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Cyfathrebu ac arweinyddiaeth
Sefydlu rhwydwaith o hyrwyddwyr teithio cynaliadwy, gan gynnwys uwch staff a rheolwyr sy'n hyrwyddo ac
yn modelu ymddygiad teithio gweithredol a chynaliadwy fel mater o drefn
Cytuno ar negeseuon cyfathrebu cyson gyda'r cyhoedd, ymwelwyr a staff ynghylch teithio llesol, a’u
defnyddio, i leihau teithio diangen
Hyrwyddo ac ystyried opsiynau teithio llesol a’i fanteision ar draws swyddogaethau ehangach, megis; caffael,
cynadleddau, ac wrth hysbysebu swyddi yn ein sefydliadau
Adolygu ein polisïau treuliau teithio, er mwyn annog pobl i fanteisio ar deithio cynaliadwy
Cydweithio â phartneriaid a darparu arweinyddiaeth strategol a chynllunio ar gyfer teithiol llesol a chynaliadwy
Trafnidiaeth gyhoeddus
Ymchwilio i ostyngiadau ar gyfer staff ar wasanaethau rheilffordd Trafnidiaeth Cymru a gyda darparwyr
trafnidiaeth lleol
Cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus
Cyfrannu at fap rhyngweithiol sy'n dangos yr holl seilwaith cerdded a beicio a chysylltiadau trafnidiaeth
gyhoeddus ar gyfer ein prif safleoedd sector cyhoeddus yng Ngwent
Beicio
Cynnig y cynllun beicio i'r gwaith i bob aelod staff (gan gynnwys e-feiciau)
Asesu a darparu fel y bo'n briodol fannau diogel i storio beiciau a chawodydd ym mhob prif safle
Gwella mynediad at feiciau yn y gwaith lle bo'n briodol, e.e. beiciau pŵl a beiciau llogi
Archwilio a hyrwyddo sesiynau hyfforddi a chynnal a chadw beiciau
Gweithio ystwyth
Cynyddu argaeledd a defnydd defnyddio tele- a fideo-gynadledda ar gyfer cyfarfodydd lle y bo'n briodol
Gwella opsiynau gweithio hyblyg, gan gynnwys gweithio gartref, a datblygu diwylliant o weithio ystwyth
yn y safleoedd sector cyhoeddus i gyd
Defnyddio cerbydau gydag Allyriadau Isel Iawn
Adolygu'r angen presennol ac yn y dyfodol am seilwaith gwefru cerbydau trydan ar ein safleoedd
Adolygu ein trefniadau fflyd a chaffael (lle bo'n berthnasol) ar gyfer cyflwyno cerbydau allyriadau isel iawn

Rhyngom, byddwn yn...
Lleihau canran y siwrneiau cymudo i'r gwaith ac yn ôl a wneir mewn car o 87% i 77%
Cynyddu canran y siwrneiau i‘r gwaith ac yn ôl a wneir ar drafnidiaeth gyhoeddus o 3% to 8%
Cynyddu cyfran y staff sy'n gweithio gartref un diwrnod neu fwy yr wythnos o 14% to 25%
Cynyddu canran y cerbydau a ddefnyddir yn ystod y dydd sydd ag allyriadau isel iawn o <1% to 5%

Rydym yn sefydliadau ledled Gwent sydd wedi ymrwymo i deithio cynaliadwy
Ar gyfer y rhestr ddiweddaraf o lofnodwyr ac i ddarllen mwy am y Siarter ewch i www.teithiollesol.cymru/gwent

