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Rhestr Seilwaith Rheoliad 123 

Rhestr wedi'i diweddaru 21st Tachwedd 2017  
 

Yn unol â gofyniad Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010 (diwygiedig), mae'r tabl 
canlynol yn cynnwys Rhestr Seilwaith Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.  Mae'r 
rhestr yn cynnwys seilwaith y mae'r Cyngor yn ystyried y byddai'n debygol o roi cyllid Ardoll 
Seilwaith Cymunedol iddo: 

 
 

Prosiectau Addysg: 
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir y Mwyndy/Tonysguboriau; 
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar dir Fferm y Tran, Tonyrefail; 
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Station Road, Pentre'r Eglwys 
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol yn Ffynnon Taf  
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar safle hen waith glo brig i'r gogledd o 

A473, Llanilid  
• Darpariaeth addysg newydd/ychwanegol ar Fferm Ystrad Barwig, Llanilltud Faerdref 

 
Prosiectau Trafnidiaeth: 

• Gosod rhai signalau ar gyfer cylchfan A473 y Cross Inn. 
• Signalau A4119/B4595 – gwelliannau capasiti. 
• Darparu ffordd liniaru A473/A4119 o Donysguboriau i Ynysmaerdy; 
• Cylchfan A4119/A4093, Tonyrefail – rhai signalau, lledu'r ddynesfa ogleddol, lledu'r 

mynediad a'r ffordd gylchol a lledu mynediad A4093. 
• A4059 – gwella capasiti y ffordd ddynesu tua'r de i gylchfan ASDA 
• Ffordd osgoi Llanharan 
• Mynedfa Cwm Cynon (A465) 
• Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar 
• Creu ffordd ddeuol ar ffordd gyswllt De Coed-elái – uwchraddio A4119 rhwng 

Tonysguboriau a Choed-elái i safon ffordd ddeuol 
• A4119 Castell-y-mynach – cyffordd â signalau traffig 
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Nodwch: 
 

Nid yw'r Rhestr Rheoliad 123 yn cael ei blaenoriaethu ac mae modd ychwanegu neu ddileu 
prosiectau o'r rhestr yn ôl disgresiwn y Cyngor, yn amodol ar ymgynghoriad priodol. 
 
Nid yw cynnwys math o brosiect neu seilwaith ar y rhestr yn arwyddocáu fod gan y 
Cyngor unrhyw ymrwymiad i ariannu (yn llawn neu'n rhannol) y prosiect neu'r seilwaith 
hwnnw. Nid yw trefn y rhestr yn awgrymu unrhyw flaenoriaeth. 
 

 
 

 


