
 

Cyflwyniad i’r Strategaeth 

Teithio Cynaliadwy  

(Cynllun Gweithredu Aer, 

Sŵn a Chynaliadwyedd) 

Teithio Cynaliadwy – Beth mae hynny’n ei olygu?  

Mae ein dull o deithio yn cael effaith aruthrol ar yr amgylchedd ac ar ein llesiant. Gall traffig ffordd 

gynhyrchu llygredd sŵn ac aer, a chynhyrchu allyriadau carbon deuocsid sy’n cyfrannu at gynhesu 

byd-eang. Nid yw hynny’n iach i ni nac i’r amgylchedd.  

Rydym yn chwilio am eich syniadau a’ch awgrymiadau ynghylch sut i wneud ein rhwydwaith 

trafnidiaeth yn lanach ac yn wyrddach.  Dydyn ni ddim yn gofyn i chi ddewis rhwng hynny ac ariannu 

gwasanaethau cyngor hanfodol. Yn lle hynny byddwn yn chwilio am grantiau allanol (os ydynt ar 

gael) yn ogystal â swyddogaethau arferol y cyngor. Nid oes unrhyw sicrwydd y byddwn yn llwyddo i 

ariannu popeth a gynigir – ond ni ddylai hynny ein hatal rhag cael cynllun. O wneud hynny byddwn 

yn barod i weithredu pan fydd arian ar gael, neu gallwn ddangos i’n Llywodraeth lle mae’r bylchau o 

ran arian.   

Rydym am gael eich barn ynghylch amrywiaeth o gamau gweithredu sydd wedi’u rhannu o dan dair 

thema eang: 

 Bydd yn Wyrdd, Bydd yn Egnïol – cerdded, beicio 

 Trydan Bob Cam – cerbydau trydan 

 Cynllunio i’r Dyfodol – sut mae’r ddinas yn newid 

Meddyliwch sut rydych yn cyrraedd y gwaith, yn gollwng y plant yn yr ysgol, yn mynd i siopa, i weld 

ffrindiau, yn mynd i’r gampfa. Sut y gallwn ni eich helpu i wneud eich taith mor wyrdd ag sy’n bosibl?  

Hoffem gael eich sylwadau ar ein cynllun amlinellol ar gyfer y ddinas. Ni fwriedir i’r cynllun fod yn 

fanwl neu’n anhyblyg; ei bwrpas yw canolbwyntio ar y prif agweddau. Daw’r manylion wrth inni 

siarad â chymunedau lleol i ddatblygu cynlluniau safle-benodol / lleol sy’n ymdrin â materion fel 

ansawdd gwael yr aer. Bydd trafod hyn o’r brig i’r gwaelod yn rhoi cyfle inni ddangos sut y gellir 

defnyddio ffordd eang o weithredu ar raddfa’r ddinas i gefnogi cynlluniau manylach. Fel arall, gallai 



 

sefyllfa godi lle mae nifer o gynlluniau’n cystadlu’r naill yn erbyn y llall, a chanddynt ddulliau sy’n 

debyg ond ychydig yn wahanol i’w gilydd.   

Rydym wedi rhoi crynodeb o’r prif syniadau yn y ddogfen hon. Os oes gennych amser i bori drwy’r 

ddogfen fawr ac adrodd yn ôl wrthym, bydd hynny’n wych.   

Pam bod hyn yn bwysig? Newid yn yr Hinsawdd ac Iechyd 

Rydym ni, fel bodau dynol, wedi newid y blaned i fodloni ein hanghenion ein hunain. Yn anffodus, 

nid yw effaith hynny wedi bod yn dda bob amser, er enghraifft mae parhau i ryddhau carbon 

deuocsid yn newid yr hinsawdd. Yn ôl adroddiad diweddar (IPPC), rhagfynegwyd y byddai tymheredd 

byd-eang yn cynyddu’n sylweddol heb newid y modd yr ydym yn byw, yn gweithio ac yn teithio i 

raddau sylweddol.  

Bydd torri allyriadau carbon deuocsid o’n rhwydwaith trafnidiaeth yn her, ond bydd hynny’n 

angenrheidiol er mwyn sicrhau bod cynnydd yn nhymheredd y byd yn aros o fewn terfynau goddefol 

i genedlaethau’r dyfodol. Mae cerbydau petrol a disel yn cynhyrchu allyriadau carbon deuocsid. Gall 

newid i geir sy’n rhedeg ar drydan leihau ein hôl troed carbon i raddau sylweddol. Mae 

strategaethau eraill ar waith neu’n cael eu datblygu i sicrhau nad yw’r pŵer ar gyfer y cerbydau hyn 

yn creu unrhyw allyriadau o gwbl.   

Mae traffig ffordd yn achosi llygredd ar ffurf Nitrogen Deuocsid (o’r beipen wacáu), Gronynnau (o’r 

beipen wacáu ac wrth i’r teiars a’r padiau brêc) a sŵn o’r injan a’r teiars ar wyneb y ffordd. Ceir 

cofnod helaeth o effaith llygredd yr aer ar ein hiechyd yn sgil allyriadau traffig ffordd. Pan fydd 

lefelau llygredd yn uwch na’r terfyn cyfreithiol, ee ar gyfer nitrogen deuocsid, mae’n rhaid datgan 

ardal rheoli ansawdd yr aer (ARhAA). Ceir un ar ddeg o’r ardaloedd hynny yng Nghasnewydd ar hyn o 

bryd – pob un wedi’i hachosi oherwydd allyriadau traffig ffordd. 

Mae sŵn traffig ffordd yn rhywbeth y byddwn yn aml yn anghofio amdano; rydym wedi arfer 

cymaint â sŵn hymian y ffyrdd yn y cefndir fel nad ydym yn sylwi arno. Mae cerbydau trydan yn 

cynnig cyfle go iawn i leihau lefel y sŵn cefndir yn y ddinas i raddau sylweddol. Mae gostwng lefelau 

sŵn trefol o fudd sylweddol i’n hiechyd a’n llesiant, ac o fudd hefyd i’r amgylchedd yn gyffredinol.  

 

Rydym wedi gwneud ein gorau i gael gwared â’r jargon –  
ond efallai y bydd ambell air diarth yn codi yma ac acw 

Teithio 
Cynaliadwy 

Ffordd o deithio sydd ddim yn achosi llygredd.  

Teithio Egnïol Teithio ar eich stêm eich hun – cerdded, beicio ac ati, ac nid er boddhad yn unig  

Deunyddiau 
Gronynnol 
(PM10 neu 
PM2.5 

Deunydd gronynnol PM10 – darn bach iawn o lwch a all fynd i mewn i’ch 
ysgyfaint. PM2.5 – darn bach iawn iawn o lwch a all fynd i mewn i’ch ysgyfaint ac 
i mewn i lif y gwaed.  

Nitrogen 
Deuocsid 

Cemegyn a gynhyrchir o beipen wacáu cerbydau disel neu betrol, a all fod yn 
wenwynig. 

  



 

BYDD YN WYRDD, BYDD YN EGNÏOL!  

Un o’r ffyrdd iachaf a gwyrddaf o deithio yw teithio ar eich stêm eich hun . 

Cerdded neu feicio yw’r ffordd orau o deithio . Mae’n golygu eich bod nid yn 

unig yn lleihau traffig, ond hefyd yn cael mwy o ymarfer corff sy’n creu bywyd 

iachach yn gyffredinol. O’r gorau, efallai na fyddwch yn gallu teithio’n egnïol 

bob tro, ond dylai cerdded neu feicio fod yn opsiwn .  

BEICIO  

Mae gennym strategaeth yng Nghasnewydd i ddatblygu rhwydwaith beicio integredig. Bydd 

gweithredu’r strategaeth yn cymryd amser, ond rydym ar ein ffordd i wneud hynny. Er mwyn i bawb 

allu beicio’n rhwyddach, gellid gweithredu cynllun llogi beiciau stryd yng Nghasnewydd (yn debyg i 

Boris Bikes yn Llundain, neu Gynllun NextBike Caerdydd). Po rwyddaf a po fwyaf cynhwysfawr y bydd 

darpariaeth beicio, y mwyaf tebygol y bydd teithio ar feic yn lle mewn car yn troi’n rhywbeth arferol. 

LLWYBRAU CERDDED  

Yn 2019, bydd Cyngor Dinas Casnewydd yn ysgwyddo pwerau yn gysylltiedig â gorfodaeth parcio. 

Bydd hyn yn golygu na fydd ceir sydd wedi’u parcio yn anghyfreithlon yn achosi rhwystr ar draws ein 

palmentydd o hyn allan. Bydd yn agor y llwybrau i gerddwyr ac yn eu gwneud yn fwy diogel i bob un 

ohonom. Gallai gwelliannau pellach fod yn rhan o’n strategaeth i annog defnydd ohonynt.  

YSGOLION 

Gall ysgolion chwarae rhan hollbwysig er mwyn newid sut y byddwn ni (a chenedlaethau’r dyfodol) 

yn teithio o amgylch y ddinas. Gellid datblygu cynllun cynhwysfawr er mwyn helpu ysgolion i annog 

plant a phobl i gerdded a beicio i’r ysgol, ochr yn ochr â phecyn addysgiadol. Y gobaith yw lleihau 

llygredd a thraffig a gwella diogelwch ar y ffyrdd o amgylch ein holl ysgolion, gan annog y 

genhedlaeth nesaf ar yr un pryd, a fydd yn gweld cerdded neu feicio fel y ffordd orau o deithio.  

TRYDAN BOB CAM!  

Nid yw cerbydau trydan yn cael eu hystyried yn bethau anghyffredin mwyach. 

Mae’r rhan fwyaf o wneuthurwyr ceir bellach yn cynnig cerbydau  trydan o ryw 

fath neu’i gilydd . Yn wahanol i gerbydau petrol a diesel, nid yw cerbydau 

trydan yn cynhyrchu unrhyw allyriadau o beipen wacáu, ac maent yn llawer 

tawelach. Dydyn nhw ddim yn berffaith gan fod y padiau brêc a’r teiars yn dal 

i gynhyrchu allyriadau wrth wisgo, ond maen nhw’n llawer gwell na’r hyn sydd 

gennym yn barod. Bydd gwerthu ceir petrol a diesel newydd wedi’i wahardd yn 

y DU erbyn 2040. 

PWYNTIAU GWEFRU CERBYDAU TRYDAN 

Bydd angen pwyntiau gwefru ar geir trydan. Roedd gennym 13 ohonynt yng Nghasnewydd ar 

ddiwedd 2018. Mae’n amlwg nad yw hyn yn ddigon i gefnogi’r broses o newid miloedd o gerbydau i 

redeg ar drydan. Os bydd canllawiau a pholisi cenedlaethol yn caniatáu hynny, a lle bo’r capasiti a’r 

cyllid ar gael, byddwn yn gosod pwyntiau gwefru, ee, yn ein meysydd parcio cyhoeddus. Rydym yn 

http://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Active-travel.aspx


 

hefyd yn gofyn i ddatblygiadau newydd gynnwys Pwyntiau Gwefru Cerbydau Trydan. Gallai’r cynllun 

a gynigir annog gosod rhwydwaith o bwyntiau gwefru cerbydau trydan.  

Tacsis 

Mae tacsis yn rhan bwysig o rwydwaith trafnidiaeth y ddinas, a bydd yn parhau i fod yn rhan bwysig 

o’r rhwydwaith hwnnw am flynyddoedd i ddod. Wrth gefnogi’r broses o drosglwyddo i gerbydau 

trydan, dylid cydnabod y bydd gan dacsis ofynion arbennig yn gysylltiedig â gwefru cerbydau trydan. 

Gallai’r cynllun a gynigir gefnogi ac annog y newid hwn.  

BYSUS A THRAFNIDIAETH GYHOEDDUS 

Mae trenau trydan a Metro ar y ffordd. Mae’r fflyd o fysus yng Nghasnewydd yn rhan bwysig o 

rwydwaith trafnidiaeth y ddinas; mae’n debygol y daw’n bwysicach. Bydd annog a chefnogi’r broses 

o drydaneiddio’r fflyd bysus yn rhan bwysig o gynlluniau’r dyfodol i sicrhau rhwydwaith trafnidiaeth 

heb unrhyw allyriadau. 

Cerbydau Nwyddau Trwm (HGVs) 

Trydan bob cam...ond efallai ddim eto. HGVs yw ceffylau gwaith y ddinas; mae’n rhaid i bron popeth 

yr ydych yn berchen arno gael ei gludo ar HGV. Nid oes unrhyw opsiynau eraill addas yn lle HGVs ar 

hyn o bryd, felly rydym yn debygol o gael cerbydau disel ar ein ffyrdd am gryn amser. Ond nid yw 

hynny’n golygu y dylem eu hanwybyddu. 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cefnogi gweithredwyr HGV / fflyd drwy gynllun arbed tanwydd. 

Mae’r syniad yn syml – llosgi llai o danwydd = arbed mwy o arian + chynhyrchu llai o lygredd. 

Yn 2018, ymunodd Cyngor Dinas Casnewydd â thros 25 o awdurdodau lleol eraill drwy’r cynllun ECO-

STARS. Mae’r cynllun hwn yn cynnig cyngor ac arbenigedd am ddim i weithredwyr fflyd ynghylch sut 

i wneud defnydd mwy effeithlon o danwydd. Ewch i’r ddolen ganlynol am ragor o wybodaeth am y 

cynllun - https://www.ecostars-uk.com/eco-stars-schemes/  

Cynllunio i’r Dyfodol 

Wrth i dechnolegau ac agweddau newid, bydd yn rhaid i’r ffordd rydym yn 

gweithredu a’n defnydd o dechnoleg newid hefyd . Bydd sicrhau bod dull y 

ddinas o weithredu yn gywir bob amser yn destun dadl , ond yr hyn sy’n glir yw 

bod angen inni ddarparu cymaint o wybodaeth ag sy’n bosibl er mwyn cynnal 

trafodaeth agored am yr hyn a ddylai newid, a sut y dylid gweithredu’r 

newidiadau hynny.   

Cynllunio ac Adeiladu 

Bydd cynllunio ac adeiladu yn cael effaith fawr ar ddatblygiad y ddinas dros y blynyddoedd nesaf. 

Mae sicrhau bod hanfodion cynaliadwyedd wedi’u hymgorffori yn nyluniad datblygiadau newydd yn 

hollbwysig er mwyn siapio datblygiad y ddinas yn y dyfodol. Bydd amrywiaeth o becynnau cymorth a 

chanllawiau hawdd eu defnyddio yn cael eu llunio er mwyn helpu i ddylanwadu ar ddatblygiadau 

newydd, gan sicrhau bod pob datblygiad yn cyfrannu at sicrhau dyfodol cynaliadwy.  

https://www.ecostars-uk.com/eco-stars-schemes/


 

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi llunio canllawiau cynllunio atodol ar gyfer ansawdd yr aer, ac yn 

anelu i ychwanegu pecynnau cymorth at y canllawiau hyn i sicrhau bod ystyriaethau teithio 

cynaliadwy a glân wedi’i cynnwys o’r cysyniad, drwy’r dyluniad a hyd at weithredu – yn lle bod 

hynny’n ôl-ystyriaeth neu’n waith papur yn unig. Cynnwys Teithio Egnïol yn nyluniad ac adeiladwaith 

datblygiadau yn y dyfodol yw’r ffordd orau o sicrhau dewis arall yn lle defnyddio car.  

Parth Aer Glân (PAG) 

Parth Aer Glân (PAG) yw ardal o’r ddinas, neu ddinas gyfan hyd yn oed, lle codir arian ar rai mathau o 

gerbydau i deithio drwyddo.   

Mae nifer o ddinasoedd ledled y DU (ac yn Ewrop) wedi datgan PAGau, neu ar fin gwneud hynny (fel 

Llundain, Southampton, Manceinion, Bryste, Leeds a Glasgow). Mae ein cymydog agosaf, Caerdydd, 

ar ganol penderfynu a yw PAG yn briodol iddi hi.  

Dangoswyd bod PAG yn gwella ansawdd yr aer yn aruthrol, ond mae angen defnyddio adnoddau 

sylweddol i bennu’r canlynol: pa mor fawr y dylent fod; pa fath o gerbyd(au) y dylid targedu tâl 

ato/atynt; sut y dylid gorfodi’r parth; a yw’n deg; sut y bydd PAG cyfagos yn effeithio ar Gasnewydd; 

os bydd Casnewydd yn datgan PAG sut y bydd hynny’n effeithio ar PAG ein cymydog?  Dyma’r holl 

gwestiynau y bydd angen eu hateb os awn ar y trywydd hwnnw. 

CYRFF CYHOEDDUS  

Ceir Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghasnewydd sydd yn dod â llawer o sefydliadau ynghyd, 

fel y bwrdd iechyd, y cyngor, y gwasanaeth tân ac ati, sydd oll wedi cytuno ar Gynllun Llesiant 

Casnewydd. Mae’r cynllun hwn yn cynnwys adran ar deithio cynaliadwy sy’n gwneud i’r cyrff 

cyhoeddus ymrwymo i annog teithio egnïol a lleihau’r mathau o deithio sydd yn creu llygredd.  

YMWYBYDDIAETH Y CYHOEDD / GWYBODAETH  

Mae’n hynod bwysig rhannu gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth er mwyn sicrhau bod pawb yn 

gwybod beth sy’n digwydd. Gallwn wneud hyn mewn sawl ffordd – drwy’r cyfryngau cymdeithasol, 

drwy wefan benodol, drwy ddigwyddiadau codi ymwybyddiaeth, pecynnau cymorth ac adnoddau ac 

ati.  

  



 

FELLY BETH FYDD YN EICH ANNOG CHI I DDOD ALLAN O’CH CAR A MYND AR 

FEIC? NEU GERDDED? NEU DDAL BWS? NEU FYND AR Y TRÊN? 
Rydych wedi darllen rhai o’r syniadau, a dyma le byddwn yn ceisio rhoi’r cyfan at ei gilydd i greu 

cynllun. Does dim llawer o fanylion, ond mae’r cynllun yn cynnig ffocws a chyfeiriad. Yn y cam hwn, 

nid oes dim wedi’i benderfynu’n bendant - rydym am gael eich barn chi. 

Ar ôl gorffen yr ymgynghoriad yma byddwn yn dadansoddi’r canlyniadau, yn cwblhau’r ddogfen yn 

derfynol ac yn dechrau gwaith ar gynlluniau safle lleol (fel ardaloedd lle mae ansawdd yr aer yn wael) 

a chanol y ddinas.  

DINAS – Cynllun Gweithredu 

Mae’r cynllun hwn yn amlinellu pa gamau gweithredu y bwriada Cyngor Casnewydd 
ganolbwyntio arnynt er mwyn helpu i leihau allyriadau carbon deuocsid, llygredd aer a 
sŵn o’n rhwydwaith drafnidiaeth. Ar gyfer mwyafrif y camau gweithredu bydd y 
manylion ynghylch sut y cânt eu gweithredu yn dilyn yn y cynlluniau penodol i’r safle.  

 

A – CYNLLUNIO AC ADEILADU 
   

 

► Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer teithio cynaliadwy. 
 

► Sicrhau bod y Cynllun(iau) Rheoli Adeiladu a’r Amgylchedd (CrhAA) wedi ei ddylunio 
gydag arferion ansawdd aer da ar gyfer safleoedd adeiladu yn cael ei weithredu ar 
ddatblygiadau newydd.  

 

Error! Reference source not found. 
   

 

► Ymchwilio i ddichonolrwydd Parth Aer Glân ledled y ddinas ac os yn briodol ei roi ar 
waith. 

  

Error! Reference source not found. 
  

 

► Rhoi cynllun partneriaeth Arbed Tannwydd HGV/LGV ar waith ledled y ddinas. 
   

D - TACSIS / LLOGI CEIR AR Y STRYD 
  

 

► Datblygu a rhoi polisi ar waith i annog fflyd dacsis allyriadau isel. 
 

► Rhoi cynllun partneriaeth Arbed Tannwydd Tacsis ar waith ledled y ddinas. 
  

► Annog a chefnogi gosod pwyntiau gwefru cerbydau Trydan ger safleoedd Tacsi.  
 

E – BYSUS, TRENAU (TRAFNIDIAETH GYHOEDDUS) 
  

 
► Rhoi cynllun partneriaeth arbed tannwydd i’r fflyd fysus ar waith ledled y ddinas. 

   
► Annog a chefnogi mabwysiadu cerbydau allyriadau sero.   



 

 
► Cefnogi a hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus. 

 

F - COETSIS 
   

 

► Rhoi cynllun arbed tannwydd ar waith ledled y ddinas i weithredwyr coetsis 
   

G – CEIR PETROL A DIESEL 
   

 
► Lle bo hynny’n bosib, peidio ag annog defnyddio cerbydau Petrol a Diesel gan hyrwyddo 

dulliau teithio sy’n peri llai o lygredd. 
►   

 
Error! Reference source not found. H - Hybrid / Trydan 

   

 
► Datblygu strategaeth ledled dinas ar gyfer pwyntiau gwefru i gerbydau trydan mewn 

lleoliadau allweddol a’u gosod lle bo hynny’n briodol. 
 

► Gwaith partneriaeth gyda phrif gyrchfannau er mwyn annog gosod pwyntiau gwefru 
cerbydau trydanol. 

 
► Annog gosod mannau gwefru cerbydau trydan drwy gyfrwng y drefn gynllunio. 

  

I – CERDDED A BEICIO (TEITHIO LLESOL) 
   

 
► Parhau i ddatblygu rhwydwaith teithio llesol y ddinas. 

  
► Rhoi cynllun llogi beics ar waith ledled y ddinas.  

 
 

J – CYRFF CYHOEDDUS (Arfer Gorau) 
   

 

► Gweithio at y nod o gael y Cyngor yn esiampl orau o safbwynt annog teithio llesol a 
pholisïau sydd yn annog lleihau nifer y teithiau cerbyd / allyriadau. 
 

► Annog y Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu newidiadau tebyg yn eu 
sefydliadau eu hunain yn unol â Chynllun Llesiant Casnewydd  

 
 

K - YSGOLION 
   

 

► Gyda rhanddeiliaid allweddol datblygu cynllun peilot i gywain yr holl elfennau posib y 
gellid eu targedu at ysgolion er mwyn annog dulliau teithio allyriadau sero. 
 

►  Unwaith y profir llwyddiant ei ehangu i bob ysgol yn y rhanbarth gam wrth gam.   
 

  



 

L – YMWYBYDDIAETH GYHOEDDUS/GWYBODAETH 
   

 
► Diweddariadau rheolaidd ar y wefan 

 
► Digwydiadau blynyddol yn ymwneud â diwrnod aer glân sy’n cynnwys fforwm cyhoeddus. 

 

Error! Reference source not found. 
   

 

► Sicrhau nad yw cynlluniau newydd yn peri effeithiau ansawdd aer neu sŵn ychwanegol. 
 

► Annog cynlluniau sydd yn debygol o’u pwyso a’u mesur, o wella ansawdd yr aer a sŵn yn 
sylweddol. 

 
► Cefnogi mesurau a fydd yn annog gorfodi llym ar draffig ffordd. 

 
► Annog a chefnogi seilwaith werdd ledled y ddinas.  
 

N - CERBYDAU CLUDO NWYDDAU YSGAFN / CLUDIADAU 
 

 

► Ymchwilio i ddichonolrwydd hybiau dosbarthu lleol ar draws y rhanbarth. 
  

► Annog gosod a defnyddio loceri cyflenwi mewn lleoliadau allweddol lle bydd traffig yn cael ei 
ddenu i ffwrdd o ailadrodd teithiau diangen.  

 

 

 

Rydych nawr wedi darllen crynodeb o’n Cynllun  

– tybed a wnewch roi o’ch amser i ateb ein harolwg 

 

Dinas Cyngor Casnewydd, Mai 2019 


