
Mae gen i ddiddordeb, beth ydi'r cam nesaf? 
Os nad oes Pecyn Croeso Defnyddiwr gennych eisoes, gofynnwch i'ch 
cynrychiolydd Sustrans lleol am un. Gallwch gwblhau a dychwelwch eich cais 
drwy e-bost, dros y ffôn neu bost. Byddwn yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi 
a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun, yn trefnu dyddiad benthyg eich e-feic a 
rhoi gwybod i chi lle i'w gasglu a'i ddychwelyd. 

Byddwn yn dangos i chi sut i ddefnyddio'r e-feic yn ddiogel. Cewch gyfle i 
reidio'r beic a sicrhau eich bod yn teimlo'n gyfforddus arno. Cewch 
gyfarwyddiadau i'w darllen a chlo-D i gadw'r beic yn ddiogel.  

Os nad oes gennych helmed, darperir un i chi fenthyg. Hefyd mae gennym 
fagiau cario a seddau i blant ar gyfer modelau e-feiciau cwmni Tern. 

Os oes gennych gwestiynau neu angen mwy o wybodaeth, 
holwch eich cynrychiolydd Sustrans lleol os gwelwch yn dda.  
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Sustrans yw'r elusen sy'n ei gwneud yn haws i bobl gerdded a 
beicio.  

Rydym yn cysylltu pobl a lleoedd, yn creu cymunedau byw, yn 
gweddnewid y daith i'r ysgol ac yn galluogi teithiau hapusach a 
mwy iach i'r gwaith. 

Ymunwch â ni ar ein siwrne.  

www.sustrans.org.uk  

@sustranscymru 

Ewch i’r wefan www.sustrans.org.uk/cymru-e-move i gael 
adnoddau defnyddiol a dysgu mwy am E-symud yn eich 
ardal leol os gwelwch yn dda. 

Y Drenewydd - Ruth Stafford  

Ebost: Ruth.Stafford@sustrans.org.uk  

Ffôn: 07541 241163 

Aberystwyth - Sioned Lewis  

Ebost: Sioned.Lewis@sustrans.org.uk   

Ffôn: 07783 825577  

Y Barri ac Abertawe - Emily Sinclair  

Ebost: Emily.Sinclair@sustrans.org.uk    

Ffôn: 07783 825577  
Y Rhyl - Jonny Eldridge 

Ebost: Jonny.Eldridge@sustrans.org.uk    

Ffôn: 07922 875131  

E-Symud  
Cynllun Benthyg E-feic 
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Deall dyfodol e-feiciau yng 
Nghymru 
Byddwn yn datblygu argymhellion ar 
bolisi a rhaglenni e-feic Llywodraeth 
Cymru ar sail canlyniadau'r project hwn. 

Yn gyfnewid am eich cynllun benthyg e-
feic, byddwn yn gofyn i chi gwblhau: 

 Arolwg cyn benthyg e-feic 

 Arolwg dilynol yn ystod cyfnod eich 
benthyciad 

 Cyfweliad 30 munud (dewisol) er 
mwyn deall mwy am eich profiad o 
ddefnyddio e-feic, yr heriau a sut gall 
pobl a lleoedd elwa o e-feiciau.  

Ynglŷn ag E-Symud Cymru 

Project peilot yw E-Symud sy'n cynnwys cynlluniau benthyg beiciau 
trydan mewn partneriaeth â sefydliadau cymunedol yn y Bari, y 
Drenewydd, y Rhyl ac Abertawe. 
Mae E-Symud yn creu dulliau fforddiadwy i wella symudedd pobl yn 
defnyddio e-feiciau ac yn cynyddu hygyrchedd dulliau teithio cynaliadwy 
ac iach yr un pryd. 
Mae E-feiciau ar gael am gyfnod benthyg o 4 wythnos, am ddim. Fe'u 
bwriadwyd ar gyfer preswylwyr sydd o bosibl yn gweld bod cost e-
feiciau'n rhwystr rhag eu defnyddio a/neu eu bod yn byw mewn lleoliad 
gwledig, bryniog ger ein cynlluniau beicio.  

 cyrraedd cyflymder o hyd at 15.5 m.y.a, gyda 
chymorth pŵer 

 ymdopi â thir bryniog a chario llwythi 
 ymestyn hyd teithiau a wneir fel arfer wrth feicio 
 cymryd lle teithiau yn y car i wella ansawdd aer lleol 

a lleihau allyriadau carbon  

Cefnogaeth barhaus 
Eich cymuned e-feicio 
Holwch eich cynrychiolydd Sustrans 
lleol i gael ymuno â thaith grŵp neu 
chwiliwch am gyfaill e-feicio i'ch 
cefnogi, i'ch ysgogi, i fagu hyder a 
chyfarfod pobl newydd a rhannu 
eich profiad e-feicio.  
Hyfforddiant 
Holwch eich cynrychiolydd Sustrans 
lleol am Hyfforddiant Safonau 
Beicio Cenedlaethol/Bikeability yn 
eich ardal leol. 
Cynnal a chadw'r beiciau 
Sustrans sy'n cynnal a chadw'r 
beiciau a byddwn ar gael i helpu 
gydag atgyweiriadau.  


