
Pecyn cymorth ar gyfer  
Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 

Canllaw cam wrth  
gam i gynnal  

Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 

Helpwch ni i greu cenedl sy’n cerdded  
Ni yw Living Streets Cymru, rhan o elusen y Deyrnas Unedig ar gyfer cerdded 
bob dydd, a’r bobl y tu ôl i’r Ymgyrch Cerdded i’r Ysgol. Mae gennym uchelgais 
fawr: fod pob plentyn sy’n gallu, yn cerdded i’r ysgol.   
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FERSIWN 
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Cynnal eich Adolygiad Llwybr i’r Ysgol eich hun   
livingstreets.org.uk/who-we-are/wales

Hysbysebwch eich digwyddiad – llwythwch i lawr boster i’w roi yn yr 
ysgol. Gwahoddwch rieni, Cynghorwyr a thrigolion lleol – llwythwch i 
lawr dempled llythyrau yn Gymraeg neu Saesneg.

Living Streets - Cerdded i’r Ysgol
livingstreets.org.uk/what-we-do/walk-to-school

Living Streets - Her Cerdded WOW
livingstreets.org.uk/what-we-do/projects/wow

Living Streets - Canllaw Parcio a Brasgamu
livingstreets.org.uk/media/2035/park-and-stride-print.pdf

Deddf Teithio Llesol
cymru.gov.uk/teithio-llesol

 
Sustrans - Teithiau Bywiog
sustrans.org.uk/active-journeys-school-wales

 
Y Filltir Ddyddiol
thedailymile.co.uk/

Cadwch Gymru’n Daclus
keepwalestidy.cymru
 

Os dymunwch gael y pecyn cymorth hwn neu ragor o wybodaeth  
drwy e-bost, cysylltwch ag wales@livingstreets.org.uk

Dolenni Defnyddiol 

livingstreets.org.uk/who-we-are/wales
livingstreets.org.uk/what-we-do/walk-to-school
livingstreets.org.uk/what-we-do/projects/wow
livingstreets.org.uk/media/2035/park-and-stride-print.pdf
cymru.gov.uk/teithio-llesol
sustrans.org.uk/active-journeys-school-wales
http://thedailymile.co.uk
https://www.keepwalestidy.cymru
mailto:wales@livingstreets.org.uk
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Mae Adolygiad Llwybr i’r Ysgol yn ffordd wych o ddarganfod  
rhai o’r pethau a allai atal teuluoedd rhag cerdded i’r ysgol.

Gellir ei gynnal gan ysgol neu awdurdod lleol neu hyd yn oed grŵ   p o 
rieni neu lywodraethwyr sydd eisiau edrych ar y llwybrau cerdded at eu 
hysgol.

Gallwch drefnu adolygiad gyda grŵ   p ysgol yn weddol gyflym ac yn 
rhwydd. Ond efallai y byddwch eisiau cynnwys grwpiau eraill a all helpu 
i wella’r amgylchedd cerdded.
 
Os ydych am gynnwys mwy o bobl, gallai gymryd ychydig o wythnosau 
i baratoi i wneud yn siŵ   r eich bod yn cael y bobl iawn. Ar ddiwrnod yr 
adolygu gallech fod allan am 30 munud i awr, yn dibynnu ar y llwybr a 
ddewiswch.

Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu digwyddiad mwy trylwyr 
gyda grwp ehangach o randdeiliaid gall Living Streets eich helpu.
 
Cam 1 - Paratoi.    Casglu tîm, penderfynu pa lwybrau  

i’w cerdded, paratoi eich asesiad risg  
a rhestr wirio, yna gwahodd pobl  
i ymuno.  

Cam 2 - Adolygu.   Adolygu’r palmentydd a’r  
llwybrau sy’n arwain at yr ysgol,  
chwilioam rwystrau a phethau  
rydych yn eu hoffi ar hyd y ffordd.

 
Cam 3 - Adrodd.    Paratoi rhestr o broblemau a rhai  

syniadau ar gyfer gwella’r daith,  
eu hysgrifennu a’u rhannu nhw.   

Beth yw Adolygiad Llwybr i’r Ysgol? 
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Gall Adolygiad Llwybr i’r Ysgol fod yn gam pwysig wrth wella’r 
amgylchedd cerdded ac felly helpu mwy o deuluoedd i gerdded i’r ysgol 
ac oddi yno.  

Bydd casglu gwybodaeth gan bobl sy’n adnabod yr ardal yn rhoi’r 
darlun gorau o sut daith yw’r llwybr rydych yn mynd i’w adolygu.  

Pam cynnal Adolygiad Llwybr i’r Ysgol? 

Gall yr wybodaeth rydych wedi ei gasglu ar yr Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 
gael ei ddefnyddio i helpu i benderfynu pa newidiadau sydd angen eu 
gwneud i’r amgylchedd cerdded a hefyd sut i fynd ati i wneud iddynt 
ddigwydd. Gall fod yn rhan o’ch cynllun teithio i’r ysgol a chefnogi eich 
Gwobr Ysgolion Iach.

Byddwch yn darganfod beth mewn gwirionedd sy’n digwydd ar y 
daith i’r ysgol ac oddi yno, a beth yw barn teuluoedd. 

“Er ei bod yn ffordd gul, mae pobl yn dal  

i yrru’n rhy gyflym. Rwy’n synnu nad yw’r 

cyfyngiad cyflymder yn 20mya”

“Dydi’r bws ddim yn stopio bob 

amser wrth y groesfan sebra”

 

Disgybl Ysgol Gynradd Llys Malpas

Athro ysgol gynradd yn Ysgol yr Eglwys yng Nghymru, Llaneirwg
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“Roedd siarad a theuluoedd am ble maent 

angen croesi’r ffordd wedi gwneud i mi 

feddwl efallai fod angen croesfan arall”

Gallwch gasglu llawer o dystiolaeth i gefnogi newidiadau rydych chi’n 
gredu fydd yn gwneud yr amgylchedd cerdded yn ddiogelach.  

Gwahoddwch y bobl sy’n cynllunio ac yn adeiladu’r gwelliannau er 
mwyn cael gwell canlyniadau.

Cyngor Caerdydd

v
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Tim Adolygiad Llwybr i’r Ysgol   

Penderfynu pwy sy’n mynd i arwain Awdurdod Lleol Caerdydd.

.  Y Pennaeth – gall eich helpu i gael y gymuned ysgol gyfan i  
gymryd rhan. 

.  Y Cyngor Eco – byddwch yn dechrau gyda dealltwriaeth dda o’r 
manteision o wella’r amgylchedd cerdded. 

.  Rhiant neu lywodraethwr ysgol – efallai y byddant yn dod â 
phersbectif newydd i’r Adolygiad Llwybr i’r Ysgol.

Pwy sy’n mynd i fod yn rhan o’r Tîm?  
Cyngor Eco, Swyddogion Diogelwch Ffordd Iau, Cyngor yr Ysgol,
rhieni, Llywodraethwyr, athrawon neu gynorthwywyr addysgu.
Mae tua 8 – 12 o bobl yn faint da i’r tîm.  

v

Cam 1 - paratoi at adolygu 



Ceisiwch feddwl am y rhesymau pam y byddent eisiau bod yn rhan, a 
pha brofiad a sgiliau y gallant eu cynnig. Ceisiwch gael pobl o’r tu allan 
i’r ysgol i gymryd rhan hefyd, gan y gall hyn roi gwell dealltwriaeth o’r 
hyn sy’n digwydd yn y gymdogaeth, a sut y gall Adolygiad o’r Llwybr i’r 
Ysgol fod o fudd i’r gymuned gyfan.

Cyhoeddusrwydd

Gadewch i bobl wybod eich bod yn mynd i gynnal Adolygiad Llwybr i’r 
Ysgol a pham. 

Meddyliwch am gymaint o wahanol bobl ag y gallwch i’w gwahodd. 
Ysgrifennwch at rieni, cymdogion, llywodraethwyr, eich Awdurdod Lleol, 
tîm diogelwch ar y ffyrdd a Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu, 
neu defnyddiwch y poster i hysbysebu’r digwyddiad. Gwiriwch y dudalen 
dolenni defnyddiol.

“Bydd plannu blodau yma yn ei wneud  
yn lle gwell i aros a siarad gyda  
chyfeillion”Disgybl Ysgol Gynradd Llys Malpas

6

“Roedd gwrando ar yr Hebryngwr  

Croesfannau Ysgol yn siarad am ei  

brofiadau yn y bore yn agoriad  

llygad go iawn!”Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili



Paratoi
. Dewis eich llwybr.  
  Dewch â’ch tîm at ei gilydd i adolygu pa lwybrau i’w hadolygu. 

Edrychwch ar ein syniadau i’r dosbarth ar dudalen 8.

.  Pa mor fawr all y grŵ   p sy’n cynnal Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 
fod?

  Byddwch yn stopio ar hyd y ffordd, felly meddyliwch am faint y grŵ   p 
– oes yna balmentydd cul neu fannau y gallwch aros a siarad?”

.  Asesiad risg 
  Mae’n syniad da i wneud yr asesiad risg ar yr un adeg o’r dydd ag 

rydych yn bwriadu gwneud yr Adolygiad.
  
  Os oes gan yr ysgol dempled asesu risg, defnyddiwch ef i restru ac 

asesu’r problemau y gallech ddod ar eu traws. Os nad oes gennych 
dempled, gallwch baratoi tabl o broblemau posibl, lle y maent, pwy 
allai gael eu heffeithio, sut y gallwch leihau’r risgiau a pha gamau

 y gallwch eu cymryd os yw’r broblem yn digwydd. 
  Mae’n bwysig iawn bod eich asesiad risg yn addas ar gyfer oedran  

y bobl sy’n mynychu, felly asesiad risg yr ysgol yw’r un gorau i’w 
ddefnyddio.

.  Sut byddwch chi’n cofnodi eich canfyddiadau ar hyd y llwybr? 
  Os ydych yn tynnu lluniau, gwnewch yn siw ̂  r fod pawb yn hapus i’w 

rhannu yn ddiweddarach.  Gallech benodi rhywun i gymryd nodiadau 
 i wneud yn siw ̂  r eich bod yn cofio syniadau da.  Beth am recordio
 eich cwestiynau a’r atebion – mewn dull cyfweliad radio?

.  Meddyliwch am y pethau sy’n annog pobl i gerdded a beth sy’n  
eu rhwystro. 

  Beth ydych chi’n ei hoffi a beth nad ydych yn ei hoffi, a beth ellir ei 
newid? Gwelwch y syniad ar gyfer dosbarth ar dudalen 8. 

.  Dewiswch amser a dyddiad sydd orau i’r tîm.  
  Yn ystod amser ysgol sydd orau, a cheisiwch osgoi adegau pan fydd 

y ffyrdd yn brysur iawn.   

7
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Syniad 1

Syniad 2

Mae’n syniad da i baratoi rhywfaint ar gyfer eich Adolygiad Llwybr i’r 
Ysgol, felly dyma ychydig o syniadau i chi ddechrau arni.  

Pa ffordd ddylem gerdded i’r ysgol?
Defnyddiwch y cynllun gwers i fapio’r 
llwybr fel tîm. Crëwch fap o’r ardal o 
amgylch eich ysgol gan gynnwys y  
llwybrau a’r ffyrdd rydych yn eu defnyddio 
i deithio i’r ysgol.  

Yna plotiwch ble mae pobl yn byw, er mwyn  
i chi weld pa lwybrau yw’r rhai mwyaf  
poblogaidd. Ydy’r llwybrau cerdded i ffwrdd  
o’r ffyrdd? Wyddoch chi am y ffordd gyntaf?   

Pam cerdded a pham peidio cerdded?
Ceisiwch ddarganfod beth mae pobl yn ei hoffi am  
gerdded i’r ysgol a beth nad ydynt yn ei hoffi.  
Holwch gwestiynau i’ch gilydd, holwch athrawon  
a’ch teulu hefyd.  

Yna dechreuwch wneud rhestr o bethau i chwilio  
amdanynt ar hyd y daith y credwch allai fod yn well.  .    Ydy’r palmentydd yn ddigon llydan ahygyrch i 

bawb? Beth am finiau, dail neu rew? .  A oes arwyddion i ddweud wrth yrwyr bod ysgol yma  
neu gyfyngiad cyflymder, allech chi ddylunio rhai? . A oes digon o groesfannau? A yw’n yn ddiogel i groesi bob amser?. Tebyg i beth mae cyflymder ac ymddygiad y traffig o gwmpas yr ysgol?.  Ydych chi’n teimlo’n ddiogel yn cerdded i’r ysgol? Ydy’r llwybrau wedi 
eu goleuo’n dda?  .  Ydy’r ceir wedi eu parcio’n ddiogel? Allwch chi weld tystiolaeth o 
barcio ar y palmant?  . A oes gormod o sbwriel, baw cw ̂  n neu graffiti? Beth ellir ei wneud?  

Syniadau dosbarth



9

Mae’r gweithgaredd hwn yn addas ar gyfer plant ysgol o bob oed.  

Mae plant Oedran 4 – 7 yn gweithio ar fap syml o’r ardal o amgylch yr 
ysgol i ddangos sut maent yn teithio i’r ysgol. 
Mae plant Oedran 7 – 11 yn gwneud map o’r ardal o amgylch yr ysgol 
yn dangos y ffyrdd a’r llwybrau maent hwy yn eu teithio.
  
Amcanion dysgu: .  I allu gweithio fel tîm i greu map  

lleol o’r teithiau i’r ysgol;  .  I ddeall pwysigrwydd gwaith tîm; .  I adnabod rhai o fuddiannau  
cerdded. 

Adnoddau: 
Dalennau mawr o bapur (gydag amlinelliad o fap yr ardal wedi ei lunio 
yn barod Oedran 4 – 7 ) . Siswrn . Papur gwneud llun . Pensiliau lliw  

Dysgu’r dosbarth cyfan:  
Holwch y plant, sut gwnaethoch chi deithio i’r ysgol heddiw? 
Pam mae hi’n well cerdded na theithio mewn car?”  

Derbyniwch ychydig o awgrymiadau: 
Gallai atebion gynnwys: .  Mae’n eich cadw’n iach, gallwch siarad â’ch ffrindiau a’ch teulu; .  Mae’n helpu’r amgylchedd;.  Mae’n ein helpu i ddysgu am ddiogelwch y ffyrdd ac mae’n ein helpu 

i ddysgu am ein hardal leol; .  Defnyddio’r syniad o helpu’r amgylchedd.

Cynllun gwers



Oedran 7 – 11 – fel grŵ   p yn gwneud rhestr o beth i’w gynnwys 
ar y map. Gallwch gynnwys dulliau o deithio, croesfannau ffyrdd, 
nodweddion diddorol ar hyd y ffordd.  

Gweithgaredd annibynnol/fesul pâr:  
Oedran 4 – 7 – gwneud llun o pwy ddaeth gyda nhw i’r ysgol wedi ei 
dorri allan a’i roi ar y map ar hyd y llwybr i’r ysgol.

Oedran 7 – 11 – mae un neu ddau bâr o blant yn gyfrifol am dynnu llun 
y map. Mae’r gweddill yn tynnu llun nodweddion i’w torri allan a’u gosod 
ar hyd y map. 

Cynulliad cyfan: .  Dewch â’r dosbarth at ei gilydd i edrych ar y mapiau; .  Cysylltwch hwn yn ôl â’r drafodaeth gynharach ynglŷ   n ag os ydych 
yn ceisio cerdded i’r ysgol, hyd yn oed dim ond weithiau neu 
gerdded rhan o’r daith, wedi i chi gyfrif y digwyddiadau bach bydd 
hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr! 
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Cynllun gwers



Cyn i chi fynd

Ailymweld â’r asesiad risg  
Os gwnaethoch wneud yr asesiad risg ar amser gwahanol neu ar 
ddiwrnod gwahanol o’r wythnos, mae’n werth gwirio unwaith eto.

 Cofiwch sut le sydd’ na ar ddechrau a diwedd y diwrnod ysgol.
Oes’na fysiau? Unrhyw loriau danfon nwyddau? 

Gall fod o help os oes gennych restr wirio o bethau i chwilio 
amdanynt. 
Atgoffwch bobl o’r math o bethau y byddai’n ddefnyddiol i wneud 
cofnod ohonynt. 

Gwnewch yn siŵ   r fod gennych bopeth sydd ei angen arnoch i 
gofnodi eich canfyddiadau.
Pensiliau, papur, map, camera….

Wnewch chi gynnal eich adolygiad yn y glaw?
Allwch chi adolygu’r llwybr yn y glaw? 

11

Cam 2 - Cerdded y Llwybr  
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Mae giât yr ysgol bob amser yn lle da i ddechrau; bydd yn dawelach 
pan fyddwch yn gwneud eich Adolygiad Llwybr i’r Ysgol, felly efallai y 
byddwch yn gallu gweld pethau sy’n llai gweladwy ar adegau prysur.  

Gwneud yr Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 



.  A yw ceir yn dod i mewn drwy giatiau’r y byddwch chi’n cerdded 
drwyddynt?  .  Chwaraewch dditectif! Oes ‘na gliwiau ar y llawr sy’n dweud unrhyw 
beth am sut mae pethau ar adegau gwahanol o’r dydd?  

.  Stopiwch a thrafodwch yr hyn rydych yn ei weld. Ydych chi i gyd  
yn cytuno?   

  Meddyliwch am gyrbau isel er enghraifft. A yw sut rydych yn teithio i’r 
ysgol yn gwneud i chi weld pethau’n wahanol?         .   Oes yna enghreifftiau o bethau y byddech yn hoffi gweld mwy 
ohonynt? 
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Gall cynnal Adolygiad Llwybr i’r Ysgol ar 

ddechrau a diwedd diwrnod ysgol fod yn anodd 

ond mae’n syniad da i wybod sut mae pethau. 

Pam na wnaiff ychydig ohonoch adolygiad 

bach wrth giatiau’r ysgol ar adeg prysur ac 

adrodd yn ôl ar yr hyn rydych wedi ei weld.
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Sut i ddefnyddio’r hyn y gwnaethoch ei ddarganfod.
Byddwch wedi casglu llawer o wybodaeth ddefnyddiol. Meddyliwch 
am sut y byddwch yn rhannu’r hyn rydych wedi dod o hyd iddo a gyda 
phwy.
 
Gallech ysgrifennu adroddiad, gwneud rhestr o broblemau y 
gwnaethoch eu canfod, gwneud fideo, paratoi cynulliad neu wahodd 
pobl a gymerodd ran yn yr Archwiliad yn ôl i gyfarfod.   

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd yr Adolygiad Llwybr i’r Ysgol wedi eich helpu i ganfod rhai camau 
y gellir eu cymryd i wneud y daith i’r ysgol ac oddi yno yn fwy pleserus.   

Gallai fod rhai enillion cyflym.  
Gall sesiynau codi sbwriel wneud gwahaniaeth mawr ac maent yn 
hawdd i’w trefnu. Mae gan Cadwch Gymru’n Daclus lawer o wybodaeth 
ddefnyddiol ac efallai y gallant helpu.

Gallai fod rhai darganfyddiadau yn peri syndod.  
Efallai y gall pobl leol helpu i ganfod safleoedd ar gyfer Cynllun Parcio a 
Brasgamu, ble rydych yn parcio ychydig bellter o’r ysgol ac yn cerdded 
y rhan olaf o’r daith. 

Neu efallai y byddwch yn credu fod angen gwelliannau ar raddfa fwy. 
Bydd angen cyllido croesfannau, atgyweiriadau, arwyddion newydd, 
cyfyngiadau cyflymder a chyrbau isel. 

Cam 3 - adrodd am yr Adolygiad 
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.  Os yw’r Awdurdod Lleol yn edrych ar lwybrau cerdded yn eich ardal, 
efallai y byddant yn cael eich canlyniadau’n ddefnyddiol. 

.  Gallai’r Adolygiad Llwybr i’r Ysgol eich helpu i lunio achos dros y 
mannau croesi nad ydynt yno neu 20mya.

.  Oes yna unrhyw ddatblygiadau newydd yn cael eu cynllunio?  
Oes modd defnyddio’r Adroddiad i helpu i wneud yn siw ̂  r fod y 
llwybrau cerdded yn y lle cywir? 

.  Anfonwch eich canlyniadau i’r llywodraethwyr, yr Awdurdod Lleol neu 
eich Cynghorwyr lleol, a all helpu i ddod o hyd i’r gyllideb i wneud 
gwelliannau. 

Dylai cynnal Adolygiad Llwybr fod wedi cael pawb yn yr ysgol yn siarad 
am gerdded, ac felly gydag ychydig bach o gymorth ychwanegol bydd 
teuluoedd nawr yn credu y gallant ddechrau cerdded i’r ysgol.

Beth am y rhai sy’n byw yn rhy bell i gerdded? 
Bydd dod o hyd i le i ffwrdd o’r ysgol, lle gellir parcio ceir er mwyn
gwella tagfeydd o amgylch giât yr ysgol ac yn galluogi mwy o 
deuluoedd i gerdded rhan o’r llwybr i’r ysgol.

Mae gan Living Streets Becyn Cymorth hwylus a all eich helpu i Barcio a 
Brasgamu; fe ddewch o hyd i hyn ar y dudalen dolenni defnyddiol.

Gwneud i bethau ddigwydd, rhai awgrymiadau
Enillion cyflym.
Gallech drefnu casglu sbwriel, cynllunio poster i annog parcio ystyriol.

Cychwyn cerdded.
Cofrestrwch ar gyfer Her Cerdded. 
Drychwch ar Becyn Cymorth Parcio a Brasgamu.

Pethau mwy.
Cysylltwch â’ch Awdurdod Lleol a threfnwch gyfarfod i drafod eich 
canfyddiadau. Cynhaliwch gyfarfod cyhoeddus i ganfod pwy arall yn 
eich cymuned allai helpu. Cysylltwch ag un o’r sefydliadau ar y dudalen 
dolenni defnyddiol i gael rhagor o gymorth gyda’ch taith i’r ysgol.

Y pethau mwy
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Ysgol drefol ynghanol stadau o dai gyda’r disgyblion yn dod o ddalgylch 
cymharol fach. Mae’r ysgol yn daith gerdded 10 munud o lwybr y 
gamlas sy’n darparu llwybr cerdded a beicio i ganol Casnewydd. 

Mae Ysgol Gynradd Llys Malpas mewn ardal Cymunedau yn gyntaf, ac 
yn gweithio gyda staff Cymunedau yn Gyntaf ar nifer o weithgareddau 
corfforol a mentrau cymunedol. Ceir mynediad i’r ysgol drwy giatiau sy’n 
wynebu ar ffordd ddwyffordd weddol gul gyda chyfyngiad cyflymder o 
20mya.  

Cyn archwiliad  
Fe wnaethom weithio’n agos gyda’r Cyngor Eco i baratoi ar gyfer 
yr Archwiliad Llwybr i’r Ysgol. Yn ystod dwy sesiwn amser cinio fe 
wnaethom archwilio’r rhesymau dros gynnal archwiliad, pwy ddylem 
eu cynnwys a pham fod cerdded i’r ysgol yn beth da i’w annog. Yna fe 
wnaeth y Cyngor Eco ein cynorthwyo gyda gwasanaeth i’r ysgol gyfan a 
chynhaliwyd arolwg dwylo i fyny yn ystod y gwasanaeth. 

Cynhaliwyd dau archwiliad gyda’r rhai oedd yn cymryd rhan yn 
penderfynu ar gyfeiriad y llwybr. Roedd y cyntaf gyda’r Cyngor Eco ac 
roedd yr ail yn cynnwys gofalwr yr ysgol, rhiant, Staff Cymunedau yn 
Gyntaf, llywodraethwr a chynghorwyr.

Cerdded –70

Beic/sgwter – 3

Car –103

Bws – 4

Arolwg Dwylo i Fyny

Ysgol Gynradd Llys Malpas - Casnewydd

Astudiaeth achos
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Canfyddiadau Allweddol yr Archwiliad 
Nodwyd pethau cymharol syml y gellid eu gwneud fel casglu sbwriel, 
torri gordyfiant ac ail baentio marciau ar y ffordd. 

Mae nifer y ceir y tu allan i’r ysgol yn effeithio ar y trigolion lleol ac ar 
adegau yn rhwystro’r rhai sy’n defnyddio’r arhosfan bws. Mae parcio ar 
ochrau’r ffyrdd ac ar balmentydd yn effeithio ar yr amgylchedd cerdded 
a gydag oblygiadau diogelwch arwyddocaol. Parcio ar y palmant yw’r 
norm yn yr ardal, fodd bynnag, mae’r ffyrdd yn gymharol gul ac nid oes 
llawer o le i barcio oddi ar y stryd.

Gan mai ychydig o le parcio sydd yna, mae gostwng nifer y teithiau car 
yn argymhelliad allweddol.

Pwynt dysgu - gweithio gyda disgyblion
Roedd gweithio’n agos gyda Chyngor Eco yr Ysgol yn caniatáu iddyn 
nhw ddeall y broses archwilio, y rhesymeg y tu ôl iddo a chymryd rhan 
lawn yn y gweithgaredd. Roeddynt yn nodi problemau yn gyflym ac 
yn greadigol gydag atebion. Roedd rhai yn cerdded i’r ysgol a rhai 
ddim. Roedd eu profiadau o ddydd i ddydd yn cynnig cipolwg ar rai o’r 
rhesymau dros y dewisiadau teithio. 

‘Dydi’r bysiau ddim yn stopio bob amser i ni ddefnyddio’r groesfan sebra’
‘Mae wal yn y fan acw sy’n lle da i eistedd arni ar y ffordd adref’
‘Plannu blodau i wneud y daith i’r ysgol yn fwy pleserus’

Wedi’r Archwiliad
Fe gyflwynir yr Adroddiad Archwiliad Llwybr i’r Ysgol i’r Awdurdod Lleol 
a rhanddeiliaid eraill yn ogystal â’r ysgol. Mae’r arwyddion cynnar yn 
dangos y bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol o’r cychwyn yn 
galluogi’r newidiadau syml i ddigwydd yn weddol gyflym. 

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn cyllido blwyddyn o her cerdded i’r ysgol 
am flwyddyn WOW Living Streets, a dylai hyn alluogi’r ysgol i fanteisio ar 
y diddordeb a daniwyd gan y peilot prosiect Archwiliad Llwybr i’r Ysgol.  
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Ysgol Gynradd yr Eglwys yng 
Nghymru Llaneirwg - Caerdydd 

Ysgol ffydd lled drefol, fach gyda dalgylch ehangach na Pen-y-Bryn, 
ei chymydog. Mae’r ddwy ysgol yn rhannu safle a mynediad, ac mae 
hynny oddi ar ffordd ddwyffordd gul gyda chyfyngiad cyflymder o 
30mya. 

O fewn taith gerdded pum munud, mae canolfan siopa fach a Chanolfan 
y Llyfrgell, ac i’r cyfeiriad arall, eu heglwys leol. Mae’r ysgol yn cerdded i 
ddefnyddio cyfleusterau’r Llyfrgell, ac mae’r daith i’r Eglwys yn rhan o’u 
trefn reolaidd. Fe wnaeth yr archwiliadau edrych ar y rhannau o’r ddau 
lwybr yma yn ogystal â’r ffordd y tu allan i’r ysgol.  

Cyn archwiliad 
Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd cychwynnol yn ymwneud ag ystod eang 
o randdeiliaid. Y Pennaeth wnaeth hwyluso’r cyfarfodydd gyda rhiant 
lywodraethwyr, staff, staff yr Awdurdod Lleol oedd â chyfrifoldeb dros 
beirianneg ffyrdd a diogelwch ffyrdd a Chynghorwyr. Roedd staff yr 
Ysgol a gymerodd ran yn byw yn lleol ac yn cerdded i’r ysgol, ac felly 
mewn sefyllfa dda i helpu i ganfod y llwybrau ar gyfer eu harchwilio

Canfyddiadau Allweddol yr Archwiliad 
Roedd peth trafod yngly ̂  n ag oedd hi’n bosibl i drefnu parcio diogel yn 
agos at yr ysgol ac a ellid creu ffordd unffordd i ysgafnhau llif y traffig a 
rhwystro cerbydau rhag gorfod bagio.

Cerdded – 33

Beic/sgwter – 1

Car –75

Bws – 0

Arolwg Dwylo i Fyny

Astudiaeth achos
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Cyfyngder cyflymder ar y ffordd yw 30mya ac roedd y cyfranwyr yn 
mynnu, ar waethaf culni’r ffordd, fod cerbydau yn ymddangos fel pe 
baent yn teithio’n rhy gyflym. Nid oes croesfannau ar y ffordd a ble 
mae’r cyrbau yn isel, maent yn aml wedi eu blocio gan geir. Cafwyd 
sgyrsiau gyda nifer o drigolion lleol a adroddodd fod y ffyrdd i’w tai yn 
aml wedi eu blocio gan geir ar amseroedd codi a gollwng y plant.    

Pwynt dysgu - rhan rhieni a gofalwyr 
Roedd archwiliad y rhanddeiliaid yn cynnwys staff yr ysgol, 
Llywodraethwyr, staff yr Awdurdod Lleol sydd â chyfrifoldeb dros 
deithio gweithredol a rhieni o’r ddwy ysgol. Darparodd y gymysgedd o 
randdeiliaid brofiad dysgu cyfoethog i bawb.  

Roedd un oedd yn cymryd rhan yn ddefnyddiwr cadair olwyn ac roedd 
ei brofiad o fynd heibio rhwystrau a defnyddio’r palmant a’r croesfannau 
sy’n bodoli wedi amlygu diffygion arwyddocaol yn y dyluniad presennol.  
Roedd rhan o’r daith i’r ysgol wedi gorfod cael ei gwneud ar y ffordd am 
fod y palmentydd wedi eu blocio gan geir, biniau neu roedd mynediad i 
mewn ac allan yn rhy anodd. Roedd rhieni oedd â theithiau gwahanol i’r 
ysgol yn cynnig syniadau cyfangwbl wahanol i fynd i’r afael â’r broblem o 
dagfeydd o amgylch yr ysgol ar amser danfon a chodi’r plant o’r ysgol.    

Wedi’r Archwiliad 
Mae codi ymwybyddiaeth o effaith ymddygiad parcio ar ddiogelwch 
plant a’r gymdogaeth gyfagos yn un o’r mesurau syml y gellid ei wneud, 
ac roedd y plant yn mynegi diddordeb mewn cynllunio arwyddion a 
phosteri y gellid eu defnyddio.   

Fe wnaeth rhieni nodi lleoliad posibl i faes parcio ar gyfer cynllun Parcio 
a Brasgamu. Roedd yr Awdurdod Lleol yn cymryd rhan o’r dechrau, ac 
maent yn agored i adolygu cynlluniau ar ôl y profiad eu hunain  
o’r amgylchedd cerdded gyda’r rhai sy’n ei ddefnyddio bob dydd.   
Bydd rhai o’r canfyddiadau yn rhan o’r cynllunio Mapio Rhwydwaith 
Integredig ar gyfer y Ddeddf Teithio Llesol.  
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Ysgol Gynradd Nant-y-Parc - Caerffili 

Ysgol hanner gwledig mewn tref fach ym mhen uchaf y cwm, mae nifer 
cymharol uchel o blant yn cerdded yn ôl ac ymlaen o’r ysgol, ac mae 
nifer arwyddocaol yn teithio gyda bws. Bu’r cwm ar un adeg yn barc 
ceirw i foneddigion Caerdydd, ond erbyn hyn mae wedi ei boblogi gan 
drefi bach ac yn gartref i Gofeb Genedlaethol y Glowyr sydd nesaf at yr 
ysgol.

Mae’r ysgol yn ôl o’r brif stryd drwy’r dref. Mae mynediad i giatiau’r ysgol 
ar y cyfan ar y palmant ochr yn ochr â’r dreif. Mae’r staff yn mynd y 
ffordd hon i’r maes parcio a thra nad yw’r rhieni i fod i yrru i fyny’r ffordd 
hon, cofnodwyd eu bod yn gwneud hynny.

Cyn archwiliad 
Cynhaliwyd cyfarfodydd gyda’r staff, llywodraethwyr a disgyblion yn 
ystod yr wythnosau yn arwain at yr archwiliad llwybr i’r ysgol. Darparodd 
yr Awdurdod Lleol gopi o Gynllun Teithio Ysgol a mapiau o rwydweithiau 
cerdded a beicio lleol.

Cynhaliwyd sesiynau gyda Chyngor yr Ysgol a’r Cyngor Eco lle’r 
aethpwyd ati i fapio’r ardal leol, gan amlygu ble roeddent yn byw a sut 
roeddent yn cyrraedd yr ysgol. Gwnaethom hefyd ganfod eu rhesymau 
dros fod eisiau cerdded i’r ysgol a rhai o’r rhwystrau. Llwyddwyd i nodi 
llawer o resymau positif dros gerdded.

Cerdded – 86

Beic/sgwter – 2

Car –63

Bws – 14

Arolwg Dwylo i Fyny

Astudiaeth achos
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Canfyddiadau Allweddol yr Archwiliad 
Mae mynediad i giât yr ysgol drwy giât yn y tu blaen gyda gris a dim 
palmant. Mae yna le bach ar gyfer parcio yn union o’i blaen.  
Gwelwyd cerbydau danfon nwyddau yn bagio i fyny’r dreif. Ychydig iawn 
o gyfyngiadau parcio sydd ar y brif ffordd, ac nid yw pobl yn talu sylw i’r 
rhai sydd yna. Mae lleoliad yr arosfannau bws a’r ffaith fod ceir yn aros 
ynddynt yn golygu fod tagfeydd yn aml ar ddechrau a diwedd  
y diwrnod ysgol. 

Pwynt dysgu - Ymwneud rhanddeiliaid
Mae’r rôl arwyddocaol y gall Hebryngwr Croesfan Ysgol ei chwarae o 
amgylch giât yr ysgol yn cael ei ddangos yn glir yn Nant y Parc. Nid 
hebrwng teuluoedd yn ddiogel ar draws y ffordd yn unig maent yn ei 
wneud. Mae ganddynt ddealltwriaeth gynhwysfawr o’r problemau, fel 
y maent yn eu gweld ddydd ar ôl dydd. Maent yn codi ymwybyddiaeth 
gyrwyr o effaith eu hymddygiad, yn cysylltu â’r Tîm Diogelwch ar y 
Ffyrdd ac yn rhan allweddol o Dîm yr Ysgol. 

Ychydig o gamau a gerddwyd ar y tir gan y rhanddeiliaid ond roedd 
gwybodaeth y rhai oedd yn cymryd rhan yn galluogi adnabod y 
materion allweddol o safbwynt mynediad i’r ysgol. 

Wedi’r Archwiliad
Roedd y plant wedi nodi ardaloedd a fyddai’n elwa o gasglu sbwriel 
ac yn teimlo y byddai hyn yn gwneud y daith i’r ysgol ac oddi yno yn 
fwy pleserus. Byddent hefyd yn hoffi gweld rhywbeth yn cael ei wneud 
i fynd i’r afael â baw cŵ   n, a gallent ystyried dylunio posteri i godi 
ymwybyddiaeth.   

Teimlai pob un o’r rhanddeiliaid fod mynediad i’r ysgol yn fater 
allweddol. Mae yna fan mynediad arall sydd ar hyn o bryd dan glo am 
resymau iechyd a diogelwch. Mae’r giât hon yn cysylltu â llwybrau 
cerdded a beicio sydd newydd eu hadeiladu, mae lle yma i rieni aros ac 
mae lle i gadw beiciau o fewn y giatiau.  

Bydd yr Awdurdod Lleol yn archwilio dichonoldeb cyfyngiadau parcio i 
leddfu rhai o’r tagfeydd mae’n ei achosi.    



22

Paratoi at yr adolygiad

Gwnewch gofnod o’ch prif resymau dros wneud Adolygiad Llwybr i’r 
Ysgol.  

Pwy yw’r person gorau i arwain?  Meddyliwch am faint o amser y gallai 
hyn gymryd.

Pwy sydd yn eich tîm? Ceisiwch gael cymysgedd o bobl i gymryd rhan 
o’r ysgol a’r gymuned ehangach. 

   

Cynlluniwch eich cyhoeddusrwydd. Gallwch ei gymysgu gyda phosteri, 
llythyrau, cyfryngau cymdeithasol.

Gweithgareddau dosbarth. Gall y rhain helpu i adnabod y llwybrau a’r 
problemau i chwilio amdanynt.

Rhestr Wirio Adolygiad Llwybr i’r Ysgol 
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Trefnwch y dyddiad a’r amser. Rhowch y poster i fyny yn yr ysgol.

Dewiswch eich llwybr ac eglurwch pam yn gryno.  

Asesiad risg o’r llwybr a’r gweithgaredd.

Anfonwch wahoddiadau i nifer eang o randdeiliaid, gan ddefnyddio’r 
llythyrau ar y dudalen dolenni defnyddiol.

Beth i’w gymryd

Rhestr o broblemau i chwilio amdanynt.

 
Map

Papur  
ysgrifennu

Camera

Gwnewch restr
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Cerdded y llwybr

Gwnewch gofnod o amser a dyddiad eich adolygiad, a sut oedd y 
tywydd.

Cofnodwch eich prif  
ganfyddiadau 

Rhoi adroddiad ar  
yr Adolygiad 

Gwnewch yn siw ̂  r eich bod  
yn cael ôl-drafodaeth ac yn  
cytuno ar y pethau rydych  
eisiau rhoi gwybod amdanynt. 

 
Parcio ar y 
palmant

Sbwriel

Croesfan sebra

 
Diweddaraid y 

Cyngor Eco

Llythyr at rieni
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I bwy ydych chi’n mynd i adrodd? Pwy sydd â diddordeb? Pwy all helpu 
i wneud i bethau ddigwydd?

   

Gallai sut rydych yn mynd i adrodd am eich canfyddiadau ddibynnu ar 
bwy rydych yn rhoi gwybod iddynt. 

   

Gwneud i bethau ddigwydd 

Enillion cyflym.

   

Cychwyn cerdded.  

   

Pethau mwy.



WALK WITH US ON A 
SCHOOL ROUTE REVIEW  

We’re checking out the walking routes to  school and we want you to join us!  

CERDDWCH GYDA NI AR 
ADOLY GIAD LLWYBR I’R YSGOL  

Rydym yn gwirio’r llwybrau cerdded i’r ysgol  

ac rydym eisiau i chi ymuno â ni!    

Amser/Time: Dyddiad/Date:

Man Cyfarfod/Meeting Point: Cyswllt/Contact:   

CYMRU

DEWCH I NI 
GERDDED I’R 
YS GOL

CYMRU

DEWCH I NI 
GERDDED I’R 
YS GOL



Mae Living Streets (The Pedestrians Association) yn Elusen Cofrestredig Rhif 1108448 (Cymru a Lloegr)  
a SC039808 (Yr Alban). Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (Cymru a Lloegr), Rhif Cofrestru’r Cwmni 5368409. 

4th Floor, Universal House, 88-94 Wentworth Street, London E1 7SA.

CERDDWCH

LIVING

GYDA

STREETS




