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Grant Diogelwch Ffyrdd a Grant Llwybrau Diogel mewn 
Cymunedau Llywodraeth Cymru 

 
Canllawiau ar gyfer Ymgeiswyr 2021-22 

 

Cyflwyniad 
 
1. Diben y Canllawiau yw cadarnhau'r blaenoriaethau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu 

cefnogi drwy'r Grant Diogelwch Ffyrdd a'r Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 
ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn ystod 2021-22. Mae’r cyllid ar gyfer 
prosiectau cwmpasu 20mya bellach yn rhan o’r grant Diogelwch ar y Ffyrdd.  

 
2. Mae’r Canllawiau yn nodi hefyd y broses y dylai awdurdodau lleol ei dilyn er mwyn 

cyflwyno ceisiadau yn unol â'r blaenoriaethau hyn, a sut y byddant yn cael eu hasesu, 
i'w hystyried gan Lywodraeth Cymru.  

 
3. Yn eich ceisiadau, mae'n rhaid ichi ddangos eich bod wedi dilyn Arweiniad ar Arfarnu 

Trafnidiaeth Cymru (WelTAG) Llywodraeth Cymru. Mae'r ffurflenni cais wedi cael eu 
diwygio er mwyn adlewyrchu dull WelTAG.    

 
https://llyw.cymru/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru-weltag 
 
Canlyniadau 

 
4. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn ei gwneud yn ofynnol i 

gyrff cyhoeddus feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl, cymunedau 
a’i gilydd, ceisio atal problemau, a dilyn dull gweithredu mwy cydgysylltiedig. 
 

5. Mae Deddf 2015 yn rhoi dyletswydd ar gyrff cyhoeddus i gyflawni'r nodau a'r 
amcanion llesiant ym mhopeth y maent yn ei wneud.  

 
6. Yn eich ceisiadau, mae'n rhaid ichi ddangos eich bod wedi datblygu eich 

cynnig gan ddefnyddio'r pum ffordd o weithio, a bod eich cynnig yn cynyddu 
eich cyfraniad at y nodau a’r amcanion llesiant cymaint ag y bo modd. 

 
https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau 

 
7. Mae Ffyniant i Bawb: y strategaeth genedlaethol yn nodi gweledigaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer Symud Cymru Ymlaen, ac yn rhoi'r amcanion llesiant o dan bedair 
thema allweddol. Mae'n rhaid i'ch ceisiadau ddangos sut y bydd eich cynnig yn 
bodloni'r amcanion cenedlaethol hyn. 

 

Ffyniant i 
Bawb 

Amcanion Llesiant 

Ffyniannus 
a Diogel 

 Cefnogi pobl a busnesau i ysgogi ffyniant 

 Mynd i'r afael ag anghydraddoldeb rhanbarthol a 
hyrwyddo gwaith teg 

 Ysgogi twf cynaliadwy a mynd i’r afael â’r newid yn yr 
hinsawdd 

https://llyw.cymru/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru-weltag
https://llyw.cymru/deddf-llesiant-cenedlaethaur-dyfodol-cymru-2015-canllawiau
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Iach ac 
Egnïol 
 

 Darparu gwasanaethau iechyd a gofal o safon sy'n addas 
i'r dyfodol 

 Hyrwyddo iechyd a llesiant da i bawb 

 Creu cymunedau mwy iach ac amgylcheddau gwell 

Uchelgeisiol 
ac yn Dysgu 

 Helpu pob ifanc i wneud y mwyaf o'u potensial 

 Datblygu uchelgais ac annog dysgu i fyw 

 Sicrhau bod gan bawb y sgiliau cywir ar gyfer byd sy'n 
newid 

Unedig a 
Chysylltiedig 

 Datblygu cymunedau, diwylliant ac iaith sy’n gydnerth 

 Cyflwyno seilwaith modern a chysylltiedig 

 Hyrwyddo a diogelu lle Cymru yn y byd 

 
8. Mae'r Canllawiau hyn ond yn berthnasol i'r Grant Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 

a'r Grantiau Cyfalaf a Refeniw Diogelwch Ffyrdd. Mae'n rhaid i'ch ceisiadau 
ddangos sut y bydd eich cynigion yn cyflawni'r amcanion grant hyn. 

 

Enw'r Grant Amcanion y Grant 

Llwybrau 
Diogel mewn 
Cymunedau 

 Cynyddu lefelau teithio llesol ymhlith plant sy'n teithio i'r 
ysgol ac yn y gymuned ehangach 

 Gwneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt  

 Gwella’r amgylchedd ar gyfer cerdded, beicio a sgwtio o 
gwmpas ysgolion 

Cyfalaf 
Diogelwch 
Ffyrdd 

 Lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol 
yng Nghymru drwy dargedu grwpiau sy'n risg uchel ac yn 
agored i gael eu niweidio 

 Galluogi mwy o bobl i fanteisio ar deithio llesol 

 Gwneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt  

Refeniw 
Diogelwch 
Ffyrdd 

 Addysg a hyfforddiant ar gyfer defnyddwyr ffyrdd sy'n 
agored i gael eu niweidio 

 Lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol 
yng Nghymru yn unol â'r targedau a amlinellir yn 
Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru  

 Hybu lefelau uwch o deithio llesol 

 
 
Cymhwystra ar gyfer Cyllid Cyfalaf 

 
Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 
 
9. Prif ffocws yr arian sy’n cael ei neilltuo ar gyfer Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 

yw annog mwy o blant a theuluoedd i deithio mewn ffyrdd llesol i’r ysgol ac i wneud 
hynny’n ddiogel. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae mentrau Strydoedd Ysgolion sydd 
wedi golygu cau ffyrdd mynediad am gyfnodau dros dro rhag y rhan fwyaf o draffig, 
ynghyd â gweithgareddau hyrwyddo ac addysgu a mesurau gorfodi, yn dechrau cael 
eu cyflwyno gyda chanlyniadau positif.  
 

10.  Carem weld Strydoedd Ysgolion yn dod yn ganolbwynt i’r rhaglen Llwybrau Diogel 
mewn Cymunedau a byddem yn croesawu gweld awdurdodau lleol ledled Cymru yn 
rhoi cynlluniau ar gyfer strydoedd penodol ger bron wrth gynnig am yr arian hwn.  
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Gellid cynnig cynllun ar gyfer un ysgol neu becyn o gynlluniau ar gyfer nifer o ysgolion 
lle gallai’r awdurdod lleol eu cyflwyno o dan un cais. Mewn cydweithrediad â Chyngor 
Caerdydd, byddwn yn neilltuo adnoddau cysylltiedig.  

 
11. Gallai mesurau Strydoedd Ysgolion gael eu hymgorffori hefyd fel rhan o gynllun 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau mwy.  
 

12. Gwahoddir awdurdodau lleol i gyflwyno un cais Strydoedd Ysgolion a hyd at ddau 
gais arall, gan gynnwys unrhyw gynlluniau amlflwyddyn sy'n bodoli eisoes. Dylai 
cynlluniau sydd wedi'u lleoli mewn mannau dynodedig o dan y Ddeddf teithio lleso fod 
ar  lwybrau teithio llesol sydd wedi cael eu nodi o fewn y Map Llwybrau Cyfredol neu'r 
Map Rhwydwaith Integredig sydd wedi'u cymeradwyo – neu fod yn gysylltiedig â nhw 
a rhaid rhoi geirda. Rydym hefyd yn caniatáu ceisiadau ar gyfer ysgolion nad ydynt 
mewn lleoliadau dynodedig o dan y Ddeddf Teithio Llesol. 
 

13. Pan fydd cynllun arfaethedig o fewn i leoliad lle mae'r dyletswyddau o dan y Ddeddf 
Teithio Llesol yn berthnasol, ond nid ar lwybr teithio llesol presennol neu gynlluniedig, 
yna dim ond mewn amgylchiadau eithriadol y caiff ceisiadau eu hystyried.  

 
14. Mae cynlluniau Llwybrau Diogel mewn Cymunedau yn fwyaf llwyddiannus lle cawsant 

eu datblygu gyda chyfraniad agos gan ddisgyblion, rhieni, staff ysgolion a'r gymuned 
ehangach. Rydym am weld cyfranogiad a dylunio cydweithredol o gamau cynnar 
datblygu cynllun, lle bynnag y bo'n bosibl. Felly, rydym yn disgwyl i'r cynlluniau a 
gyflwynir ar gyfer arian ddarparu tystiolaeth o gyfranogiad a wnaed eisoes, neu 
gynllun ar gyfer cynnwys.  

 
15. Sylwch na fyddwn yn ariannu cynlluniau 20mya mwyach trwy Lwybrau Diogel mewn 

Cymunedau. Bydd eithriad yn cael ei wneud ond mewn amgylchiadau lle fydd pecyn 
o fesurau yn dibynnu ar ostwng y terfyn cyflymder ac yn cynnwys mesurau ffisegol. 

 
Diogelwch Ffyrdd 
 
16. Caniateir i bob awdurdod lleol gyflwyno hyd at ddau gais ar gyfer cynlluniau newydd a 

rhai sy’n bod eisoes. Rhaid i'r holl gynlluniau gyfrannu at yr amcanion grant: 
 

 Lleihau nifer y bobl sy'n cael eu lladd a'u hanafu'n ddifrifol yng Nghymru drwy 
dargedu grwpiau sy'n risg uchel ac yn agored i gael eu niweidio; 

 
o drwy ddangos y bydd y cynllun yn cyfrannu'n gadarnhaol at y gwaith o 

gyflawni'r targedau a gynhwysir yn Fframwaith Diogelwch ar y Ffyrdd Cymru; 
 

o drwy dargedu ymyriadau mewn lleoliadau, llwybrau neu gymunedau lle mae 
tystiolaeth o wrthdrawiadau cerbydau sy'n arwain at bobl yn cael eu lladd neu 
eu hanafu'n ddifrifol neu lle mae nifer sylweddol o wrthdrawiadau a arweiniodd 
at anafiadau bach wedi digwydd.  

 

 Galluogi mwy o bobl i fanteisio ar deithio llesol 
 

o Drwy ddangos bod y cynllun neu'r ymyriad wedi'i ddatblygu a'i gynllunio yn 
unol â Chanllawiau Dylunio ar gyfer Teithio Llesol; 
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o Drwy sicrhau bod y cynllun wedi cael ei ddatblygu drwy fod yn ystyriol o bob 
defnyddiwr ffordd heb flaenoriaethu traffig cerbydau modur dros deithio llesol.  

 

o Gwneud cymunedau'n lleoedd gwell i fyw ynddynt 
 
o Trwy fynd i’r afael â pheryglon canfyddedig a phryderon y gymuned 
 
o Sicrhau bod y cynllun neu'r ymyriad wedi cael ei ddatblygu ar ôl ymgysylltu â 

chymunedau ac y bydd y gwaith ymgysylltu yn parhau yn ystod y broses o 
adeiladu neu weithredu'r cynllun neu'r ymyriad. 
 

o Dangos bod y cynllun neu'r ymyriad wedi'i ddatblygu yn unol â Pholisi 
Cynllunio Cymru, yn enwedig y thema Lleoedd Actif a Chymdeithasol a nodir 
ym Mholisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 10. 

 
17. Rydym yn awyddus cysylltu buddsoddiadau ar draws meysydd polisi gwahanol ar y 

lefel leol â’i gilydd.  Mae’r rhaglen Trawsnewid Trefi yn anelu at gefnogi 
gweithgareddau adfywio mewn trefi ledled Cymru a byddem yn croesawu ceisiadau 
ar gyfer cynlluniau sy’n datblygu neu’n cryfhau mentrau eraill tebyg. 
 

18. Mae'n ofynnol ichi geisio cymeradwyaeth Partneriaeth Lleihau Anafiadau Ffyrdd 
Cymru ar gyfer unrhyw gynlluniau sy'n cynnwys prynu, disodli neu symud camerâu 
diogelwch.  
 

19. Mae angen cymeradwyaeth yr heddlu ar gyfer pob cynllun ac mae angen ceisio hon 
cyn cyflwyno'r cais. 

 
20. Nodwch na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer cynlluniau 20mya trwy’r prif grant 

diogelwch ffyrdd.  
 

Prosiect Cwmpasu 20mya Cymru 
 
21. Mae awdurdodau wedi’u gwahodd yn y flwyddyn ariannol hon i gyflwyno ceisiadau i 

gymryd rhan yn y prosiect cwmpasu 20mya.  Bydd y costau sefydlu’n cael eu neilltuo 
yn mlwyddyn ariannol 2020/21.  Gweler y canllawiau a’r ffurflenni cais ar wahân.  
 

22. Caiff y cyllid ar ei gyfer ei gymryd o’r Grant Cyfalaf Refeniw Diogelwch Ffyrdd o 
2021/22 ymlaen i’r Tasglu 20mya allu bwrw ymlaen â’i waith, gan gynnwys 
prosiectau cwmpasu 20mya yng Nghymru.  

 
23. Oherwydd ymrwymiad y Llywodraeth i gyflwyno terfyn cyflymder diofyn o 20mya yng 

Nghymru erbyn 2023, ni ddaw’r arian ar gyfer terfynau 20mya o’r grant cyfalaf 
diogelwch ffyrdd mwyach.  

 
 
Cymhwystra ar gyfer Cyllid Cyfalaf – yn berthnasol i bob cynllun grant 

 
24. Mae’n rhaid i bob cynllun gydymffurfio â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 a'i 

chanllawiau ategol. Mae’n rhaid i gynlluniau sy’n cynnwys gwella’r briffordd, adeiladu, 
neu reoli traffig ddangos sut y maent yn cydymffurfio’n benodol ag Adran 9 o'r Ddeddf 
(Darpariaeth ar gyfer cerddwyr a beicwyr wrth gyflawni rhai swyddogaethau). Ni fydd 
cyllid ar gyfer cynlluniau teithio llesol yn cael ei roi ond pan fydd dyluniad y cynllun yn 
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adlewyrchu'r Canllawiau’r Ddeddf Teithio Llesol. Er mai drafft yw’r Canllawiau ar hyn 
o bryd, gellid eu defnyddio eisoes at ddibenion dylunio. Bydd angen ichi hefyd nodi a 
yw cynllun yn rhan o lwybr teithio llesol dynodedig cyfredol neu un ar gyfer y dyfodol. 
 
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-02/drafft-canllawiau-teithio-
llesol.pdf 
 

25. Wrth ddylunio cynlluniau, rhaid i awdurdodau lleol ystyried hefyd eu cyfrifoldebau o 
dan Adran 6 – Y  Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau o dan 
Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.  O dan y ddyletswydd, mae'n rhaid i 
awdurdodau lleol geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth cyn belled ag y bo hynny’n 
gyson ag arfer eu swyddogaethau’n briodol, ac, wrth wneud hynny, hyrwyddo 
cydnerthedd ecosystemau. Mae hyn, er enghraifft, yn berthnasol iawn i'r gwaith o drin 
ymylon ffyrdd a chynlluniau plannu fel rhan o gynlluniau trafnidiaeth. Mae canllawiau 
ar y ddyletswydd ar gael yma:  
https://llyw.cymru/deddf-yr-amgylchedd-cymru-2016-bioamrywiaeth-chadernid-
ecosystemau 
 

26. Bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried cynlluniau sy'n cymryd hyd at dair blynedd 
ariannol i'w cwblhau. Rhaid amlinellu cyfanswm y costau ar gyfer y cynllun ar 
ddechrau'r prosiect a bydd cyllid yn amodol ar gytundeb o flwyddyn i flwyddyn. Bydd 
cynlluniau sy'n cymryd nifer o flynyddoedd i'w cwblhau, os ydynt yn llwyddiannus, yn 
cael blaenoriaeth ar gyfer cyllid yn ystod blynyddoedd dilynol am hyd y cynllun, cyhyd 
â bod cyllid grant ar gael a chynnydd boddhaol yn cael ei wneud.   

 
27. Gall awdurdodau lleol gydweithio ar eu ceisiadau. Mae’n rhaid nodi'r awdurdod lleol 

arweiniol ar gyfer pob cynllun. Byddai’r cyllid yn cael ei ddyrannu i’r awdurdod lleol 
arweiniol. 

 
28. Dylai awdurdodau lleol ymgynghori â’r cymunedau a’r rhanddeiliaid y mae’r cynllun yn 

effeithio arnynt, gan adrodd ar y broses a ddilynwyd a’r adborth a gafwyd neu, os 
yw’n ddyddiau cynnar i’r cynllun o hyd, dylent nodi o fewn eu cais sut y byddant yn 
gwneud hyn.  
 

29. Byddwn yn ariannu gwaith a gwaith ymlaen llaw ar gyfer cynlluniau cyfalaf a gellir 
cynnwys costau monitro ac arfarnu cynllun. Bydd yn bosibl ystyried ariannu cynlluniau 
hefyd lle mai gwaith ymlaen llaw yn unig fydd yn cael ei gynnal. 
 

30. Gellir gwneud ceisiadau ar gyfer cynlluniau newydd ar gyfer prosiectau unigol neu am 
becyn o brosiectau cysylltiedig. Dylai ceisiadau am becyn o brosiectau gynnwys 
rhestr o'r prosiectau cysylltiedig, wedi’u prisio, yn nhrefn eu blaenoriaeth.  
 

31. Bydd cyllid yn cael ei ddyrannu hyd at y swm a ddyfernir ar gyfer y gwariant cymwys 
gwirioneddol a ysgwyddir gan gynllun sydd wedi ei dderbyn. Ni fydd mwy na’r cyllid y 
penderfynir arno yn cael ei roi a bydd yn rhaid i’r awdurdod lleol fod yn gyfrifol am 
unrhyw orwariant allai ddigwydd. Lle y bydd costau uwch oherwydd amgylchiadau 
eithriadol, y tu allan i reolaeth yr awdurdod lleol, gallai Llywodraeth Cymru ystyried 
gwneud cyllid ychwanegol ar gael. 

 
32. Bydd disgwyl i awdurdodau lleol gyflawni’r cynlluniau a dderbynnir yn unol â’u 

ceisiadau. Bydd angen adrodd ar y cynnydd ar adegau drwy gydol blwyddyn ariannol 
2021-22 – cynhwysir rhagor o wybodaeth yn y llythyr dyfarnu.  Mae'n ofynnol ichi 

https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-02/drafft-canllawiau-teithio-llesol.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-02/drafft-canllawiau-teithio-llesol.pdf
https://llyw.cymru/deddf-yr-amgylchedd-cymru-2016-bioamrywiaeth-chadernid-ecosystemau
https://llyw.cymru/deddf-yr-amgylchedd-cymru-2016-bioamrywiaeth-chadernid-ecosystemau
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hefyd fonitro cynlluniau diogelwch ffyrdd am dair blynedd ar ôl iddynt gael eu 
gweithredu i fonitro'r effaith ar y ffigurau ar gyfer gwrthdrawiadau ac anafiadau.  

 
33. Mae’n bosibl y bydd swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru yn gofyn am 

gyfarfodydd neu ymweliadau â’r safle i drafod cynllun fel sy’n briodol yn eu tyb nhw. 
Gallai methu â dangos cynnydd priodol wrth gyflawni’r cynllun arwain at dynnu 
cynigion cyllid yn ôl ac at gyllid sydd wedi ei hawlio hyd hynny yn cael ei adennill oddi 
wrth awdurdod lleol.  

 
34. Bydd cynlluniau sy’n cynnwys arian cyfatebol yn denu sgôr ychwanegol yn y broses 

arfarnu, gyda chynlluniau sy’n dangos lefelau uwch o arian cyfatebol yn sgorio’n 
uwch.    
 

35. Mae’n rhaid i geisiadau ddangos yn glir lefelau a ffynonellau’r arian cyfatebol sydd ar 
gael a chadarnhau y bydd y cyllid hwn ar waith i sicrhau bod y gwaith wedi ei gwblhau 
o fewn blwyddyn ariannol 2021-22. Gallai’r arian cyfatebol fod o ffynhonnell fewnol 
neu allanol. 

 
36. Ar gyfer grantiau lle y gwahoddir mwy nag un cais, dylid trefnu'r holl gynlluniau, o 

fewn pob grant, yn ôl eu blaenoriaeth. 
 

37. Ar gyfer grantiau lle y rhoddir cymeradwyaeth ddangosol i gynlluniau sy'n parhau am 
fwy nag un flwyddyn yn 2019-20 neu 2020-21, bydd angen ffurflen gais i ddiweddaru'r 
wybodaeth a roddwyd yn flaenorol. Dylai hon nodi newidiadau i ddyluniad y cynllun, 
amserlenni, a maint y grant y gwneir cais amdano. Os yw'r cais yn amrywio'n 
sylweddol, bydd y cynllun yn cael ei drin fel pe bai'n gynllun newydd, ac ni fydd yn 
gymwys i gael cyllid yn awtomatig. 
 

Cymhwystra ar gyfer Cyllid Refeniw – Diogelwch Ffyrdd yn Unig 
 
38. Bydd ceisiadau am gyllid refeniw diogelwch ffyrdd yn cael eu hystyried o fewn y 

dyraniad a gyfrifir ar gyfer pob awdurdod lleol. 
 

39. Bydd cyllid refeniw yn cael ei gyfrif gan ddefnyddio fformiwla sy'n seiliedig ar y 
niferoedd diweddaraf sydd ar gael ar gyfer y boblogaeth (60%) a nifer y rhai a gafodd 
eu lladd neu eu hanafu'n ddifrifol (40%). 

 
40. Nid yw nifer y mentrau y cewch geisio cyllid ar eu cyfer yn cael ei gyfyngu. Dylid rhoi 

blaenoriaeth i hyfforddiant i gerddwyr sy'n blant, y Safon Genedlaethol ar gyfer 
hyfforddiant beicio ac ymyriadau sy'n targedu grwpiau risg uchel o bobl ifanc a 
beicwyr modur. 

 
41. Mae angen i geisiadau ar gyfer cynlluniau hyfforddiant beic modur a chynlluniau 

addysg gael eu cyflwyno fel ceisiadau sengl ar wahân.  Ni fyddwn yn derbyn 
ceisiadau sy'n cynnwys cyfres o fesurau.  

 
42. Rhaid i geisiadau ar gyfer Hyfforddiant Beicio Cenedlaethol gael eu llywio gan y 

Safon Genedlaethol newydd ar gyfer Hyfforddiant Beicio, a gyhoeddwyd gan yr Adran 
Drafnidiaeth. Mae'n ofynnol i'r holl hyfforddiant gael ei ddarparu i Lefel 2 o leiaf.  
 

43. Croesawir ceisiadau ar gyfer dulliau arloesol newydd, yn enwedig y rhai a fydd yn 
cynyddu'r niferoedd sy'n manteisio ar deithio llesol a lle mae'r rhain yn cael eu hategu 
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gan sail dystiolaeth glir. Bydd cynlluniau penodol ar gyfer gwerthuso'n ofynnol, fel y 
bydd ymrwymiad i rannu gwersi a ddysgwyd â phartneriaid.  

 
44. Ni fydd ceisiadau ar gyfer cynlluniau asesu a hyfforddiant beic modur yn cael eu 

derbyn ond ar gyfer Cynlluniau Beicwyr Uwch neu pan fydd gwerthusiad penodol 
wedi cael ei gwblhau. Mae cynlluniau ymatebwr cyntaf yn cael eu heithrio o'r gofyniad 
hwn. 

 
45. Bydd uchafswm y gellir ei hawlio gan bob hyfforddai'n cael ei gymhwyso i'r holl 

fentrau sy'n cael eu cymeradwyo.  Wrth gyflwyno eich cais, bydd angen ichi nodi faint 
o bobl a fydd yn cael eu hyfforddi, a bydd talu grant yn amodol ar ddarparu 
hyfforddiant drwy gydol y flwyddyn ariannol. 

 
Uchafswm costau ar gyfer pob hyfforddai 

PassPlus Cymru £138 

Megadrive £26 

Beiciwr modur: 
Asesu,  
Hyfforddiant  
Ymatebwr cyntaf   

 
Asesu – £60  
Hyfforddiant – £135 
Ymatebwr cyntaf – £55 

Kerbcraft £62 

Hyfforddiant Beicio Cenedlaethol Lefelau 1 / 2  
Hyfforddiant Beicio Cenedlaethol Lefel 3 

£53 
£60 

 
46. Ar gyfer y meysydd â blaenoriaeth hyn, nid yw'n ofynnol cyflwyno tystiolaeth neu 

fanteision allweddol i ategu'r ymyriad, ond bydd angen gweithdrefnau monitro lleol.  
Bydd angen i gynlluniau y tu allan i'r meysydd â blaenoriaeth gael eu hategu gan 
dystiolaeth briodol (mae manylion yn y meini prawf ar gyfer asesu grantiau refeniw).   
 

47. Ni fydd costau staff yn cael eu hariannu oni bai eu bod yn cyflawni prosiect penodol 
sydd wedi cael ei gymeradwyo – er enghraifft, cydlynu hyfforddiant i gerddwyr sy'n 
blant. Ni fyddwn yn ariannu swyddi diogelwch ffyrdd cyffredinol.  

 
48. Ni dderbynnir ceisiadau ar gyfer ymgyrchoedd hysbysebu a chyfryngau cyffredinol. 

Caiff awdurdodau lleol ddefnyddio cyfran o'u grant ar gyfer gwaith hyrwyddo penodol i 
sicrhau bod pobl yn manteisio ar y cyrsiau – bydd hyn yn rhan o uchafswm y costau 
ar gyfer pob hyfforddai. Rhoddir cyllid ar gyfer offer y gellir eu hailddefnyddio sydd eu 
hangen i ddarparu hyfforddiant, ond nid eitemau hyrwyddo a roddir am fynychu 
cyrsiau.  

 
49. Anogir awdurdodau lleol i gydweithio ar brosiectau refeniw, yn enwedig pan fydd hyn 

yn arwain at effeithlonrwydd a rhannu arferion da neu lle bydd cyllid traws-sirol neu 
drawsffiniol yn fuddiol ar gyfer diogelwch ffyrdd yng Nghymru.  Mae’n rhaid nodi'r 
awdurdod lleol arweiniol ar gyfer pob cynllun.  Bydd y cyllid yn cael ei ddyrannu i’r 
awdurdod lleol arweiniol. 

 
50. Pan fydd prosiectau refeniw yn cael eu cyflawni gan bartneriaid eraill, gallwn drefnu 

talu'r grant yn uniongyrchol ar gais. Y sawl sy'n derbyn y grant a fydd yn gyfrifol am 
gyflwyno hawliadau a gwybodaeth ategol. 
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Telerau ac amodau'r grant 
 

51. Dyrennir cyllid i awdurdodau lleol yn uniongyrchol, a bydd ar gael ar gyfer 2021-22 yn 
unig. Dylai awdurdodau lleol nodi nad oes modd i Lywodraeth Cymru ymrwymo i roi 
cymorth ar ffurf grantiau ar ôl 2021-22. 

 
52. Oni bai fod amgylchiadau eithriadol, a thrwy gytundeb ymlaen llaw, dylai cynlluniau a 

gyflwynir ar gyfer cyllid gwaith yn 2021-22 ddangos y bydd yr holl broblemau mewn 
perthynas â thir yn cael eu datrys a bod gorchmynion neu ganiatadau angenrheidiol 
ar waith er mwyn caniatáu i waith symud yn ei flaen.  

 
53. Er bod Llywodraeth Cymru yn barod i dalu'r gost o brynu tir, ni ddarperir cyllid mewn 

perthynas â hawliadau iawndal sy'n codi o'r gwaith o brynu tir neu o'r prosiect ei hun.  
 

54. Mae darparu cymorth cyfalaf i gynlluniau yn amodol ar ymrwymiad awdurdodau lleol i 
dalu costau refeniw a chynnal a chadw yn y dyfodol. 
 

Monitro a Gwerthuso 
 
55. Mae’n rhaid i bob cynllun a menter addysgol gael eu monitro a’u gwerthuso. Caiff 

awdurdodau lleol gynnwys costau monitro am hyd at dair blynedd o fewn eu 
ceisiadau am gyllid ond mae’n rhaid eu nodi yn glir.   
 

56. Rhaid monitro cynlluniau am dair blynedd ar ôl iddynt gael eu cwblhau, ac adrodd 
arnynt i Lywodraeth Cymru yn flynyddol. Ar gyfer Refeniw Diogelwch Ffyrdd, mae 
datganiadau monitro chwarterol yn ofynnol, ac mae adroddiadau blynyddol yn ofynnol 
ar gyfer cynlluniau cenedlaethol.  Bydd rhagor o ganllawiau yn cael eu darparu ar 
brosesau adrodd.  

 
Hyrwyddo 
 
57. Caiff ceisiadau gynnwys costau sy'n gysylltiedig â hyrwyddo cynlluniau, gan gynnwys 

arwyddion, deunyddiau a digwyddiadau, ar gyfer hyd at dair blynedd ar ôl i gynllun 
gael ei gwblhau. Rhaid nodi'r rhain yn glir. 

 
Dogfennau'r Broses Ymgeisio 

 
58. Dylai awdurdodau lleol gyflwyno eu ceisiadau gan ddefnyddio’r templedi perthnasol ar 

gyfer y ffurflenni cais. Bydd pob cynllun yn cael ei asesu drwy broses arfarnu.  
 

59. Awdurdodau lleol a fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y cynllun yn cadw at yr amserlen 
ac am nodi unrhyw newid i’r rhaglen waith a/neu'r proffil gwariant.   

 
60. Ar gyfer cyllid diogelwch ffyrdd, rhaid ichi wneud cais am gyllid refeniw a chyllid 

cyfalaf ar ffurflenni ar wahân. 
 
61. Rhaid i geisiadau ar gyfer cynlluniau cyfalaf ddangos y cynllun mewn cymaint o 

fanylder ag y bo modd ar adeg y cais, a chynnwys map sy'n dangos y cynllun 
yn ei gyd-destun. Rhaid hefyd gynnwys cyfeirnod grid Arolwg Ordnans Prydain.  
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62. Bydd dogfennau ategol yn cael eu hystyried fel a ganlyn: 
 

 Mapiau a chynlluniau ar gyfer ceisiadau cyfalaf (rhaid i'r mapiau a'r cynlluniau hyn 
ddangos y mesurau arfaethedig yn glir)  

 Adroddiadau gwerthuso sy'n ategu ceisiadau am gyllid refeniw sydd y tu allan i'r 
ardaloedd â blaenoriaeth.  Rhaid i bob adroddiad gael ei gyflwyno gyda 
Chrynodeb Gweithredol. 

 Rhaid sicrhau bod gwybodaeth ategol arall, yr ydych yn teimlo ei bod yn hanfodol 
i'r cynnig, cyn lleied ag y bo modd, ac yn ddienw pan fydd hynny'n berthnasol. 

 
Y Broses Arfarnu 
 
63. Bydd ceisiadau yn cael eu hystyried gan banel o swyddogion trafnidiaeth Llywodraeth 

Cymru a rhanddeiliaid allanol perthnasol fel sy’n briodol. 
 
64. Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth a fydd yn gwneud y 

penderfyniad terfynol ar gyllid. 
 
65. Mae'r meini prawf asesu ar gyfer y grantiau ar gael ar wahân – gweler y Meini Prawf 

Asesu Grantiau ar gyfer 2021-22. 
 
 
Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno 
 
Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 29 Ionawr 2021.  
 
 
Rhaid anfon copïau electronig at y cyswllt perthnasol yn Llywodraeth Cymru yn y rhestr 
isod gan ddefnyddio’r cyfeiriad transportplanning@llyw.cymru  - cadwch nifer yr 
atodiadau mor fach â phosibl.  Cyflwynwch bob dogfen yn fformat Word os medrwch.  
 
Ni dderbynnir unrhyw wybodaeth ychwanegol neu ddiwygiedig ar ôl y dyddiad uchod, oni 
bai y gofynnir amdani gan Lywodraeth Cymru. 
 
Manylion Cyswllt Llywodraeth Cymru:  
 
Diogelwch Ffyrdd 
 
Nicola Cummings 
Cynghorydd Polisi Trafnidiaeth 
transportplanning@gov.wales 
03000 253150 

Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 
 
Lisa Evans 
Rheolwr Cyflawni Teithio Llesol  
transportplanning@gov.wales 
03000 256420 
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