
Annwyl ddisgyblion, 

Mae Cyngor Caerdydd yn newid ei gynllun i wella ffyrdd i bobl deithio o amgylch Caerdydd trwy gerdded a beicio. Mae hyn yn golygu'r ffordd 

rydych chi'n cerdded neu feicio ar eu hyd i fynd i'r ysgol, i dai ffrindiau neu i’r siopau, er enghraifft.  

Mae'r cynllun hwn yn cael ei alw'n Fap y Rhwydwaith Teithio Llesol a bydd yn ein galluogi i weld lle mae angen i ni newid pethau yn eich ardal chi.   

Mae angen i ni wybod lle byddwch chi’n cerdded ac yn beicio'n rheolaidd i'n helpu i wneud newidiadau i'ch ardal leol, a gwybod beth sy'n 

gweithio'n dda a'r problemau rydych chi efallai’n eu hwynebu.  Allwch chi greu map o'ch ardal leol a dangos i ni beth sy'n gweithio a beth sydd 
ddim yn gweithio? Mae rhywfaint o wybodaeth ar y dudalen nesaf i ddangos i chi beth y gallwch chi ei wneud, yn ogystal ag enghraifft i'ch 
helpu.  

Anfonwch eich cynlluniau e-bost i: cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk 

Diolch yn fawr, 

Tîm Teithio Llesol i Ysgolion 

cynlluniauteithio@caerdydd.gov.uk 

 

 

 



Mae Cyngor Caerdydd eisiau eich help!  
Rydym am gneud cynllun i helpu trigolion Caerdydd deithio’n ddiogel tra fyddan yn cerdded a seiclo.  

Rydym am wybod mwy am yr ardal rydych yn byw ynddo, a sicrhau bod y cynllun yn gallu helpu teuluoedd fel chi. 

R 

 
1. Yn y bocs ar y dudalen nesa, tynnwch lun o fap neu lun o’r strydoedd lle rydych yn cerded neu seiclo. Cfoiwch ysgriffenu eu henwau. Os chi’n 
mynd drwy unrhyw baricau, rhowch nhw i fewn. 

 

 2. Nesaf, ychwanegwch unrhyw croesfannau rydych yn defnyddio yn rheolaidd ar y map. 

 

 

3. Nesaf, ychwanegwch unrhyw garreg filltir rydych chi’n gweld. 

 

 

 

4. Ewch yn ôl a defnyddio pensil coch i labeli unrhyw broblemau rydych yn  

cael ar y daith. 

 

5. Wedyn, ceisiwch ateb y cwestiynau canlynol, wrth ysgrifennu’r atebion o dan y map, 

 Beth ydych chi’n hoffi am y daith? 
  Beth ydych chi’n meddwl gallen ni wneud i helpu gyda’r problemau a restrwyd mewn coch? 

Siopau neu gaffi 
Pontiau 

Ffynhonnau neu 
ddelwau 

Canolfannau Hamdden neu 
Lyfrgelloedd 

Ysgolion 
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Esiampl 


