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Cynlluniau a ariannwyd yn 2020–2021   
 
Manylion y grant Trafnidiaeth Gynaliadwy Leol mewn Ymateb i Covid sydd wedi’i roi i 

bob awdurdod lleol:  

Abertawe  
 

1. Mannau parcio i feiciau yng nghanol y ddinas  
2. Menter Parcio a Beicio Glandŵr a Fabian Way a Safleoedd Beicio  

 

£600,000 

 
Blaenau Gwent 

 

1. Standiau Beiciau yng nghanol Tredegar, Glyn Ebwy, Abertyleri, 
Blaenau a Brynmawr  

2. Lonydd Beiciau – Tafarnau-bach a Rasa 
3. Lledu’r Droedffordd a System Unffordd Dros Dro ar Intermediate 

Road a gwrthlif ar gyfer beicwyr ar Intermediate Road, Brynmawr 
4. Parthau 20mya yng nghanol Abertyleri a Brynmawr  
5. Cymhennu a Gwella’r Arwyddion mewn amrywiol fannau 
6. Ynysoedd a chroesfannau dros dro i gerddwyr mewn amrywiol 

fannau  
 

£144,000 

Bro Morgannwg  
 

1. Gwella mynediad ar gyfer teithio llesol a’i annog mewn mannau 
allweddol  

2. Creu bro sy’n gyfeillgar i feiciau trwy gynyddu mannau parcio ar 
gyfer beiciau/sgwteri 

3. Llwybr teithio llesol y Rhws  
4. Cynyddu lefelau teithio llesol i ysgolion  
5. Gwneud canol trefi’n fwy diogel – creu parthau 20mya a symud 

priffyrdd er mwyn lledu palmentydd  
6. Paget Hill – system unffordd i Forglawdd Bae Caerdydd  

 

£221,000 

Caerdydd  
 

1. Arwyddion ymwybyddiaeth am gyflymder a therfynau 20mya ar 
brif lwybrau gan gynnwys trwy ganolfannau dosbarth a lleol i 
wneud ffyrdd yn fwy diogel 

2. Gwelliannau i droedffyrdd/pellter cymdeithasol a mannau 
cyhoeddus mewn canolfannau dosbarth a lleol – hyd at 15 lle.  

3. Cyflwyno Gatiau Bysiau ar lwybrau allweddol i sicrhau mynediad i 
fysiau yn unig.  

4. Gwelliannau i gerddwyr/beicwyr ar Stryd y Castell a ffordd feiciau 
Dwyrain-Gorllewin 

5. Gatiau bysiau a gwelliannau i gerddwyr yn Wood St/Sgwâr 
Ganolog/Lower Westgate Street/Lower St Mary Street  

6. Gwelliannau i ddiogelu cerddwyr yng nghanol y ddinas  
7. Gosod nifer o ffyrdd beiciau ar wahân dros dro i annog a galluogi 

teithiau hanfodol  
8. Mesurau cadw pellter a theithio llesol i ysgol 
9. Parcio i feiciau yng Nghanol y Ddinas a Chanolfannau Lleol  

£2,809,500 
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10. Cynllun Adfywio Trafnidiaeth Covid-19 – Hyrwyddo a 
Chyhoeddusrwydd 

11. Gwelliannau i Fannau Cyhoeddus neu fannau gorlif i gerddwyr, 
nodweddion gwyrdd, parciau bychain a pharcio ar gyfer beiciau.  
 

Caerffili 
 

1. Mesurau cadw pellter cymdeithasol yng nghanol Coed Duon, 
Caerffili, Trecelyn a Rhisga gyda mesurau teithio llesol.  

2. Heol Fawr A472 Maesycwmwr – Gosod Croesfan Twcan 
3. B4251 Bryn Road, Pontllan-fraith i’r Coed Duon – terfyn 

cyflymder 20mya a lonydd beiciau ar y ffordd  
4. Lonydd beiciau ar y ffordd ar hyd llwybrau allweddol 
5. Blaenoriaethu lonydd beiciau ar y ffordd mewn lonydd cefn 
6. Lewis Street a High Street, Ystrad Mynach – Cyfyngiad ar draffig 

unffordd a mesurau teithio llesol  
7. Arbrawf Gwahardd Gyrru bob pen diwrnod 4 ysgol 
8. Ailddylunio a/neu fân waith adleoli/addasu pedair safle bysiau 
9. Arwyddion pellter cymdeithasol a hyrwyddo gwasanaethau mewn 

cysgodfannau bysiau, gorsafoedd bysiau a chyfnewidfeydd 
trafnidiaeth.  
 

£980,000 

Casnewydd  
 

1. Lledu’r troedffyrdd ar Corn Street a Skinner Street  
2. Corporation Road – gwelliannau i feicwyr ar gyffordd Wharf 

Road/Pont George Street  
3. Gwaith dros dro mewn mannau prysur fel canol y ddinas, 

ardaloedd siopa a hybiau trafnidiaeth  
4. Terfynau cyflymder 20mya 
5. Gwelliannau i gerddwyr a beicwyr yn ardal Gold Top, Casnewydd  
6. Gwelliannau i gerddwyr a beicwyr – Amrywiol fannau 
7. Mesurau cadw pellter cymdeithasol yng Ngorsaf Fysiau 

Casnewydd 
 

£600,000 

Ceredigion 
 

1. Blaenoriaethu Teithio Llesol a Phecyn Mesurau Diogelu’r 
Cyhoedd yng Ngheredigion 

2. Hysbysebu a Hyrwyddo Mesurau mewn Ymateb i Covid-19 yng 
Ngheredigion 

3. Diogelwch a Mynediad i Deithwyr Trafnidiaeth  
 

£500,000 

Conwy 
 

1. Parthau 20mya / Cau Strydoedd Ysgolion / Strydoedd Unffordd  
2. Rheoli Traffig er lles Pobl Agored i Niwed  
3. System gostegu traffig dros dro â blaenoriaeth i ddarparu 

mannau diogel i feicwyr ac i annog cerbydau modur i osgoi rhai 
ffyrdd  

4. Cynllun i leddfu’r mannau cyfyng wrth Bont Conwy 
5. Cyfleusterau beicio ar y ffyrdd ym Mae Colwyn  
6. Cyfleusterau beicio ar y ffyrdd ym Mochdre  

£1,642,000 
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7. Gwelliannau i fannau parcio beiciau a gwella mynediad ledled y 
sir 

8. Ailddefnyddio baeau parcio ar y stryd er lles cerddwyr 
9. Arwyddion cadw pellter ar safleoedd bysiau  

 

Gwynedd 
 

1. Symud safle bws Asda, Pwllheli 
2. Gwaith i wella llwybrau cerdded a beicio  
3. Newid y cyfyngiadau ar feicwyr yn y prif drefi 
4. Rhaglen i lanhau’r prif safleoedd bws 

 

£195,000 

Merthyr Tudful  
 

1. Mesurau cadw pellter yng Ngorsaf Fysiau Merthyr Tudful  
2. Cyfleusterau teithio llesol newydd a gwell yng nghanol Merthyr 

Tudful ac wrth ysgolion amrywiol  
3. Gwella’r cyfleusterau i gerddwyr a mesurau cadw pellter yng 

nghanol Merthyr Tudful  
 

£414,000 

Pen-y-bont ar Ogwr  
 

1. Llwybr teithio llesol dros dro rhwng Cylchfan Llangrallo a chanol 
Pen-y-bont 

2. Adroddiadau Cynnydd a Monitro ar y mesurau dros dro 
3. Croesfannau i gerddwyr a beicwyr ledled y sir 

 

£619,317 

Powys 

 
1. Adleoli gofod ffyrdd yn/i Stryd Fawr 
2. Cadw pellter cymdeithasol ger ysgolion  
3. Coridorau trafnidiaeth gyhoeddus – creu lonydd beiciau llydan a 

diogel ar brif lwybrau bysiau i’r trefi  
4. Creu strydoedd chwarae  
5. Darparu e-feiciau i weithwyr allweddol  
6. Mesurau cadw pellter mewn atyniadau/cyrchfannau poblogaidd  

 

£600,000 

Rhondda Cynon Taf 
 

1. Arbrawf gwahardd gyrru bob pen y diwrnod ysgol  
2. Terfyn cyflymder 20mya mewn cymunedau trefol a chanol trefi 
3. Terfyn cyflymder 20mya y tu allan i ysgolion  
4. Adleoli gofod ffyrdd er mwyn cadw pellter wrth safleoedd a 

gorsafoedd bysiau  
5. Treialu technoleg ‘dim cyffwrdd’ wrth groesfannau ‘pâl’ penodol 

 

 
 
 
 
 

£552,000 

Sir Benfro  
 

1. Terfynau cyflymder 20mya  
2. Adleoli Gofod Ffyrdd yn nhrefi Sir Benfro 
3. Gwelliannau i lwybrau cerdded trefol yn nhrefi a chymunedau Sir 

Benfro 
4. Gwella’r seilwaith ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus  
 

£560,000 
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Sir Ddinbych  
 

1. Mesurau, Gwelliannau a Glanhau Trafnidiaeth Gyhoeddus 
2. Cau rhannau o’r mannau parcio ar y stryd yn y Rhyl a Llangollen 
3. Gwella cyfleusterau teithio llesol yng Nghanol Rhuthun a Dinbych 
4. Cau ffyrdd y tu allan i ysgolion i’w gwneud yn fwy diogel adeg 

codi a gollwng disgyblion  
5. Cyflwyno parciau bychain mewn amrywiol fannau  

 

£981,000 

Sir Fynwy  
 

1. Gosod arwyddion a llinellau a Gorchmynion Rheoli Traffig yn y 
Fenni, Caldicot, Cas-gwent, Gilwern, Magwyr, Trefynwy a 
Brynbuga 

2. Gwrthlif ar Lion Street y Fenni 
3. Cyfleusterau beicio yn y Fenni, Caldicot, Cas-gwent, Magwyr a 

Threfynwy 
4. Rheoli ac annog cadw pellter cymdeithasol ar safleoedd cefn 

gwlad a hanesyddol ac atyniadau  
5. Gwelliannau yn Nhyndyrn  
6. Annog mwy o gerdded a beicio i ysgolion uwchradd 
7. Annog oedolion i ddefnyddio e-feiciau  
8. Newidiadau yng ngorsafoedd bysiau’r Fenni, Trefynwy a Chas-

gwent  
9. Lledu safleoedd bysiau mewn mannau allweddol ledled Sir Fynwy 
10. Ymgyrch farchnata i gefnogi’r newidiadau 
11. Ymchwil i gynigion cyhoeddus ar gyfer mesurau trafnidiaeth 

gynaliadwy lleol fel ymateb i Covid-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

£438,500 

Sir Gaerfyrddin  
 

1. Gwaith mân i hwyluso cadw pellter cymdeithasol tra’n hyrwyddo 
teithio llesol 

2. Llwybrau i Ysgolion i sicrhau teithio diogel i ac o ysgolion a 
chanolfannau addysg ledled y sir 

3. Pecyn o fesurau i hyrwyddo teithio llesol tra’n hwyluso cadw 
pellter cymdeithasol mewn trefi gwledig ledled y sir  

4. Adleoli Gofod Ffyrdd gan gynnwys lledu troedffyrdd, cau ffyrdd yn 
rhannol neu’n llwyr i gerbydau, er mwyn treialu systemau 
unffordd/gwrthlif arbrofol a chyflwyno systemau gwahanu dros 
dro.  

5. Mesurau cadw pellter cymdeithasol mewn mannau cyhoeddus 
6. Seilwaith Beic-gyfeillgar  
7. Ymchwilio i adleoli darpariaethau parcio ar strydoedd  
8. Trafnidiaeth Gyhoeddus – cadw pellter cymdeithasol wrth 

safleoedd a gorsafoedd bysiau a chyfnewidfeydd trafnidiaeth 
allweddol a datblygu systemau archebu ymlaen llaw ar gyfer 
gwasanaethau poblogaidd o leiaf 
 

£1,732,000 

Sir y Fflint  
 

1. Gwella teithio llesol yn Lower & Upper Aston Hall Lane, Penarlâg  
2. Rheoli traffig yn Ysgol Bentref Penarlâg  
3. Storfeydd Beiciau yn y Prif Hybiau Trafnidiaeth  

£127,000 
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4. Lledu Troedffyrdd o flaen 10 ysgol  
5. Darparu sticeri ‘cadw pellter’  

 

Tor-faen 
 

1. Croesfannau dros dro i gerddwyr  
2. Gwaith lledu dros dro a pharhaol ar balmentydd  
3. Mynedfeydd ysgolion – newidiadau dros dro a pharhaol ar 

balmentydd ac wrth fynedfeydd  
4. Newidiadau i ardaloedd cerddwyr yng Nghwmbrân a Phont-y-pŵl 
5. Seilwaith bysiau – ad-drefnu’r orsaf fysiau a lledu safleoedd 

bysiau 
 

£1,373,500 

Wrecsam 
 

1. WCBC2.  Cynllun gwella troedffordd ar B5430 Talwrn Road  
2. WCBC4.  Marciau Ffyrdd.  Marciau ar y ffyrdd ar gyfer 

hebryngwyr wrth groesfannau ysgolion  
3. WCBC11. Arwyddion cadw pellter yng nghanol Wrecsam a’r 

pentrefi cyffiniol  
4. WCBC12.  Cysgodfannau beiciau mewn ysgolion  
5. WCBC15.  Gorsaf Fysiau Wrecsam – Gwella Iechyd Cyhoeddus 

a Diogelwch Teithwyr 
6. WCBC16.  Gwella seilwaith cysgodfannau bws  

 

£163,600 

Ynys Môn  
 

1. Twtio troedffyrdd  
2. Mesurau i atal parcio ar balmentydd/troedffyrdd/ffyrdd beiciau 
3. Gosod arwyddion ffyrdd ar gyfer beicwyr a cherddwyr 
4. Darparu marciau cadw pellter ar balmentydd y tu allan i ysgolion 
5. Gwelliannau i safleoedd bysiau a mesurau cadw pellter yn y prif 

safleoedd bysiau 
6. Seilwaith i wella’r trefniadau glanhau ar drafnidiaeth gyhoeddus 

 

£143,500 

 


