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Trafnidiaeth

Argymhellion Polisi

Mae ffyrdd newydd o gynllunio ar gyfer trafnidiaeth a symudedd yng Nghymru yn sylfaenol i

gyflawni'r nodau llesiant - yn enwedig Cymru Gydnerth, Cymru Lewyrchus, Cymru o

Gymunedau Cydlynus, Cymru sy'n Fwy Cyfartal a Chymru 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. 

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.

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.

Mabwysiadu dull o

gynllunio trafnidiaeth

sy'n cefnogi

cymdogaethau 20

munud, hynny yw,

gydag opsiynau

trafnidiaeth leol,

cynaliadwy a theithio

llesol da.

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.

Integreiddio cynllunio

trafnidiaeth, tai a

defnydd tir yn llawn er

mwyn lleihau'r angen i

bobl deithio.

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.

Dylai Llywodraeth Cymru...

Archwilio yr achos

busnes dros gyflwyno

trafnidiaeth

gyhoeddus am ddim i

bobl ifanc yng

Nghymru.

Archwilio potensial

Symudedd fel

Gwasanaeth (MaaS) i

ddarparu datrysiadau

trafnidiaeth amgen

hyblyg.

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.
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Cyngor ar osod amcanion llesiant ar gyfer yr holl gyrff

cyhoeddus a byrddau a gwmpesir gan Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol (gan gynnwys Llywodraeth

Cymru) 

Cyfeiriwch at y bennod ar Gosod Amcanion Llesiant Da, ond wrth osod eu hamcanion yn

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

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

Cymru): 

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

defnyddwyr bysiau a thrafnidiaeth gyhoeddus; cerddwyr a beicwyr; ysgolion; busnesau

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 gludiant sy'n cael eu llunio tuag at gwrdd yr holl nodau llesiant,

yn enwedig y nod o Gymru Iachach, Cymru sy’n fwy Cyfartal a Cymru 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 tymor hir i fowldio'r ffordd y bydd angen

i ni symud yn y dyfodol. 

Nodwch yn glir sut mae eu hamcanion ar drafnidiaeth a 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. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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Symud i ffwrdd o gynllunio trafnidiaeth draddodiadol (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 Llesol 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. 

Canolbwyntiwch 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 mwynderau 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 osod 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:

"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

Ble rydyn ni nawr? Fy asesiad o Drafnidiaeth yng

Nghymru

Dangosodd y penderfyniad i beidio â bwrw

ymlaen â ffordd lliniaru’r arfaethedig yr M4

arweinyddiaeth sylweddol ac annog

cydnabyddiaeth o'r angen am weithredu ar

frys i ffrwyno allyriadau sy'n gysylltiedig â

thrafnidiaeth.

Mae cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar

leihau allyriadau o deithio’u gweithwyr ond

mae angen mynd ymhellach .

Er enghraifft, sicrhau bod eu gwasanaethau'n

hygyrch ar drafnidiaeth gyhoeddus a thrwy

ystyried allyriadau sy'n gysylltiedig â

thrafnidiaeth yng nghyd-destun sut maent yn

caffael nwyddau a gwasanaethau.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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.

Er eu bod yn 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 yn cynnwys

gwella seilwaith ffyrdd neu gyflwyno

cynlluniau ffyrdd newydd, gan fethu pwynt

Deddf yr Amgylchedd, y Ddeddf Llesiant

Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Teithio

Llesol. 

Mae cymunedau’n gweithio gyda

chyrff cyhoeddus i gynnig atebion gwell, 

megis gorsaf Magor Walkway lle mae’r

gymuned leol wedi datblygu cynlluniau

uchelgeisiol i ailagor eu gorsaf reilffordd leol er

mwyn mynd i’r afael â thagfeydd ffyrdd yn yr

ardal, 

ond mae angen i hyn fynd ymhellach i

sicrhau newid moddol sy'n ystyried angen

lleol.

Mae diweddariad yr Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru yn 2017 yn gam

cadarnhaol a gymerwyd gan Lywodraeth

Cymru, ond mae diffyg gweithredu effeithiol.

Dylid ei ddefnyddio i nodi'r ateb symudedd

gorau ar gyfer ardal, gan ystyried nodau

llesiant ac amcanion lleol yn hytrach na chael

eu hôl-osod i benderfyniad presennol  i

adeiladu ffyrdd newydd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid

heb wirio a yw’r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru wedi'i gymhwyso'n

gywir ac yn absenoldeb trosolwg o effaith

gyfunol 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 proses o’r Arweiniad ar Arfarnu

Trafnidiaeth Cymru eisoes wedi'i ddiffinio gan

y cyllid a ddyrannwyd.

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 megis ar gyfer teithio

llesol ac ansawdd aer. Bydd hyn yn rhwystro

gallu Cymru i gwrdd â nifer o nodau llesiant. 

Rhwng 2003-2017 dirywiodd cerdded a

theithiau bws.

Dywedodd 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. 

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. 

Mae hyn wedi gostwng o £74.7 miliwn yn

2012-13 i £45.4 miliwn yn 2016-17. 

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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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

sgipio. 

Mae targed Llywodraeth Cymru o gael 10% o

bobl i feicio unwaith yr wythnos erbyn 2026

yn ddigamsyniol. Mae angen i Lywodraeth

Cymru fabwysiadu targed mwy uchelgeisiol.

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. 

Nid yw'r strategaeth drafnidiaeth gyfredol

wedi'i diweddaru ers 2008 ac felly nid oes

gan Gymru weledigaeth a strategaeth

drafnidiaeth sydd wedi'i chynllunio i

gyflawni ei nodau llesiant. 

Mae ein system drafnidiaeth gyfredol yn

seiliedig ar ymagweddau yn 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. 

Ychydig o dystiolaeth a welais o gyrff

cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth

Cymru, yn cymhwyso tueddiadau a senarios

yn y dyfodol - 

megis argyfwng trenau hunan-yrru, trenau

hypergyswllt a danfon gan dronau -

i osod a chwrdd â'u hamcanion llesiant ar

drafnidiaeth.

Mae rhai cyrff cyhoeddus wedi dechrau

buddsoddi mewn gwella seilwaith gwefru

cerbydau trydan ond mae angen gwneud

mwy. 

Mae cynnydd cadarnhaol yn cynnwys gwaith

yn ardal Gwent. Mae prosiect ar draws y pum

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn

darparu'r dystiolaeth ar gyfer dull rhanbarthol

o ymdrin â seilwaith gwefru cerbydau trydan.

Mae arwyddion addawol o gyrff cyhoeddus

yn gwneud y cysylltiad rhwng trafnidiaeth a

llesiant ehangach, ond mae angen inni weld

hyn yn gyffredinol. 

Wrth osod amcanion, mae cyrff cyhoeddus a

Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus yn

cydnabod pwysigrwydd cysylltedd ag

agweddau eraill ar lesiant; fodd bynnag, mae

eu dehongliad o gysylltedd yn dal i

ganolbwyntio gormod ar drafnidiaeth

ffordd fel y modd. Er enghraifft, mae rhai yn

cydnabod yr angen i gysylltu cymunedau

ond mae'r mwyafrif o amcanion yn disgrifio

trafnidiaeth fel ateb i gysylltu pobl â swyddi,

canol trefi neu wasanaethau yn aml gan

anwybyddu gwahanol anghenion menywod,

pobl hŷn a phobl anabl. Ychydig o amcanion a

chamau sy'n cyfeirio at agweddau eraill fel

addysg, tai, datgarboneiddio, cydlyniant

cymunedol, cysylltedd digidol a llwybrau

cerdded/beicio.

Nid yw'r penderfyniadau cynllunio

trafnidiaeth gyfredol yn adlewyrchu

gwahanol batrymau teithio ar gyfer

gwahanol grwpiau yn gynhwysfawr. 

Yn aml mae problemau hygyrchedd i bobl ag

anableddau a phobl hŷn yn enwedig ar

drafnidiaeth gyhoeddus, a dangoswyd bod

diffyg opsiynau trafnidiaeth yn cynyddu

unigrwydd ac arwahanrwydd. 

Nid ydym yn gweld penderfyniadau

trafnidiaeth yn cael eu gosod yng nghyd-

destun creu lleoedd, fel sy'n ofynnol gan

Bolisi Cynllunio Cymru 10. 

(Gweler yr adran ar Gynllunio ym Mhennod 5 i

gael mwy o wybodaeth).
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Isod mae'r meysydd yr wyf yn eu hargymell y dylai pob

corff cyhoeddus, gan gynnwys Llywodraeth Cymru,

ganolbwyntio arnynt:

Rhaid i benderfyniadau ar drafnidiaeth adlewyrchu'r argyfwng hinsawdd

Cyflawni newid moddol a lleihau ein dibyniaeth ar geir

Cofleidio technoleg

Ystyriwch symudedd fel llwybr i lesiant ehangach 

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 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 gan Trafnidiaeth Cymru gynlluniau

uchelgeisiol i drawsnewid y ddarpariaeth o

wasanaethau rheilffyrdd ledled Cymru, ac

mae Gwasanaethau Rheilffordd Trafnidiaeth

Cymru 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.

www.cenedlaethaurdyfodol.cymru
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I gael fy nhystiolaeth lawn, asesiad, canfyddiadau allweddol a chyngor, gweler yr adran ar

Drafnidiaeth ym Mhennod 5: Meysydd Ffocws o Adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol.

Adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol 2020 - Cryondeb

https://www.teithiollesol.cymru/gwybodaeth-am-y-siarteri.html
https://www.teithiollesol.cymru/siarter-i-fusnesau.html

