
Ysgol Gynradd Melin i 
Ysgol Gyfun Cefn 

Saeson 
Llwybr Diogel i'r 

Ysgol 

Mae Tîm Diogelwch ar y Ffyrdd Castell-
nedd Port Talbot wedi ystyried llwybrau 
cerdded a beicio i gyrraedd eich ysgol 
newydd. Mae’r daflen hon yn dweud 
wrthych sut i gyrraedd yr ysgol mor ddiogel 
â phosibl. 
 
Cyngor cyffredinol 

 Gwisgwch rywbeth gweladwy 

 Cerddwch wrth groesi – peidiwch â 
rhedeg 

 Edrychwch a gwrandewch drwy'r amser 
wrth groesi 

 Pediwch byth â defnyddio iPods/ffonau 
na phethau eraill sy’n tynnu'ch sylw 
wrth groesi 

 
Diogelwch ar y Ffyrdd  
01639 686828 / roadsafety@npt.gov.uk 

 Dechreuwch wrth Ysgol Gynradd Melin ar 
Briton Ferry Road (A474). Croeswch Heol 
yr Ysgol wrth y groesfan pelican a 
dilynwch yr A474 i’r gyffordd ag Exchange 
Road.  
  
Cerddwch ar hyd Exchange Road. Yna, 
croeswch Crythan Road (un ffordd). 
Cerddwch ar hyd Heol Dan y Graig i'r 
gyffordd â George Street/Hillside/Bryn 
Road.  
  
Cerddwch ar hyd George Street i’r 
gyffordd â Heol Lewis. Wrth y gyffordd â 
Heol Lewis, trowch i'r dde. Cerddwch i 
ddiwedd Heol Lewis a throwch i'r dde i 
ymuno â Westernmoor Road.  
  
Ar ddiwedd Westernmoor Road, trowch i'r 
chwith i ymuno â Hillside. Croeswch 
Hillside i'r palmant ar y dde. Ar ddiwedd 
Hillside, trowch i’r dde i ymuno â Heol 
Cimla.  
  
Cerddwch ar hyd Heol Cimla i Tesco 
Express, gan groesi Rhodfa Kenway a Cimla 
Close. Croeswch Heol Cimla wrth y 
groesfan pelican (wrth Tesco Express).  
  
Parhewch ar hyd y palmant ar ochr chwith 
Heol Cimla, gan groesi Cimla Crescent.  
  
Mae enw'r ffordd yn newid o Heol Cimla i 
Heol Cwm Afan wrth y fân gylchfan. 
Cerddwch ar hyd Heol Cwm Afan a 
chroeswch The Hollins a Rhodfa Trevallen. 
  
Cerddwch heibio Ysgol Gynradd Crynallt. 
Byddwch yn cyrraedd Ysgol Gyfun Cefn 
Saeson ar ôl croesi Afan Valley Close a 
Rhodfa Greenwood.  

Mannau mwy diogel i groesi 
Mae man diogel i groesi'n rhywle lle gallwch 
weld i bob cyfeiriad. Sefwch i ffwrdd o 
unrhyw rwystrau fel arwyddion ffordd neu 
gyffyrdd.  
Pethau cyffredin i'w hosgoi fydd: 

 Ceir wedi parcio 

 Troadau a chyffyrdd 
Symud o geir sydd wedi parcio a chyffyrdd 
yw'r dewis gorau, ond nid yw'n bosib bob tro.  
 
Ceir wedi parcio 
Ni fydd gyrwyr car yn gallu'ch gweld chi pan 
fyddwch yn croesi ger ceir sydd wedi parcio.  
Mae angen i chi ddod o hyd i fwlch bach. 
Gwiriwch nad yw'r ceir ar bob ochr iddynt yn 
symud pan fyddwch chi rhyngddyn nhw. 
Gallwch wneud hyn drwy edrych am 4 arwydd: 

 GOLEUADAU 

 GYRRWR 

 MYGDARTHAU O'R BIBELL FWG 

 SŴN MOTOR 
Symudwch yn araf i ymyl y ceir fel y gallwch 
weld y traffig yn glir. Gwnewch yn siŵr eich 
bod yn edrych i'r DDE yn gyntaf oherwydd o’r 
cyfeiriad hwn y daw ceir atoch agosaf.  
Edrychwch i'r DDE, i'r CHWITH, yna i'r DDE 
eto, ac os yw'n glir, gallwch groesi. Dylech 
edrych a gwrando drwy'r amser.  
 
Cyffyrdd 
Os na allwch osgoi croesi wrth gyffordd, mae 
angen i chi wirio am geir fel hyn: 

 Dechreuwch drwy sefyll yn rhywle lle 
gallwch weld yn glir i lawr pob ffordd wrth 
y gyffordd.  

 Edrychwch dros eich ysgwydd a gwiriwch 
bob ffordd mewn 'cylch'. Symudwch i'r 
chwith, gan orffen gyda'r ffordd lle 
dechreuoch chi.   

 Os oes unrhyw beth yn dod ar UNRHYW 
UN o'r ffyrdd, dylech aros i'r traffig 
fynd heibio, a dechrau'r cylch eto. 



© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa 

ddata 2020 Arolwg Ordnans 100023392. 

© Crown copyright and database rights 

2020 Ordnance Survey 100023392 

Heol Dan-

Y-Graig  

Heol George  

Heol Exchange  

Heol Dan-

Y-Graig  

Cornel Heol 

WestMoor a 

Hillside 

______________ 

Heol Hillside 

tuag at Heol 

Cimla  

Lle mae ‘Cimla 

Common’,  

Heol Cimla a 

Heol Afan Valley  

yn cyffwrdd 

______________ 

Rhodfa TrevAllen  

ychydig cyn Ysgol  

Gynradd Crynallt  

Mynedfa disgy-

blion I mewn 

Cefn Saeson 

Rhodfa Heol George gyda Heol Lewis  


