
 

Mae gen i ddiddordeb. Beth yw'r cam nesaf? 
Os nad oes Pecyn Croeso Defnyddwyr gennych eisoes, holwch eich 
cynrychiolydd Sustrans lleol os gwelwch yn dda. Hefyd, trafodwch eich 
anghenion a'ch cynlluniau o ran defnyddio'r e-feic cargo. Bydd ef/hi'n gwirio a 
oes beiciau ar gael, yn trefnu dyddiad benthyg ar gyfer eich e-feic cargo ac yn 
rhoi gwybod i chi pa hyfforddiant sydd ar gael yn lleol. Bydd hefyd yn rhoi 
gwybod pryd i gasglu a gadael y e-feic cargo. I 
Dangosir i chi sut i ddefnyddio'r e-feic cargo yn ddiogel. Cewch gyfle i roi 
cynnig ar y beic a bod yn gyfforddus yn ei reidio. Cewch gyfarwyddiadau ar 
sut i'w ddefnyddio ac os nad oes gennych helmed, darperir un i'w fenthyg.  

Os oes gennych gwestiynau neu angen mwy o wybodaeth, holwch 
eich cynrychiolydd Sustrans lleol os gwelwch yn dda.  

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  

Rhif Elusen Gofrestredig. 326550 (Cymru a Lloegr)                                 

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 

E-Symud 
Cynllun benthyg E-Feic Cargo 

Canllaw Croeso i Ddefnyddwyr  

Deall dyfodol e-feiciau yng Nghymru 
Byddwn yn casglu gwybodaeth am sut mae eich menter yn 
gweithredu ei logisteg cludo llwythi cyn y benthyciad. Byddwn 
yn gofyn i chi sut caiff eich e-feic cargo ei ddefnyddio, sut mae 
eich busnes yn elwa ohono a'r rhwystrau o'i ddefnyddio, yn 
ystod y benthyciad. 
Yn gyfnewid am eich benthyciad e-feic, gofynnwn i chi gwblhau: 

- Arolwg ac ymgynghoriad cyn benthyciad 
- Arolwg dilynol yn ystod y benthyciad 
- Cyfweliad 30 munud er mwyn deall mwy am brofiad eich 

busnes yn defnyddio e-feic cargo, ei effaith, a'r rhwystrau 
i'w ddefnyddio.  

Mae Sustrans yn gweithredu cynlluniau benthyg e-
feiciau cargo yn Abertawe ac Aberystwyth, y ddau 
le'n cadw cyflenwad o 8 e-feic cargo, am ddim gan 
fentrau am gyfnod o 1-3 mis.  

Amcanion y project E-Symud yw: 

- Cefnogi busnesau i dreialu defnyddio e-feiciau 
cargo, i ddatblygu sgiliau defnyddio e-feiciau 
cargo a dysgu am fanteision ac effaith defnyddio 
e-feiciau cargo amrywiol ar gyfer cyflenwi 
nwyddau am y filltir olaf 

- Deall a goresgyn rhwystrau rhag defnyddio e-
feiciau cargo ar gyfer cludo llwythi 

- Ysbrydoli busnesau i weithredu i leihau allyriadau 
carbon a llygredd aer lleol 

- Cynnig argymhellion ar bolisi Lywodraeth Cymru 
ar ddatblygu cludo llwythi mewn modd cynaliadwy 
yn amgylcheddol sydd hefyd yn cefnogi amcanion 
lles ehangach 

Ynglŷn ag E-Symud Cymru 

Deall dyfodol e-feiciau yng Nghymru 

Mae cynyddu cludiant nwyddau ar e-
feiciau cargo yn: 

- Lleihau allyriadau carbon, llygredd 
aer lleol a llygredd sŵn 

- Cefnogi bywydau mwy iach a hapus i 
gyflogeion a'r gymuned 

- Lleihau costau gweithredu 

- Creu delwedd cwmni mwy 
cadarnhaol 

- Creu cyfle i welededd ac yn rhoi 
cyhoeddusrwydd i'ch cwmni 

- Gwella rhyngweithio â'r gymuned a 
chwsmeriaid 

- Gall fod yn gyflymach, mwy hyblyg a 
chyfleus na defnyddio fan lle mae 
tagfeydd yn arafu siwrneiau.  

Hyfforddiant 
Holwch eich cynrychiolydd Sustrans lleol 
am Hyfforddiant Safonau Beicio 
Cenedlaethol/Bikeability. 
Bydd yr hyfforddiant yn gyfle i chi ddysgu 
sut i ddefnyddio e-feic cargo ymhell o 
draffig, yna, gam wrth gam, defnyddio'r e-
feic cargo mewn traffig ac ar fryniau. 
Cynnal a chadw beiciau 
Sustrans sy'n trefnu gweithwyr 
cymwysedig ac sy'n gyfrifol am gynnal a 
chadw'r beiciau. Byddwn ar gael i drwsio'r 
e-feiciau cargo os bydd nam yn datblygu, 
heb ddim cost i'ch busnes. 

Manteision e-feic cargo  
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