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Trafnidiaeth

Mae ffyrdd newydd o gynllunio ar gyfer

trafnidiaeth a symudedd yng Nghymru yn

sylfaenol i gyflawni'r nodau llesiant - yn

enwedig Cymru Gydnerth, Llewyrchus,

Cymru o Gymunedau Cydlynus, Cymru sy'n

Fwy Cyfartal ac sy’n Iachach. Mae

symudedd yn rhan bwysig o fywydau pawb.

Os ydym yn ei gael yn iawn i'n dinasyddion

mwyaf bregus, byddwn yn ei gael yn iawn i

bawb, gydag effaith gadarnhaol sylweddol

ar ein gallu i leihau llygredd aer a chyrraedd

targedau lleihau carbon. 

"Mae gan bob un ohonom ddiddordeb, a

dyletswydd i genedlaethau'r dyfodol, i sicrhau

nad yw'r buddion symudedd yr ydym bellach yn

eu cymryd yn ganiataol, yn rhoi baich

annioddefol ar ein hamgylchedd."

 Elliot Morley
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Mae tueddiadau a rhagfynegiadau byd-eang (y manylir arnynt ym Mhennod 1), megis newid yn yr

hinsawdd, technoleg, poblogaeth sy'n heneiddio a ffyrdd newydd o weithio, i gyd yn debygol o

gael effaith sylweddol ar symudedd yn y dyfodol. Mae'r data cyfredol yn awgrymu bod Cymru

heb baratoi'n ddigonol ar gyfer y newidiadau hyn.

Y dyfodol a ragwelir o ran symudedd

Trafnidiaeth
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Tueddiadau i'w gwylio: Rhagfynegiadau yn y dyfodol:

Gwneir 80% o'r siwrneiau i’r gweithle

yng Nghymru mewn car, gan gynyddu

9% ers 2003; mae'r defnydd o reilffyrdd

hefyd wedi gweld cynnydd lle mae

teithio ar fws wedi bod yn dirywio.

Er y bu gostyngiad yn nifer y teithiau car

ers 2002, mae cyfanswm y pellter a

deithir yn y Deyrnas Unedig bob

blwyddyn wedi cynyddu. Yng Nghymru,

cyrhaeddodd cyfanswm y cilometrau a

deithiwyd gan yr holl gerbydau modur y

lefel uchaf erioed yn 2018 a chododd

9% dros y cyfnod 2012 - 2017.

Mae'r sector trafnidiaeth yn cyfrannu at

14% o allyriadau nwyon tŷ gwydr Cymru

heb fawr o newid ers 1990.

Mae cyfraddau cerdded a beicio wedi

gostwng yn ystod y pum mlynedd

diwethaf er gwaethaf cyflwyno'r Ddeddf

Teithio Llesol

Mae pobl iau yn teithio llai o fewn y

Deyrnas Unedig, tuedd sy'n ymddangos

fel pe bai'n parhau trwy gydol eu hoes.

Am 25 mlynedd, mae nifer y bobl iau

sydd â thrwyddedau gyrru hefyd wedi

gostwng, ac mae pob cenhedlaeth

newydd yn ymgymryd â llai o deithiau a

llai o filltiroedd mewn car.

Mae nifer cynyddol o aelwydydd sydd â

mynediad at ddau gar neu fwy ers 1951.

 

 

 

 

 

 

Mae Fforwm Economaidd y Byd  yn

rhagweld y gallai'r gallu i rannu a llogi

cerbydau trydan ymreolaeth yn hawdd,

gan defnyddio apiau ffôn leihau nifer y

cerbydau ar y ffordd gymaint â 90%.

Roedd Fforwm Economaidd y Byd

hefyd yn rhagweld na fydd plant sy’n

cael eu geni heddiw byth yn gyrru car. 

Rhagwelir y bydd ceir batri yn unig a

cheir ymreolaethol yn dod yn llawer

mwy cyffredin ac yn rhatach i'w

perchen.

Erbyn 2040, mae Swyddfa

Gwyddoniaeth y Llywodraeth yn

rhagweld y bydd ceir sy'n hedfan yn

dechnoleg sy'n dod i'r amlwg ochr yn

ochr â threnau ymreolaethol, tra bydd

ceir ymreolaethol a dronau cludo a

derwyddon yn eang. 

Gallai costau tagfeydd i economi'r

Deyrnas Unedig godi 66% rhwng 2013

a 2030. Mae perygl i Gymru fethu â

chyrraedd ei thargedau ar allyriadau

nwyon tŷ gwydr oni bai ei bod yn newid

ei gor-ddweud ar y car. 

Bydd poblogaeth sy'n tyfu ac yn

heneiddio (yn enwedig mewn

ardaloedd gwledig), yn gosod

galwadau pellach ar y system

drafnidiaeth.

Dros yr 20 mlynedd nesaf, disgwylir y

bydd Caerdydd y ddinas fawr yn y

Deyrnas Unedig sy'n tyfu gyflymaf. 
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https://seneddymchwil.blog/2019/04/30/datganoli-20-teithio-yng-nghymru-a-oes-chwyldro-ar-ei-ffordd/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780868/future_of_mobility_final.pdf
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Road-Traffic/volumeofroadtraffic-by-localauthority-year
https://llyw.cymru/cynllun-cyflawni-carbon-isel?_ga=2.217933139.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://llyw.cymru/teithio-lleso-cerdded-beicio-ebrill-2018-i-mawrth-2019?_ga=2.217933139.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://www.sustrans.org.uk/media/5057/the-role-of-transport-in-supporting-a-healthy-future-for-young-people.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/780868/future_of_mobility_final.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/goodbye-car-ownership-hello-clean-air-this-is-the-future-of-transport/
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/goodbye-car-ownership-hello-clean-air-this-is-the-future-of-transport/
https://www.weforum.org/agenda/2016/12/goodbye-car-ownership-hello-clean-air-this-is-the-future-of-transport/
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/having-a-baby-this-year-a-robotics-expert-thinks-theyll-never-drive-a-car/
https://eprints.lancs.ac.uk/id/eprint/66198/1/Freight_Miles_Report.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/future-of-mobility
https://www.ibtta.org/sites/default/files/documents/MAF/Costs-of-Congestion-INRIX-Cebr-Report%20(3).pdf
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-30847525
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-30847525


Bydd cwrdd â gofynion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol yn darparu opsiynau

teithio sy'n isel neu'n ddi-garbon, gan leihau

llygredd aer a hyrwyddo gwytnwch

amgylcheddol. Mi fydd hefyd yn helpu i

gydraddoli cyfleoedd i bawb a chwarae rôl

wrth gefnogi ffyrdd iach o fyw, gwella

cydlyniant cymunedol, a chreu Cymru sydd â

chysylltiad da.

Bydd ein system drafnidiaeth yn y dyfodol yn

cael ei llywio gan anghenion y defnyddwyr, yn

seiliedig ar fodel 'penderfynu a darparu', ac

sy’n ystyried anghenion gwahanol menywod,

pobl anabl a phobl hŷn. Bydd gan

ddinasyddion cyfleoedd i fod yn rhan o gyd-

ddylunio cynlluniau a strategaethau

trafnidiaeth, fel y gwnaed yn Awstralia, er

enghraifft - Cludiant y Dyfodol 2056. (Cymru

sy'n Fwy Cyfartal)

Y Weledigaeth at gyfer

Trafnidiaeth yng Nghymru yn

2050 - cymunedau cysylltiedig,

carbon isel a llesol

Byddwn wedi lleihau'r angen i deithio. Hybiau

trafnidiaeth gynaliadwy sydd wedi'u cydleoli â

gwasanaethau lleol, fel ysgolion,

meddygfeydd, tai a siopau, fydd y norm. Bydd

hyn hefyd yn galluogi mwy o bobl i weithio'n

lleol gyda'i gilydd. Bydd defnyddio technoleg

yn llawn a mabwysiadu patrwm gwaith

‘unrhyw adeg / unrhyw le’ yn lleihau cymudo

amser brig ymhellach, ynghyd â'r angen

cyffredinol i gymudo.  (Cymru Lewyrchus)

Bydd argaeledd a pherchnogaeth eang ar   

 e-feiciau yn galluogi teithio llesol mewn

ardaloedd mwy gwledig a bryniog. Bydd hyn

hefyd yn helpu pobl i adeiladu cymunedau

iachach a mwy cydlynus trwy leihau llygredd

aer a chaniatáu i bobl dreulio mwy o amser yn

eu hardal leol. (Cymru Iachach a Chymru o

Gymunedau Cydlunus) (Gweler yr adran ar

Gynllunio ym Mhennod 5 am fwy o

wybodaeth.) 

Bydd gennym system drafnidiaeth gyhoeddus

integredig, cyflym, aml, di-garbon (A Globally

Responsible Wales) sy’n hollol hygyrch a 

 fforddiadwy, ac felly'n lleihau

anghydraddoldebau ledled Cymru. (Cymru

Lewyrchus a Chymru sy'n Fwy Cyfartal)
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Bydd ein system gynllunio yn sicrhau ein bod

yn creu lleoedd sy'n ymgorffori seilwaith

teithio llesol, fel lonydd beicio, gan alluogi

pobl i gerdded neu feicio ar gyfer pob taith

fer, gan integreiddio'n llawn â thrafnidiaeth

gyhoeddus am bellteroedd hirach. 

Tallinn, Estonia oedd y ddinas gyntaf yn y

byd i gynnig trafnidiaeth gyhoeddus am

ddim i'w thrigolion yn 2013, a gyflwynwyd

wedi hynny mewn 11 allan o 15 sir Estonia

yn 2018.

Mae metro Rhufain, yr Eidal yn cynnig

'sbwriel-am-docynnau' i fynd i'r afael â

llygredd plastig.

 
Mae Trafnidiaeth i Gymru wedi gwneud

teithio ar eu gwasanaethau yn rhad ac am

ddim i weithwyr hanfodol fel rhan o'u

hymateb i bandemig COVID-19. 
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https://future.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/media/documents/2018/Future_Transport_2056_Strategy.pdf
https://future.transport.nsw.gov.au/sites/default/files/media/documents/2018/Future_Transport_2056_Strategy.pdf


Fel arall, efallai y bydd pobl yn gallu cyfnewid

amser gwirfoddolu yn gyfnewid am

wasanaethau trafnidiaeth pris gostwng neu

am ddim.

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus yn ddibynadwy

ac ar gael mewn rhannau anghysbell o

Gymru.  (Cymru sy'n Fwy Cyfartal) Bydd yr

holl wasanaethau'n ddwyieithog, gan gynnig

mynediad hawdd a chyfartal i weithgareddau

diwylliannol yng Nghymru.  (Cymru â

Diwylliant Bywiog lle mae'r Gymraeg yn

Ffynnu)

Bydd cysylltedd digidol, yn enwedig mewn

cymunedau gwledig, yn bwysig gan y bydd yn

lleihau'r angen i deithio, gan alluogi mynediad

i swyddi i ffwrdd o ble mae pobl yn byw, gan

helpu i wella eu cydbwysedd rhwng bywyd a

gwaith.

Bydd pobl yn gallu cyrchu gwahanol atebion

symudedd ar draws sawl gwasanaeth trwy un

ap neu blatfform, gan ei gwneud hi'n haws

cynllunio taith i unrhywun.

Bydd cael rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus

wedi'i ddatblygu'n llawn hefyd yn agor

rhanbarthau mwy gwledig Cymru i

ddatblygiad busnes a bydd yn caniatáu

symud nwyddau yn haws ac yn rhatach. 

 (Cymru Lewyrchus)

Bydd teithio mewn car yn cael ei leihau i'r

eithaf oherwydd bydd y system drafnidiaeth

gyhoeddus yn well a chyflym. Lle mae ceir yn

dal i gael eu defnyddio, byddant yn drydanol

neu'n hydrogen a bydd technoleg yn cael ei

defnyddio i sicrhau diogelwch i leihau

damweiniau traffig ar y ffyrdd. (Cymru

Iachach) Bydd materion tagfeydd yn cael eu

lleihau diolch i dechnolegau craff, fel ceir sy'n

cyfathrebu â'i gilydd. (Cymru Lewyrchus)

Bydd unrhyw seilwaith presennol na

defnyddiwyd yn cael ei drawsnewid yn

fannau gwyrdd. Bydd hyn yn arwain at well

ansawdd aer a dŵr, lefelau llygredd sŵn îs a

gwell bioamrywiaeth. (Cymru

Gydnerth a Chymru Iachach)
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Lansiodd Miami, Unol Daleithiau America

ap newydd sy'n gwobrwyo preswylwyr am

ddefnyddio trafnidiaeth werdd. Trwy feicio,

rhannu ceir, neu cymryd trafnidiaeth

gyhoeddus, gall defnyddwyr gasglu

pwyntiau i dalu am deithiau yn y dyfodol. 
 

Mae Llwybr Diwylliannol Indianapolis, UDA

yn llwybr beicio a cherdded palmantog,

clustogog, wedi'i dirlunio'n gyfoethog ac

wedi'i oleuo'n gelf sy'n cysylltu â phob

lleoliad celfyddydau, treftadaeth

ddiwylliannol, chwaraeon ac adloniant yn y

craidd trefol.   
 

Gwnaeth yr Iseldiroedd trenau am ddim ar

Diwrnod Genedlaethol y Llyfr i bobl a allai

ddangos llyfr yn lle tocyn.
 

Mae system drafnidiaeth gyhoeddus

Munich, yr Almaen, yn gweithredu fel

system gyfannol, integredig: mae bysiau,

tramiau a threnau tanddaearol a

maestrefol wedi'u cynllunio gyda'i gilydd i

ddarparu “un rhwydwaith, un amserlen, un

tocyn.”
 

Mae Utrecht, yr Iseldiroedd wedi

gorchuddio cannoedd o arosfannau bysiau

gyda thoeau gwyrdd gyda'r nod o wella

bioamrywiaeth, cefnogi poblogaethau

gwenyn mêl a chacwn, yn ogystal a dal

llwch mân a storio dŵr glaw.
 

Ym Mharis, Ffrainc, fe wnaethant

drawsnewid hen dwneli traphont a

rheilffyrdd segur yn barc hardd nôl yn

1993.

Yn Helsinki, Y Ffindr, mae trigolion yn

defnyddio ap o'r enw Whim, a enwir fel

cynnig ‘Symudedd cyntaf y byd fel

gwasanaeth’, i gynllunio a thalu am bob

math o gludiant cyhoeddus a phreifat yn y

ddinas - boed hynny ar drên, tacsi, bws,

rhannu ceir, neu feic-rhannu. Gall

'defnyddwyr' fod yn deithwyr unigol neu'n

fusnesau sy'n symud nwyddau. Mae

llywodraeth y Deyrnas Unedig yn edrych ar

MaaS yn fanwl, a mae Whim wedi cael ei

lansio yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr.
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https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/netherlands-free-train-national-book-day-tickets-travel-tickets-ns-a8849606.html
https://www.greenmatters.com/p/bus-stops-for-bees
https://ts.catapult.org.uk/2017/08/14/mobility-service-new-paradigm/
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Gweithio gyda Llywodraeth Cymru i

ddiweddaru'r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru (WelTAG 2017) i

sicrhau bod penderfyniadau sy'n cynnwys

datrysiadau trafnidiaeth yn ystyried pob

elfen o lesiant.
 

Rhoi tystiolaeth i ymchwiliad cyhoeddus yr

M4 i ddangos sut y dylid gwneud

penderfyniadau yn unol â Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol.
 

Gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu

atebion i dagfeydd ffyrdd yn fwy unol â'r

nodau llesiant cenedlaethol (fel

amlinellwyd yn fy adroddiad Trafnidiaeth

addas ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol).
 

Cydweithredu gyda Trafnidiaeth i Gymru i

sicrhau bod y proses i gaffael masnach-

fraint reilffordd a Metro newydd ar gyfer

de-ddwyrain Cymru yn gwneud y mwyaf o

gyfleoedd i gyfrannu at y nodau llesiant

cenedlaethol.
 

Cynnwys sefydliadau a grwpiau

rhanddeiliaid allweddol wrth lunio'r gwaith

hwn.  Gweler Pennod 6 am mwy o fanylion.

Nid yw rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus

wedi'u hintegreiddio. 
 

Nid yw trafnidiaeth gyhoeddus yn

fforddiadwy, yn enwedig i bobl ifanc, pobl

fregus a'r henoed. 
 

Ni chyflawnir rôl trafnidiaeth wrth hwyluso

cydlyniant iechyd a chymdeithasol. 
 

Mae seilwaith teithio llesol a beicio

gweithredol yn aml yn teimlo'n anniogel. 
 

Mae dibynadwyedd ac amodau

gwasanaethau trên yn aml yn wael.
 

Adeiladu ffyrdd yw'r ateb cyntaf i dagfeydd o

hyd, heb ystyried dewisiadau amgen

cynaliadwy. 
 

Nid yw ein system drafnidiaeth gyfredol yn

mynd i'r afael â thargedau allyriadau a newid

yn yr hinsawdd. 
 

Mae ansawdd aer yn parhau i fod yn

annerbyniol o wael er gwaethaf ymrwymiadau

a datgan argyfwng hinsawdd. 
 

Ni weithredir Canllawiau Gwerthuso

Trafnidiaeth Cymru yn ôl y bwriad.
 

Yn aml nid yw darpariaeth trafnidiaeth

gyhoeddus na theithio llesol yn cael ei

ystyried wrth gynllunio ar gyfer datblygiadau

tai, gan waethygu'r ddibyniaeth ar geir. 
 

I bobl sy'n byw mewn ardaloedd gwledig,

anaml y mae trafnidiaeth gyhoeddus yn

opsiwn ymarferol neu hygyrch. 
 

Mae rheoliadau cyllido a thrwyddedu yn aml

yn gweithredu fel rhwystrau i gynnydd ar

gyfer datrysiadau cymunedol ar raddfa fach

sy'n diwallu angen lleol. 

Er mwyn cefnogi cyflawni'r nodau

llesiant mewn perthynas â

thrafnidiaeth, rwyf wedi:

Monsur Media

Mae gwrando ar yr hyn y mae pobl yn ei

feddwl a'i gredu yn rhan bwysig o

ymgyfrannu. Dyna pam, yn yr adran hon,

roeddwn i eisiau rhoi blas o'r hyn y mae pobl

wedi'i ddweud wrthyf, ers dechrau fy nhymor

ac mewn perthynas â'r adroddiad hwn. Roedd

barn pobl yn cynnwys:

Canfyddiad pobl o

drafnidiaeth
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"Cludiant, yn enwedig i’r henoed. Nid

yw mor ddrwg os ydych chi ar brif

lwybr ond os ydych chi oddi ar y llwybr

yna weithiau nid oes unrhyw ffordd o

fynd allan. - Mae pobl yn symud allan

o'r dref i ddod o hyd i waith, gan adael

eu rhieni oedrannus ac mae'n rhaid i

eraill ofalu amdanynt a'u cefnogi."

(Llwyfan y Bobl ) 

"Hygyrchedd trafnidiaeth

oherwydd bod trafnidiaeth

gyhoeddus mor anodd ei gyrchu

ar hyn o bryd, yn enwedig i bobl

hŷn."   

(Llwyfan y Bobl)

"Bydd teithio’n fwy llesol yn ein

gwneud yn iachach, yn lleihau

allyriadau, ac yn ein gwneud

yn ffit ar gyfer y dyfodol mewn

economi carbon isel." 

(Llwyfan y Bobl)

"60 mlynedd yn ôl cymerodd

1 awr a 5 munud i gyrraedd

Caerdydd ar y trên o

Merthyr Tudful. Heddiw

mae'n cymryd yr un amser."  

(Llwyfan y Bobl)

"Mae effaith system sy'n canolbwyntio ar geir ym

mhobman - o lygredd, y sŵn, yr amser a wastraffwyd

mewn traffig neu ar ddewisiadau amgen sydd wedi'u

hintegreiddio'n wael, yr effaith ar lygredd, ar iechyd

unigolyn ond hefyd o beidio â chymryd rhan mewn

gweithgaredd corfforol. Mae'n fater hinsawdd ac

mae'n fater cymdeithasol ac economaidd."  

(Llwyfan y Bobl)

"Nid yw'r system drafnidiaeth yn

ymddangos yn un cydgysylltiedig

iawn, mae tagfeydd yn tyfu; nid oes

gan Gymru weledigaeth ohoni ei hun

fel gwlad fodern gyda seilwaith

trafnidiaeth rhagorol."  

(Llwyfan y Bobl)

Eich llais

Ymhlith y pryderon a godwyd gyda mi gan y cyhoedd, mae tua 12% yn ymwneud â thrafnidiaeth,

ac roedd y mater yn cyfrif am bron i chwarter o’r ymatebion trwy Llwyfan y Bobl. Wrth ymgysylltu

â dros 5,000 o bobl, mae'r safbwyntiau isod yn gynrychioliadol o'r materion allweddol sydd wedi'u

rhannu â'm swyddfa wrth lunio'r adroddiad hwn.
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Ym mis Medi 2019 gwnaethom ddarparu

gweithdy ar gyfer rhanddeiliaid gan

ddefnyddio'r model ‘3 Gorwel’ i ymchwilio

pryderon cyfredol am ein system drafnidiaeth,

archwilio dyheadau ar gyfer y dyfodol, a nodi'r

'syniadau arloesol' a fydd yn ein cael ni yno.

Mae'r graffeg ar y dde yn dangos sut roedd

pobl yn mapio eu dyheadau trafnidiaeth yn y

dyfodol yn erbyn y pedwar colofn llesiant,

mapio syniad yn erbyn y saith nod llesiant a

hefyd ystyried arloesiadau sy'n tueddu i

gynnal y sefyllfa bresennol (H2-) yn ogystal â

rhai a fydd yn cefnogi’r dyfodol sydd ei angen

arnom (H2 +).

Yn ogystal â'r ymgyfraniad hwn, rwyf hefyd

wedi cyflawni fy nyletswydd statudol i fonitro

ac asesu cynnydd gan gyrff cyhoeddus wrth

gyflawni eu hamcanion llesiant a gofynion y

Ddeddf yn gyffredinol a chynnal ymchwil. O

ganlyniad i'r gweithgareddau hyn, rwyf wedi

nodi'r cyfleoedd a'r heriau canlynol.

Hoffem ddweud diolch i’r canlynol
am eu mewnwelediad, adborth a

sylwadau ar ddrafftiau cynharach:

Sustrans

Dr Tom Porter

Chris Roberts - Ymgynghorydd

annibynnol ar deithio llesol 

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Yr Athro Stuart Cole

Yr Athro Mark Barry

Yr Athro Calvin Jones

New Economics Foundation

Prifysgol De-Orllewin Lloegr

Cymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol

Cymru
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Mae angen arnym system drafnidiaeth wedi'i

dylunio mewn ffordd sy'n adlewyrchu'r

ymrwymiad hwn i daclo newid yn yr

hinsawdd, fel mater o frys. Rhaid i hyn fod yn

isel neu'n sero-garbon a dylai cefnogi lleihau

allyriadau o sectorau eraill (er enghraifft, trwy

ymgorffori seilwaith gwyrdd ledled

gorsafoedd trên, hybiau trafnidiaeth a

chyfnewidfeydd, gorsafoedd bysiau ac

arhosfannau bws).  Mae angen ei

integreiddio'n well hefyd gyda'r sectorau

cynllunio a thai er mwyn lleihau'r angen i

deithio. (Gwelir yr adrannau ar Gynllunio a

Thai ym Mhennod 5 am fwy o wybodaeth.)

Heriau a chyfleoedd 

i newid

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Lle rydyn ni nawr

 

Rhaid i benderfyniadau ar

drafnidiaeth adlewyrchu'r

argyfwng hinsawdd

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Cludiant lleol 

Mwyafrif y polisi ffyrdd 

Teithio llesol

Pwerau i nodi'r fasnachfraint ar gyfer

gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr sy'n

dechrau ac yn gorffen yng Nghymru, a

Ariannu seilwaith rheilffyrdd. 

O dan y setliad datganoli cyfredol, Mae

Llywodraeth Cymru yn rheoli meysydd

arwyddocaol o bolisi trafnidiaeth fel:

 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn rheoli

cynllunio, defnydd tir a thai, ac ni ddylid

ystyried trafnidiaeth ar ei phen ei hun.

 

Rwy'n cefnogi galwadau i ddatganoli

rheilffyrdd a trafnidiaeth gymunedol yn llawn.

Gallai hyn wella'r ddarpariaeth reilffyrdd a

helpu i ddatblygu fframwaith rheoleiddio mwy

cefnogol, gan alluogi'r sector trafnidiaeth

gymunedol i ddarparu gwasanaethau, sy'n

cefnogi llesiant cymdeithasol, ac yn cyfrannu

at y nodau llesiant cenedlaethol.

 

Ynghyd â'r argyfwng natur, dylai’r datganiad

o argyfwng hinswadd gan Lywodraeth

Cymru, awdurdodau lleol a chynghorau tref

bod yn gatalydd ar gyfer newid ac nid geiriau

gwag yn unig. (Gwelir yr adran ar

Ddatgarboneiddio ym Mhennod 5 am fwy o

wybodaeth.)

Nid yw allyriadau trafnidiaeth yn gostwng yn

unol â thargedau allyriadau carbon. Mae

trafnidiaeth yn cyfrannu at 14% o'r allyriadau

cyfredol, gan gynyddu 5% rhwng 2012 -2017.

Mae angen i ni leihau allyriadau'r sector

trafnidiaeth yng Nghymru 43%, erbyn 2030,

er mwyn cwrdd â chyllidebau carbon y

dyfodol. I wneud hyn, mae angen

gweithredu'n gyflym ac yn ddwys i gefnogi'r

newid moddol o geir i drafnidiaeth

gyhoeddus a theithio llesol, cynyddu'r nifer

sy'n manteisio ar gerbydau trydan a

gweithredu mesurau effeithlonrwydd

cerbydau a thanwydd. 

Dangosodd y penderfyniad i beidio â

bwrw ymlaen â ffordd liniaru’r

arfaethedig yr M4 arweinyddiaeth

sylweddol ac annog cydnabyddiaeth o'r

angen am weithredu ar frys i leihau

allyriadau sy’n gysylltiedig â

thrafnidiaeth

Mae penderfyniad Mark Drakeford i beidio â

bwrw ymlaen â'r estyniad arfaethedig ar yr

M4 yn dangos cam-newid mewn meddwl ar

lefel uchaf y llywodraeth. Mae ei benderfyniad

i roi mwy o bwys ar y pryderon ynghylch

effaith amgylcheddol yn dangos yargyfwng

natur a hinsawdd mae argyfwng yn cael ei

gymryd o ddifrif. 
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Mae Gwasanaeth Tân y Canolbarth a'r

Gorllewin wedi cyflwyno cerbydau a

beiciau trydan sy'n cael eu pweru gan

hydrogen i annog staff i gerdded, beicio

neu fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus trwy

gymhellion fel “Siarteri Teithio Llesol”.

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi caffael car

hybrid petrol hunan-wefru yn lle un o’u ceir

pwll eleni (2018/19).

 

Mae Cyngor Bwrdreistref Sirol Caerffili

wedi cyflwyno cerbydau trydan i'r

gwasanaeth Pryd ar Glud.

Bydd symud tuag at gymdeithas carbon isel

yn gofyn am newid dramatig yn y ffordd

rydyn ni'n symud ein hunain a'n nwyddau.

Mae angen i gyrff cyhoeddus fynd ymhellach

o ran sut maen nhw'n darparu eu

gwasanaethau, er enghraifft, sicrhau bod eu

gwasanaethau'n hygyrch ar drafnidiaeth

gyhoeddus a thrwy ystyried allyriadau sy'n

gysylltiedig â thrafnidiaeth yng nghyd-destun

sut maen nhw'n caffael nwyddau a

gwasanaethau.

Penodwyd Comisiwn i gynnig dewisiadau

amgen cynaliadwy, ac mae angen i'r

Comisiwn ddangos sut y mae'n defnyddio

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol wrth

lunio ei argymhellion. Rwyf wedi gwneud

awgrymiadau ar gyfer dewisiadau amgen yn

fy adroddiad Trafnidiaeth Addas ar gyfer

Cenedlaethau'r Dyfodol, ac rwy’n croesawu

eu ffocws cynnar ar yr angen i wella

trafnidiaeth gyhoeddus, i ddarparu opsiwn

amgen hyfyw i gymudwyr sy’n teithio mewn

car.

Mae sawl enghraifft dda o gyrff cyhoeddus yn

edrych ar y ffordd y mae eu gweithwyr yn

teithio ac yn canolbwyntio eu hymdrechion ar

leihau allyriadau o gymudo, trwy gymell

opsiynau teithio cynaliadwy a thrwy

ddefnyddio cerbydau trydan a hydrogen. Mae

hyn yn galonogol, yn enwedig mewn meysydd

lle mae gweithlu'r sector cyhoeddus yn gyfran

fawr o weithwyr. Ar gyfer y rhai nad oes

ganddynt rôl uniongyrchol mewn cynllunio

trafnidiaeth, mae'n faes ffocws pwysig wrth

leihau allyriadau sy'n gysylltiedig â

thrafnidiaeth a gwella gweithgaredd corfforol.

Mae cyrff

cyhoeddus yn

canolbwyntio ar

leihau allyriadau o

deithio’u

gweithwyr ond

mae angen mynd

ymhellach
Mae fy nadansoddiad o amcanion llesiant yn

dangos bod rhai cyrff cyhoeddus yn dechrau

ystyried sut y gall eu hamcanion ar

drafnidiaeth gael effaith ehangach ar yr

amgylchedd a newid yn yr hinsawdd.

Nid yw'r amcanion llesiant sy'n

ymwneud â thrafnidiaeth a'r camau a

gymerir i'w cyflawni yn cyfateb i'r

uchelgais ar leihau carbon

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Er enghraifft:

 

Mae gan un corff cyhoeddus gam i:

'Weithio gydag eraill i ddarparu trafnidiaeth

a seilwaith cynaliadwy a charbon isel, gan

ddarparu cysylltedd a symudedd gwell a

rhatach yn ogystal a buddion economaidd

cysylltiedig am gost amgylcheddol îs a

gwell ansawdd aer.'

 

Fel canlyniad maent wedi prynu 40 o

faniau trydan, deg ceir trydan i rannu,

ffocws ar reoli fflyd werdd a chyllid ar gyfer

llwybrau cerdded a beicio newydd wedi

helpu i sicrhau gostyngiad o 42% mewn

allyriadau.
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 
 

Bydd cenedlaethau'r dyfodol angen mynediad

hawdd at rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus

integredig, carbon isel, fforddiadwy,

dibynadwy ac effeithlon sy'n gwella lefelau

iechyd a gweithgaredd ac yn mynd i'r afael â

materion fel llygredd aer, newid yn yr

hinsawdd ac anghydraddoldeb. Bydd angen

mynediad diogel a hawdd arnynt hefyd i

opsiynau cerdded a beicio ar gyfer teithio.

Tra’n gwerthfawrogi bod gan awdurdodau

lleol gyfrifoldebau statudol i gynnal

rhwydwaith priffyrdd diogel a bod bysiau

hefyd yn defnyddio ffyrdd, mae deg o'r 37

amcan llesiant ar drafnidiaeth ar wella

seilwaith ffyrdd neu gyflwyno cynlluniau

ffyrdd newydd, sydd yn colli pwynt Deddf yr

Amgylchedd (Cymru) 2016, Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a'r

Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Mae gan rai cyrff cyhoeddus amcanion i

gyflwyno cynlluniau ffyrdd newydd ochr yn

ochr â rhai i wella'r amgylchedd; yn dangos

diffyg integreiddio. Dylai datblygiadau newydd

atal defnyddio ceir, helpu i wella cydlyniant

cymdeithasol a lleihau arwahanrwydd

cymdeithasol. (Gwelir yr adrannau ar Gynllunio

a Thai ym Mhennod 5.) 

Cyflawni newid moddol a

lleihau ein dibyniaeth ar geir 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Yn allweddol i sicrhau newid moddol yw mwy

o gefnogaeth i, a buddsoddiad mewn,

trafnidiaeth gyhoeddus a seilwaith teithio

llesol i fynd i'r afael â thagfeydd a llygredd

aer. Ar y lleiaf, dylid buddsoddi 10% o

gyllideb trafnidiaeth cyfalaf Llywodraeth

Cymru mewn teithio llesol, a dylid neilltuo

50% i wella trafnidiaeth gyhoeddus. Trafodir

hyn yn Trafnidiaeth addas ar gyfer

Cenedlaethau’r Dyfodol, a fy Nghynllun 10

Pwynt i Ariannu Argyfwng Hinsawdd Cymru. 

Ffynhonnell: Polisi Cynllunio Cymru 10 

Bydd angen i genedlaethau'r dyfodol hefyd

symud nwyddau i stepen eu drws mewn

ffyrdd sy'n parchu pobl a'r blaned (er

enghraifft, dronau wedi'u pweru gan yr haul

neu drenau hypergyswllt).
 

Mae arnynt angen i Lywodraeth Cymru

ddatblygu Strategaeth Drafnidiaeth

Genedlaethol newydd sy'n cyd-fynd â Deddf

Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, er mwyn: 

Darparu gweledigaeth i chwyldroi

ymddygiadau teithio yng Nghymru mewn

ffyrdd sy'n cefnogi llesiant amgylcheddol,

economaidd, cymdeithasol a diwylliannol

Helpu i gyflawni ein targedau

datgarboneiddio

Atgyfnerthu'r hierarchaeth drafnidiaeth a

nodir ym Mholisi Cynllunio Cymru 10

Integreiddio â pholisïau eraill fel y Cynllun

Aer Glân newydd ar gyfer Cymru 

USEPA Environmental-Protection-Agency
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Lle rydyn ni nawr

 

Mae dros 80% o deithiau i’r gwaith yng

Nghymru yn cael eu gwneud mewn car -

cynnydd o 9% ers 2003. Mae defnydd ceir

wedi bod yn cynyddu ledled y Deyrnas

Unedig ers dechrau’r 1950au, tra fod beicio,

defnyddio bysiau a rheilffyrdd wedi bod yn

dirywio, er i ni weld cynnydd diweddar new

defnydd rheilffyrdd. Trwy gynllunio a datblygu

ein trefi a'n dinasoedd mewn ffyrdd sy'n

blaenoriaethu ceir yn lle pobl, rydym wedi

caniatáu i geir ddod yn brif ddull teithio. Mae'r

ffordd yr ydym yn teithio ar hyn o bryd yn

effeithio’n negyddol ar ein hiechyd; mae

trafnidiaeth yn brif ffynhonnell llygredd aer,

dŵr a sŵn, gyda llygredd aer yn cyfrannu at

oddeutu 2,000 o farwolaethau'r flwyddyn yng

Nghymru.

 

Mae Ted Hand, aelod o Grŵp Gweithredu

ar Reilffordd yn Magor, yn dweud wrthym,

yn y fideo hwn, pam ei fod yn credu bod

eu prosiect cymunedol ar gyfer gorsaf

llwybr cerdded yn hanfodol ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol.

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Mae ein ffyrdd o fyw eisteddog a'n

gorddibyniaeth ar gymudo mewn car hefyd

yn cyfrannu at lefelau cynyddol o

ordewdra, clefyd y siwgr a straen; ac yn

cyflwyno cryn her i iechyd y cyhoedd.

Mae tagfeydd hefyd yn costio arian. Mae

gyrwyr yng Nghaerdydd yn colli 143 awr y

flwyddyn yn sownd mewn traffig yn ystod yr

oriau brig, sy'n cyfateb i oddeutu 19 diwrnod

gwaith llawn, ar gost o oddeutu £1,056 y

gyrrwr. Yn ystod yr oriau brig yng nghanol y

ddinas, dim ond 9mya yw'r cyflymder

cyfartalog a threulir mwy na hanner yr amser

hwnnw yn ystod y cyfnodau prysuraf mewn

oedi.

Mae cymunedau'n gweithio gyda chyrff

cyhoeddus i gynnig atebion gwell, ond

mae angen i hyn fynd ymhellach i

sicrhau newid moddol sy'n ystyried

angen lleol

Rwyf wedi gweld mentrau calonogol yn dod o

gymunedau sy'n ceisio gwella trafnidiaeth

gyhoeddus a chyfleoedd teithio llesol ar gyfer

eu hardal trwy gydweithrediad â busnesau

lleol a gwasanaethau cyhoeddus:

Yng Nghaerdydd, mae rhieni a

llywodraethwyr o bump ysgol gynradd

wedi gweithio gyda Chyngor Caerdydd i

dreialu gwaharddiad car, wedi'i orfodi

gyda hysbysiadau cosb sefydlog, yn y

strydoedd o amgylch eu hysgolion. Y nod

yw i annog cerdded a beicio i'r ysgol ac i

wella diogelwch plant.
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Mae diweddariad yr Arweiniad ar

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yn 2017 yn

gam cadarnhaol a gymerwyd gan

Lywodraeth Cymru, ond mae diffyg

gweithredu effeithiol

Mae Cynllun Llwybrau Diogel Cymunedau

Llywodraeth Cymru yn enghraifft dda hefyd

ond er gwaethaf hyn, ni allaf weld amcanion

llesiant yn canolbwyntio'n ddigonol ar newid

ymddygiad ac annog lleihau ein dibyniaeth ar

geir.

Yn dilyn fy ymyrraeth, mae Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol bellach yn ganolog i’r  

canllaw hwn ar gyfer asesu opsiynau

trafnidiaeth. Mae'n cynrychioli newid

sylweddol yn y ffordd y dylai cyrff cyhoeddus

fynd ati i gynllunio trafnidiaeth ac yn annog

ffocws ar leihau allyriadau carbon, mynediad

cyfartal, gwella ansawdd aer, a hyrwyddo

teithio llesol.

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Fodd bynnag, fel mewn cymaint o feysydd

polisi, mae bwlch gweithredu sylweddol. Ar ôl

gweithio ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru i

gynhyrchu’r canllawiau, rwy’n rhwystredig

gweld nad yw’n cael ei ddefnyddio’n gywir yn

ymarferol bob amser. Dylid ei ddefnyddio i

nodi'r datrysiad symudedd gorau ar gyfer

ardal, gan ystyried nodau llesiant ac

amcanion lleol. Efallai nad yw'r Arweiniad ar

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yw'r lle i

ddechrau bob amser gan ei fod yn aml yn

rhagdybio mater ac yna datrysiad trafnidiaeth.

Efallai y bydd astudiaeth economaidd-

gymdeithasol ehangach sy’n edrych ar bob

agwedd llesiant yn fwy addas.

Mae fy asesiad o gymhwyso yr Arweiniad ar

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru mewn sawl

cynllun yn dangos ei fod yn aml yn cael ei ôl-

ffitio ar ôl i ddatrysiad penodol (er enghraifft

adeiladu ffordd neu ffordd osgoi) gael ei nodi

eisoes. 
 

Mae'n ymddangos bod hyn yn cael ei yrru'n

rhannol gan ddyraniad cyllid ar gyfer

cynlluniau penodol (trwy'r Cynllun Cyllid

Trafnidiaeth Cenedlaethol a Chynllun

Buddsoddi Seilwaith Cymru) sy'n golygu nad

yw yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth

Cymru yn cael ei gymhwyso yn ôl y bwriad.

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu

cyllid heb wirio a yw yr Arweiniad ar

Arfarnu Trafnidiaeth Cymru wedi'i

gymhwyso'n gywir ac yn absenoldeb

trosolwg o effaith gyfunol y cynlluniau

ar leihau carbon
 

Ar hyn o bryd, mae 62% o'r cyllid trafnidiaeth

cyfalaf yng Nghynllun Buddsoddi Seilwaith

Cymru wedi'i ddiweddaru ar gyfer ffyrdd

newydd, gan atgyfnerthu'r farn bod man

cychwyn y broses o'r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi'i ddiffinio gan

y cyllid a ddyrannwyd.

Mae yna gyfrifoldeb hefyd ar gyrff cyhoeddus

a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i

ymgysylltu a gweithio gyda chymunedau i

geisio syniadau a chynigion ar gyfer atebion,

er mwyn dod i ddeall y ffordd y mae'r system

bresennol yn gweithio, ynghyd â chyfleoedd i

wella, a fydd yn gweithio i bawb.

Gohebiaeth Cyhoeddus

“Nid yw’r broses yr Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru ('WelTAG') wedi’i

chymhwyso yn ôl y bwriad. Cyhoeddwyd y

cyfiawnhad dros y ffordd dros chwe mis ar ôl

comisiynu astudiaethau WelTAG. Dechreuodd yr

astudiaethau gyda'r datrysiad – sef ffordd - yn

hytrach na'r materion sy'n peri pryder. Mae

proses ddiffygiol yn arwain at wneud

penderfyniadau diffygiol. " 
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Bydd angen mynd i'r afael â hyn gan lefelau

llywodraethu cenedlaethol, rhanbarthol a

lleol, ond mae mwy o fuddsoddiad gan

Lywodraeth Cymru ar gyfer y gwelliannau

angenrheidiol i'r seilwaith yn allweddol.

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Tua 57% o'r rhai  a arolygwyd yn ddiweddar

gan RAC y byddent yn barod i ddefnyddio eu

ceir yn llai pe bai ansawdd trafnidiaeth

gyhoeddus yn gwella. Darganfyddodd yr

arolwg mai un o’r prif resymau y mae

dibyniaeth ar geir wedi parhau i gynyddu yw

oherwydd y toriad yn y darpariaethau ar gyfer

trafnidiaeth gyhoeddus.

Mae angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod

yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yn

cael ei ddeall yn iawn a'i fod yn cael ei

gymhwyso'n gywir. Bydd hyn yn gofyn am

oruchwyliaeth a monitro gan y Llywodraeth,

gyda chyllid yn cael ei wrthod i gynlluniau na

allant ddangos hyn yn glir.

Mae’r ymrwymiadau i ariannu Metro De Cymru

(£738 miliwn ar gyfer llinellau'r Cymoedd

Craidd trwy Fargen Dinesig Caerdydd) ac

mae'r buddsoddiad mewn rheilffyrdd trwy'r

fasnachfraint reilffordd gwerth £5 biliwn yn

gam i'r cyfeiriad cywir ond ni all wneud i fyny

am y tanfuddsoddi hirdymor a systematig y

mae Cymru wedi'i ddioddef. Bydd angen

buddsoddiad sylweddol a pharhaus mewn

seilwaith am flynyddoedd lawer i ddod. Yn y

dyfodol, dylid sicrhau bod lefelau tebyg o

gyllid ar gael i gefnogi cynlluniau Metro tebyg

yn rhanbarth Dinas Bae Abertawe a rhanbarth

Gogledd Cymru.

Gohebiaeth gyhoeddus

"Mae cymudwyr bob dydd sy’n dewis

trafnidiaeth gyhoeddus yn cael eu gorfodi i

ddioddef gorlenwi cerbydau yn gynnar yn y

bore…Ar drên Ynys y Barri i Ganol Caerdydd y

bore yma roedd yn rhaid i’r arweinydd wthio

teithiwr olaf ymlaen yn gorfforol ym mhob

gorsaf, gyda chymudwyr yn cael eu gadael ar ôl

ym mhob gorsaf o Cadoxton (felly Dinas Powys,

Eastbrook, Cogan, Grangetown) i Ganol

Caerdydd. ” 

Nid oes digon o gynnydd yn cael ei

wneud ar nifer o ddangosyddion

trafnidiaeth allweddol fel allyriadau

carbon a newid moddol, ac mewn rhai

achosion maent yn mynd tuag yn ôl.

Bydd hyn yn rhwystro gallu Cymru i

gyflawni nifer o nodau llesiant

Rhwng 2003-2017 dirywiodd cerdded a

theithiau bws

Mae teithio ar drên wedi cynyddu, ond

mae boddhad y cyhoedd yn fater o bwys

Mae gan Gymru un o'r gwariant isaf y

pen ar drafnidiaeth gyhoeddus yn y

Deyrnas Unedig

Enghraifft: Mae offer fel y Gwerthusiad

Effaith Llesiant (Wellie) a ddatblygwyd gan

Mott MacDonald yn ychwanegu gwerth.

Dyma'r fframwaith cyntaf i integreiddio

gofynion cyfreithiol Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) a Nodau

Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd

Unedig i fethodoleg glir o fewn proses yr

Arwiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru ac

hefyd yr Achos Busnes 5-Achos. Fe'i

defnyddiwyd i integreiddio nodau llesiant i

Prif Gynllun Hwb Trafnidiaeth Integredig

Pontypridd a Chanol y Dref. 

Cyrhaeddodd nifer y siwrneiau rheilffordd a

gymerwyd yng Nghymru y lefel uchaf erioed

yn 2018, sef 31 miliwn 

Mae hyn wedi gostwng o £74.7 miliwn yn

2012-13 i £45.4 miliwn mewn 2016-17. 
 

Dim ond 3.32% o seilwaith gwefru cerbydau

trydan y Deyrnas Unedig sydd gan Gymru

hefyd, gan arwain at ddiffyg opsiynau teithio

cynaliadwy a dibyniaeth bellach ar

ddefnyddio ceir.
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Er fy mod wedi fy nghalonogi gan

ymrwymiadau Llywodraeth Cymru (ac

awdurdodau lleol) i gynyddu teithio llesol a

thrafnidiaeth gyhoeddus, mae'r targedau a'r

adnoddau'n parhau i fod yn gyfyngedig ac nid

yn ddigon uchelgeisiol i ddiwallu anghenion

cenedlaethau'r dyfodol. Mae'r ymrwymiad yn

2019-20 o £ 60miliwn ar gyfer teithio

gweithredol dros y tair blynedd nesaf yn llai

na 10% o gyfanswm cyllideb cyfalaf

trafnidiaeth.

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020
www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Rwy’n cael fy nghalonogi i weld y Llywodraeth

yn cyflwyno deddfwriaeth newydd sy’n rhoi

pwerau newydd i awdurdodau lleol i ail-lunio

gwasanaethau bysiau ledled Cymru. Mae'r

pecyn cymorth newydd hwn a gynigiwyd yn y

Mesur Gwasanaethau Bysiau (Cymru) yn

cynnwys pŵerau newydd i awdurdodau lleol i

redeg eu cwmnïau bysiau eu hunain ac i

fasnachfraint gwasanaethau bysiau yn ogystal

â sefydlu cytundebau partneriaeth newydd

gyda gweithredwyr, gan ganolbwyntio ar

wella gwasanaethau i gwsmeriaid.

Yn dilyn cyhoeddi fy Nghynllun 10 Pwynt, yn

2020-21 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru

gynnydd o £59 miliwn (37%) yng

nghyfanswm y gwariant ar deithio cynaliadwy,

ynghyd â’r cynnydd mewn buddsoddiad

cyfalaf mewn teithio gweithredol, trafnidiaeth

gyhoeddus a seilwaith cerbydau trydan o £80

miliwn. Er fy mod yn cael fy nghalonogi gan y

codiadau hyn, mae cyfran y cyfalaf a wariwyd

yn dal i fod yn îs na'r lefel 60% a argymhellais

yn fy Nghynllun 10 Pwynt.

Mae diffyg gweithredu'r Ddeddf Teithio

Llesol. Mae tua 24% o'r holl deithiau car

ledled y Deyrnas Unedig o dan 2 filltir,

sy'n golygu y gellid gwneud cyfran fawr

o'r teithiau hyn trwy gerdded, beicio neu

ar sgwter

Mae angen i fuddsoddi mewn seilwaith teithio

llesol fynd ochr yn ochr â mesurau i gefnogi

newid yn agweddau'r cyhoedd a'r rhai sy'n

gwneud penderfyniadau yn ogystal â

chynyddu capasiti ar lawr gwlad o ran cyllid

ac adnoddau staff. Mae fy Nghynllun 10

Pwynt yn argymell buddsoddiad o £60 miliwn

y flwyddyn mewn teithio llesol ledled Cymru.

Er gwaethaf y Ddeddf Teithio Llesol a

gyflwynwyd yn 2013, mae lefelau cerdded a

beicio yng Nghymru wedi marweiddio neu

gostwng dros y chwech mlynedd diwethaf.

Wrth gydnabod yr heriau a berir gan

ddaearyddiaeth Cymru, mae angen i

Lywodraeth Cymru fabwysiadu targed mwy

uchelgeisiol. Er enghraifft, yn dilyn degawdau

o fuddsoddiad, mae'r gyfran foddol o feicio yn

yr Iseldiroedd oddeutu 27% o'r holl deithiau

gyda 24% o boblogaeth yr Iseldiroedd yn

beicio bob dydd.

Mae targed Llywodraeth Cymru o gael

10% o bobl i feicio unwaith yr wythnos

erbyn 2026 yn ddiymgeisiol 

Mewn cymhariaeth, targedau beicio a

cherdded Caerdydd yw 43% erbyn 2030 (ar

gyfer teithiau i'r gwaith gan drigolion

Caerdydd) er bod lefelau uwch yn debygol o

fod yn fwy cyraeddadwy mewn lleoliad trefol.
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Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Caerdydd a Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus Bro Morgannwg wedi

ymrwymo i Siarter Teithio Llesol, sy'n

cynnwys ymrwymiadau i gefnogi cerdded,

beicio, trafnidiaeth gyhoeddus a defnyddio

cerbydau allyriadau uwch-isel. Mae yna

gynlluniau i ymestyn y dull gweithredu

ledled Cymru yn ystod 2020/21, gan

ddechrau gyda Gwent, Bae Abertawe a

Gogledd Cymru. Mae dros 20 o brif

sefydliadau'r sector cyhoeddus, gan

gynnwys fy swyddfa, wedi ymuno â'r

Siarter Teithio Iach hyd yma. 

 

Mae Siarter Busnes hefyd wedi'i lansio,

gyda Siarteri Addysg Uwch ac Addysg

Bellach, a’r Trydydd Sector hefyd yn cael

eu datblygu. 

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub

Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi

cyflwyno cerbydau wedi'u pweru gan

hydrogen a beiciau trydan yn ardaloedd

Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe sy’n

galluogi staff yn yr ardal honno i symud o

gwmpas y ddinas yn haws a lleihau eu hôl

troed carbon.

Bro Morgannwg - Agorwyd cynllun

blaenoriaeth bws a beicio / cerdded

Croes Cwrlwys i Croes Weycock ym mis

Mawrth 2017. Mae'r cynllun wedi arwain

at greu 188 metr o llwybr beicio a lonydd

bws, gan arwain at arbedion amser

sylweddol i fysiau a chynnydd mewn

beicio yn yr ardal.  

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro -

lansiwyd cynllun peilot yn caniatáu i

feddygon teulu lleol yng Nghaerdydd

ragnodi cleifion ag aelodaeth chwe mis i

‘nextbike’, gyda thystiolaeth yn dangos y

gallai beicio rheolaidd dorri'r risg o

farwolaeth o glefyd y galon yn ei hanner

(Gwelir yr adran ar Cymru Iachach ym

Mhennod 3.)

Er ein bod yn gwybod bod dibynadwyedd ac

integreiddio trafnidiaeth yn fater eang sy'n

bwysig i bobl, mae'n bwysig nodi'r arlliwiau

rhwng demograffeg. Er enghraifft, o'n

hymgysylltiad mewn ardaloedd gwledig, bu

mwy o ffocws ar drafnidiaeth gyhoeddus na

theithio llesol.

Mae llawer sy'n byw mewn ardaloedd gwledig

yn ystyried bod darpariaeth trafnidiaeth

gyhoeddus yn anaml ac wedi'i ddatgysylltu,

gan arwain at ddiffyg opsiynau i deithio'n

gynaliadwy (yn lleol neu o bell), gan achosi

rhwystr i gael mynediad at gyflogaeth a

gweithgareddau sy'n gwella llesiant.  Mae'n

debyg mai teithio mewn ffyrdd carbon isel a

llai o deithiau fydd yr opsiynau gorau ar gyfer

datgarboneiddio teithio ar gyfer mwyafrif

poblogaeth Cymru y tu allan i ardaloedd

trefol.

Ar lefel leol, gellir gweld pocedi o arfer

rhagorol ledled Cymru, ac mae’r rhan fwyaf o

gyrff cyhoeddus yn awr yn ceisio hyrwyddo

teithio llesol dros ddefnyddio ceir preifat yn

eu hamcanion a'u camau llesiant. Mae rhai yn

ystyried sut mae trafnidiaeth yn effeithio ar

ansawdd aer. Mae Cyngor Caerdydd yn

arwain y ffordd trwy nodi targedau blaengar a

chynlluniau ar gyfer teithio llesol, gyda 14 o

gyrff cyhoeddus eraill wedi cynnwys camau

sy'n gysylltiedig â theithio llesol yn eu

hamcanion llesiant.
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https://www.teithiollesol.cymru/gwybodaeth-am-y-siarteri.html
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Nid yw’r strategaeth drafnidiaeth

gyfredol wedi'i ddiweddaru ers 2008 a

felly nid oes gan Gymru weledigaeth na

strategaeth drafnidiaeth sydd wedi'i

chynllunio i gyflawni ei nodau llesiant

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020
www.cenedlaethaurdyfodol.cymru

Dylai'r fersiwn newydd gael ei alinio â

dyheadau a gofynion Deddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol. Rwy’n herio

Llywodraeth Cymru i ystyried sut y bydd y

strategaeth newydd hon yn cyflawni yn erbyn

pob un o’r saith nod llesiant, gan alluogi

buddion teithio llesol i ddatrys llawer o’r

heriau iechyd a llygredd sy’n ein hwynebu ac i

fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau

presennol o ran mynediad at symudedd. 

Bydd trafnidiaeth gyhoeddus a theithio

llesol yn ddewis cyntaf ar gyfer ein

gweithgareddau beunyddiol;

Byddwn yn defnyddio ein ceir yn llai ac yn

gallu dibynnu ar rwydwaith trafnidiaeth

gyhoeddus cyfleus, cost-effeithiol a

chydlynus. 

Ym mis Mawrth 2020, cyhoeddodd

Llywodraeth y Deyrnas Unedig ymgynghoriad

ar sut y bydd yn chwyldroi trafnidiaeth y

Deyrnas Unedig i leihau allyriadau nwyon tŷ

gwydr ac ymladd yr argyfwng hinsawdd. Eu

gweledigaeth, gan ganolbwyntio ar newid

moddol, yw:

Mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi Papur

Gwyn Trafnidiaeth , gan flaenoriaethu aer glân

a chychwyn symud o deithio mewn car preifat

i gerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. 

Rwy’n croesawu’r gwaith sy’n cael ei wneud

ar hyn o bryd gan y Llywodraeth i archwilio

parthau 20 mya ac i fynd i’r afael â pharcio ar

balmentydd, gan y bydd y ddau yn helpu i

fynd i’r afael â materion iechyd a diogelwch a

wynebir yn aml gan y rhai mwyaf agored i

niwed, a thrwy hynny gyfrannu at gymunedau

mwy cydlynol.

Maent yn buddsoddi mewn uwch-briffyrdd

beic, cynlluniau seilwaith beicio a'r cynllun

llogi beiciau ar y stryd (nextbike) sydd wedi

dod yn gynllun mwyaf llwyddiannus y Deyrnas

Unedig. Maent hyd yn oed yn ystyried

cyflwyno taliadau defnyddwyr ffordd am

gerbydau sy'n teithio i'r ddinas. Byddwn yn

annog cyrff cyhoeddus eraill i ystyried

esiampl Caerdydd a dod o hyd i'r ffyrdd gorau

o osod targedau a chamau gweithredu sydd

yr un mor uchelgeisiol ar gyfer eu

rhanbarthau. 
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/878642/decarbonising-transport-setting-the-challenge.pdf


Eich llais

"Hygyrchedd trafnidiaeth oherwydd bod trafnidiaeth

gyhoeddus mor anodd ei gyrchu ar hyn o bryd ac nid wyf yn

ei weld yn gwella, nid oes hyd yn oed gyhoeddiadau sain ar y

mwyafrif o drenau, nid wyf hyd yn oed yn gwybod a wyf yn yr

arhosfan iawn. Rwy'n ddall ac mae'r gobaith o drenau heb

warchodaeth yn bryder mawr, pwy sy'n mynd i helpu gyda

phobl anabl neu bobl â nam ar eu golwg? Ar hyn o bryd

mae'r llwyfannau i gyd yn wahanol ac mae'r bwlch rhwng y

trên a'r platfform yn amrywio, ond mae potensial i unioni hyn

gyda'r system metro newydd os yw pobl yn talu sylw."

(Llwyfan y Bobl) 

"Er mwyn teithio i Gaerdydd o ganol

Cymru ar y trên mae'n rhaid i chi fynd

trwy Loegr a gall gymryd dros 4.5 awr -

mae hyn yn arwain at fwy o bobl yn gyrru

– [sydd] ddim yn gynaliadwy iawn.” 

(Digwyddiad Cymru Ein Dyfodol yn

Llandrindod)

"Mae llawer o bobl oedrannus a bregus yn

ei chael mor anodd cael gafael ar gymorth

gydag apwyntiadau meddygol, a mynediad

at y pethau sylfaenol yr ydym i gyd yn eu

cymryd yn ganiataol. Rhaid i rwydwaith

trafnidiaeth gynaliadwy fod yn fater o bwys

i Gymru.” 

(Llwyfan y Bobl) 

"Nid yw mor ddrwg os ydych chi ar brif

lwybr ond os ydych chi oddi ar y llwybr

yna weithiau nid oes unrhyw ffordd o

fynd allan. - Mae pobl yn symud allan

o'r dref i ddod o hyd i waith, gan adael

eu rhieni oedrannus y mae'n rhaid i

eraill ofalu amdanynt a'u cefnogi.”

(Llwyfan y Bobl) 

“Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi siarad â defnyddwyr ein

safleoedd ymwelwyr dros nifer o flynyddoedd ac wedi darganfod

y gall un o'r prif rwystrau i gyfranogi fod yn gysylltiadau

trafnidiaeth gyhoeddus. Credwn fod dylanwadu ar y cyd ar

Awdurdodau Lleol ar faterion fel trafnidiaeth gyhoeddus wledig,

yn ogystal â gwneud cymaint ag y gallwn i 'werthu' buddion mynd

yn yr awyr agored i bawb yng Nghymru, yn allweddol i helpu i

wella llesiant cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.”

(Ymateb i Cymru Ein Dyfodol gan Gyfoeth Naturiol Cymru)

 

Wrth ymgysylltu â dros 5,000 o bobl,

mae'r safbwyntiau isod yn

gynrychioliadol o'r materion allweddol

sydd wedi'u rhannu â'm swyddfa wrth

lunio'r adroddiad hwn.
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Croesawu technoleg 

Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

 

Yn ystod y cyfnod cloi gorfodedig mewn

ymateb i argyfwng COVID-19, rydym eisoes

wedi cael cipolwg ar y potensial i dechnoleg

ein galluogi i weithio o bell a’r gostyngiad

canlyniadol mewn llygredd aer a charbon.

Dros yr ugain mlynedd nesaf, bydd

technolegau newydd yn lleihau'r angen i

deithio ymhellach, gan ein galluogi i deithio

mewn ffyrdd mwy effeithlon, ac felly, gan

bennu rhan fawr o'r seilwaith y mae angen i'n

system symudedd fuddsoddi ynddo nawr.

 

Bydd gennym lai o gerbydau, a bydd y rhain

yn cael eu pweru gan ynni glân ac yn y pen

draw yn symud ymlaen i fod yn ymreolaethol.

Ar yr un pryd, bydd ‘symudedd fel

gwasanaeth’ yn darparu mynediad i wahanol

ddulliau cludo a gallai danfon drôn leddfu

tagfeydd mewn rhai lleoedd.

 

Gall technoleg hefyd leihau'r angen

cyffredinol i deithio'n gyfan gwbl. Mae mwy o

gyflogwyr bellach yn cynnig gweithio hyblyg

ac o bell, gan leihau'r angen i deithio i'r

gwaith ac felly bydd atebion i rai materion

symudedd i'w cael fwyfwy mewn gwell

cysylltedd digidol. Gallai ymlediad technoleg

arall, fel rhith-realiti, leihau'r galw am deithio

os oes gan bobl y dewis arall o weld

safleoedd y byd o'u iard gefn. 

Lle rydyn ni nawr
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Mae ein system drafnidiaeth gyfredol yn

seiliedig ar ymagweddau y 20fed ganrif

at symudedd ac nid yw'n addas ar gyfer

cenedlaethau'r dyfodol

Yn y tymor canolig, gallai tramwy carbon isel

(gan gynnwys ceir hydrogen a threnau

trydan) ein helpu i ddelio â rhai o'n heriau

uniongyrchol, megis allyriadau carbon a

llygredd. Mae rhagfynegiadau yn dangos y

bydd ceir batri yn unig (trydan) a hunan-yrru

(ymreolaethol) yn dod yn fwy cyffredin,

ynghyd ag e-feiciau ac e-sgwteri.

Fodd bynnag, rhaid i ni warchod rhag

canolbwyntio gormod ar gerbydau trydan ac

ymreolaethol. Mae risg i ni ddisodli cerbydau

petrol â rhai trydan yn unig, yn yr ystyr ein

bod yn colli cyfleoedd i wneud y cysylltiadau

rhwng teithio llesol ac iechyd, cerdded a

chydlyniant cymunedol gan fethu hwyluso'r

newid moddol angenrheidiol.

 

 Ychydig o dystiolaeth a welais o gyrff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth

Cymru, yn cymhwyso tueddiadau ac

amlinelliadau'r dyfodol i osod a chwrdd

â'u hamcanion llesiant ar drafnidiaeth
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Mae adroddiad Swyddfa’r Llywodraeth ar

Wyddoniaeth ar ddyfodol symudedd yn

rhagfynegi pryd y gallwn weld gwahanol

ddatblygiadau technoleg ym maes

trafnidiaeth. Mae'n rhagweld ymddangosiad

ceir sy'n hedfan yr un pryd â threnau hunan-

yrru ac yn awgrymu y bydd cludo dridiau a

dronau yn eang erbyn 2040. Mae angen i

Gymru fod yn uchelgeisiol yn ei chynlluniau i

ddatblygu a mabwysiadu seilwaith sy'n

canolbwyntio ar y dyfodol yng Nghymru. 

Ym mis Rhagfyr 2019, lluniodd Cyngor

Caerdydd Map ffordd Dinas Glyfar, sy'n

amlinellu'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn,

yn ogystal â gwelliannau yn y dyfodol a

fydd yn cael eu gwneud yng Nghaerdydd,

ar ei chwest i ddod yn Ddinas Smart. Mae

un o'r Cenadaethau a amlinellir yn y map

ffordd ar gyfer 'dinas Symudol a

Chynaliadwy' sydd, ymhlith pethau eraill,

yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i

gadw Caerdydd yn symud, ac yn archwilio

gofynion seilwaith ar gyfer cerbydau

ymreolaethol. Mae rhai o'r camau y mae'r

Cyngor yn eu cynllunio yn cynnwys llunio

strategaeth ar gyfer Systemau Trafnidiaeth

Deallus ac ymchwilio i systemau tocynnau

integredig ar gyfer Caerdydd a'r rhanbarth

ehangach.

Bydd datblygiadau technolegol fel trenau

hypergyswllt yn helpu i leihau amseroedd

teithio a gallant helpu i leihau'r defnydd o

geir. Dylai'r system tramwy newydd fod yn

fwy diogel, yn gyflymach, yn rhatach , yn

fwy cyfleus, yn ddiogel o ran y tywydd, yn

gynaliadwy ac yn hunan-bweru, yn gallu

gwrthsefyll daeargrynfeydd ac nid yn

aflonyddgar. Bydd datblygu ac amlhau’r

dechnoleg hon â buddion cymdeithasol ac

economaidd enfawr. Hyd yn hyn, ni fu

unrhyw deithiau peilot gyda theithwyr, ond

mae gobeithion y bydd y gwasanaethau

hyfyw cyntaf ar waith erbyn 2030. 

Mae Barcelona, Sbaen yn un o'r

enghreifftiau gorau o Ddinas Smart, ac

mae'r gwelliannau y mae wedi'u gwneud i

gyflawni hynny yn cynnwys bod yn un o'r

dinasoedd cyntaf i gyflwyno system

rhannu beiciau a chael system cludo

bysiau sy'n sefyll allan am symudedd

cynaliadwy a lleihau allyriadau, gyda

chymorth bysiau hybrid. Mae gan y system

hon lochesi bysiau craff hefyd sy'n

defnyddio paneli solar i ddarparu ynni ar

gyfer y sgriniau sy'n dangos amseroedd

aros.

Mae Dubai wedi cynnal ei phrawf cyntaf o

wasanaeth tacsi drôn ac y maen nhw'n

gobeithio fydd cynydd ledled y ddinas yn y

dyfodol.
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Ffynhonnell - 'Dyfodol Symudedd: Cyfnod o newid digynsail yn y system drafnidiaeth'. 
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Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi dechrau

buddsoddi mewn gwella seilwaith

gwefru cerbydau trydan ond mae angen

gwneud mwy
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Mae Cymru y tu ôl i holl genhedloedd eraill y

Deyrnas Unedig o ran cwmpas cerbydau

trydan (CT), gyda dim ond 617 o bwyntiau

gwefru (3.32% o gyfanswm y Deyrnas

Unedig), o gymharu â 1863 yn y De Orllewin,

a dim ond 30 o wefrwyr cyflym o gymharu â

thua 3,000 ledled Prydain. Fel rhan o’r

gyllideb, roedd Llywodraeth Cymru wedi

ymrwymo i ariannu cyllid o £2 miliwn dros

ddwy flynedd (2018-20) mewn pwyntiau

gwefrio cerbydau trydan, ac rwyf wedi fy

nghalonogi gan y £30 miliwn ychwanegol yng

nghyllideb 2020/21 i gefnogi rhaglen

trawsnewidiad gwefrio, gan gynnwys cyllid ar

gyfer cerbydau sbwriel allyriadau isel iawn.

Mae hyn yn cymharu â bron i £37 miliwn a

fuddsoddwyd gan Lywodraeth yr Alban

mewn seilwaith cerbydau trydan hyd yma, i

ariannu 1,500 o bwyntiau gwefru ychwanegol,

100 o fysiau trydan a cherbydau allyriadau

ultra-isel newydd yn fflyd y sector cyhoeddus. 

Rydw i hefyd yn croesawu galwad Pwyllgor yr

Economi, Seilwaith Sgiliau y dylai

datblygiadau preswyl newydd yng Nghymru

gynnwys darpariaethau ar gyfer gwefrio

cerbydau trydan. Fodd bynnag, er bod

buddsoddi mewn seilwaith gwefrio yn

bwysig, mae risg ein bod yn canolbwyntio

gormod ar yr atebion hyn yn y tymor byr wrth

esgeuluso ffocysi ar leihau'r angen i deithio a

buddsoddi'n ddigonol mewn gwell

trafnidiaeth gyhoeddus a seilwaith teithio

llesol.
 

Mae cynnydd cadarnhaol yn cynnwys gwaith

yn ardal Gwent. Mae prosiect ar draws y

pump Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

darparu'r dystiolaeth ar gyfer dull rhanbarthol

o ymdrin â seilwaith gwefru cerbydau trydan. 

Cyngor Sir Fynwy - Yn 2018, gyda

chefnogaeth y cyngor, mae Riversimple yn

paratoi treial 12 mis o 20 o geir celloedd

tanwydd hydrogen yn Sir Fynwy. Maent

hefyd yn rhan o gyd-gomisiwn i gynnal

astudiaeth ddichonoldeb cerbydau trydan,

gyda gwaith ar y gweill i bennu'r seilwaith

posibl ar gyfer pwyntiau gwefru.

Bydd Cyngor Powys yn cyflwyno pwyntiau

gwefru cerbydau trydanol mewn meysydd

parcio sy'n eiddo i'r cyngor.

Gyda gwaharddiad ledled y Deyrnas Unedig

ar gerbydau disel, petrol neu hybrid newydd

yn dod i rym erbyn 2035 fan bellaf, mae

angen i Gymru sicrhau bod y seilwaith

hanfodol ar waith, wrth sicrhau bod opsiynau

symudedd yn fforddiadwy i bawb. 
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Yr hyn sydd ei angen ar genedlaethau'r

dyfodol 

Lle rydyn ni nawr

 

 

Ystyriwch symudedd fel

llwybr i lesiant ehangach

Dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau

Gwasanaethau Cyhoeddus fod yn gosod

amcanion llesiant sy'n ceisio newid

ymddygiad o amgylch symudedd ac ystyried

cysylltedd yn ei ystyr ehangaf, yn hytrach na

gwella seilwaith yn unig. Mae angen iddynt

gynllunio a darparu symudedd mewn ffordd

sy'n gwella iechyd ar yr un pryd, yn annog

cydlyniant cymunedol ac yn cefnogi lleihau

carbon.

Trwy gydol mwyafrif o amcanion llesiant y

cyrff cyhoeddus a'r Byrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, mae'r cysylltiadau â llesiant

economaidd a seilwaith yn glir; fodd bynnag,

nid yw pob un ohonynt yn dangos

cysylltiadau ag agweddau eraill o lesiant fel

cynhwysiant cymdeithasol.

Mae arwyddion addawol o gyrff

cyhoeddus yn gwneud y cysylltiad

rhwng trafnidiaeth a llesiant ehangach,

ond mae angen inni weld hyn yn

gyffredinol

Mae adroddiadau o hiliaeth a gwahaniaethu

ar drafnidiaeth gyhoeddus wedi cynyddu yn

yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Yn aml mae

problemau hygyrchedd i bobl ag anableddau

a phobl hŷn, a dangoswyd bod diffyg

opsiynau trafnidiaeth yn cynyddu unigrwydd

ac arwahanrwydd.

Wrth osod amcanion, mae cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

cydnabod pwysigrwydd cysylltedd ag

agweddau eraill o lesiant; fodd bynnag, mae

eu dehongliad o gysylltedd yn dal i

ganolbwyntio gormod ar gludiant ar y ffyrdd. 

Mae’r cysylltiadau â’r nod llesiant ‘Cymru sy'n

Fwy Cyfartal’ yn bwysig, ond yn aml yn cael

eu hepgor. Er enghraifft, er bod dehongliad

cyrff cyhoeddus o gysylltedd yn aml yn

canolbwyntio ar gludiant ar y ffyrdd, nid oes

gan bron i 25% o aelwydydd Cymru fynediad

at gar ac mae tua 40% o geiswyr gwaith yn 

Ar draws y 295 o amcanion llesiant a

osodwyd gan gyrff cyhoeddus a'r 94 amcan a

osodwyd gan Fyrddau Gwasanaethau

Cyhoeddus, mae 37 o amcanion wedi'u

gosod gan 25 corff cyhoeddus, a 14 amcan

wedi'u gosod gan 12 Bwrdd Gwasanaethau

Cyhoeddus, sy'n ymwneud â thrafnidiaeth.

295 
amcanion

llesiant a

osodwyd gan

gyrff

cyhoeddus 

94 
amcanion

llesiant a

osodwyd gan

Fyrddau

Gwasanaethau

Cyhoeddus

37
amcanion

llesiant wedi'u

gosod gan 25

corff

cyhoeddus

sy'n ymwneud

â thrafnidiaeth

14 
amcanion

llesiant wedi'u

gosod gan 12

Byrddau

Gwasanathau

Cyhoeddus

sy'n ymwnued

â thrafnidiaeth 

'Cymunedau Cysylltiedig: Mae

cymunedau wedi'u cysylltu ac mae

ganddynt fynediad at nwyddau a

gwasanaethau yn lleol, ar-lein a thrwy

gysylltiadau trafnidiaeth da.'

'Gall pobl deithio'n hawdd o amgylch y

sir a thu hwnt.'

'Tyfu economi leol gref gyda

thrafnidiaeth gynaliadwy sy'n denu pobl

i fyw, gweithio a chwarae yma.'

Enghraifftiau o hamcanion llesiant cyrff

cyhoeddus:

 

Nid yw'r penderfyniadau cynllunio

trafnidiaeth cyfredol yn adlewyrchu

gwahanol batrymau teithio ar gyfer

gwahanol grwpiau yn gynhwysfawr

 dweud bod diffyg cludiant personol neu

drafnidiaeth gyhoeddus gwael yn rhwystr

allweddol i gyflogaeth.
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Nid ydym yn gweld penderfyniadau

trafnidiaeth yn cael eu gosod yng

nghyd-destun creu lleoedd fel sy'n

ofynnol gan Bolisi Cynllunio Cymru 10 

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020

Enghraifft cam un corff cyhoeddus:

'Weithio gydag eraill i ddarparu

trafnidiaeth a seilwaith cynaliadwy a

charbon isel gan ddarparu cysylltedd a

symudedd gwell a rhatach a buddion

economaidd cysylltiedig am gost

amgylcheddol is a gwell ansawdd aer.'

Amcan: 'Byddwn yn cefnogi ein

preswylwyr a'n cymunedau.'

Cam: 'Adolygu'r cynnig cludiant i

deithwyr ar gyfer ein cymunedau a

gweithio gyda thrigolion, byddwn yn

darparu gwasanaeth sy'n addas at y

diben.'

Enghraifft o hamcan llesiant Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus:  

Mae'r rhan fwyaf o'r amcanion yn disgrifio

trafnidiaeth fel ateb i gysylltu pobl â swyddi,

canol trefi neu wasanaethau gan anwybyddu

gwahanol anghenion menywod hŷn, pobl hŷn

a phobl anabl yn aml.

Er enghraifft, 'Datblygu'r seilwaith

trafnidiaeth a safleoedd cyflogaeth, a

gwasanaethau trafnidiaeth, gan ehangu

mynediad i safleoedd cyflogaeth a

hyfforddiant.'

Fodd bynnag, mae'r dull o gysylltu pobl, a

pham mae'r corff cyhoeddus neu'r Bwrdd

Gwasanaethau Cyhoeddus yn gweld hyn yn

bwysig, yn amrywiol, gyda rhai amcanion a

chamau ar drafnidiaeth yn cyfeirio at

agweddau eraill ar fywyd fel addysg, tai,

datgarboneiddio, cydlyniant cymunedol,

cysylltedd digidol a llwybrau cerdded /

beicio.

(Gweler yr adran Gynllunio ym Mhennod

5 am fwy o wybodaeth.)

Diweddarwyd Polisi Cynllunio Cymru ym mis

Rhagfyr 2018 ac mae'n rhoi llawer mwy o

ffocws ar lunio lleoedd i gefnogi datblygiad

cymunedau mwy cynaliadwy a gwydn, gan

annog argaeledd gwasanaethau yn lleol i

leihau'r angen i deithio. 

Mae argyfwng diweddar COVID-19 wedi

dangos sut y gallwn gofleidio gwahanol ffyrdd

o weithio, gan ddefnyddio technoleg i gefnogi

gweithio o bell, a'r effaith y mae'r newid hwn

mewn ymddygiad wedi'i chael ar batrymau

teithio, gan leihau llygredd aer ac allyriadau

mewn cyfnod cymharol fyr o amser. Pan fydd

penderfyniadau trafnidiaeth yn cael eu

gwneud gan ddefnyddio Canllawiau yr

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru,

dylai’r rhain ystyried cyfleoedd a ddarperir

gan dechnoleg a newidiadau posibl yn y

ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio, yn

ogystal â phob agwedd o ‘le’ yn hytrach nag

ystyried llwybrau penodol ar wahân.

João Pimentel Ferreira

Mae yna nifer o ymddiriedolaethau elusennol

yng Nghymru sy'n darparu gwaith allgymorth

cymunedol ond mae cyllid gan bartneriaid

awdurdodau lleol wedi'i dorri yn ystod y

blynyddoedd diwethaf. Bydd yn hanfodol

edrych ar y sector gwirfoddol a'r hyn y maent

yn ei wneud i gefnogi cymunedau llesol ac

iach, a chefnogi'r sefydliadau hynny i gynyddu

mynediad a chyrhaeddiad eu rhaglenni.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Mae Box Clever Digital wedi cynnig

datrysiad o'r enw 'Thrive'; platfform digidol

gyda'r nod o hybu sgiliau a chynyddu

cysylltiadau rhwng pobl yn eu cymuned

leol i atal unigrwydd, gan leihau

atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd a gofal

cymdeithasol. Mae “Thrive”  hefyd yn

defnyddio technoleg i ddatgloi potensial

darpariaeth drafnidiaeth nad yw'n cael ei

defnyddio ddigon, gan gynnwys rhannu

reidiau.

Mae gan Trafnidiaeth Cymru gynlluniau

uchelgeisiol i drawsnewid y ddarpariaeth

o wasanaethau rheilffyrdd ledled Cymru,

ac mae Gwasanaethau Rheilffordd

Trafnidiaeth i Gymru yn bwriadu datblygu

Hybiau Trafnidiaeth Cymunedol, ond bydd

hyn yn cymryd amser, ac rydym yn

annhebygol o weld yr effaith lawn am sawl

blwyddyn. Fodd bynnag, amlinellodd yr

ymarfer caffael sut roedd y fasnachfraint

reilffyrdd newydd yn dangos sut y byddai

hyn yn cyfrannu at y saith nod llesiant. 

Mae Sir Fynwy yn sir lled-wledig, lle mae

unigrwydd yn cael effaith sylweddol ar

iechyd a llesiant pobl a lle mae diffyg

trafnidiaeth hefyd yn cyfyngu ar allu pobl i

gael mynediad at hyfforddiant a

chyflogaeth. Mae Cyngor Sir Fynwy wedi

gweithio gyda Gwasanaethau Digidol y

Llywodraeth i ddod o hyd i ateb arloesol i

fynd i'r afael â'r mater hwn.
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Mae rhai cyrff cyhoeddus yn dangos sut y gall

eu hamcanion ar drafnidiaeth gael effaith

ehangach ar yr amgylchedd a newid yn yr

hinsawdd ac ar fynd i'r afael â materion fel

unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Monsur Media

Trafnidiaeth Cymru
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Ni fydd un ateb i’r materion trafnidiaeth mawr

yr ydym yn eu hwynebu heddiw gan fod

patrymau symudedd yn cael eu gyrru gan

lawer o ffactorau, a nodwyd yn adroddiad y

Ganolfan Ymchwil Economeg a Busnes. 

 

Daethant i'r casgliad bod yr ateb gorau posibl

i faterion tagfeydd yn debygol o fod yn

gymysgedd o fesurau, megis gwell

trafnidiaeth gyhoeddus; annog datrysiadau

pragmatig fel cronni ceir a thelathrebu; a

defnyddio datrysiadau technolegol fel llwybro

aml-foddol a rheoli traffig amser real.

Mae'r ffactorau hyn wedi cael eu hystyried

wrth ddrafftio fy argymhellion.

Travel choices

Car ownership

Occupation

Household Relationship

Income

Satisfaction

Autonomy

Social Norm

Habit

Symbolism

Transport Services

Infrastructure

AccessDesign
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Ffynhonnell: Adroddiad Swyddfa’r Llywodraeth DU ar Wyddoniaeth 'Future of Mobility'

David Owen

Demograffeg ac amgylchiadau

Ymddygiad trafnidiaeth

Ffactorau ymarferol

Ffactorau cymdeithasol

Ffactorau seicolegol
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Trafnidiaeth

Dyrannu o leiaf 50% o'r gwariant ar gludiant cyfalaf ar wella gwasanaethau bysiau a

threnau, gan ddarparu cyllid hirdymor lle bynnag y bo modd.

Archwilio yr achos busnes dros gyflwyno trafnidiaeth gyhoeddus am ddim i bobl ifanc

yng Nghymru.

Mabwysiadu dull o gynllunio trafnidiaeth sy'n cefnogi cymdogaethau 20 munud, hynny

yw, gydag opsiynau trafnidiaeth leol, cynaliadwy a theithio llesol da.

Defnyddio pwerau ariannol a chodi treth i archwilio pob ysgogiad i gyfyngu ar batrymau

trafnidiaeth cyfredol a chyflawni newid moddol uchelgeisiol gan gynnwys: cynyddu treth

tanwydd a threth car cwmni; cyfyngu ar barcio yng nghanol dinasoedd; a chyflwyno tâl ar

sail pellter am yrru o fewn pum milltir mewn ardaloedd trefol.

Archwilio potensial Symudedd fel Gwasanaeth i ddarparu datrysiadau trafnidiaeth amgen

hyblyg.

Integreiddio cynllunio trafnidiaeth, tai a defnydd tir yn llawn er mwyn lleihau'r angen i bobl

deithio.

Dylai Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth Cymru sicrhau eu bod yn cynnal asesiad

effaith cydraddoldeb cynhwysfawr yn y camau cynllunio a dylunio ar gyfer unrhyw

seilwaith trafnidiaeth newydd. Dylai hyn ystyried mynediad at wasanaethau cyfredol

ynghyd â deall sut y bydd trafnidiaeth newydd yn effeithio ar wahanol ofynion patrwm

symudedd gwahanol grwpiau.

 

 

 

 

 

 

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Prif Argymhelliad

Argymhellion Polisi

 Dylai Llywodraeth Cymru:

Dylai Llywodraeth Cymru osod targed cenedlaethol ar gyfer newid moddol i alluogi pobl i

fabwysiadu dulliau teithio carbon isel dros y degawd nesaf. Dylai'r targed hwn fod yn

gysylltiedig â'r cerrig milltir a ddatblygwyd i gefnogi'r dangosyddion cenedlaethol.
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Argymhellion Proses

Dilyn model ‘rhagweld a darparu’ ar gyfer datblygu strategaethau trafnidiaeth.

Blaenoriaethu buddsoddiad mewn adeiladu ffyrdd newydd.

Caniatáu cynlluniau ar gyfer adeiladau a datblygiadau y tu allan i'r dref sy'n ddibynnol ar

geir gyda mynediad gwael at gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus.

Caniatáu gweithredu'r Canllawiau yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru yn anghywir

a darparu cyllid yn unig ar gyfer cynlluniau sydd wedi cymhwyso yr Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru yn iawn.

Blaenoriaethu teithio mewn car dros ddulliau eraill, gan gynnwys caniatáu datblygiadau a

swyddfeydd gyda meysydd parcio mawr a canolbwyntio ar le parcio ceir, wrth esgeuluso

cefnogi pobl i fynd â thrafnidiaeth gyhoeddus a darparu cyfleusterau beicio o ansawdd

uchel.

Dyrannu cyllid blynyddol tymor byr yn seiliedig ar gynigion cystadleuol.

 

 

 

 

 

Dilyn model ‘penderfynu a darparu’ ar gyfer datblygu strategaethau trafnidiaeth.

Blaenoriaethu cefnogaeth a buddsoddiad mewn gwasanaethau bysiau a threnau ledled

Cymru i gynnig trafnidiaeth gyhoeddus fforddiadwy.

Canolbwyntio ar newid ymddygiad i gymell pobl i deithio'n gynaliadwy.

Cydlynu a chyfleu yn well dewisiadau amgen i yrru.

Mesur effaith carbon buddsoddiad mewn trafnidiaeth ac effaith carbon cludo nwyddau i

sicrhau bod penderfyniadau yn cefnogi ein targedau allyriadau.

Darparu cyllid hirdymor ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth gynaliadwy.

Blaenoriaethu cefnogaeth a buddsoddiad mewn seilwaith cerdded a beicio er mwyn

sicrhau buddion ehangach i bobl a chymunedau.

 

 

 

 

 

 

Trafnidiaeth

Argymhellion i Lywodraeth Cymru

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru stopio:

Yn eu camau gweithredu o ddydd i ddydd, dylai Llywodraeth Cymru ddechrau:
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Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Cyfeiriwch at y bennod ar osod amcanion da, ond wrth bennu eu hamcanion yn

benodol mewn perthynas â trafnidiaeth, dylai'r holl gyrff a byrddau cyhoeddus a

gwmpesir gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru):
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Cydweithio a chynnwys set ehangach o bobl i adolygu a dylunio amcanion llesiant fel

defnyddwyr bysiau a thrafnidiaeth gyhoeddus; cerddwyr a beicwyr; ysgolion; busnes lleol;

grwpiau cymunedol ac eraill. Gallai hyn arwain at gyrff cyhoeddus yn deall y buddion a'r

camau ehangach y gallant eu cymryd i wella pob agwedd ar lesiant trwy drafnidiaeth.

Gosod amcanion llesiant ar drafnidiaeth sydd wedi'u siapio tuag at gyflawni'r holl nodau

llesiant, yn enwedig nod Cymru Iachach, Cymru sy'n Fwy Cyfartal â Chymru o Gymunedau

Cydlynus.

Dangos yn glir sut maen nhw'n integreiddio eu hamcanion ar drafnidiaeth â'u hamcanion

eraill.

Symud y tu hwnt i osod amcanion a chamau llesiant sy'n ymateb i broblemau trafnidiaeth

heddiw; ac yn lle hynny, defnyddiwch sganio gorwel hirdymor i ystyried y ffordd y bydd

angen i ni symud yn y dyfodol.

Nodi yn glir sut mae eu hamcanion ar symudedd yn cyd-fynd â thargedau lleihau carbon.

Ceisio newid ymddygiad o amgylch symudedd ac ystyried cysylltedd yn ei ystyr ehangaf,

yn hytrach na gwella seilwaith yn unig.
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Symud i ffwrdd o gynllunio trafnidiaeth traddodiadol (megis seilwaith ffyrdd) ac ymlaen i
gyfuniad o atebion amgen sy'n cefnogi lleihau allyriadau carbon. 

Ymrwymo fel corff cyhoeddus a/neu Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i weithredu
Siarter Teithio Iach yn eu hardal i annog staff i ddefnyddio dulliau trafnidiaeth gynaliadwy
wrth deithio i'r gwaith ac o fewn gwaith. Dylent hefyd annog cyrff cyhoeddus lleol eraill
(nad ydynt yn y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus) a busnesau preifat i arwyddo hefyd.

Canolbwyntio'n fwy ar newid diwylliannol ac ymddygiadol trwy hyrwyddo dulliau
trafnidiaeth cynaliadwy yn barhaus a mabwysiadu strategaethau i annog a chyfyngu ar
ddefnydd ceir.

Cynnwys pobl i ddeall y rhesymau pam mae angen eu cysylltu â rhai amwynderau a beth
fyddai'n cymell cerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Ceisio gyrru newid moddol ac allyriadau trafnidiaeth carbon isel yn eu sefydliadau eu
hunain yn ogystal â cheisio newid ymddygiad y cyhoedd.

 

 

 

 

Wrth bennu eu camau, dylai cyrff cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth Cymru) ganolbwyntio
yn y meysydd a ganlyn a dylent:
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Trafnidiaeth

Argymhellion Proses

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent stopio:

Gwneud penderfyniadau trafnidiaeth yn seiliedig ar farn pobl a'r gymuned fel cam cyntaf.
Dylent ymgysylltu â chynrychiolwyr o bob grŵp y mae'r penderfyniadau hyn yn effeithio
arnynt, gan gynnwys pobl ifanc, cymunedau Du, Asian, cymunedau lliafrifoedd ethnig,
pobl hŷn a phobl ag anableddau.

Blaenoriaethu darparu cyfleusterau beicio o ansawdd uchel, annog teithio egnïol a
chefnogi pobl i fynd ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Blaenoriaethu datblygu seilwaith teithio llesol o ddechrau'r holl ddatblygiadau newydd.

Sicrhau bod eu penderfyniadau trafnidiaeth wedi'u hintegreiddio'n llawn â chynllunio tai a
defnydd tir er mwyn lleihau'r angen i deithio.

Defnyddio'r Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru 17 cyn gynted ag y bo mater yn
ymwneud â thrafnidiaeth, yn hytrach nag ôl-ffitio unwaith y bydd penderfyniad wedi'i
wneud ar ddatrysiad.

Cydweithio â busnesau i archwilio cyfleoedd i greu gwasanaethau bysiau hyfyw a all
weithredu at ddibenion eraill, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Alban, y Swistir
ac Iwerddon yn gweithredu cynlluniau lle mae'r gwasanaeth bysiau'n dyblu ar gyfer cludo
post a chludo teithwyr.

 

 

 

 

 

Argymhellion ar gyfer yr holl gyrff a byrddau cyhoeddus a gwmpesir

gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys

Llywodraeth Cymru)

Yn eu gweithredoedd o ddydd i ddydd dylent ddechrau:

Ôl-ffitio canllawiau yr Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru pan fydd datrysiad (er
enghraifft, ffordd osgoi) eisoes wedi'i nodi.

Blaenoriaethu teithio mewn car dros ddulliau eraill (yn enwedig ar gyfer teithio busnes)
wrth esgeuluso cefnogi pobl i gymryd trafnidiaeth gyhoeddus a darparu cyfleusterau
beicio o ansawdd uchel.

Adeiladu meysydd parcio mawr ar gyfer datblygiadau manwerthu a swyddfeydd newydd

Caniatáu i ddatblygiadau tai symud ymlaen cyn darparu opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy.
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Adroddiad Trafnidiaeth addas ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol 

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Craffu

Fframwaith Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer dylunio gwasanaeth

Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol Llywodraeth Cymru 

Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru (WelTAG)

Polisi Cynllunio Cymru 

Ymchwil y Senedd - Datganoli 20 - Teithio yng Nghymru: A oes chwyldro ar ei ffordd?

Adran Drafnidiaeth - Ystadegau Trafnidiaeth Prydain Fawr 2018

Ymchwil y Senedd - Briffio Ymchwil Ansawdd Aer 

Cyfoeth Naturiol Cymru - Adroddiad o Gyflwr Adnoddau Naturiol (2016)

Comisiwn yr Undeb Ewropeadd - Dyfodol Cludiant Ffyrdd

Llywodraeth y DU (Swyddfa ar Wyddoniaeth) - Dyfodol Symudedd - Llywodraeth y DU

Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru
 

 

 

 

 

 
Llywodraeth Cymru
 

 

 

 
 

Arall
 

 

 

 

 

 

Adnoddau/Gwybodaeth Ddefnyddiol 
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https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework/
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https://futuregenerations.wales/cy/resources_posts/future-generations-framework-for-service-design/
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017?_ga=2.149292787.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://llyw.cymru/tueddiadaur-dyfodol-2017?_ga=2.149292787.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://llyw.cymru/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru-weltag?_ga=2.209725392.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://llyw.cymru/polisi-cynllunio-cymru?_ga=2.154157821.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://llyw.cymru/polisi-cynllunio-cymru?_ga=2.154157821.454038979.1587376154-1909377688.1543320657
https://seneddymchwil.blog/2019/04/30/datganoli-20-teithio-yng-nghymru-a-oes-chwyldro-ar-ei-ffordd/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787488/tsgb-2018-report-summaries.pdf
https://www.assembly.wales/research%20documents/19-036/19-036%20-%20web%20-%20eng.pdf
https://seneddymchwil.blog/2018/02/09/cyhoeddiad-newydd-ansawdd-aer/
https://www.assembly.wales/research%20documents/19-036/19-036%20-%20web%20-%20eng.pdf
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=en
https://naturalresources.wales/evidence-and-data/research-and-reports/the-state-of-natural-resources-report-assessment-of-the-sustainable-management-of-natural-resources/?lang=cy
https://ec.europa.eu/jrc/en/facts4eufuture/future-of-road-transport
https://ec.europa.eu/jrc/en/facts4eufuture/future-of-road-transport
https://www.gov.uk/government/collections/future-of-mobility


 


