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1. Cyflwyniad a Chefndir  
 

1.1 Mae’r Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) hwn yn atodi polisïau yng Nghynllun Datblygu Lleol 

mabwysiedig Casnewydd sy’n ymwneud â theithio cynaliadwy mewn datblygiadau newydd.  

Cyn y gellir ei fabwysiadu yn ffurfiol, mae’n rhaid iddo fynd drwy gyfnod o ymgynghoriad 

cyhoeddus.  Ar ôl iddo gael ei fabwysiadu’n CCA , bydd y canllawiau sydd wedi eu cynnwys yn 

y ddogfen hon yn ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio perthnasol.   

 

1.2 Mabwysiadwyd y CCA hwn yn ffurfiol gan Gyngor Dinas Casnewydd ar xxxx 2019. 

 

1.3 Mae teithio cynaliadwy yn ymwneud â theithio o bwynt A i bwynt B gan werthfawrogi’r 

amgylchedd a gofalu am ein hadnoddau naturiol ar yr un pryd.  Cerdded a beicio yw’r ffurfiau 

mwyaf amlwg o deithio cynaliadwy, yn eu dilyn gan drafnidiaeth gyhoeddus megis bysus a 

threnau, a gall teithio mewn cerbydau ag allyriadau isel iawn hefyd fod yn ffurf o deithio 

cynaliadwy.  Mae teithiau gyrrwr yn unig mewn cerbydau preifat yn anghynaladwy a 

rhagosodiad cyffredinol y CCA hwn yw symud pobl i ffwrdd o’r fath hon o deithio i ffurfiau 

mwy cynaliadwy. 

 

1.4 Mae buddion teithio cynaliadwy, gan gynnwys manteision i’r amgylchedd i fuddion iechyd a 

llesiant wedi eu cofnodi’n dda.  Nod y CCA hwn yw hyrwyddo teithio cynaliadwy mewn 

datblygiadau newydd.  Cynlluniwyd yn bennaf i’w ddefnyddio gan ymgeiswyr cynllunio, 

datblygwyr, darparwyr teithio cynaliadwy a chynllunwyr yr awdurdod cynllunio lleol.  Bydd yn 

annog llunwyr lleoedd i integreiddio teithio cynaliadwy fel elfen sylfaenol o ddatblygiadau 

newydd a’r ardaloedd o gwmpas.  Mewn rhwydwaith teithio sydd wedi’i gysylltu’n 

wirioneddol, ni ddylid cyfyngu llwybrau a dewisiadau teithio cynaliadwy gan ffiniau’r safle.  

Mae’n rhaid i’r awdurdod lleol, y datblygwyr a darparwyr teithio cynaliadwy weithio gyda’i 

gilydd i sicrhau bod rhwydweithiau teithio cynaliadwy diogel a di-dor yn bodoli ar draws Dinas 

Casnewydd a thu hwnt.  

 

1.5 Gall lleoliad, maint a natur datblygiad newydd gael dylanwad uniongyrchol ar y ffordd o 

deithio y bydd preswylwyr, cyflogeion ac ymwelwyr yn ei defnyddio i deithio i ac oddi ar y 

safle.  Heb ymyriadau cadarnhaol, anogaeth a dewisiadau teithio cynaliadwy synhwyrol ar 

gynnig yn ystod y camau cynnar, mae’n debygol y bydd mwyafrif y bobl yn dibynnu ar 

ddefnyddio cerbydau preifat yn bennaf i deithio i ac oddi ar y datblygiad.  Ar ben hynny, 

cydnabyddir bod unigolion yn fwy tebygol o newid eu harferion teithio pan fyddant yn gwneud 

newidiadau  mawr i’w ffordd o fyw, megis dechrau swydd newydd neu symud tŷ.  Mae’n bosibl 
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felly i newidiadau yn y ffordd o fyw fel hyn gynnig cyfle arbennig i annog pobl i newid eu 

harferion teithio. 

 

1.6 Gall dylunio da gynnig y strwythurau ffisegol sydd eu hangen i gefnogi teithio cynaliadwy. Mae 

rhwydwaith o lwybrau beicio effeithlon, llwybrau i gerddwyr, gorsafoedd bysus, mannau 

croesi ac ati yn rhai o’r elfennau sylweddol sydd eu hangen i gefnogi newid o ran ymddygiad 

mewn ardaloedd trefol. Dylai teithio cynaliadwy fod yn ystyriaeth berthnasol o’r cychwyn 

cyntaf ar gyfer pob menter datblygu ac nid yn ôl-ystyriaeth.  Gall teithio cynaliadwy gynnig 

nifer o fuddion, nid dim ond preswylwyr/meddianwyr newydd, ond hefyd y gymuned 

ehangach y bydd y datblygiad newydd  ynddi.   Gall teithio cynaliadwy fod yn fuddiol yn 

economegol i sefydliad neu unigolyn a gall hefyd helpu i leddfu problemau parcio a thagfeydd 

lleol. Gall hefyd gyfrannu at well ansawdd aer yn lleol, meithrin ffyrdd o fyw iachach a helpu i 

gefnogi trefniadaeth gyhoeddus yr ardal. 
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2. Cyd-destun Cyfreithiol a Pholisi 

 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 
 

2.1 Mae Deddf Cynllunio (Cymru) (2015) yn ei gwneud yn bosibl creu proses gynllunio effeithiol 

sy’n sicrhau bod y datblygiad iawn yn y lleoliad iawn.  Gwneir hyn trwy lynu at Ddeddfau 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r Amgylchedd (gweler isod) er mwyn sicrhau ein bod yn 

cynllunio ac yn rheoli ein hadnoddau mewn modd cydlynol a chynaliadwy.  Mae mwy o 

bwyslais ar ymgysylltu o ran datblygu ar y cam cyn gwneud cais.  Bydd y dull hwn yn helpu i 

sicrhau teithio cynaliadwy sydd wedi ei integreiddio yn safle’r datblygiad cyn gynted â phosibl.

  

 

 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 

2.2 Nod y Ddeddf hon yw gwella llesiant cymdeithasol, economaidd a diwylliannol Cymru.  Mae’r 

Ddeddf yn sicrhau bod awdurdodau lleol yn cyflawni datblygiadau cynaliadwy drwy ystyried 

effeithiau hirdymor yn ogystal â hyrwyddo ymagwedd fwy cydlynol.  Mae’r ddwy egwyddor 

hon yn allweddol wrth ystyried teithio cynaliadwy. 

2.3 Bu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn rhoi saith nod llesiant ar waith er mwyn helpu i 

sicrhau bod pob corff cyhoeddus yn gweithio tuag at yr un weledigaeth o Gymru gynaliadwy.  

Y nodau hyn yw: 

 Cymru Lewyrchus 

 Cymru Gydnerth 

 Cymru sy’n fwy Cyfartal 

 Cymru Iachach 

 Cymru o Gymunedau Cydlynus 

 Cymru â Diwylliant Bywiog lle Mae’r Gymraeg yn Ffynnu 

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

 

2.4 Ystyrir bod y nodau hyn oll yn berthnasol i deithio cynaliadwy, ond yn enwedig, bydd gwella 

teithio cynaliadwy yn debygol o greu effeithiau cadarnhaol sylweddol o ran helpu i greu 
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‘Cymru Iachach’, ‘Cymru o gymunedau cydlynus’ a ‘Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang’, drwy 

ei effaith ar yr amgylchedd. 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 
 

2.5 Mae’r Ddeddf hon yn gosod y dull o reoli adnoddau naturiol Cymru mewn modd cynaliadwy, 

a fydd yn helpu i liniaru effaith y newid yn yr hinsawdd ac ymaddasu iddo.  Un canlyniad o 

reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy fydd i gymunedau lleol elwa’n gyfartal trwy annog 

penderfynwyr i ystyried effaith economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol penderfyniadau 

ar genedlaethau’r presennol a’r dyfodol.  Y bwriad yw creu amgylchedd naturiol gwydn.  Bydd 

hyrwyddo teithio cynaliadwy yn bwysig er mwyn cyrraedd hyn. 

 

Deddf yr Amgylchedd 1995 
 

2.6 Mae Deddf yr Amgylchedd 1995 yn pennu dyletswydd ar y Llywodraeth a’r Awdurdod Lleol i 

fonitro ansawdd aer a phan fydd terfynau ansawdd aer yn cael eu croesi, datgan ardaloedd 

rheoli ansawdd aer (ARhAA). Ar ôl datgan ARhAA, mae’n rhaid datblygu cynllun gweithredu 

gyda’r nod o leihau llygredd yr aer.  Yng Nghasnewydd, traffig ffyrdd sy’n achosi llygredd aer 

fwyaf. Mae cefnogi mathau teithio cynaliadwy, gydag allyriadau isel neu ddim o gwbl, drwy’r 

broses gynllunio yn un o’r camau a nodwyd yn Strategaeth Teithio Cynaliadwy Casnewydd. 

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

  

Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 
 

2.7 Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) yn rhoi gofyniad i awdurdodau lleol wella’n barhaus y 

cyfleusterau a’r llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr ac i baratoi mapiau sy’n nodi’r llwybrau 

presennol a’r rhai a gaiff eu datblygu yn y dyfodol o bosib y gallant eu defnyddioo.  Nodir y 

llwybrau presennol ar y Mapiau Llwybrau Presennol (ERM) a nodir y llwybrau posibl yn y 

dyfodol ar y Map Rhwydwaith Integredig (INM).  Mae’r CCA hwn yn cefnogi ymrwymiad yr 

awdurdod lleol i wella cyfleusterau a llwybrau ar gyfer cerddwyr a beicwyr.  Bydd y CCA Teithio 

Cynaliadwy yn helpu i wneud llunwyr lleoedd yn ymwybodol o’r llwybrau sydd eisoes yn bodoli 

a sut y gall eu datblygiadau gael eu hintegreiddio yn y rhwydwaith ehangach.  

2.8 Ystyr teithio llesol yw cerdded a beicio yn hytrach na defnyddio cludiant moduraidd at 

ddibenion teithio ‘bob dydd’.  Ystyr ‘taith teithio llesol’ yw taith a wneir o neu i weithle, 

http://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Sustainable-travel.aspx
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sefydliad addysg, neu i ddefnyddio gwasanaethau neu gyfleusterau iechyd, hamdden neu 

eraill. 

2.9 Mae’r diffiniad yn cynnwys cymudo ar bellter byr, teithio i’r ysgol a chyfleusterau addysgol 

eraill, teithio i gyfleusterau hamdden ayb.  Nid yw’r diffiniad hwn yn cynnwys llwybrau hollol 

hamddenol (er enghraifft, llwybrau a fwriedir fel llwybrau beiciau mynydd) yn ogystal â 

llwybrau nad ydynt yn cysylltu â chyfleusterau a gwasanaethau. 

2.10 Yn ymarferol, caiff y llwybrau teithio llesol gorau eu defnyddio yn eang ar gyfer 

gweithgareddau hamdden.  Er mai nod y Ddeddf yw hyrwyddo cerdded a beicio fel modd o 

deithio, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cefnogi’n gryf cerdded a beicio yn hamddenol yn 

ogystal â chwaraeon beicio.  Mae cerdded a beicio yn hamddenol wedi ei gysylltu’n gryf â 

bodlonrwydd y person i deithio’n llesol.  Mae lefelau uchel o gerdded a beicio yn hamddenol 

ar lwybr yn ddangosydd llwybr ansawdd uchel a dylid i ystyried yn arwydd llwyddiant.  

 Polisi Cynllunio Cymru 
 

2.11 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PCC) yn nodi polisïau defnydd tir Llywodraeth Cymru, gan osod 

symud a lleihau’r angen o deithio yn cael eu nodi’n un o’r canlyniadau creu lleoedd cynaliadwy 

trosgynnol.  Mae’n nodi bod darparu seilwaith teithio cynaliadwy yn hanfodol er mwyn 

datblygu ffyniant, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, lleihau llygredd aer a gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae’n nodi y ‘Dylai’r system 

gynllunio hwyluso’r gwaith o ddarparu, datgarboneiddio a gwella’r seilwaith trafnidiaeth, 

mewn ffordd sy’n lleihau’r angen i deithio, yn enwedig gan ddefnyddio cerbydau preifat, a 

hwyluso a chynyddu teithio llesol a thrafnidiaeth gynaliadwy’.  Mae PCC yn cynnwys yr 

hierarchaeth ganlynol ar gyfer trafnidiaeth: 
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Ffugir  1: Hierarchaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer cynllunio 

 

 

Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd (2011-2026) (CDLl) 
 

2.12 Mabwysiadwyd CDLl Casnewydd ym mis Ionawr 2015. Mae’r CDLl mabwysiedig yn darparu 

fframwaith statudol ar gyfer datblygu a defnyddio tir yng Nghasnewydd dros gyfnod y cynllun 

2011-2026. Mae Amcan Trosgynnol 2 – Newid yn yr Hinsawdd, yn ceisio sicrhau bod 

datblygiadau a defnydd tir yng Nghasnewydd yn cyfrannu mewn modd cadarnhaol at leihau 

effaith yr hyn sy’n achosi newid yn yr hinsawdd, addasu i’r effeithiau hyn neu eu lliniaru, drwy 

ymgorffori egwyddorion dylunio cynaliadwy,  newidiadau i ymddygiadau  teithio, rheoli 

risgiau a chanlyniadau llifogydd, a gwella effeithlonrwydd wrth ddefnyddio ynni, dŵr a rheoli 

gwastraff.  Yn ogystal â hyn, mae Amcan 9 – Iechyd a Llesiant, yn ceisio darparu amgylchedd 

sy’n ddiogel  ac sy’n annog dewisiadau ffordd o fyw iach a ac yn hyrwyddo llesiant. 

2.13 ER mwyn cyrraedd yr amcanion hyn, mae’r CDLl yn cynnwys nifer o bolisïau strategol a 

pholisïau manwl.  Y polisïau mwyaf perthnasol yw:  

 PS1 Cynaliadwyedd - Bydd angen i gynigion wneud cyfraniad cadarnhaol at 

ddatblygu cynaliadwy drwy ganolbwyntio’r datblygiad ar leoliadau cynaliadwy ar 

dir llwyd o fewn ffiniau’r annedd.  Cânt eu hasesu o ran eu cyfraniad posibl at: 

o Darparu systemau trafnidiaeth integredig, yn ogystal ag annog cyd-leoli 

tai a defnyddiau eraill, gan gynnwys cyflogaeth, a fydd, gyda’i gilydd, yn 



10 
 

lleihau’r angen am deithio, yn lleihau defnydd o geir ac yn annog newid 

moddol i ddulliau mwy cynaliadwy o drafnidiaeth; 

 

 PS14 Cynigion Trafnidiaeth – Caiff cynigion eu cefnogi yn yr achosion canlynol: 

o Pan fyddant yn cynnig cyfleusterau cerdded a beicio nad oes traffig 

arnynt, yn ogystal ag ehangu’r rhwydwaith; 

o Pan fyddant yn annog y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a ffyrdd eraill 

o deithio sy’n lleihau’r ynni a ddefnyddir a’r llygredd; 

o Maent yn gwella diogelwch ar y ffyrdd; 

o Maent yn cynnig mynediad i ardaloedd datblygu newydd gan ymgorffori 

ffyrdd o deithio cynaliadwy; 

o Maent yn lleddfu tagfeydd traffig yn y tymor hir. 

 

 GP4  Egwyddorion Datblygu Cyffredinol, Priffyrdd a Hygyrchedd – Dylai’r cynigion 

datblygu: 

o Gynnig mynediad priodol i gerddwyr, beicwyr a thrafnidiaeth gyhoeddus 

yn unol â chanllawiau cenedlaethol; 

o Bod yn hygyrch drwy amrywiaeth o ffyrdd o deithio; 

o Creu digon o leoedd parcio a storio beiciau 

 

2.14 Bydd y CCA hwn yn ategu’r polisïau CDLl drwy gynnig rhagor o arweiniad ar sut gall 

datblygiadau newydd integreiddio mentrau teithio cynaliadwy ac ymgorffori seilwaith fydd yn 

cynyddu niferoedd sy’n cerdded, beicio a defnyddio’r drafnidiaeth gyhoeddus. Y nod yn y pen 

draw yw lleihau allyriadau carbon a llygredd aer gan ein rhwydwaith trafnidiaeth.  
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3. Creu Lleoedd a Dylunio  
 

 

3.1 Mae dylunio da yn hollbwysig wrth greu lleoedd sy’n gynaliadwy y mae pobl eisiau byw, 

gweithio a chymdeithasu ynddynt.  Mae mwy i ddylunio na’r bensaernïaeth yn unig neu’r 

amgylchedd adeiledig, mae’n rhaid iddo ystyried sut y defnyddir y gofod, sut mae’n ymgysylltu 

â’r ardal o gwmpas, a hefyd sut mae pobl yn symud rhwng y gwahanol leoedd.   Mae’r ffugir 

isod wedi’i dynnu o Bolisi Cynllunio Cymru ac mae’n nodi prif elfennau dylunio da, sydd yn eu 

tro yn creu lleoedd cynaliadwy y mae pobl eisiau perthyn iddynt. 

 

Ffugir 2: Amcanion dylunio da (PCC 10) 

 
 

3.2 Mae symud a hyrwyddo dulliau cynaliadwy o deithio wedi eu cydnabod fel amcan pwysig o 

ddylunio da.  Golyga hyn osgoi creu datblygiadau sy’n seiliedig ar geir,  sef lleihau’r angen am 

deithio a dibyniaeth ar geir, gan greu cymaint o gyfleoedd â phosibl i bobl wneud dewisiadau 
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teithio iach a chynaliadwy ar gyfer eu siwrneiau dyddiol.  Nod y CCA hwn yw helpu’r rheiny 

sy’n creu lleoedd i gyflawni’r amcanion hyn drwy sicrhau bod y datblygiad newydd wedi’i 

gysylltu mewn ffyrdd cynaliadwy, yn ogystal ag ymgorffori cysylltiadau priodol, diogel a 

chynaliadwy o fewn a rhwng y datblygiadau.   

Cysylltiadau gyda’r ardal ehangach 
 

3.3 Dylai cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy yn y datblygiad newydd fynd y tu hwnt i berimedr y 

datblygiad newydd.  Dylid gwneud ymdrechion i sicrhau bod y datblygiad newydd yn cysylltu 

â’r rhwydwaith trafnidiaeth cynaliadwy ehangach sydd yng Nghasnewydd a thu hwnt.  Dylai 

pobl allu byw ar y datblygiad a theithio i gyrchfannau yn gymharol hawdd ar droed, yn beicio 

neu yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

 

3.4 Yn unol â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae’r Cyngor wedi creu nifer o fapiau Teithio 

Llesol sy’n nodi llwybrau addas presennol ar gyfer cerddwyr a beicwyr, ac yn cynnig llwybrau 

posibl eraill a fyddai’n helpu i greu rhwydwaith integredig o lwybrau teithio llesol ar draws 

Casnewydd.  Mae’r mapiau hyn wedi eu creu gan y Cyngor ac wedi eu cymeradwyo gan 

Lywodraeth Cymru.  Maent ar gael i’w gweld ar-lein yn 

http://www.newport.gov.uk/cy/Hafan.aspx  Ceir hefyd fersiwn rhyngweithiol ar-lein. 

 

3.5 Mae enghraifft o Fap Teithio Llesol Betws wedi’i dangos ar ffugir 3. Mae’r map yn dangos y 

Map Llwybrau Presennol (llwybrau teithio llesol presennol) mewn coch a’r Map Rhwydwaith 

Integredig (llwybrau arfaethedig newydd) mewn glas.  Mae hefyd yn dangos lleoliad prif 

gyfleusterau, gan gynnwys ysgolion, gofal iechyd, llyfrgelloedd, cyfleusterau hamdden, 

parciau a gorsafoedd rheilffordd/bysus. 

 

3.6 Bydd angen i ddatblygiadau arfaethedig newydd fabwysiadau dull cyfannol i ystyried sut 

maent yn cysylltu â’u cymuned gyfan o’u hamgylch mewn ffordd ddiogel a chynaliadwy.  

 

3.7 Mae gwefan y cyngor yn cynnig cyfleuster i’r cyhoedd adrodd am yr angen o fannau croesi i 

gerddwyr a gwelliannau teithio cynaliadwy eraill o’r fath. Gall y wybodaeth hon fod yn 

ddefnyddiol yn ystod y cyfnod dylunio’r datblygiad. Am ragor o wybodaeth gweler - 

http://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Road-safety/Road-safety.aspx   

 

http://www.newport.gov.uk/cy/Hafan.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Transport-Streets/Road-safety/Road-safety.aspx
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Ffugir 3: Map Teithio Llesol Betws 
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Nodyn Canllaw 1: Cysylltu â’r ardal ehangach 
 

 

  

 

 

 

 

 

3.8 Er mwyn cydymffurfio â Nodyn Canllaw 1, dylai datblygwyr ddarparu cynllun, ynghyd â 

rhywfaint o destun, sy’n esbonio sut bydd pobl yn teithio’n gynaliadwy i ac oddi ar y safle 

arfaethedig.  Os yw’r safle arfaethedig yn un preswyl, yna bydd angen i’r ymgeisydd ddangos 

sut bydd y meddianwyr yn teithio’n gynaliadwy i: 

 

 Ysgol Gynradd y Dalgylch 

 Ysgol Uwchradd y Dalgylch 

 Darparwr Gofal Iechyd / Meddygfa Teulu 

 Parciau/Cyfleusterau Hamdden/Mannau Gwyrdd Agored  

 Gwasanaethau Trafnidiaeth Gyhoeddus 

 

 (Nodir y cyfleusterau/gwasanaethau hyn ar Fap Teithio Llesol Casnewydd )  Gallwch 

weld dalgylchoedd yr ysgolion yn http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-

Education/Schools/Catchment-Areas.aspx  

 

3.9 Os yw'r safle newydd arfaethedig yn un masnachol, bydd angen i’r ymgeisydd wneud asesiad 

o sut bydd pobl yn mynd i’r safle a p’un a oes ystod addas o bobl i ddefnyddio moddau o 

drafnidiaeth gynaliadwy. 

 

3.10 Os oes cysylltiad nad yw ar gael oherwydd ffactorau y tu allan i reolaeth yr ymgeisydd, dylid ei 

nodi.  Asesir pa mor hanfodol yw’r cysylltiad diffygiol yn ystod y cam cais cynllunio.  Os ystyrir 

ei fod hanfodol i’r datblygiad newydd arfaethedig, ac yn gysylltiad uniongyrchol i’r datblygiad 

newydd arfaethedig, yna gallai fod yn briodol i’r Cyngor ceisio cyfraniad cynllunio er mwyn 

cwblhau’r cysylltiad.  Gall hyn fod ar gyfer beicio neu gerdded, er enghraifft croesfan i 

gerddwyr.  Yn debyg, os nad oes trafnidiaeth gyhoeddus yn agos at y safle, gall fod angen 

Nodyn Canllaw 1 - Cysylltu â’r ardal ehangach 

Bydd angen i bob cais cynllunio ar gyfer datblygiadau preswyl mawr neu 

ddatblygiadau dros 1,000msg gyflwyno sut bydd y datblygiad newydd 

arfaethedig yn cysylltu â’r gymuned a’r amgylchedd o’i amgylch.  

http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools/Catchment-Areas.aspx
http://www.newport.gov.uk/cy/Schools-Education/Schools/Catchment-Areas.aspx
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ystyried cyfraniad cynllunio er mwyn ymestyn gwasanaeth sydd eisoes yn bodoli er enghraifft.  

Fel arall, os yw cysylltiadau yn ddiffygiol y tu allan i reolaeth yr ymgeisydd/datblygwr, gall y 

Cyngor ddefnyddio ffynonellau eraill o gyllid i’w cwblhau, neu glustnodi’r cysylltiad(au) ar 

gyfer adeg pan gaiff cyllid ei sicrhau yn y dyfodol.  

 

 

Cynllun dylunio’r safle 
 

3.11 Bydd pob safle datblygu arfaethedig yn wahanol ei natur ac mewn gwirionedd ni fydd un 

datrysiad addas i annog teithio cynaliadwy ym mhob datblygiad newydd ac o’i amgylch.  Fodd 

bynnag, mae rhai egwyddorion allweddol y dylai’r rhai sy’n creu lleoedd eu dilyn wrth 

integreiddio llwybrau teithio cynaliadwy.  Mae pobl yn dymuno llwybrau sydd: 

 

 yn gyson 

 yn uniongyrchol 

 yn ddiogel 

 yn deniadol 

 yn esmwyth 

 

3.12 Mae ‘Canllaw Dylunio – Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013’ yn eirioli’r egwyddorion allweddol 

hyn ac yn darparu canllawiau manwl ychwanegol ar amrywiaeth o fesurau penodol a allent 

gael eu defnyddio.  

 

3.13 Cyson – mae’n rhaid i lwybrau teithio cynaliadwy ganiatáu i bobl cyrraedd lleoedd bob dydd 

yn hawdd ac yn synhwyrol.  Ceir rhestr o’r lleoedd pwysig sydd i gael eu gwasanaethu uchod 

ym mharagraff 3.8. 

 

3.14 Dylai llwybrau teithio cynaliadwy gysylltu â’i gilydd yn ddidrafferth er mwyn ffurfio 

rhwydwaith cynhwysfawr, athraidd a synhwyrol. 

 

3.15 Uniongyrchol – Mae angen llwybrau a rhwydweithiau sy’n uniongyrchol ac yn dilyn llinellau 

dymuniad naturiol.  Mae llawer o ddatblygiadau tai newydd â chynlluniau cyfrodeddol ac 

anathraidd, wedi eu hysgogi yn aml gan y dymuniad i reoli cyflymder y traffig.  Er bod hyn y 

ddealladwy, mae angen taro cydbwysedd rhwng gostegu traffig a chreu cynllun sy’n cynnig 

llwybrau uniongyrchol i gerddwyr  beicwyr. 



16 
 

 

3.16 Diogel – Mae diogelwch (gwirioneddol a chafyddedig) yn angen defnyddiwr hanfodol i bawb.  

Cyflawnir diogelwch ar y ffyrdd da drwy wahanu llwybrau i gerddwyr a beicwyr o’r llwybrau 

cyflymach i gerbydau.  Gall ofn person am ei ddiogelwch personol fod yn rhwystr mawr rhag 

cerdded a beicio, ac felly mae golau yn ddylanwad pwysig ar ganfyddiad y cyhoedd o’r hyn a 

ystyrir yn rhanbarth diogel.  

 

3.17 Deniadol – Mae llwybrau deniadol yn annog rhagor o bobl i gerdded a beicio, ac yn cyfrannu 

hefyd at ansawdd yr ardal yn gyffredinol.  Bydd llwybr deniadol yn helpu i ddatblygu teimlad 

o le a gellid edrych ar y cyfle i integreiddio celf gyhoeddus â llwybrau teithio cynaliadwy hefyd. 

 

3.18 Esmwyth – Mae nifer o ffactorau yn dylanwadu ar esmwythder.  Dylid ystyried ansawdd yr 

arwynebedd, lled a graddiant ar gyfer llwybrau i gerddwyr a beicwyr, yn ogystal ag elfennau 

eraill megis celfi stryd, draeniau, glanweithdra a goleuadau.  Mae lled y llwybr ar gyfer 

gwahanol fathau o ddefnyddwyr wedi eu nodi’n fanwl yn y Llawlyfr ar gyfer Strydoedd1.   

 

Storio Beiciau a Pharcio 
 

3.19 Mae darparu man storio digonol ar gyfer beiciau yn rhan bwysig o broses annog teithio 

cynaliadwy.  Bydd sicrhau storfeydd a lle i barcio priodol o gymorth i annog rhagor o bobl i 

ddefnyddio beiciau i deithio ac yn helpu i leihau dibyniaeth ar geir.   

 

Nodyn Canllaw 2: Storio a pharcio beiciau yn ddiogel  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.gov.uk/government/publications/manual-for-streets 

 

 

Nodyn Canllaw 2 - Storio a pharcio beiciau yn ddiogel  

Bydd pob cais cynllunio ar gyfer datblygiadau newydd yn sicrhau bod cyfleusterau diogel ar gyfer 

storio beiciau wedi eu cynnig yn unol â’r safonau parcio beiciau canlynol: 
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Tabl 1: Safonau gofynnol ar gyfer parcio beiciau 

MATH O DDATBLYGIAD DARPARU MEYSYDD PARCIO AR GYFER BEICIAU 

 Gofyniad Arhosiad Hir 
(diogel ac yn ddelfrydol 

dan do) 

Gofyniad Arhosiad Byr 
(amlwg, hawdd ei 

gyrraedd ac yn agos at y 
cyrhcfan) 

PRESWYL   

Annedd, Llety Myfyrwyr, Llety i Bobl 

Hŷn na 50 Oed, Tai Amlfeddiannaeth  

1 lle fesul 2 ystafell wely2 1 lle fesul 20 ystafell wely 

Cartrefi gofal / tai annibynnol ar gyfer 

pobl oedrannus / cartrefi nyrsio 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 gwely 

SWYDDFEYDD   

Swyddfeydd busnes 1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

Diwydiant Ysgafn ac Ymchwil a Datblygu 1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

Diwydiant Cyffredinol, Storio a 

Dosbarthu 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

MANWERTHU   

Manwerthu Bwyd ac eraill, 

gwasanaethau ariannol / proffesiynol, 

caffis a bwytai, sefydliadau yfed, siopau 

tecawê 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

LLEOLIADAU ADLONIANT   

                                                           
2 A secure 6’x4’ garden shed or appropriately sized garage are acceptable secure storage facilities for 

residential development, however, they must be identified as part of any planning application and 

then provided in accordance with the plans.  A garage can also be identified for cycle storage, however 

it cannot also be declared as a car parking space (unless the applicant can provide sufficient 

justification that it is suitable for both).  
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Sinemâu, theatrau a chanolfannau 

cynadledda  

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 10 aelod staff 

Chwaraeon (e.e. neuadd chwaraeon 

neu stadiwm, pwll nofio neu gampfa) 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 10 aelod staff 

Arall (e.e. llyfrgell, hyb cymunedol, lle 

addoli, neuadd gymdeithasol) 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

Gwestyau   

Gwestyau 1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

SEFYDLIADAU CYMUNEDOL   

Ysbytai 1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

Canolfannau Iechyd gan gynnwys 

deintyddion 

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 20 aelod staff 

SEFYDLIADAU ADDYSGOL   

Meithrinfeydd / ysgolion (cynradd ac 

uwchradd) 

1 lle fesul 4 aelod staff yn 

ogystal ag 1 lle fesul 1 0 

myfyriwr 

1 lle fesul 10 myfyriwr 

Prifysgolion a cholegau 1 lle fesul 4 aelod staff yn 

ogystal ag 1 lle fesul 10 

myfyriwr 

1 lle fesul 10 myfyriwr 

 

CYFNEWIDFA TRAFNIDIAETH 

GYHOEDDUS 

  

Parcio a Theithio a meysydd parcio 1 lle fesul 20 man parcio 

ceir 

Nid oes gofyn 

Gorsafoedd terfynol bysus, trenau neu 

fferri  

1 lle fesul 4 aelod staff 1 lle fesul 10 aelod staff 
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3.20 Dylid lleoli pob man parcio beiciau arhosiad hir ar gyfer staff a phreswylwyr mewn man diogel, 

cyfleus a hygyrch sy’n addas i’w ddefnyddio am arhosiad hir bob dydd; dylai mannau parcio 

arhosiad hir fod yn ddiogel, dan orchudd, gyda digon o olau a phan fo’n 

ymarferol/dichonadwy, bod â theledu cylch cyfyng (gweler Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013- 

Canllaw Dylunio)  

 

3.21 Manyleb mannau parcio beiciau ychwanegol:  

 Mae canllawiau a deunydd gweledol ar ddylunio lleoedd parcio i feiciau ar gael yn Nhaflen 

Gynghorol ar Drafnidiaeth yr Adran Drafnidiaeth 50/02 "Key Elements of Cycle Parking" ac 

yn Llawlyfr Dylunio Sustrans, Pennod 12 ar Barcio Beiciau. 

 Dylai pob lle parcio beiciau arhosiad byr fod ar gael i bobl sy’n mynd i siopa, cwsmeriaid, 

negeswyr ac ymwelwyr eraill â’r safle, a dylai fod yn gyfleus ac yn hygyrch. Dylai parcio 

beiciau arhosiad byr fod â mynediad heb stepiau a bod wedi ei leoli o fewn 15 metr o 

fynedfa’r prif safle, lle mae’n bosibl. 

 Ar gyfer parcio arhosiad hir a byr, dylid ystyried darparu lleoedd fydd yn hygyrch am fathau o 

feiciau mwy anarferol, megis beiciau tair olwyn, beiciau llwytho a beiciau gydag olgert.  

 Pan nad yw’n bosibl darparu parcio addas i ymwelwyr yn cwrtil y datblygiad neu mewn 

lleoliad addas cyfagos fel y cytunwyd gan yr awdurdod cynllunio, caiff yr awdurdod 

cynllunio, ar ei ddisgresiwn, dderbyn darpariaeth parcio arhosiad hir yn hytrach fel dewis 

cyntaf, neu fel dewis olaf, cyfraniadau i sicrhau parcio i feiciau mewn lleoliad priodol yn agos 

at y safle.  

 Lle nad oes modd darparu lle parcio priodol i feiciau o fewn ardal yr anheddau preswyl, gall 

datblygwyr gysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd i gynnig dewisiadau eraill sy’n bodloni 

amcanion y safonau hyn.  

 Dylid ystyried staff fel cyfwerth ag amser llawn bob amser, oni bai y nodwyd fel arall. 

 Dylai’r holl leoedd parcio beiciau fod yn cydweddu â Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013—

Safonau Dylunio, neu ei hadolygiadau dilynol. 

 Argymhellir darparu cyfleusterau cynorthwyol at ddefnydd tir pan fo eu hangen ar feiciwr 

arhosiad hir, e.e. lleoliadau cyflogaeth.  Mae cyfleusterau cynorthwyol yn cynnwys cloeriau, 

cawodydd ac ystafelloedd newid. 

 Pan fo beicwyr yn rhannu arwynebedd â cherddwyr, dylid sicrhau diogelwch a hygyrchedd ar 

gyfer unigolion anabl neu hŷn. 
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4. Cynlluniau Teithio 
 

Beth yw Cynllun Teithio? 
 

4.1 Cynllun teithio yw dogfen sy'n nodi pecyn o fesurau, mentrau a thargedau wedi eu hanelu 

at leihau’r teithiau car gyrrwr yn unig a hyrwyddo rhagor o ddewisiadau teithio 

cynaliadwy. Maent naill ai yn cael eu hyrwyddo yn wirfoddol gan y datblygwr neu yn cael 

eu sicrhau drwy amodau cynllunio neu rwymedigaethau cynllunio. Y nod yw lleihau effaith 

y teithiau a’r drafnidiaeth ar yr amgylchedd. Pan fo’n bosib, er mwyn sicrhau 

effeithiolrwydd gorau, dylid paratoi cynlluniau teithio ar y cyd â chynigion datblygu a’u 

hintegreiddio’n rhwyd yn nyluniad a meddiannaeth y safle newydd yn hytrach na cheisio 

eu hôl ffitio ar ôl meddiannu. 

 

4.2 Mae’n bwysig nodi y bydd angen bodloni'r Cyngor o ran p'un a yw'r datblygiad yn 

dderbyniol o ran trafnidiaeth HEB angen cynllun teithio.  Ni ddylai’r datblygwr ddibynnu 

ar gynllun teithio i sicrhau caniatâd cynllunio nad yw'n cyrraedd y safon.  Dylid defnyddio’r 

cynllun teithio ond i wella datblygiad sydd eisoes wedi ei farnu’n dderbyniol gan y Cyngor.   

 

4.3 Er mwyn i gynllun teithio wella datblygiad derbyniol, dylai fynd i’r afael â'r teithiau i’r safle 

a oddi arno gan unrhyw un a allai fod angen ymweld â’r safle, gweithio neu fyw yno. Dylid 

seilio cynlluniau teithio ar effeithiau trafnidiaeth disgwyliedig y datblygiad a nodir fel arfer 

drwy Asesiad Trafnidiaeth (gweler Nodyn Cyngor Technegol 18 ar gyfer rhagor o arweiniad 

ar Asesiadau Trafnidiaeth). Dylent nodi mesurau pwrpasol sy’n  realistig a phenodol i’r 

safle a fydd yn ceisio hyrwyddo ac annog y defnydd o deithio cynaliadwy i’r safle ac oddi 

arno. 

 

4.4 Prif amcan cynllun teithio yw cynnig cymhellion a/neu anghymhellion i ddefnyddwyr y 

datblygiad er mwyn sicrhau eu bod yn dibynnu ar gerbydau preifat fel prif fodd teithio cyn 

lleied â phosibl. Dylai cynllun teithio llwyddiannus annog defnydd o rhagor o drafnidiaeth 

gynaliadwy megis cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus neu rannu ceir neu yn wir 

dileu’r angen i deithio'n gyfan gwbl. 
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Pryd mae’r cynllun teithio yn ofynnol? 
 

Nodyn Canllaw 3: Pryd mae’r Cynllun Teithio yn ofynnol?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Mae’n bwysig nodi nad yw’r tabl uchod yn un cynhwysfawr, a gall y Cyngor ofyn am 

gyflwyno cynllun teithio i gefnogi ceisiadau cynllunio sydd o dan y trothwyau dan sylw.  

Mae croeso hefyd i ddatblygwyr gyflwyno cynlluniau teithio ar gyfer cynlluniau sydd o dan 

y trothwyau hyn.  Dylid ystyried hefyd estyniadau arfaethedig i ddatblygiadau sydd eisoes 

yn bodoli a p’un a yw estyniadau o’r fath yn ei gwneud yn ofynnol creu cynllun teithio. 

 

4.6 Wrth ystyried p'un a ddylid gofyn am gynllun teithio ar gyfer y datblygiad arfaethedig, 

bydd y Cyngor hefyd yn ystyried materion megis: 

Nodyn Canllaw 3 - Pryd mae’r Cynllun Teithio yn ofynnol?  

Bydd angen bodloni'r Cyngor o ran p'un a yw'r datblygiad yn dderbyniol o ran 

trafnidiaeth HEB angen cynllun teithio.  Fodd bynnag, er mwyn gwella’r 

datblygiad ar gyfer y defnyddwyr  lleihau effaith ar yr amgylchedd, bydd y Cyngor 

yn annog yn gryf paratoad o gynllun teithio ar gyfer datblygiadau sydd yn croesi’r 

trothwyau canlynol:  

Defnydd Trothwy  

  

PRESWYL 20 o anheddau 
MANWERTHU 1,000m² arwyneb llawr gros 

Cyfleusterau hamdden gan gynnwys 
gwestai 

1,000m² arwyneb llawr gros 

SWYDDFEYDD 2,500m² arwyneb llawr gros 
Diwydiant 5,000m² arwyneb llawr gros 

Dosbarthu a storfeydd 10,000m² arwyneb llawr gros 

Ysbytai 2,500m² arwyneb llawr gros 
Addysg Uwch ac Addysg Bellach 2,500m² arwyneb llawr gros 

Ysgolion Pob ysgol newydd 
Stadia >1,500 o seddi 
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 Graddfa’r datblygiad arfaethedig, boed hynny ar wahân neu ar y cyd â datblygiadau 

eraill, ynghyd â’r tebygrwydd o greu teithiau ychwanegol. 

 Sefyllfa bresennol y drafnidiaeth gyfagos y datblygiad arfaethedig a p’un a yw 

trafnidiaeth gyhoeddus ar gael; ac  

 Agosrwydd unrhyw ddynodiadau amgylcheddol cyfagos a all yn arbennig o fregus tuag 

at effeithiau'r traffig neu ardaloedd sensitif, e.e. Parthau Rheoli Ansawdd Aer 

 

4.7 Gall nifer o ddatblygiadau newid eu defnydd gydag amser ac er y gallai fod bod y 

meddiannwr neu ddefnyddiwr cychwynnol ar y safle fod wedi effeithio’n niweidiol ar yr 

ardal amgylchynol cyn lleied â phosibl neu ddim o gwbl, gallai’r defnydd newydd 

arfaethedig achosi traffig llawer dwysach o gerbydau yn gwasanaethu'r datblygiad. Felly, 

pan fo caniatâd cynllunio yn ofynnol i newid defnydd adeilad sy'n mynd dros y trothwyau 

perthnasol a nodwyd uchod, byd y Cyngor yn gofyn fel arfer am gynllun teithio diwygiedig 

neu gynllun teithio newydd i gael ei baratoi er mwyn cymryd i ystyriaeth y newidiadau i 

broffil y defnyddwyr a’r effaith a allai gael ei hachosi ar y sefyllfa drafnidiaeth leol. 

 

 

Strwythur a Chynnwys y Cynllun Teithio 
 

4.8 Nid oes strwythur penodol wedi'i nodi ar gyfer cynllun teithio gan y bydd angen i bob un 

ohonynt fod yn benodol i anghenion y safle y mae’n berthnasol iddo.  Fodd bynnag, mae 

strwythur cynllun teithio enghreifftiol wedi’i gynnig fel cymorth a gellir ei weld yn Atodiad 

1. 
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ATODIAD 1 – STRWYTHUR ENGHREIFFTIOL CYNLLUN TEITHIO  
 

1. CEFNDIR 

 

 Beth yw Cynllun Teithio  

 Amcanion y Cynllun Teithio a’r buddion posibl 

 

2.  DISGRIFIAD O SAFLE AC AMODAU PRESENNOL 

 

 Disgrifiad o’r safle a’r datblygiad arfaethedig 

 Rhaniad moddol teithio presennol/amcangyfrifedig a chynhyrchiad teithiau 

 Cyfleusterau teithio sydd eisoes yn bodoli, trafnidiaeth gyhoeddus a seilwaith beicio 

 

3.  AMCANION A THARGEDAU 

 

 Amcanion 

o Dylai’r amcanion adlewyrchu diben y cynllun teithio yn gyffredinol, sef cynyddu 

teithio cynaliadwy ar y safle drwy: 

 Lleihau teithio mewn ceir gyrrwr yn unig 

 Darparu ac annog defnydd o ddewisiadau teithio mwy cynaliadwy, megis 

cerdded, beicio, trafnidiaeth gyhoeddus, rhannu ceir a chlybiau ceir. 

 Lleihau’r angen am deithio 

o Dylid cynnwys unrhyw amcanion penodol i’r safle, er enghraifft amcan i leihau traffig 

ar hyd ffordd benodol. 

 

 Targedau 

o Dylid cyflawni’r targedau sy’n deillio o’r amcanion.  Gall fod mwy nag un targed ar 

gyfer pob amcan.   

o Dylid dangos sut mae’r targedau wedi eu gosod, gan ystyried y wybodaeth am y safle 

sydd ar gael eisoes (e.e. rhaniad moddol presennol/amcanestynedig a ffigurau 

cynhyrchiad teithiau) a’r mesurau teithio arfaethedig (e.e. gwasanaeth bws newydd) 

o Dylai’r targedau fod  yn CAMPUS (Cyraeddadwy, Amserol, Mesuradwy, Penodol, 

Uchelgeisiol, Synhwyrol).  Gallai fod cyfuniad o dargedau meintiol (e.e. rhaniadau 

moddol) a thargedau ansoddol (e.e. ymwybyddiaeth ac ymagweddau tuag at deithio 

cynaliadwy). 

 

o Targed enghreifftiol 

 

 Lleihau nifer y teithiau car gyrrwr yn unig i, oddi ar ac o fewn y safle gyda 

15% (o 65% i 50%) mewn cyfnod monitro o 5 mlynedd.  Yn y tair blynedd 

gyntaf, y targed fydd gostyngiad o 7.5% o leiaf. 
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4. MESURAU 

 

 Y mesurau a ddetholir a chyfiawnhad  

o Dylid dethol y mesurau i’w hychwanegu at y mesurau hanfodol  

yn ôl nodweddion y safle yn ogystal ag unrhyw drafodaethau cyn ymgeisio. 

 

o Mesurau enghreifftiol: 

 

Mesur Cynllun Teithio Cyfiawnhad  

Grŵp cerddwyr / grŵp cyfaill cerdded Bydd grŵp cerddwyr yn cael ei sefydlu a nodir 
amryw lwybrau.  Anogir disgyblion o’r ysgolion 
cyfagos i ymuno â Bws Cerdded yr Ysgol 

Creu a gwella cysylltiadau beicio sy’n 
gwasanaethu’r safle 

Crëir lonydd beicio newydd a fydd yn cysylltu 
mynediad dwyreiniol a gorllewinol y safle i’r 
ffyrdd oddi ar y safle ac i’r hawl dramwy 
gyhoeddus i’r de o’r safle er mwyn annog 
rhagor o feicio. 

Cysylltu’r cynllun teithio preswyl â chynllun 
teithio yr ysgol leol. 

Mae’r cynllun teithio preswyl wedi ei ddatblygu 
ar y cyd â Chynrychiolydd Chynllun Teithio yr 
ysgol gyfagos er mwyn sicrhau bod y mentrau 
yn cydweithredu ac yn effeithiol. 

Darparu pecynnau gwybodaeth teithio ar gyfer 
pob annedd newydd 

Sicrhau bod perchnogion tai newydd yn 
ymwybodol o llwybrau trafnidiaeth, 
amserlenni, seilwaith ac ati pan fyddant yn 
symud i mewn.  Mae tŷ newydd a dechrau 
newydd yn ffordd wych o annog newid mewn 
ymddygiad. 

Parcio beiciau Er mwyn annog rhagor o feicio, bydd pob 
annedd newydd yn cael modd o barcio beiciau 
priodol a diogel.  Darperir lleoedd aros i feiciau 
hefyd ar draws y safle ar gyfer ymwelwyr ac y 
deithio yn y safle.  

Gostyngiadau Trafnidiaeth Gyhoeddus Rhoddir cerdyn disgownt ar drafnidiaeth 
gyhoeddus i bob meddiannydd newydd er 
mwyn eu hannog i ddefnyddio rhagor o 
wasanaethau bws a thrên. 

Sefydlu clwb ceir a mentrau rhannu car  Bydd hyn yn lleihau defnydd ceir gyrrwr yn unig 
a fydd yn lleihau tagfeydd ar y ffyrdd ac yn 
helpu i wella ansawdd aer. 

Cyflwyno pwyntiau gwefru ceir trydanol  Bydd hyn yn helpu i gynyddu’r defnydd o geir 
trydanol ar y safle a fydd yn helpu gydag 
ansawdd aer, a chydag agenda newid yn yr 
hinsawdd, ond dylid ei gysylltu gyda chynlluniau 
rhannu cer/clybiau ceir er mwyn lleihau’r 
tagfeydd. 

 

 

 Disgrifiad o fesurau 
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o Dylai’r adran hon gynnwys manylion llawn pob mesur, gan ddefnyddio mapiau a 

thablau pan fo angen (e.e. telerau ac amodau ar gyfer ymuno a chynllun rhannu car, 

amodau ar gael disgownt ar drafnidiaeth gyhoeddus, lleoliad cloeriau beiciau a 

throsolwg ar sut y gall preswylwyr/ymwelwyr eu defnyddio). 

o Dylid nodi sut caiff y mesurau eu monitro a sut caiff llwyddiant ei fonitro.  

 

5. RHEOLAETH 

 

 Strwythurau a rolau rheoli 

o Dylai’r cynllun teithio fanylu ar y strwythur rheoli yn ogystal ag unrhyw randdeiliaid 

eraill a’u swyddogaethau wrth gyflawni a rheoli'r cynllun teithio (e.e. Cydlynydd 

Cynllun Teithio, Grŵp Llywio, Grwpiau Cymunedol ac ati).  Dylai egluro'r strwythur 

adrodd – e.e. disgwylir i Gydlynydd y Cynllun Teithio ddarparu canlyniadau monitro’r 

cynllun teithio i’r ACLl yn flynyddol 

 

 Cyllid 

o Dylai’r adran hon fanylu ar sut yr ariennir unrhyw fesurau  Dylai nodi'r gwahanol 

weithgareddau y bydd angen cyllid amdanynt – e.e. codi ymwybyddiaeth, marchnata 

a hyrwyddo. 

 

 Monitro ac Adolygu 

o Mae Monitro ac Adolygu yn elfen allweddol o’r cynllun teithio ac mae’n hanfodol 

wrth nodi effeithiolrwydd y mesurau ac effeithiolrwydd y cynllun gweithredu.  Dylid 

darparu gwybodaeth benodol drwy’r canlyniadau monitro ar y cynnydd a wnaed i 

gyrraedd y targedau ac unrhyw ffactorau sy'n achosi oedi/methiant.  Dylai’r 

datblygwr greu adroddiad monitro a ddylai gael ei gyflwyno i'r ACLl. 

 

 Mesurau adferol ac ysgogiadau  

o Dylai’r adran hon gynnwys y mesurau hynny a gymerir os na chyrhaeddir y targedau.  

Dylai’r asesiad o ganlyniadau monitro nodi’r rhesymau am y perfformiad gwael.  

Gellir mynd i’r afael â’r materion hyn yn benodol, neu chwilio am ddatrysiadau eraill.  

Dylai'r adran hon fanylu ar yr ysgogiadau ar gyfer defnyddio mesurau adferol.  

Enghraifft: 

 

Targed Ysgogiad Mesurau Adferol 

Lleihau nifer y teithiau 
car gyrrwr yn unig i, oddi 
ar ac o fewn y safle gyda 
15% (o 65% i 50%) o 
fewn y cyfnod monitro o 
5 mlynedd. 

Os bydd y gostyngiad 
mewn teithiau gyrrwr yn 
unig yn llai na 7.5% o fewn 
y tair blynedd ar ôl rhoi’r 
cynllun teithio ar waith. 

Cynnig aelodaeth 2 
flynedd am ddim am y 
clwb ceir. 

 

 

6. CASGLIADAU 
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