Annwyl Weinidogion Llywodraeth Cymru,
Dyletswyddau Adrodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
Yn unol â'r dyletswyddau dan adrannau 7 (3) a 10 (2) Deddf Teithio Llesol
(Cymru) 2013, gweler isod adroddiad blynyddol Cyngor Sir Caerfyrddin.
Y camau a gymerwyd i
hyrwyddo siwrneiau teithio
llesol
Y camau a gymerwyd i sicrhau
cyfleusterau a llwybrau teithio
llesol newydd, a gwelliannau

Crëwyd strategaeth cerdded a beicio
ar gyfer Sir Gaerfyrddin mewn
partneriaeth â Capita.
£15,000 ar gyfer mapio teithio llesol
Cronfa Trafnidiaeth Leol
Cyflwynwyd cynigion i'r Gronfa
Trafnidiaeth Leol er mwyn cyflwynwyd
4 prif brosiect ym maes teithio llesol:





Llwybr Beicio Dyffryn Aman
Llwybrau Brandio/Cysylltiadau
Trefol
Coridor Trafnidiaeth Dyffryn
Tywi
Llwybrau Cludiant o'r Cartref i'r
Ysgol

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau
a Diogelwch Ffyrdd
Cyflawnodd Cyngor Sir Caerfyrddin
nifer o ddigwyddiadau er mwyn
hyrwyddo teithio llesol drwy fentrau
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau a
Diogelwch Ffyrdd. Gan gynnwys:
 Hyfforddiant Beicio mewn
Ysgolion i’r Safon
Genedlaethol.
 Kerbcraft, er mwyn gwella
sgiliau diogelwch ffyrdd plant
iau.
 Rhaglen Siwrneiau Llesol
Sustrans.
 Digwyddiadau Ysgolion gan
gynnwys beicio diogel a sgiliau
sgwter (nid i'r safon
genedlaethol) sgiliau teithiau
cerdded y dosbarth derbyn.
Costau'r cyfleusterau a'r
llwybrau teithio llesol newydd
a gwaith gwella'r cyfleusterau

Cronfa Trafnidiaeth Leol
Cafwyd cyfanswm o £950,000 i
ariannu'r 4 prif brosiect.

a'r llwybrau teithio llesol
presennol a gyflawnwyd yn
ystod y flwyddyn ariannol
flaenorol

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin hefyd
wedi cael £205,900 yn ychwanegol ar
gyfer cyflymu'r gwaith a £125,000 i
brynu tir.
Llwybrau Diogel Mewn Cymunedau
Prosiect Llwybrau Diogel mewn
Cymunedau Glanymor - cynllun a
oedd yn cynnwys gwella'r troedffyrdd
a mesurau arafu traffig: £165,875

Yn ogystal â’r uchod (dewisol):
Gwariant dangosol y llwybrau
teithio llesol newydd a gwaith
gwella'r cyfleusterau a'r
llwybrau teithio llesol
presennol a gafodd eu
hariannu neu'u hariannu'n
rhannol gan drydydd partïon.

Amherthnasol

Gwybodaeth Ychwanegol (dewisol)

Cadarnhaf y caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi, yn unol â'r Arweiniad
Cyflawni statudol.

Prif Weithredwr

