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Mae’r sector trafnidiaeth yn

cyfrannu 17% o allyriadau

nwyon tŷ gwydr Cymru, heb

fawr o newid ers 1990. Mae

perygl i Gymru fethu cyflawni ei

thargedau ei hunan ar

allyriadau nwyon tŷ gwydr oni

bai ei bod yn newid ei

gorddibyniaeth ar y car.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

yn gosod fframwaith ar gyfer gwell prosesau

gwneud-penderfyniadau yn cynnwys

penderfyniadau sy’n berthnasol i drafnidiaeth, ac

yn peri i gyrff cyhoeddus feddwl yn wahanol am y

ffordd y maent yn arfer eu swyddogaethau

presennol, yn ogystal â chynllunio ar gyfer y

dyfodol.

Mae’r diweddariad i Ganllawiau Gwerthuso

Trafnidiaeth Cymru yn 2017 yn ymgorffori

egwyddorion y Ddeddf, ac mae’n gam cadarnhaol,

ond mae gweithrediad effeithiol yn allweddol er

mwyn trawsnewid ymagwedd Cymru tuag at

gynllunio. 

Mae’r Strategaeth Drafnidiaeth Cymru newydd yn

pwysleisio’r angen am newid moddol, wedi ei

ffocysu ar leihau’r angen i deithio ac mae’n nodi

cynlluniau ar gyfer defnyddio hierarchaeth

trafnidiaeth gynaliadwy o Bolisi Cynllunio Cymru

fel maen prawf ar gyfer ariannu cynlluniau

trafnidiaeth yn y dyfodol. Mae angen i’r ymagwedd

hon gael ei chroesawu ar draws pob lefel o

gynllunio trafnidiaeth fel y gall system drafnidiaeth

Cymru gynorthwyo ymdrechion datgarboneiddio,

mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd a

natur yn ogystal ag anghydraddoldebau.

Newid ein hymagwedd tuag at drafnidiaeth

Gallai costau

tagfeydd i

economi’r DU godi

o 66% rhwng 2013

a 2030.

Bydd poblogaeth sy’n tyfu, a

phoblogaeth sy’n heneiddio (yn

arbennig mewn ardaloedd

gwledig, yn gosod gofynion

pellach ar y system

drafnidiaeth.

Ystadegau a thueddiadau: Felly, beth sy’n newid?

Hierarchaeth Trafnidiaeth Gynaliadwy Polisi Cynllunio

Cymru

Mae 80% o deithiau i’r gweithle yng

Nghymru’n cael eu gwneud mewn car.

Cyrhaeddodd cyfanswm y cilometrau a

deithiwyd yng Nghymru gan gerbydau

modur y lefel uchaf erioed yn 2018. 

Mae cyfraddau cerdded a

beicio wedi gostwng yn

ystod y pum mlynedd

diwethaf er gwaethaf

cyflwyno’r Ddeddf Teithio

Llesol.

Rhagwelodd

Fforwm

Economi’r Byd

na fydd plant

sy’n cael eu

geni heddiw fyth

yn gyrru car.

https://gov.wales/welsh-government-plans-major-reduction-transport-emissions-new-20-year-plan-published#:~:text=Transport%20currently%20make%20up%2017,seeks%20to%20meet%20decarbonisation%20targets.
https://llyw.cymru/llywodraeth-cymru-yn-cynllunio-gostyngiad-mawr-mewn-allyriadau-o-drafnidiaeth-wrth-gyhoeddi-cynllun?_ga=2.94029405.1989344310.1613049287-309466817.1591101668
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-11/dogfen-ymgynghori-llwybr-newydd_0.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2019-02/polisi-cynllunio-cymru-rhifyn-10.pdf
https://ymchwil.senedd.cymru/erthyglau-ymchwil/datganoli-20-teithio-yng-nghymru-a-oes-chwyldro-ar-ei-ffordd/
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Road-Traffic/volumeofroadtraffic-by-localauthority-year
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/active-travel-walking-and-cycling-april-2018-march-2019-073.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/active-travel-walking-and-cycling-april-2018-march-2019-073.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/statistics-and-research/2019-11/active-travel-walking-and-cycling-april-2018-march-2019-073.pdf
https://www.weforum.org/agenda/2017/01/having-a-baby-this-year-a-robotics-expert-thinks-theyll-never-drive-a-car/
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-12/arweiniad-ar-arfarnu-trafnidiaeth-cymru_3.pdf


Lleoedd, sy’n ymgorffori

seilwaith teithio llesol, wedi ei

integreiddio’n gyfan gwbl â

system drafnidiaeth gyhoeddus

a chymunedol gyflym iawn,

ddibynadwy, ddi-garbon,

fforddiadwy a chwbl hygyrch.

Trafnidiaeth wedi ei dylunio ar y

cyd gan dalu sylw i anghenion

cymunedau a dinasyddion, ac

sy’n gwella llesiant

cymdeithasol, amgylcheddol,

economaidd a diwylliannol

Cymru.

Beth yw gweledigaeth y Comisiynydd?

Yr Adran ar Drafnidiaeth,

Adroddiad Cenedlaethau’r

Dyfodol 2020



Trafnidiaeth

lleihau ac yn y pen draw ddileu yn llwyr allyriadau carbon o

drafnidiaeth      

mynd i’r afael â thagfeydd a’u heffeithiau economaidd

arloesi digidol a chysylltedd yn caniatáu i bobl deithio llai    

bydd y system drafnidiaeth yn hygyrch drwy ap neu lwyfan sengl,

gan ganiatáu i bobl gynllunio’u teithiau ymlaen llaw

  

Sut fedr y weledigaeth hon gyfrannu at y saith nod llesiant?

Lleihau llygredd aer a sŵn

Gwella iechyd corfforol ac iechyd

meddwl drwy deithio llesol

Ffyrdd diogelach a llai o ddamweiniau

di-garbon a helpu i fynd i’r afael â chyfraniad Cymru i

allyriadau carbon byd-eang

arwain y ffordd mewn trafnidiaeth gynaliadwy

  

trafnidiaeth fforddiadwy a hygyrch sy’n gweithio i bob un, hyd

yn oed yn ardaloedd mwyaf anghysbell cefn gwlad Cymru     

wedi ei thrwytho gan farn pawb ac sy’n talu sylw i anghenion

pob un     

gall sicrhau bod pawb yn medru cyrchu’r dulliau trafnidiaeth

sydd arnynt eu hangen leihau tlodi trafnidiaeth     

buddsoddi mewn trafnidiaeth gyhoeddus i gau’r bwlch

economaidd-gymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r gallu i fforddio

cerbydau personol

  

gwasanaethau dwyieithog   

mynediad hawdd i ddigwyddiadau diwylliannol a

safleoedd treftadaeth    

dylunio gorsafoedd â mewnbwn diwylliannol  

hybu diwylliant drwy fentrau fel Diwrnod y Llyfr

neu Gerddi ar drenau Tanddaearol

   

Cymru

sy’n Gyfrifol ar lefel

Fyd-eang

Cymru Gydnerth

Cymru Iachach

Cymru sy'n Fwy

Cyfartal Cymru Lewyrchus

Cymru â Diwylliant

Bywiog lle mae’r

Gymraeg yn ffynnu

Cymru o Gymunedau

Cydlynus

lleihau ac atal effeithiau negyddol ar yr amgylchedd a bioamrywiaeth, yn

cynnwys effeithiau’r newid yn yr hinsawdd

gwneud seilwaith gwyrdd yn rhan annatod o holl seilwaith trafnidiaeth

mentrau fel 'sbwriel am docynnau’ yn annog pobl i fynd i’r afael â llygredd

cymdogaethau 20-munud sy’n caniatáu i bobl

gerdded neu feicio i bob man

lleihau’r angen i deithio i ganiatáu i bobl

dreulio mwy o amser yn lleol

teithio llesol yn hybu rhyngweithio cymunedol

https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/netherlands-free-train-national-book-day-tickets-travel-tickets-ns-a8849606.html
https://tfl.gov.uk/corporate/about-tfl/culture-and-heritage/poems-on-the-underground
https://www.euronews.com/2019/10/03/rome-metro-offers-trash-for-tickets-to-tackle-plastic-pollution
https://www.euronews.com/2019/10/03/rome-metro-offers-trash-for-tickets-to-tackle-plastic-pollution
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/wythnos-hinsawdd-sut-y-gall-cymdogaethau-20-munud-ein-helpu-i-frwydro-yn-erbyn-yr-argyfwng-hinsawdd-ac-achub-ein-trefi-an-dinasoedd/
https://www.futuregenerations.wales/cy/news/wythnos-hinsawdd-sut-y-gall-cymdogaethau-20-munud-ein-helpu-i-frwydro-yn-erbyn-yr-argyfwng-hinsawdd-ac-achub-ein-trefi-an-dinasoedd/


Integreiddio’n llawn gynlluniau trafnidiaeth, tai a defnydd tir, a chynorthwyo cymdogaethau 20-munud, i leihau’r angen i bobl

deithio.

Symud i ffwrdd oddi wrth gynllunio trafnidiaeth mewn dull traddodiadol (megis seilwaith ffyrdd) tuag at gyfuniad o ddatrysiadau

amgen sy’n cynorthwyo lleihad mewn allyriadau carbon, megis darparu cyfleusterau beicio o ansawdd da, annog teithio llesol a

chynorthwyo pobl i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Defnyddio WelTAG 17 yn gywir cyn gynted a bod mater yn ymwneud â thrafnidiaeth yn cael ei ganfod, yn hytrach nag ôl-ffitio ar

ôl i benderfyniad ar ddatrysiad gael ei wneud. Defnyddio WelTAG i ganfod datrysiadau mwy arloesol sy’n cyfrannu at wireddu’r

saith nod llesiant cenedlaethol.   

Blaenoriaethu datblygu seilwaith teithio llesol ar gyfer pob datblygiad newydd.   

Mesur effaith carbon yn deillio o fuddsoddi mewn trafnidiaeth a chludo nwyddau, i sicrhau bod penderfyniadau’n cynorthwyo

targedau allyriadau Cymru.  

Chwilio am ddulliau o annog newid moddol a lleihau allyriadau carbon yn deillio o drafnidiaeth yn eich sefydliadau chi eich

hunain.  

Ffocysu ar newid ymddygiad i gymell pobl i deithio’n gynaliadwy drwy hybu’n barhaus ddulliau trafnidiaeth cynaliadwy a

mabwysiadu strategaethau i ddwyn perswâd ar bobl i gyfyngu ar eu defnydd o’r car.  

Cydgysylltu a chyfathrebu’n well ddulliau o deithio amgenach na gyrru. 

Ennyn ymgyfraniad pobl i ddeall y rhesymau dros yr angen iddynt gysylltu ag amwynderau arbennig a beth fyddai’n cymell pobl i

gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  

Gwneud penderfyniadau trafnidiaeth sydd wedi eu trwytho gan farn pobl a’r gymuned fel cam cyntaf. Ymgysylltu â

chynrychiolwyr o bob grŵp sy’n cael ei effeithio gan y penderfyniadau hyn, yn cynnwys pobl ifanc, cymunedau Pobl Dduon,

Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), pobl hŷn a phobl ag anableddau.  

Cydweithredu gyda busnesau i archwilio cyfleoedd ar gyfer creu gwasanaethau bysiau ymarferol a fedr weithredu at ddibenion

eraill, yn arbennig mewn ardaloedd gwledig. Mae’r Alban, y Swistir ac Iwerddon yn gweithredu cynlluniau lle mae gwasanaeth

bws yn dyblu ar gyfer cludo post yn ogystal â chludo teithwyr.

Rydw i eisiau i bob corff cyhoeddus: 

*Dim ond yr argymhellion sydd fwyaf perthnasol i'ch gwaith chi a'ch tîm yw'r rhain. Mae mwy o argymhellion wedi'u cynnwys yn Adran Drafnidiaeth adroddiad Cenedlaethau'r Dyfodol, y byddech efallai yn hoffi edrych arnynt.

Beth fedrwch chi ei wneud i gyfrannu at y weledigaeth hon o’r dyfodol?*



Adnoddau ac offer defnyddiol, a fedr eich helpu i ddilyn yr

argymhellion hyn:

Adroddiad unwaith mewn pum

mlynedd yw hwn sy’n nodi asesiad

y Comisiynydd o gynnydd a wnaed

yng ngweithrediad y Ddeddf o

fewn y cyfnod adrodd. Mae’n

myfyrio ar gynnydd pob corff

cyhoeddus o safbwynt i ba raddau

y maent wedi croesawu’r newid

diwylliannol sy’n ofynnol o dan y

Ddeddf a hefyd yn ystyried y

cynnydd a wnaed ar bob un o’r

nodau llesiant cenedlaethol.

Nod y ddogfen hon yw cryfhau

lleisiau pobl ifanc wrth i ni symud

tuag at etholiad y Senedd yn 2021.

Mae’n nodi’r argymhellion

allweddol y mae’r Comisiynydd

eisiau gweld Llywodraeth nesaf

Cymru’n ymrwymo iddynt. Mae

wedi galw ar bob plaid wleidyddol i

ystyried yr argymhellion hyn o fewn

gwaith eu maniffesto.

Mae'r adroddiad hwn yn dangos

sut y gallai Cymru drawsnewid ei

system drafnidiaeth trwy

fuddsoddi mewn trafnidiaeth

gyhoeddus, teithio llesol a

sicrhau bod pob cyfnod o Fetro

De Cymru yn cael ei gyflawni

gyda'r £1.4bn sydd wedi'i

glustnodi ar hyn o bryd ar gyfer

Ffordd Ddu yr M4.

Mae hwn yn ganllaw hawdd ei

ddefnyddio i helpu cyrff cyhoeddus i

feddwl a chynllunio'n well ar gyfer yr

hirdymor, trwy gadw gweledigaeth glir

a chymryd tueddiadau'r dyfodol i

ystyriaeth. Mae'r Pecyn Cymorth Tri

Gorwel yn seiliedig ar fodel a

ddatblygwyd gan Bill Sharpe a'r

Fforwm Dyfodol Rhyngwladol. Fe’i

datblygwyd gan Iechyd Cyhoeddus

Cymru a fy swyddfa innau i helpu cyrff

cyhoeddus i osgoi gwneud

penderfyniadau nad ydynt yn sefyll

prawf amser.

Rhyddhaodd

Llywodraeth Cymru

Strategaeth

Drafnidiaeth ddrafft

newydd ar gyfer

Cymru ym mis

Tachwedd 2020 sydd

ar hyn o bryd yn

mynd trwy

ymgynghoriad

cyhoeddus.

Mae'r fframwaith hwn yn gyfres o

awgrymiadau a allai helpu

unrhyw un sy'n awyddus i ofyn

cwestiynau am sut y gwnaed

penderfyniad - aelod o'r

cyhoedd, y cyfryngau, rheolwr,

swyddogion etholedig ac

aelodau bwrdd.

Gall y fframwaith hwn helpu

prosiectau i gael eu datblygu

mewn ffordd integredig a

chydweithredol, yn seiliedig ar

yr hyn sydd ei angen ar bobl a

chefnogi llesiant cymunedau

heddiw yn ogystal ag yn yr

hirdymor.

https://www.futuregenerations.wales/resources_posts/the-future-generations-report-2020/
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/05/FInal-Welsh-FG-Report.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/10/Maniffesto-y-Dyfodol-CCDC1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2020/02/PHW-Three-Horizons-welsh_FINAL.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2018/11/20180912-Trafnidiaeth-addas-ar-gyfer-Cenedlaethaur-Dyfodol-1.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2019/01/20190108-Scrutiny-Framework-Draft-cym.pdf
https://www.futuregenerations.wales/wp-content/uploads/2018/11/FGCW-Framework_Welsh.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/consultations/2020-11/dogfen-ymgynghori-llwybr-newydd_0.pdf


Cysylltiadau defnyddiol i’ch cynorthwyo i ddilyn yr argymhellion hyn:

https://www.livingstreets.org.uk/about-us/wales
https://transformcymru.org/
https://bettertransport.org.uk/
https://www.cyclinguk.org/wales
https://www.sustrans.org.uk/about-us/our-work-in-wales
https://ctauk.org/country/wales/

