At Weinidogion Cymru,
Dyletswyddau Adrodd Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013
Yn unol â'r dyletswyddau o dan Adran 3 (7) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru)
2013, fe welwch isod adroddiad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
ar ddefnydd o lwybrau teithio llesol.

Nifer y Llwybrau
Teithio Llesol
presennol

Dyma, yn fras, nifer y llwybrau perthnasol yn Rhondda
Cynon Taf:
-

Data gwaelodlin
yn 2016

11 o Lwybrau Cerdded
19 o Lwybrau Cyd-ddefnyddio

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cynnig data gwaelodlin
sylfaen ar lefelau teithio llesol yn Rhondda Cynon Taf.
Cymerodd 13,846 o gyfranogwyr ran ym menter cerdded
a beicio 'Beat the Street' yn ystod cyfnod y Gwanwyn.
Dengys Cyfrifiad 2011 fod 9% o breswylwyr 16-74 oed
yn teithio i'r gwaith ar feic neu ar droed.
Cyfanswm blynyddol nifer yr ymwelwyr yn y saith prif
ganol trefi a phentrefi yn Rhondda Cynon Taf –
7,365,969 o ymweliadau.
Yn anffodus, nid oes dyfeisiau cyfrif beiciau yn
gweithredu ar lwybrau teithio llesol ar wahân neu oddi ar
y ffordd yn Rhondda Cynon Taf. Mae'r wybodaeth isod
yn cwmpasu cerbydau Dosbarth 1 (beiciau neu feiciau
modur) wedi'u cofnodi mewn safleoedd ar/ochr yn ochr
â'r briffordd sy'n rhan o'r rhwydwaith teithio llesol.
Cyfanswm cyfartalog wythnosol:
Ffordd yr A4059 i'r gogledd o Aberpennar – 461
Ffordd yr A4054 yn agos i Oxford Street, Nantgarw –
743
Mae'r wybodaeth isod yn dangos canran y plant sy'n
cerdded neu feicio i Ysgol Gynradd Pontrhondda,
Pontrhondda, ac yn ôl, yn rhan o arolwg Llwybrau Diogel
mewn Cymunedau:
Cerdded – 43%

Beicio 1%

Pa ddata oedd ar Roedd y data canlynol ar gael i'r Cyngor ar gyfer cofnodi
gael yn eich
defnydd ar gyfer teithio llesol:
Awdurdod Lleol
- cyfrifiadau awtomatig
ar gyfer cofnodi
- data monitro Llwybrau Diogel mewn Cymunedau
defnydd?
- data'r Cyfrifiad
- data o fenter 'Beat the Street'
- Nifer ymwelwyr Canol Trefi a Phentrefi
Data newydd yn
2017

Mae'r wybodaeth ganlynol yn cwmpasu lefelau defnydd
ar gyfer teithio llesol yn Rhondda Cynon Taf yn 2017.
Dyddiadur Teithio Saith Diwrnod Preswylwyr –
17% o deithiau ar droed.
0% o deithiau ar feic
Cyfanswm blynyddol nifer yr ymwelwyr yn y saith prif
ganol trefi a phentrefi yn Rhondda Cynon Taf –
7,542,227 o ymweliadau.
Cymerodd 13,740 o gyfranogwyr ran ym menter cerdded
a beicio 'Beat the Street' yn ystod cyfnod y Gwanwyn.

Pa ddata fydd ar
gael i
gynorthwyo
fersiwn nesaf yr
adroddiad yma?

Yng ngoleuni'r anawsterau technegol sy'n cael eu profi
gyda'r dyfeisiau cyfrif beiciau (sefydlog) presennol yn
Rhondda Cynon Taf, mae'r Cyngor yn ystyried
posibilrwydd defnyddio dyfeisiau cyfrif beiciau cludadwy.
Bydd yr offer yma yn darparu mwy o hyblygrwydd o ran
adnabod a nodi lleoliadau addas ar gyfer monitro lefelau
teithio llesol.

Rwy'n cadarnhau y caiff yr adroddiad hwn ei gyhoeddi ar-lein, yn unol â'r
Canllaw Cyflenwi statudol.

Chris Bradshaw
Prif Weithredwr

