Llywodraeth Cymru
Cronfa Ymateb Covid Trafnidiaeth Gynaliadwy Lleol 2020-21
Enw’r Cynllun

Gwella mynediad TLl a hyrwyddo TLl mewn lleoliadau
allweddol

Rheolwr Project
Enw:
E-bost:
Ar gyfer beth mae angen y
cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r cynllun)

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk
Arall
Gwella mynediad TLl i safleoedd cyflogaeth a manwerthu.
Creu mapiau llwybrau sy'n dangos llwybrau beicio i leoliadau
allweddol yn y Fro er mwyn annog teithio llesol – gwneud pobl
yn ymwybodol o lwybrau amgen.
Cyhoeddi mapiau llwybrau hawdd eu dilyn i leoliadau allweddol
Amcangyfrif o’r gost - £10k

Lleoliad (lleoliad daearyddol
mesurau, gan gynnwys
cyfeirnod y llwybr teithio
llesol, lle bo'n berthnasol)

Ledled y Fro

Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd tir
/ perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r mesurau
yn rhai tymor byr i fynd i'r
afael â materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu gwneud
yn barhaol i ddarparu
manteision tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig ar
gyfer cwblhau

dd/b

Enw’r Cynllun
Rheolwr Project
Enw:
E-bost:
Ar gyfer beth mae angen
y cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r
cynllun)

Parhaol
Unwaith y bydd pobl yn gwybod bod llwybr i safle cyflogaeth /
adwerthu gobeithir y byddant yn newid o gerbyd i feicio'n
barhaol.

6-8 wythnos

Creu "Bro sy’n dda i feicwyr"

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk
Arall
Cynyddu mannau parcio beiciau / sgwteri trwy'r Fro (canol trefi /
lleoliadau cyflogaeth)
Gosod cylchoedd beiciau a standiau Sheffield mewn lleoliadau
ledled y Fro er mwyn gallu storio beiciau'n ddiogel mewn
ardaloedd allweddol.

Lleoliad (lleoliad
daearyddol mesurau, gan
gynnwys cyfeirnod y
llwybr teithio llesol, lle
bo'n berthnasol)
Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd
tir / perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r
mesurau yn rhai tymor
byr i fynd i'r afael â
materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu
gwneud yn barhaol i
ddarparu manteision
tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig
ar gyfer cwblhau

Ledled y Fro

Enw’r Cynllun

Llwybr Teithio Llesol y Rhws

Rheolwr Project
Enw:
E-bost:
Ar gyfer beth mae angen
y cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r
cynllun)
Lleoliad (lleoliad
daearyddol mesurau, gan
gynnwys cyfeirnod y
llwybr teithio llesol, lle
bo'n berthnasol)
Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd
tir / perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r
mesurau yn rhai tymor
byr i fynd i'r afael â
materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu
gwneud yn barhaol i
ddarparu manteision
tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig
ar gyfer cwblhau

lleoliadau i'w pennu ond mae'r ffocws ar safleoedd manwerthu a
chyflogaeth
dd/b

Parhaol

£20,000

3 wythnos

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk
Ailddyrannu gofod ffordd
Gosod arwyddion a marciau ar y ffordd i dawelu traffig a hyrwyddo
teithio llesol i siopau, yr ysgol a'r llyfrgell
VALE-PROP-RH-C010

Lled y ffordd

Dros Dro
Ond mae yna fesurau teithio llesol wedi'u rhaglennu yn 2020
wedi'u hariannu gan arian A106.
£10k ar gyfer arwyddion a marciau ffordd

4 wythnos

Enw’r Cynllun

Cynyddu lefelau Teithio Llesol i ysgolion yn y Fro

Rheolwr Project
Enw:
E-bost:

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk

Ar gyfer beth mae angen
y cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r
cynllun)
Lleoliad (lleoliad
daearyddol mesurau, gan
gynnwys cyfeirnod y
llwybr teithio llesol, lle
bo'n berthnasol)
Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd
tir / perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r
mesurau yn rhai tymor
byr i fynd i'r afael â
materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu
gwneud yn barhaol i
ddarparu manteision
tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig
ar gyfer cwblhau

Ailddyrannu gofod ffordd

Enw’r Cynllun

Canol Trefi Diogelach

Rheolwr Project
Enw:
E-bost:
Ar gyfer beth mae angen
y cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r
cynllun)
Lleoliad (lleoliad
daearyddol mesurau, gan
gynnwys cyfeirnod y
llwybr teithio llesol, lle
bo'n berthnasol)

Gwella llwybrau o amgylch ysgolion cynradd ac uwchradd gydag
arwyddion a gwahanu i ffwrdd o draffig
Ledled y Fro
7 Ysgol Uwchradd
8 Ysgol Gynradd
dd/b

Dros Dro

£50K i gwmpasu Ysgolion Uwchradd ac Ysgolion Cynradd mwy

Yn barod ar gyfer Medi 2020

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk
Ailddyrannu gofod ffordd / Arall
Creu parthau 20mya yng nghanol trefi ynghyd ag arwyddion i
annog pobl i 'yrru'n gwrtais' gan ei wneud yn fwy diogel i gerddwyr
ac ailddyrannu priffyrdd i gynyddu lled palmentydd.
Canol Trefi ym Mro Morgannwg:
Penarth
Y Barri (Heol Holton a’r stryd fawr)
Llanilltud Fawr
Y Bont-faen
Cyfanswm y gost mewn 5 lleoliad £106,000

Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd
tir / perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r
mesurau yn rhai tymor
byr i fynd i'r afael â
materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu
gwneud yn barhaol i
ddarparu manteision
tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig
ar gyfer cwblhau

Cyflenwi nwyddau

Dros dro gyda photensial i ddod yn barhaol
Mae hyn er mwyn mynd i'r afael â covid-19 drwy greu amgylchedd
mwy diogel ar gyfer cerddwyr mewn canol trefi ond gobeithir y
bydd masnachwyr a siopwyr fel ei gilydd yn croesawu’r mesurau
ar ôl eu mabwysiadu, ac y byddant felly yn cael eu gwneud yn
barhaol.
4 – 6 wythnos i bob cynllun

Enw’r Cynllun
Rheolwr Project
Enw:
E-bost:
Ar gyfer beth mae angen
y cyllid: (dewiswch un)
Math o Weithgaredd
(disgrifiad byr o'r
cynllun)
Lleoliad (lleoliad
daearyddol mesurau, gan
gynnwys cyfeirnod y
llwybr teithio llesol, lle
bo'n berthnasol)
Risgiau posibl i gyflawni
(e.e. caniatâd,
gweithdrefnau, argaeledd
tir / perchnogaeth)
Hirhoedledd (a yw’r
mesurau yn rhai tymor
byr i fynd i'r afael â
materion sy'n
gysylltiedig â covid-19 yn
unig, neu a ellid eu
gwneud yn barhaol i
ddarparu manteision
tymor hir).
Amserlen ddisgwyliedig
ar gyfer cwblhau

Paget Hill – system unffordd i Forglawdd Bae Caerdydd

Kyle Phillips
kwphillips@valeofglamorgan.gov.uk
Ailddyrannu gofod ffordd
Creu system un ffordd ar hyd Paget Hill, Penarth, sy'n arwain at
Forglawdd Bae Caerdydd.
Dylech neilltuo un lôn ar gyfer cerddwyr / beicwyr yn unig.
VALE-PEN-C0030

Dros dro gyda photensial i ddod yn barhaol
Costau cychwynnol £25k gyda chostau RhT o £1k yr wythnos

1 wythnos

