
Cynllun Lles - Dashfwrdd Ymyriad Teithio Cynaliadwy Chwarter 2 2020-21 

 

Ymyriad Teithio Cynaliadwy (TC) Gwyrdd Cynnydd yn unol â’r targed ar hyn o bryd 

Melyn Cynnydd heb fwrw’r targed, ond yn gyflawnadwy o hyd 

Yn Arwain Ceri Doyle / Craig Lane Cyfnod Adrodd Ch2 2020-21 Coch Cynnydd ymhell o fwrw’r targed 
 

 

 
Prif Gyflawniadau a Llwyddiannau 

CAM 1: BGC i ddod yn Hyrwyddwyr Teithio Cynaliadwy: Siarter Teithio Cynaliadwy 

Gwent i’w lansio ar 6 Tach 2020. Mae 21 o sefydliadau wedi cofrestru i’r siarter hyd yn 

hyn.   

CAM 2: Creu amgylchedd y bydd trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio yn 

flaenoriaeth ynddo:Cafodd ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus o teithio llesol ei 

lansio gyda fideo wedi’i hanimeiddio a rennir trwy’r cyfryngau cymdeithasol.  

Cwblhawyd gwaith dichonoldeb a chwmpasu o ran llogi beiciau ar y stryd.  Mae Cam 2 

prosiect Ysgol Dewi Sant yn mynd rhagddo ac mae 3 ysgol ar draws Casnewydd yn 

cymryd rhan mewn rhaglenni teithio llesol.   Mae Canllaw Cynllunio Atodol ar Deithio 

Cynaliadwy ar waith bellach, a gynlluniwyd i gael ei ddefnyddio gan ymgeiswyr 

cynllunio, datblygwyr, darparwyr trafnidiaeth gynaliadwy a chynllunwyr yr awdurdod 

cynllunio lleol.  Mae’r BGC hefyd wedi cofrestru i’r siarter creu lleoedd, sy’n addo 

blaenoriaethu cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus.  Mae gorfodi parcio sifil ar 

waith ac mae Bws Casnewydd wedi derbyn 15 o fysus ULEV. 

CAM 3: Annog defnyddio ULEV: Mae astudiaeth pwynt gwefru Gwent gyfan wedi’i 

chwblhau a nododd leoliadau priodol ar gyfer pwyntiau gwefru.  Roedd cais am gyllid 

yn llwyddiannus wrth osod pwyntiau mewn meysydd parcio ger ardaloedd preswyl.  

Mae ECO Stars yn parhau i gefnogi’r rhai sydd wedi cofrestru i’r cynllun.  

Prif Risgiau / Rhwystrau Statws Camau Lliniarol 

Peidio â defnyddio'r cyfleoedd 
sy'n deillio o gomisiwn yr M4. Uchel 

Bydd BGC yn ymgysylltu’n llawn â 
chomisiwn yr M4 ac yn hyrwyddo 
ymagwedd Teithio Cynaliadwy. 

Diffyg cyllid parhaus ar gyfer 
ymyriadau teithio llesol mewn 
ysgolion.  

Canolig 
Chwilio am ffynonellau cyllid 
eraill. 

Mae cyllid i 3 arall o sefydliadau 
gofrestru i ECO Stars yn unig. 

Canolig 
Chwilio am ragor o gyllid yn 2021 
- gan gynnwys ehangu i dacsis. 

 

Mesurau Perfformiad Amserlen Targed 
Gwirio

neddol 

Coch, 

Melyn, 

Gwyrdd 

Siarter 
Teithio 
Iach 

Nifer y sefydliadau sydd wedi 
cofrestru 

Tach 20  15 21 Gwyrdd 

Teithiau cymudo staff a wneir 
mewn car 

Mawrth 23 77%  87%  Gwyrdd 

Teithiau cymudo staff ar 
drafnidiaeth gyhoeddus 

Mawrth 23 8% 3% Gwyrdd 

Staff sy’n gweithio gartref o 
leiaf unwaith yr wythnos 

Mawrth 23 25%  14%  Gwyrdd 

ULEV a ddefnyddir yn ystod y 
dydd 

Mawrth 23 5% <1% Gwyrdd 

Teithio 
Llesol  

Cynnydd o ran y teclyn cyfrif ar 
y flwyddyn flaenorol 

C1 
C2 

25%  
94%  
52%  

Gwyrdd 

Ysgolion Ysgolion sy'n cymryd rhan 
mewn rhaglenni teithio llesol 

Mawrth 21 5 3 Coch 

ULEV Nifer o fysiau ULE ar waith Rhag 20 15 1 Gwyrdd 

Cyfanswm y pwyntiau gwefru 
cyhoeddus 

Rhag 20 71 29 Gwyrdd 

ECOstar  Nifer y sefydliadau sydd wedi 
cofrestru 

Mawrth 21 50 47 Gwyrdd 

Cynlluniau ar gyfer y chwarter nesaf a'r dyfodol 

CAM 1: Partneriaid i weithio gyda’i gilydd i weithredu’r ymrwymiadau yn Siarter Teithio 
Iach Gwent.  Hefyd caiff holiadur i Staff ei gynnal fis Chwefror 2021. 

CAM 2: Caiff tudalen we Teithio Llesol ei diweddaru i’w defnyddio fel offeryn effeithiol i 
ddarparu diweddariadau ar brosiectau teithio llesol a hyrwyddo teithio llesol.  Bydd bysus 
ULEV Trafnidiaeth Casnewydd mewn gwasanaeth erbyn Tach 2020.  

CAM 3: Cwblhau 40 o socedi cyflym/araf ychwanegol a 2 soced gwefru’n gyflym.  Parhau â 
chynllun ECO Stars i 3 sefydliad ychwanegol.   

 

   


