Adroddiad Blynyddol 20118-19 Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
Yn unol â’r dyletswyddau dan adrannau 7 (3) a 10 (2) Deddf Teithio Llesol
(Cymru) 2013.
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Map Cerdded a Beicio Caerdydd wedi’i ddiweddaru,
ei ailbrintio a’i ailddosbarthu.
Stondinau beiciau am ddim wedi’u rhoi i sefydliadau
trwy’r Cynllun Parciwch eich Beic.
Cyhoeddiad dwy dudalen yng Nghylchgrawn
Myfyrwyr Prifysgolion Caerdydd yn hyrwyddo
cerdded a llwybrau cylchol wedi’u hyrwyddo
(https://www.outdoorcardiff.com/cy/).
Cyhoeddiad dwy dudalen yn y cylchgrawn Around
Town a digwyddiadau wedi’u cynnal mewn
Adeiladau Cymunedol Caerdydd er mwyn cael
adborth y cyhoedd ar wella Hawliau Tramwy
Cyhoeddus a chysylltiadau â llwybrau teithio llesol i
gynyddu gweithgarwch awyr agored ar draws y
rhwydwaith.
Wedi cefnogi hyfforddwyr Go-Ride Beicio Cymru i
gynnal sesiynau Sgiliau Go-Ride mewn Ysgolion
Cynradd Caerdydd a Digwyddiadau Beicio Dros
Dro.
Wedi parhau i weithio gyda British Cycling, Beicio
Cymru a HSBC i ddatblygu Partneriaeth Beicio
Dinasoedd Craidd HSBC UK yng Nghaerdydd a
chefnogi’r gwaith o redeg y rhaglen trwy
gydgysylltu’n barhaus gyda phersonél a rhandeiliaid
allweddol a rheoli Grŵp Llywio a Gweithgor y
project.
Wedi gweithio gyda phartneriaid Dinasoedd Craidd
HSBC UK a rhandeiliaid lleol i hwyluso’r digwyddiad
beicio Let’s Ride ar y cyd â Diwrnod Dim Ceir
Caerdydd.
Hyfforddiant beicio Safon Genedlaethol mewn
ysgolion.
Hyfforddiant beicio Safon Genedlaethol i grwpiau
ieuenctid.
Hyfforddiant beicio yn ystod gwyliau’r ysgol, gan
gynnwys lefel 1, 2 a 3 hyfforddiant Safon
Genedlaethol a chwrs Dysgu Sut i Feicio.
Hyfforddiant beicio Safon Genedlaethol un i un
wedi’i gynnig am ddim i unrhyw oedolyn sy’n byw,
yn gweithio neu’n astudio yng Nghaerdydd.
Hyfforddiant beicio Safon Genedlaethol i Heddlu De
Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
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Camau wedi’u
cymryd i
sicrhau
llwybrau teithio
llesol diogel a
chyfleusterau
a gwelliannau
cysylltiedig

-

Hyfforddiant teithio’n annibynnol i blant ysgol ag
anghenion arbennig ac oedolion agored i niwed.
Hyfforddiant Kerbcraft i blant blwyddyn 2 ledled
Caerdydd. Mae’r plant hyn yn dysgu sut i groesi’r
ffordd yn ddiogel gydag oedolion dros y tymor.
Sesiynau diogelwch ar y ffyrdd arbennig mewn
ysgolion arbennig the Hollies a Meadowbank, yn
addysgu plant bwysigrwydd dal dwylo a sut i aros yn
ddiogel. Mae hyn wedi helpu eu rhieni i gerdded â
nhw yn rhywle, yn hytrach na mynd yn y car.
Streetwise: annog annibyniaeth a hyrwyddo teithio
llesol i ddisgyblion sy’n pontio i flwyddyn 7. Wedi’i
ddarparu trwy gyfuniad o sesiynau yn yr ystafell
ddosbarth a sesiynau hyfforddiant ymarferol.
Mae hyfforddiant sgwter wedi’i gynnal mewn sawl
ysgol yng Nghaerdydd. Mae arian gan y Grant
Digonedd Chwarae wedi talu am sgwteri i ysgolion
ar ôl yr hyfforddiant, i annog disgyblion i barhau i
deithio ar eu sgwteri i’r ysgol.
Mae Swyddogion Diogelwch ar y Ffyrdd Iau’n
hyrwyddo teithio llesol i ddisgyblion mewn ysgolion.
Adeiladwyd yn llawn neu’n rhannol yn 2018/19:
o CSH1.1 Senghennydd Road Beicffordd ar
Maes St Andrew a Senghennydd Road
o CSH4 Pontcanna Fields Spine Road
Gwaredu twmpathau ffordd a rhoi twmpathau
sinwsoidaidd yn eu lle, lle bo angen
o A469 Parallel Route Maes y Coed Road
Llwybrau beicio gyda goleuadau wedi’u
gwahanu
o Uwchraddio Llwybr Beicio Heol y Gogledd
- Cam 1 Gosod croesfannau twcan wrth
gyffordd Heol y Gogledd / Heol Corbett ac
uwchraddio’r llwybr beicio cyfredol trwy Faes
Parcio Heol y Gogledd fel y bydd yn llwybr
beicio dwy ffordd ar wahân
o A4119 Cam 2b Gosod croesfannau i
gerddwyr a dechrau cynnar i feicwyr wrth
gyffordd ag arwyddion Heol y Gadeirlan /
Sophia Close / Talbot Street yn rhan o
gynllun gwella bysus
o WCAT Pont Trelái Adeiladu pont teithio llesol
newydd dros Afon Elái yn gyfochrog â Heol
Orllewinol y Bont-faen
o Gwelliannau Beicio i Western Avenue
Gwelliannau i linellau ac arwyddion a gosod
cyrbau is

o Western Avenue / Excelsior Road
Uwchraddio’r groesfan i gerddwyr i groesfan
twcan ddyrchafedig
o Uwchraddiadau Taith Taf Uwchraddiadau i’r
arwyneb yn Parkfield Place a llwybr oddi ar y
ffordd
o ECAT Old Hill Gosod croesfan sebra yn
Heol Casnewydd yn agos at y gyffordd ag
Old Hill
o Blwyddyn 2 y Tyllgoed ( Ysgol Gyfun
Gymraeg Plasmawr) Dwy groesfan sebra
newydd ar St Fagans Road
o RSF Heath Park Avenue ac Allensbank
Road Mesurau arafu traffig ac uwchraddio’r
groesfan sebra gyfredol
o Whitchurch Road yn agos at Flaxland
Avenue croesfan sebra ddyrchafedig newydd
o Gwelliannau i Gyfleusterau i Gerddwyr ym
Mhentref yr Eglwys Newydd Cyfleusterau
newydd i gerddwyr wrth y groesfan ag
arwyddion gyfredol a gosod Llinellau Stopio
Blaen
o Gorllewin Caerdydd Parth Diogelwch Ysgol
gyda chyfyngiad cyflymder o 20mya,
mesurau arafu traffig a chroesfannau sebra
o Ysgol Uwchradd y Dwyrain Parth
Diogelwch Ysgol gyda chyfyngiad cyflymder
o 20mya, mesurau arafu traffig a
chroesfannau sebra
o Ysgol Gynradd Gabalfa a Ysgol Glan
Ceubal Parth Diogelwch Ysgol gyda
mesurau traffig a chroesfan sebra
o Hamadryad Parth Diogelwch Ysgol gyda
mesurau traffig
o Howardian Parth Diogelwch Ysgol gyda
chyfyngiad cyflymder o 20mya, mesurau
arafu traffig a chroesfannau sebra
o Peter Lea (SRiC y Tyllgoed) Cyflwyno Parth
Diogelwch Ysgol gan gynnwys croesfannau
ffurfiol newydd i gerddwyr, mesurau traffig,
cyfyngiad cyflymder o 20mya
o Ysgol Glan Morfa Parth Diogelwch Ysgol
gyda chyfyngiad cyflymder o 20mya a
chroesfannau sebra
o De-ddwyrain Caerdydd
(Plasnewydd/Adamsdown/Sblot) cyfyngiad
o 20mya
o Grangetown cyfyngiad 20mya
o Pen y Lan (Ysgol Marlborough) cyfyngiad
20mya
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o Glan-yr-afon / Treganna Cam 3 cyfyngiad
20mya
o Ysgol y Wern cyfyngiad 20mya
o Llogi Beiciau ar y Stryd Darparu offer ar
gyfer cynllun llogi beiciau ar y stryd
o Parcio Beicio Gosod stondinau Sheffield
mewn lleoliadau amrywiol
Dyluniwyd yn 2018/19:
o Beicffordd 1 Llwybr beicio o ganol y ddinas i
dde-ddwyrain Caerdydd drwy Ysbyty
Athrofaol Cymru
o Beicffordd 2 Llwybr beicio o ganol y ddinas i
Llaneirwg
o Beicffordd 3 Llwybr beicio o Fae Caerdydd i
Stryd Tyndall
o Beicffordd 4 Llwybr beicio o ganol y ddinas i
Heol Llantrisant
o Beicffordd 5 Llwybr beicio o ganol y ddinas i
Drelái a Chaerau
o Dwyrain Canol y Ddinas Gwelliannau teithio
llesol yn rhan o gynllun gwella trafnidiaeth
aml-foddol
o Gogledd Canol y Ddinas Gwelliannau
teithio llesol yn rhan o gynllun gwella
trafnidiaeth aml-foddol
o Dwyrain Canol y Ddinas Gwelliannau teithio
llesol yn rhan o gynllun gwella trafnidiaeth
aml-foddol
o Canol y Ddinas - Stryd Wood / Sgwâr
Canolog Gwelliannau teithio llesol yn rhan o
gynllun gwella trafnidiaeth aml-foddol
o Uwchraddio Taith Taf wrth Barc Hailey
Uwchraddio’r llwybr beicio cyfredol
o Uwchraddio Llwybr Beicio Heol y Gogledd
- Cam 2 Uwchraddio’r llwybr beicoi cyfredol o
Orsaf Ambiwlansiau Heol y Gogledd i
Excelsior Road
o Llwybr Beicio Eilaidd Coridor Parc y
Rhath Llwybr Beicio ar Lake Road
East/West, Ty Draw Road a Heol Wedal
o A469 Llwybr Beicio Cyfochrog Ton yr
Ywen Avenue Llwybr Beicio ar y ffordd yn
gyfochrog â Caerphilly Road
o Llwybr Beicio Cyncoed Road a Ty Gwyn
Road Llwybr beidio ar Cyncoed Road a Ty
Gwyn Road, gan gynnwys gwelliannau i’r
groesfan i gerddwyr wrth gyffordd Rhyd-yPenau Road

o Hidlyddion Moddol Glan-yr-afon Darparu
mynediad i feiciau trwy bennau ffyrdd yng
Nglan-yr-afon
o Cyffordd Cyncoed Road / Llanedeyrn
Road Gwelliannau i groesfan i gerddwyr
o Ysgol Gynradd Lakeside Creu Parth
Diogelwch Ysgol gyda chyfyngiad cyflymder
o 20mya, mesurau arafu traffig a
chroesfannau sebra
o Mackintosh Place Gosod mesurau arafu
traffig a chroesfannau sebra
o Pont Ynys Gosod croesfannau sebra
dyrchafedig newydd
o Heol y Bont Gosod troedffordd newydd
o A4119 Cam 2d Gwelliannau i groesfannau i
gerddwyr a beicwyr ar Heol y Gadeirlan a
Penhill Road yn rhan o gynllun gwella bysus
Costau yr
aethpwyd atynt
ar gyfer
llwybrau a
chyfleusterau
teithio llesol
newydd a
gwelliannau i
lwybrau teithio
llesol cyfredol
a
chyfleusterau
cysylltiedig a
gafodd eu
gwneud yn y
flwyddyn
ariannol llawn
flaenorol
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Cynlluniau Beicio: £3,312,246
Cynlluniau Cerdd £2,411,324
Cyfanswm gwariant: £5,723,570

