At Weinidogion Cymru,
Dyletswyddau Adrodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
Yn unol â'r dyletswyddau o dan adran 3(7) Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013,
gweler isod adroddiad Cyngor Sir Gar ar lefel y defnydd o lwybrau teithio
llesol.
Bydd y data'n amrywio rhwng awdurdodau; felly mae'r templed yn dangos
enghreifftiau o'r mathau o ddata y gellid eu defnyddio.
Nifer y Llwybrau
Teithio Llesol
presennol

Data llinell
sylfaen 2016

Cyfanswm hyd y llwybrau a gymeradwywyd sydd ar y
Map Llwybrau Presennol (ERM): 96.89km
Cyfanswm hyd y llwybrau i gerddwyr a gymeradwywyd
sydd ar yr ERM: 44.74km
Cyfanswm hyd y llwybrau beicio a gymeradwywyd sydd
ar yr ERM: 50.85km
Cyfanswm hyd y llwybrau cyd-ddefnydd a
gymeradwywyd: 1.3km
% y bobl sy’n teithio i’r gwaith (Cyfrifiad 2011):
Ar Feic – 0.5%
Cerdded (ar droed) – 5.8%
Cymhariaeth 2001-2011:
Beicio i’r gwaith – 2001:716 2011:615. Gostyngiad o
14%.
Gosodwyd Peiriannau Cyfrif Beiciau yn mis Ionawr
2017. Mae’r ffigurau isod yn rhoi nifer y symudiadau ger
lleoliad y peiriant cyfrif rhwng Ionawr a Mawrth 2017:
















A4138 (Dwyrain) – 2,311
A4138 (Gorllewin) – 2,759
A484 (Caerfyrddin) – 6,448
Heol Goffa – 12,155
Morfa Farm – 17,970
Parc Hinds – 15,085
Caeau Pen-y-gaer – 37,975
Llithrfa Caerfyrddin – 11,806
Parc Cydweli – 7,428
Camlas Pen-bre (Pinged) – 4,636
Camlas Pen-bre (Waun Sidan) – 9,819
Pafiliwn Pwll (MCP) – 28,263
Pontaman – 5,670
Glanaman – 8,696
Garnant – 10,209

Pa ddata sydd ar Roedd y canlynol ar gael i’r Cyngor:
gael yn eich
- Peiriannau Cyfrif Awtomatig
awdurdod lleol i
- Data’r Cyfrifiad
gofnodi defnydd?
Data newydd yn Mae’r ffigurau isod yn rhoi nifer y symudiadau ger
2017
lleoliad y peiriannau cyfrif ar gyfer mis Ebrill i fis Mehefin
2017:
A4138 (Dwyrain) – 4,296
A4138 (Gorllewin) – 3,895
A484 (Caerfyrddin) – 15,689
Heol Goffa – N/A
Morfa Farm – 39,960
Parc Hinds – 40,863
Caeau Pen-y-gaer – 66,114
Llithrfa Caerfyrddin – 18,978
Parc Cydweli – 7,957
Camlas Pen-bre (Pinged) – 9,682
Camlas Pen-bre (Waun Sidan) – 18,047
Pafiliwn Pwll (MCP) – 55,249
Pontaman – 7,924
Glanaman – 14,096
Garnant – 14,237
Pa ddata fydd ar
gael i gefnogi
fersiwn nesa'r
adroddiad hwn?

Yn ogystal â’r peiriannau cyfrif a restrir uchod, bydd
peiriannau cyfrif ychwanegol yn cael eu gosod ar
lwybrau sydd newydd eu creu ac mewn lleoliadau dethol
eraill. Er enghraifft, ar hyd Heol Llethri unwaith y mae’r
cynllun wedi’i gwblhau.

Mae arolygon o ddefnyddwyr llwybrau hefyd yn cael eu
cynllunio ar gyfer llwybrau allweddol oddi ar y ffordd
megis Llwybr Beicio Dyffryn Aman
(Croeso ichi addasu'r templed yn ôl eich gofynion)
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.
Prif Weithredwr

