn cynnwys cynrychiolwyr y 
tri chorff amgylcheddol statudol a restrwyd uchod ac aelodau o dîm y prosiect ym mis Tachwedd 2015, 
mis Mawrth 2106 a mis Rhagfyr 2016, a mis Medi 2019.  Cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd â’r GCA i 
gyfrannu i ddull ailadroddol, rhagweithiol o ddylunio er mwyn delio â phryderon allweddol yn ystod y 
broses dylunio.  
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2.4  Effeithiau ar Grwpiau â Nodweddion Gwarchodedig

Tabl 2.4: Effeithiau o weithgareddau ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig.    

Grŵp 

Cydraddoldeb 

(Nodweddion 

Gwarchodedig) 

Effaith 

Gadarnhaol

Effaith 

Negyddol 

Effaith 

Niwtral  

Crynodeb o’r rhesymau dros gadarnhau’r 

dadansoddiad hwn  

Rhyw x

Crefydd neu 

gred 

x Gan fod caniatâd cynllunio wedi’i roi i droi 

capel yn Fosg a chanolfan astudio Islamaidd 

ym mhentref Llanbedr, byddai lefelau traffig 

is yn cael effaith gadarnhaol ddibwys ar y 

grŵp hwn.  Y prif welliant yw bod gostwng 

lefelau traffig yn y pentref yn rhoi cyfleoedd 

mwy diogel i groesi ffyrdd.   

Mae’n bosibl bod arwyddocâd ysbrydol i’r 

Meini Hirion mewn crefyddau/credoau 

derwyddol.  Byddai ymestyn llwybr troed a 

gwella lleoliad y Meini Hirion yn cael effaith 

gadarnhaol fach ar grwpiau crefyddol. 

Oed X Bydd pobl hŷn ac iau yn cael budd o’r 
gostyngiad a ragwelir yn y nifer sy’n cael eu 
lladd a’u hanafu mewn damweiniau ffyrdd yn 
yr ardal. 

Yr unig gyfleusterau llwybr troed newydd yn 

y cynllun arfaethedig fydd y rheini ar ran o 

Ffordd Mochras ond gallai hyn fod o fudd i 

bobl hŷn a phlant. 

Y prif welliant fydd gostyngiad o 90% yn y 

lefelau traffig yn y pentref fel y bydd 

cyfleoedd mwy diogel i groesi. 

Disgwylir na fydd newidiadau yn aliniad Hawl 
Dramwy Gyhoeddus 1 lle mae’n cwrdd â’r 
cynllun, na hyd y dargyfeiriad yn benodol, yn 
cynyddu amseroedd teithio nac yn amharu ar 
ddiogelwch neu fwynhad defnyddwyr y llwybr 
troed hwn.  Bydd y cynllun yn cynnig 
cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a’r buddion 
cysylltiedig i iechyd.  Effaith gadarnhaol yw 
hon a all gael ei rhannu gan grwpiau â 
nodweddion gwarchodedig, yn cynnwys 
plant, pobl ifanc a phobl hŷn. 
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Byddai gostyngiad mewn lefelau sŵn yn cael 
effaith gadarnhaol a chymesur ar blant a 
phobl hŷn.  Ym Mlwyddyn y Cynllun yn y 
Dyfodol (2037), bydd derbynyddion sensitif 
fel Cartref Gofal Gwynfa yn profi gostyngiad o 
-3.9 Db ( A)  sy’n cael ei hystyried yn effaith 
gadarnhaol gymedrol.  Bydd Ysgol Gynradd 
Llanbedr yn profi gostyngiad o 0.1 Db (A) yn y 
tymor hir, sef effaith gadarnhaol ddibwys. 

Anabledd X Bydd pobl ag anableddau yn cael budd o well 
mynediad at wasanaethau/siopau yn y 
pentref am fod llai o draffig. 

Hil X Effaith niwtral, h.y. dim effaith neu effaith 
sy’n llai na’r hyn y gellir sylwi arno. 

Cyfeiriadedd 

Rhywiol  

X Effaith niwtral, h.y. dim effaith neu effaith 
sy’n llai na’r hyn y gellir sylwi arno. 

Ailbennu 

Rhywedd 

X Effaith niwtral, h.y. dim effaith neu effaith 
sy’n llai na’r hyn y gellir sylwi arno. 

Beichiogrwydd a 

Mamolaeth

X Mae cyfyngiadau ar symudedd a brofir gan 
fenywod beichiog (yn enwedig yng 
nghyfnodau olaf y beichiogrwydd) fel poen 
cronig yn y cefn/pelfis/cymalau, 
ansefydlogrwydd pelfig, diffyg anadl a phoen 
yn yr asennau, yn eu gwahaniaethu oddi 
wrth y boblogaeth gyffredinol.  Gall y 
cyfyngiadau hyn effeithio ar symudedd wrth 
fynd i mewn i gerbyd neu ddod ohono a 
gallant ddylanwadu hefyd ar eu gallu a’u 
parodrwydd i yrru.   

Disgwylir y bydd pentref Llanbedr yn llawer 
mwy hygyrch i’r grŵp hwn am fod llai o 
draffig o lawer. 

Priodas neu 

Bartneriaeth Sifil

X Effaith niwtral, h.y. dim effaith neu effaith 
sy’n llai na’r hyn y gellir sylwi arno. 
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2.5 Asesu (Cam 2) 

Lefel yr effaith ar nodweddion gwarchodedig wedi’i mesur ar sail y wybodaeth sydd ar gael, ymchwil, 
ac ymgynghori. 

2.51 Trosolwg 
Mae’r adran hon yn amlinellu effeithiau dichonol y cynllun arfaethedig ar grwpiau sydd â nodweddion 
gwarchodedig yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu.  Asesir yr effeithiau dichonol ar 
gydraddoldeb a nodwyd yn y penodau canlynol o’r Datganiad Amgylcheddol ar gyfer y cynllun 
arfaethedig: 
a) Ansawdd Aer 
b) Treftadaeth Ddiwylliannol 
c) Tirwedd 
d) Sŵn 
e) Pobl a Chymunedau  
f) Asesu Effeithiau Cronnol  

Mae’r canfyddiadau yn y dogfennau canlynol wedi’u hadolygu hefyd i nodi effeithiau pellach ar 
grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig: 
g) Adroddiad yr Arfarniad Economaidd  
h) Cynllun Lliniaru Amgylcheddol, Fersiwn F 
i) Adroddiad Atodol ar Ddefnyddwyr Difodur. 

Mae’r asesiad yn ystyried effeithiau anghymesur a gwahaniaethol.  Bydd effaith anghymesur ar 
gydraddoldeb yn codi pan fydd yr effaith ar grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn fwy ar 
gyfartaledd nag ar aelodau o’r boblogaeth gyffredinol mewn lleoliad penodol.  I ddibenion yr Asesiad 
hwn o’r Effaith ar Gydraddoldeb, mae diffyg cymesuredd wedi’i ddiffinio fel a ganlyn: 
· Lle rhagwelir effaith mewn ardal lle mae’n hysbys bod grŵp cydraddoldeb yn gyfran fwy ar 
gyfartaledd o’r boblogaeth breswyl a effeithir nag yn ardal ehangach yr awdurdod lleol a/neu’r 
sir/rhanbarth; neu 
· Lle rhagwelir effaith ar adnodd cymunedol sy’n cael ei ddefnyddio’n bennaf neu’n helaeth gan grŵp 
cydraddoldeb (e.e. ysgolion cynradd sy’n addysgu plant; cartrefi gofal sy’n darparu ar gyfer pobl hen 
iawn). 

Effaith wahaniaethol ar gydraddoldeb yw un sy’n effeithio ar aelodau o grŵp cydraddoldeb mewn 
ffordd wahanol i weddill y boblogaeth gyffredinol oherwydd anghenion penodol, neu sensitifedd neu 
wendid cydnabyddedig sy’n gysylltiedig â’u nodweddion gwarchodedig.  Mewn rhai achosion, gallai 
grwpiau â nodweddion gwarchodedig fod yn agored i effeithiau ar gydraddoldeb sy’n anghymesur a 
hefyd yn wahaniaethol.  Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb yn ystyried effeithiau ar grwpiau o 
bobl yn hytrach nag unigolion. 

Mae’r asesiad yn nodi mesurau lliniaru i’w cynnwys yn y cynllun arfaethedig a fydd yn helpu i leihau’r 
effeithiau dichonol ar gydraddoldeb. 

Sŵn o weithgareddau adeiladu 
Mae’r cynllun arfaethedig yn debygol o arwain at effeithiau sŵn niweidiol dros dro o weithgareddau 
adeiladu ar eiddo preswyl sy’n agos i’r gwaith.  

Ceir lefelau sŵn uwch yn ystod cyfnodau adeiladu a gweithredu’r cynllun arfaethedig a fydd yn 
effeithio ar rai unedau eiddo preswyl yn yr ardal.  Gall hyn gael effaith anghymesur a/neu 
wahaniaethol ar blant a phobl hŷn yn y tymor byr.  Datblygir mesurau manwl i liniaru sŵn adeiladu 
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unwaith y bydd rhaglen adeiladu fanwl a rhestr o’r peiriannau a ddefnyddir ar gael, a byddent yn 
destun cytundeb â’r rhanddeiliaid perthnasol yn rhan o Gynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu y 
contractwyr.  Mae’r Datganiad Amgylcheddol (Pennod 5.7) yn dod i’r casgliad y byddai’r effeithiau hyn 
o sŵn adeiladu yn rhai dros dro ac y byddent yn lleihau nes eu bod yn ddibwys drwy weithredu’r 
mesurau lliniaru BS 5228 a awgrymwyd.  

Newidiadau yn y lefelau sŵn i breswylwyr ac ymwelwyr yn y cyfnod gweithredu 
Mae ymchwil hefyd yn dangos bod plant yn fwy agored i effeithiau sŵn traffig na’r boblogaeth 
gyffredinol.  Hefyd, mae pobl hŷn sy’n byw yn yr ardal yn gallu bod yn fwy agored i effeithiau sŵn 
traffig am eu bod yn treulio mwy o amser gartref na’r boblogaeth gyffredinol. 

Byddai’r gostyngiad mewn lefelau sŵn yng nghanol y pentref o ganlyniad i’r gostyngiad mewn traffig 
a ragwelir yn cael effaith gymesur a chadarnhaol ar blant a phobl hŷn.  Ym Mlwyddyn y Cynllun yn y 
Dyfodol (2037), bydd derbynyddion sensitif fel Cartref Gofal Gwynfa yn profi gostyngiad o -3.9 Db ( A)  
sy’n cael ei hystyried yn effaith lesol gymedrol.  Bydd Ysgol Gynradd Llanbedr yn profi gostyngiad o 0.1 
Db (A) yn y tymor hir, sef budd dibwys. 

Felly bydd yr effaith hon yn neilltuol o lesol i blant a phobl hŷn sy’n byw mewn unedau eiddo preswyl 
yn yr ardaloedd hyn sy’n fwy agored i effaith sŵn traffig.  

Cyfleoedd am gyflogaeth adeiladu 
Dylai ceiswyr swyddi yn yr ardal fod mewn lle da i gyfranogi o gyfleoedd cyflogaeth newydd 
uniongyrchol ac anuniongyrchol a dylent gael cymorth i sicrhau eu bod yn ymwybodol o gyfleoedd 
swyddi yn yr ardal.  Mae hyn yn neilltuol o bwysig yn Llanbedr lle gwelwyd bod ardaloedd lle mae 
lefelau isel o addysg, sgiliau a hyfforddiant ac mae’n bosibl iawn y bydd croeso i gyfleoedd i gael 
prentisiaethau a hyfforddiant cysylltiedig ag adeiladu. 

Ymgysylltu â’r gymuned a sicrhau cyfranogiad 
Cafwyd ymgynghori ac ymgysylltu parhaus a chynhwysol sydd wedi galluogi’r gymuned i gymryd rhan 
yn llawn yn y broses o ddylunio’r cynllun.  Ymgysylltwyd â rhanddeiliaid drwy wahanol ddulliau ac mae 
amrywiaeth yr ymatebwyr wedi’i monitro. 
Parheir i ymgynghori ac ymgysylltu â rhanddeiliaid a effeithir a’r gymuned leol, a datblygir strategaeth 
Ymgysylltu a Chyfathrebu â Rhanddeiliaid er mwyn parhau i ymgysylltu’n eang â rhanddeiliaid ochr yn 
ochr â Chynllun Cyfathrebu’r prosiect. 

Cerddwyr a beicwyr: llwybrau teithio newydd ac ailaliniedig i ddefnyddwyr difodur 

o Y Cyfnod Adeiladu 

Rhagwelir na fydd meintiau’r traffig yng nghanol Llanbedr yn lleihau’n sylweddol wrth adeiladu’r 
cynllun gan fod y cyfan bron o’r aliniad newydd oddi ar y llinell bresennol, er ei bod yn bosibl y bydd 
mesurau rheoli traffig ar y cysylltiadau ar ddau ben y cynllun yn arwain at sefyllfa lle mae cerbydau’n 
mynd drwy’r pentref yn donnau yn hytrach na’u gwasgaru’n naturiol.  Er hynny, y disgwyl cyffredinol 
yw mai bach fydd yr effeithiau ar gerddwyr sy’n teithio ar hyd y llinellau dymunedig a ddisgrifiwyd o’r 
blaen yn ystod y cyfnod adeiladu.  Byddai Ffordd Mochras yn cael ei hailalinio fel y gellir ei chysylltu 
â’r cynllun ac fel y bydd pont arfaethedig yn gallu ei chroesi ger y maes parcio.  Felly bydd unrhyw 
gerddwyr sy’n teithio ar hyd y ffordd yn debygol o gael eu hailgyfeirio ar hyd dargyfeiriad dros dro 
oddi wrth weithgareddau adeiladu. Rhagwelir y bydd y brif effaith ar y rhwydwaith dynodedig i 
gerddwyr yn digwydd wrth ailalinio rhan 200m o Ffordd Mochras sy’n cynnwys Llwybr Arfordir Cymru 
rhwng gorlifdir gorllewinol Afon Artro a’r rheilffordd.  Disgwylir y bydd lle ar gyfer defnyddwyr y llwybr 
yn ystod y cyfnod adeiladu.  Fodd bynnag, byddant yn debygol o gael eu hailgyfeirio ar hyd llwybr 



Tudalen 16 o 19

dargyfeirio yn ystod rhai cyfnodau o’r gwaith, a byddent bron yn sicr o brofi effaith o’r safle i ryw 
raddau, er y bydd graddau’r ymyrraeth yn dibynnu ar raglen waith y prif gontractwr a threfniadau dros 
dro. Hefyd mae’r cynllun yn croesi llinell Hawl Dramwy Gyhoeddus 1 lle mae’r arglawdd amddiffyn 
rhag llifogydd yn troi tua’r gogledd ar hyn o bryd i ddilyn glannau dwyreiniol Afon Artro.  Mae’n 
debygol y bydd Hawl Dramwy Gyhoeddus Rhif 1 rhwng ffordd bresennol yr A496 a Phont Coronation 
wedi’i chau am gyfnod yn ystod y cyfnod adeiladu nes bydd modd cyfeirio cerddwyr ar hyd y llwybr 
dargyfeirio parhaol (gweler isod).  Unwaith eto, bydd amseriad a chyfnod y cau yn dibynnu ar raglen 
waith y prif gontractwr. Mae’r cynllun yn ymestyn hefyd at fannau cychwyn gwahanol droetffyrdd sy’n 
dechrau ar hyn o bryd o ffordd yr A496 neu Ffordd Mochras.  Mae’r rhain yn cynnwys: llwybr troed 
HDG 43 lle mae’n cyrraedd Ffordd Mochras ger y rheilffordd; HDG 87 Llanbedr a HDG 30 Llanfair lle 
maent yn cyrraedd yr A496 ger y cyfleusterau trin dŵr wrth y cysylltiad mwyaf gogleddol.  Mae’r rhyng-
gysylltiad â’r llwybrau troed hyn yn llai difrifol a’r disgwyl yw na fydd effaith ar fynediad yn ystod y 
gwaith. Credir yn gyffredinol, o gael cynllunio a rheoli da ar y safle, y byddai cyfnod adeiladu’r cynllun 
yn creu effaith anffafriol gymedrol dros dro ar gerddwyr yn ardal yr astudiaeth.

Nid yw’n debygol y bydd y cynllun arfaethedig yn cael effaith amlwg ar feicwyr sy’n defnyddio Llwybr 
8 (Lôn Las Cymru) y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol yn ystod y cyfnod adeiladu gan nad yw’r rhan 
fyr ohono ar ffordd yr A496 drwy bentref Llanbedr yn dilyn aliniad y cynllun ac felly ni fyddai effaith 
uniongyrchol arno; hefyd, nid oes disgwyl y bydd lefelau’r traffig ym mhentref Llanbedr yn cynyddu’n 
sylweddol yn ystod y cyfnod adeiladu.  Byddai mesurau rheoli traffig yn gallu ymyrryd â llif y beicwyr 
sy’n dewis dilyn ffordd yr A496 yn hytrach na Llwybr 8 y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol i’r gogledd 
a’r de o bentref Llanbedr lle mae’r cynllun yn cysylltu â’r ffordd bresennol, er y byddai graddau a 
pharhad yr ymyrraeth hon yn dibynnu ar raglen waith y prif gontractwr.

o Y Cyfnod Gweithredu 

Prif effaith y cynllun ar gerddwyr fyddai creu mwy o ddiogelwch a llai o wahanu o fewn pentref 
Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras o ganlyniad i symud traffig sylweddol o’r ardaloedd hyn.  Wrth 
gymharu’r patrymau traffig disgwyliedig ar gyfer y senario ‘gwneud y lleiaf’ a’r senario ‘gwneud 
rhywbeth’ ar ôl cwblhau’r cynllun yn ystod blwyddyn agoriadol 2020, gwelir y bydd gostyngiad 
sylweddol o 90% ym maint y traffig drwy bentref Llanbedr (o 2,909 i 310 o gerbydau y diwrnod ym 
Mhont Llanbedr), yn ogystal â’r rhan o Ffordd Mochras sydd rhwng Llanbedr a llwybr y Cynllun 
Arfaethedig (o 710- 71 o gerbydau y diwrnod).  Byddai’r gostyngiad a ragwelir yn lefel y traffig yn dod 
â budd mawr i gerddwyr yn y pentref a’i gyffiniau wrth iddynt wneud siwrneiau pob dydd at y 
sbardunau teithiau a nodwyd yn ardal yr astudiaeth.  Byddai’r newid a ragwelir ym meintiau’r traffig 
yn dod â budd hefyd i ddefnyddwyr hamdden y gwahanol Hawliau Tramwy Cyhoeddus sy’n dechrau 
neu’n gorffen ar ffordd bresennol yr A496, yn cynnwys HDG 1, 4 a 41 yn benodol.  Byddid yn ystyried 
cyflwyno mesurau gostegu traffig o fewn Llanbedr ac ar hyd Ffordd Mochras ar ôl cwblhau’r gwaith 
arfaethedig a fyddai’n cyd-fynd â’r gostyngiad disgwyliedig ym maint y traffig.  Nid oes disgwyl y bydd 
newidiadau yn aliniad HDG 1 lle mae’n cwrdd â’r cynllun arfaethedig, na hyd y dargyfeiriad yn benodol, 
yn cynyddu amseroedd siwrneiau nac yn amharu ar ddiogelwch neu fwynhad defnyddwyr y llwybr 
troed hwn.  Hefyd bydd yr estyniad i’r llwybr troed hwn i gwmpasu’r Meini Hirion yn rhoi budd 
ychwanegol i gerddwyr.  Pennwyd y mesur hwn yn dilyn ymgynghori â Cadw ynghylch effeithiau 
dichonol ar heneb gofrestredig y Meini Hirion o ganlyniad i’r cynllun arfaethedig, pan awgrymwyd y 
byddai mynediad gwell yn hyrwyddo profiad ymwelwyr a cherddwyr ar y safle hwn.  

Yn gyffredinol, mae disgwyl y bydd y gwelliannau a ddisgrifiwyd uchod yn cynyddu’r defnydd o Hawliau 
Tramwy Cyhoeddus yn ardal yr astudiaeth drwy beri bod canol pentref Llanbedr yn fwy hygyrch a’r 
rhwydwaith o lwybrau troed yn fwy diogel ac wedi’i integreiddio’n well drwy welliannau i Ffordd 
Mochras.  Bydd hyn yn helpu i wella cysylltedd ar gyfer cerddwyr a beicwyr rhwng aneddiadau lleol yn 
ogystal â chynyddu cyfleoedd ar gyfer teithio llesol a’r buddion cysylltiedig i iechyd.  Mae hon yn effaith 
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lesol a all gael ei rhannu gan grwpiau â nodweddion gwarchodedig, yn cynnwys plant, pobl ifanc, pobl 
hŷn a phobl ag anableddau. 

Lleihau nifer y damweiniau a’r nifer sy’n cael eu lladd a’u hanafu ar ffyrdd 
Er gwaethaf rhagolwg o gynnydd mewn lefelau traffig, rhagwelir y bydd y cynllun arfaethedig yn 
lleihau nifer y damweiniau a’r nifer sy’n cael eu lladd a’u hanafu ar ffyrdd o ganlyniad i ddyluniad 
ffyrdd sy’n fwy diogel na’r ffordd bresennol.  Bydd hyn yn cael effeithiau llesol ar yr holl grwpiau sy’n 
wynebu risg.

Teithwyr modurol – straen ar yrwyr 
Un o brif nodau’r cynllun arfaethedig yw lleihau tagfeydd traffig ym mhentref Llanbedr a achosir yn 
bennaf gan ffurf y bont yng nghanol y pentref a chyffordd yr A496/Ffordd Mochras, a hefyd gan 
gyfyngu ar led y gerbytffordd drwy’r pentref oherwydd y trefniadau parcio presennol.  Byddai 
gostyngiad sylweddol ym maint y traffig o fewn y pentref, a hefyd ym maint y traffig sy’n defnyddio’r 
gyffordd bresennol rhwng ffordd bresennol yr A496 a Ffordd Mochras, o ganlyniad i’r cynllun 
arfaethedig.  O ganlyniad i hyn, byddai llai o dagfeydd ac mae disgwyl mai bach fyddai’r straen ar 
ddefnyddwyr ffyrdd o fewn Llanbedr.  Yn yr un modd, o ganlyniad i wella’r gyffordd rhwng yr aliniad 
arfaethedig a Ffordd Mochras, mae disgwyl y bydd llif y traffig yn ôl ac ymlaen i’r cyfeiriad hwn yn 
gwella’n sylweddol o’i gymharu â’r sefyllfa bresennol yng nghanol Llanbedr: dylai hyn fynd law yn llaw 
â gostyngiad sylweddol yn lefelau’r straen ymysg gyrwyr sy’n teithio yn ôl ac ymlaen i gyfeiriad 
Mochras a Maes Awyr Llanbedr. 
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3. Casgliadau 

Mae’r Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb wedi nodi nifer o effeithiau o’r cynllun arfaethedig a all gael 
effeithiau anghymesur neu wahaniaethol ar grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig.  Mae’r rhain 
yn cynnwys: 
i. Cynnydd mewn lefelau sŵn yn ystod cyfnod adeiladu’r cynllun arfaethedig mewn rhai unedau eiddo 
preswyl yn yr ardal ond gostyngiad yn lefel y sŵn pan fydd y cynllun yn weithredol.  Gall hyn gael 
effaith anghymesur a/neu wahaniaethol ar blant a phobl hŷn. 
ii. Cau Hawliau Tramwy Cyhoeddus a llwybrau troed a’u dargyfeirio dros dro yn ogystal â newidiadau 
parhaol mewn llwybrau lle maent yn croesi’r cynllun arfaethedig.  Gall hyn gael effaith wahaniaethol 
ar bobl sydd ag anawsterau symudedd ac ar lwybrau troed sy’n cael eu defnyddio’n amlach gan 
grwpiau sydd â nodweddion gwarchodedig. 
iii. Effeithiau gwahaniaethol dichonol ar yrwyr sy’n defnyddio’r rhwydwaith, yn cynnwys gyrwyr ag 
anableddau, pobl iau, pobl hŷn a menywod (yn cynnwys menywod beichiog). 

Rhagwelir na fydd y cynllun arfaethedig yn arwain at unrhyw effeithiau gwahaniaethol ar grwpiau sydd 
â’r nodweddion gwarchodedig a ganlyn: ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol a phriodas/ 
partneriaeth sifil.  Byddai effaith niwtral ar y rhain, h.y. dim effaith neu effaith sy’n rhy fach i sylwi arni. 

Gan fod caniatâd cynllunio i droi capel yn Fosg a chanolfan astudio Islamaidd ym mhentref Llanbedr, 
byddai gostyngiad sylweddol yn lefel y traffig drwy’r pentref yn gallu cael effaith gadarnhaol fach ar 
grwpiau crefydd/cred.  Mae hefyd yn bosibl bod arwyddocâd ysbrydol i’r Meini Hirion mewn 
crefyddau/credoau derwyddol.  Byddai’r estyniad i’r llwybr troed a’r gwelliant yn lleoliad y Meini 
Hirion yn cael effaith gadarnhaol fach. 

Mae’r grŵp cydraddoldeb ‘Oed’ yn ymwneud â phobl hŷn a phobl iau.  Byddai’r grŵp hwn yn elwa o’r 
gostyngiad a ragwelir yn lefelau’r traffig yn y pentref drwy gael cyfleoedd mwy diogel i groesi ffyrdd a llai o 
ddamweiniau sy’n lladd ac anafu pobl ar ffyrdd.  Yr unig gyfleusterau newydd ar ffurf llwybrau troed sy’n 
rhan o ddyluniad y cynllun arfaethedig yw’r rheini ar ran o Ffordd Mochras a byddai hyn yn dod â budd i 
bobl hŷn a phlant. Ni fyddai aliniad newydd yr Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cynyddu amseroedd 
siwrneiau a bydd y cynllun yn cynnig cyfleoedd cadarnhaol ar gyfer teithio llesol a’r buddion cysylltiedig i 
iechyd.  Byddai plant a phobl hŷn yn profi effaith gymesur a chadarnhaol drwy leihau lefelau sŵn.  Ym 
Mlwyddyn y Cynllun yn y Dyfodol (2037), bydd derbynyddion sensitif fel Cartref Gofal Gwynfa yn profi 
gostyngiad o -3.9 Db ( A) sy’n cael ei hystyried yn effaith gadarnhaol gymedrol.  Bydd Ysgol Gynradd 
Llanbedr yn profi gostyngiad o 0.1 Db (A) yn y tymor hir, sef effaith gadarnhaol ddibwys. 

Byddai’r grwpiau cydraddoldeb ‘Anabl’ a ‘Beichiogrwydd a mamolaeth’ yn cael budd tebyg o’r 
gostyngiad a ragwelir yn lefelau’r traffig yn y pentref gan y bydd cyfleoedd mwy diogel i groesi a llai 
o ddamweiniau ffyrdd sy’n lladd ac yn anafu pobl.  Disgwylir y bydd pentref Llanbedr yn fwy hygyrch 
o lawer i’r grwpiau hyn am fod maint y traffig yn llai o lawer. 

Mae’r Datganiad Amgylcheddol a’r Uwchgynllun Amgylcheddol yn darparu mesurau lliniaru i leihau 
effeithiau niweidiol yn ystod y cyfnodau adeiladu a gweithredu.  Credir y bydd y mesurau hyn yn helpu 
i leihau effeithiau negyddol dichonol. 

Bydd gwaith adeiladu’r cynllun arfaethedig yn cynnig cyfleoedd am gyflogaeth uniongyrchol a all gael 
eu rhannu gan bobl leol sydd â nodweddion gwarchodedig. 

Mae’n bwysig parhau i ymgynghori ac ymgysylltu’n effeithiol â rhanddeiliaid a effeithir a’r gymuned 
leol er mwyn sicrhau bod yr holl grwpiau â nodweddion gwarchodedig yn gallu cael budd o’r cynllun 
arfaethedig, yn enwedig mewn perthynas â materion dylunio a gweithgareddau adeiladu.  
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 Adroddiad yr Arfarniad Economaidd 

 Y Cynllun Lliniaru Amgylcheddol, Fersiwn F 

 Adroddiad Atodol ar Ddefnyddwyr Difodur 

 Adroddiad Cynllunio ac Arfarnu WelTAG 


