At Weinidogion Cymru,
Dyletswyddau Adrodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
Yn unol â’r dyletswyddau o dan adran 7(3) a 10(2) o Ddeddf Teithio Llesol
(Cymru) 2013, isod, dyma adroddiad blynyddol [Cynnwys enw’r Awdurdod
Lleol] yn 2018-2019.
Y camau sydd wedi’u cymryd i
hybu teithiau llesol

Y camau sydd wedi’u cymryd i
ddiogelu llwybrau teithio llesol
newydd a chyfleusterau
cysylltiol a gwelliannau

Parhaodd Cyngor Abertawe i gynnal
ei ddarpariaeth ar gyfer mapiau caled
ac electronig o'i isadeiledd defnydd a
rennir. Dosbarthwyd tua 12,000 o
fapiau papur yn 2018/19. Bydd y
mapiau'n gwella darpariaeth yr
wybodaeth ar gyfer lleoliad y llwybrau
defnydd a rennir sydd ar gael.
Yn ystod y flwyddyn llwyddodd 823 o
gyfranogwyr i gwblhau hyfforddiant
beicio Safonau Cenedlaethol Lefel 1,
roedd 635 wedi cwblhau Lefel 2 a 22
wedi cwblhau Lefel 3.
Cyflwynwyd ymyriad Sgiliau Sgwteri
newydd sy'n targedu disgyblion mewn
ysgolion cynradd - derbyniodd 375
hyfforddiant.
Derbyniodd 1700 o ddisgyblion
hyfforddiant Kerbcraft. Dyma lwyfan
sy'n parhau i fod yn wych wrth helpu i
hyrwyddo cerdded yn ôl ac ymlaen i'r
ysgol.
Roedd 12 o ysgolion wedi cymryd
rhan yn ymgyrch "Big Pedal"
Sustrans - 4 yn fwy na'r flwyddyn
flaenorol ac osgowyd 26,320 o
deithiau ceir. Roedd gweithgareddau
eraill yn cynnwys sgiliau beic,
hyfforddiant cydbwysedd, atgyweirio
tyllau mewn teiars/diwrnodau Dr Bike
a digwyddiadau beiciau "llyfnffrwyth".
CRONFA TRAFNIDIAETH LEOL
Cyflwynwyd cynigion i'r Gronfa
Trafnidiaeth Leol i ddatblygu deg o
lwybrau cerdded a beicio newydd,
sef:
 Cyswllt Comin Clun
 Cyswllt Cwm Lefel
 Cyswllt Pontybrenin
 Cyswllt Llansamlet
 Cysylltiadau Glan Afon
Treforys







Llwybr Gogledd Gŵyr
Cyswllt Pontarddulais
Cyswllt Bro Tawe
Cyswllt y Trallwn
Cyswllt Heol Walter

CRONFA TEITHIO LLESOL
Cyflwynwyd cynigion dilynol i'r Gronfa
Teithio Llesol i gyflwyno llwybrau
cerdded a beicio newydd, sef:
Cysylltiadau strategol:
 Llwybr Defnydd a Rennir
Ffordd Gyswllt Bro Tawe
 Cyswllt Llansamlet
 Cyswllt Glannau Afon Treforys
 Lledu Lôn Sgeti
 Cyswllt yr A48
Cysylltiadau lleol:
 Cyswllt Cwm Lefel
 Cyswllt y Trallwn
 Cyswllt Gellifedw
 Cysylltiadau Parc Singleton
 Cyswllt Ynystawe
 Cyswllt Glannau Afon Treforys
i'r gogledd
 Cyswllt Glannau Afon Treforys
i'r de
 Cyswllt Heol Jersey
 Cyswllt Mynediad Pengelli
 Cyswllt Mynediad Penyrheol
 Cyswllt Mynediad Coed Bach
LLWYBRAU DIOGEL MEWN
CYMUNEDAU
Cyflwynwyd cynnig trwy fenter
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau i
wella gwaith dylunio blaenorol a
chaffael y tir y mae ei angen i
adeiladu cyfleuster defnydd a rennir
newydd ar Gomin Clun.
Roedd nifer o'r cynlluniau a restrir
uchod yn llwyddiannus wrth sicrhau
cyllid ar gyfer cyflwyno, sef y
canlynol:

Costau llwybrau a
chyfleusterau teithio llesol
newydd a gwelliannau i
lwybrau a chyfleusterau teithio
llesol cysylltiedig yn y flwyddyn
ariannol flaenorol.
CRONFA TEITHIO LLESOL
Cysylltiadau strategol (£968k):
 Llwybr Defnydd a Rennir
Ffordd Gyswllt Bro Tawe

 Cyswllt Llansamlet
 Lledu Lôn Sgeti
Cysylltiadau lleol (£1.1m):
 Cyswllt Cwm Lefel
 Cyswllt y Trallwn
 Cyswllt Gellifedw
 Cysylltiadau Parc Singleton
 Cyswllt Ynystawe
CYLLID Y CYNGOR
Mae Cyngor Abertawe wedi gwario
£22K ar gynnal y rhwydwaith ffyrdd
presennol.
Yn ogystal â’r uchod (dewisol):
Gwariant dangosol ar gyfer
Dim.
llwybrau a chyfleusterau teithio
llesol newydd a gwelliannau i
lwybrau teithio llesol cyfredol
ynghyd â chyfleusterau
cysylltiedig sy’n cael eu
hariannu’n llawn neu’n rhannol
gan drydydd parti.
Hyd y llwybrau newydd:
Mae'r llwybrau a ddisgrifir uchod wedi
- Cerdded
cyflwyno 16.73km o lwybrau defnydd
- Beicio
a rennir newydd yn 2018/19.
- Cyd-ddefnyddio
Hyd y llwybrau wedi’u gwella:
- Cerdded
- Beicio
- Cyd-ddefnyddio
Cyfleusterau teithio llesol
newydd a gwell

Mae'r llwybrau a ddisgrifir uchod wedi
cyflwyno 1.1km o lwybrau defnydd a
rennir gwell yn 2018/19.
Dim.

Gwybodaeth ychwanegol (dewisol):
Cynigwyd y fenter 'Beicio i'r Gwaith' i'r rheini a gyflogir gan y cyngor yn
ystod haf 2019, ac o ganlyniad roedd 113 wedi cofrestru i fanteisio ar y
cynllun hwn.

Rwy'n cadarnhau y caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi ar-lein a bydd ar gael
hefyd fel copi caled o ofyn amdano, yn unol â'r Canllaw Cyflenwi statudol.
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