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Cyflwyniad  

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion Cyngor Caerdydd i ddatblygu ail gam 
Beicffordd 1 o Teras Cathays i Ysbyty Athrofaol Cymru. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad 
cyhoeddus rhwng 19 Mehefin 2020 a 31 Gorffennaf 2020. 

 

Gweithgareddau Ymgynghori 

Cynhaliwyd y gweithgareddau canlynol i hyrwyddo'r ymgynghoriad: 

• Dosbarthu llythyrau i eiddo yng nghyffiniau'r cynllun, gan gynnwys pob stryd gyda 
newidiadau arfaethedig i drefniadau parcio 

• Hysbysiadau safle yng nghyffiniau'r cynllun 
• E-bost at randdeiliaid ac ymgynghoreion statudol 
• Datganiad i’r Wasg 
• Gwybodaeth ar wefan y Cyngor 
• Negeseuon cyfryngau cymdeithasol ar Twitter a Facebook 

Oherwydd y cyfyngiadau parhaus o ganlyniad i bandemig COVID-19, cynhaliwyd yr holl 
ddigwyddiadau ymgynghori a chyfarfodydd ar-lein drwy Microsoft Teams. 

Cynhaliwyd 4 digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar-lein yn ystod y cyfnod ymgynghori. 

Cynhaliwyd arolwg ar-lein i gofnodi ymatebion i'r ymgynghoriad. Roedd copïau papur o'r 
arolwg hefyd ar gael ar gais.  

 

Canlyniadau’r Ymgynghoriad 

Cafwyd 876 ymateb i’r ymgynghoriad. Yn gyffredinol, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid y 
cynigion. Mae 21% arall o'r ymatebwyr o blaid y cynigion yn rhannol. Nid yw 23% o'r 
ymatebwyr o blaid y cynigion. 

 

Newidiadau i’r Cynllun 

Ar ôl ymgynghori ar y cynllun, gwnaed y newidiadau canlynol i’w ddyluniad: 

• Lleihau hyd llinellau melyn dwbl (LlMDau) wrth ben troi Hirwain Street, Treherbert 
Street, Treorky Street a Minister Street 

• Byrhau LlMDau ym mhen deheuol Pentyrch Street ac ymestyn y mannau parcio aros 
cyfyngedig a thrwyddedau cyfatebol. 

• Toriad yn y LlMDau i ddarparu ar gyfer mannau parcio talu ac aros ychwanegol ar 
Heol y Maendy ar ben Gerddi Gelligaer a Gerddi'r Rhigos. 

• Cyflwyno ardal aros cyfyngedig ar y llain ymyl, a pharcio â thrwyddedau yn y lôn 
gerbydau ar Gerddi Gelligaer a Gerddi'r Rhigos. 



 

Y Camau Nesaf 

Bwrw ymlaen ag adeiladu'r cynllun 




