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Annwyl Gyfaill, 

Mynegi Diddordeb mewn cyflwyno mesurau trafnidiaeth leol gynaliadwy mewn 
ymateb i Covid-19  

Ar hyn o bryd, rydym yn gweld newidiadau na welwyd eu tebyg o’r blaen, ac mae’r 
newidiadau hynny’n cael effaith ar bob agwedd ar ein bywydau, gan effeithio’n benodol ar 
bob un o’r dulliau teithio. Ar ôl i’r cyfyngiadau gael eu gosod, rydym wedi gweld 
gostyngiadau mawr mewn traffig modurol ar bob rhan o’r rhwydwaith ffyrdd, llawer llai yn 
defnyddio’r bysiau a’r trenau, lefelau uchel o weithio gartref a mwy o gerdded a beicio, ar 
gyfer teithiau hanfodol a hefyd ar gyfer ymarfer corff dyddiol. Er lles yr aer a anadlwn, er lles 
hinsawdd y byd ac er mwyn iechyd y cyhoedd, mae angen inni geisio cynnal y newid hwn i 
ffyrdd egnïol o deithio a’r lleihad yn y defnydd o geir sydd i’w gweld ar hyn o bryd.  

Byddwch wedi gweld enghreifftiau mewn trefi a dinasoedd ledled y byd, megis Milan, Berlin, 
Paris a Brwsel, a’r camau a gymerwyd ganddynt er mwyn cyrraedd y nod hwnnw. Rwy’n 
ysgrifennu at awdurdodau lleol ledled Cymru i ofyn ichi fynegi diddordeb mewn cyflwyno 
mesurau i sicrhau bod ffyrdd cynaliadwy o deithio yn rhai diogel a dibynadwy, yn awr yn 
ystod yr argyfwng Covid-19, ac ar ôl iddo ddod i ben. Ni ddylai rhain fod wedi’u cyfyngu i 
ardaloedd trefol mawr, gan fod yr un egwyddorion yn wir ar gyfer trefi llai ac ardaloedd 
gwledig. Rydym am weld mesurau creadigol, isel eu cost, a fydd yn cael effaith fawr ac y 
bydd modd eu cyflwyno’n gyflym yn ogystal â chynlluniau a fydd yn hyrwyddo dulliau 
cynaliadwy o deithio. Gallant fod yn fesurau arbrofol, a bydd modd newid ychydig arnynt os 
na fyddant yn gwbl briodol ar y dechrau. Mewn sefyllfaoedd fel hyn, mae’n bwysig nad yw 
ymgyrraedd at berffeithrwydd yn golygu nad ydym yn cyflawni pethau da.     

Mae dau brif reswm pam yr ydym yn awyddus ichi fynd ati o ddifrif i ystyried pa gamau y 
gellid eu cymryd yn eich ardaloedd er budd trafnidiaeth gyhoeddus a ffyrdd cynaliadwy o 
deithio.   

Yn gyntaf, rydym am warchod iechyd a diogelwch y cyhoedd. Disgwylir y bydd angen i bobl 
gadw pellter cymdeithasol am fisoedd lawer i ddod. Yn aml, mae’r lle sydd ar gael ar 
lwybrau troed a llwybrau cyd-ddefnyddio yn gwbl annigonol i bobl fedru cadw digon o bellter 
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rhyngddynt wrth fynd heibio i’w gilydd yn ddiogel, ac mae’r ciwiau y tu allan i siopau ac 
mewn safleoedd bysiau yn ychwanegu at y pwysau sydd ar y lle hwnnw. Yn aml, felly, 
mae’n rhaid i gerddwyr a beicwyr gamu i’r gerbytffordd neu seiclo arni er mwyn osgoi bod 
yn rhy agos at bobl eraill wrth fynd heibio. Er bod hynny, ar y cyfan, yn bosibl ar hyn o bryd 
ar adeg pan fo llai o draffig, mae’n peri problemau eisoes i lawer o bobl. Er enghraifft, bydd 
yn beryglus iawn i bobl sydd ag anawsterau symud neu i blant ifanc pan fydd y traffig yn 
cynyddu unwaith eto.   
 
Yn ail, rydym am fynd i’r afael â chynnydd posibl yn y defnydd o geir. Mae cryn ansicrwydd 
ynglŷn â pha mor barod fydd y cyhoedd i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus unwaith y bydd 
y cyfyngiadau’n cael eu llacio. Mae tystiolaeth eisoes o Tsieina sy’n dangos bod llawer llai 
yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus a llawer mwy yn defnyddio’r car. Os na fyddwn yn 
gweithredu, mae cryn risg, felly, y byddwn yn gweld canran hyd yn oed yn uwch o deithiau’n 
cael eu gwneud yn y car yng Nghymru yn y dyfodol. Mae’n amlwg y byddai hynny’n groes i’r 
cyfeiriad polisi yr ydym yn awyddus i’w gyflwyno ar draws y Llywodraeth, ac yn arwain at 
effeithiau negyddol i bobl, i’r gymdeithas ac i’r amgylchedd. Mae angen inni, felly, fanteisio 
ar y gostyngiadau presennol er mwyn creu amodau a fydd yn golygu y bydd modd teithio 
mewn ffyrdd diogel a chyfleus heb ddefnyddio’r car. 
 
Felly, mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, a minnau, yn gwahodd yr 
awdurdodau lleol i fynegi diddordeb cychwynnol mewn cael cyllid i gyflwyno mesurau ‘yn ôl 
y gofyn’ yn eich ardaloedd. Yn y lle cyntaf, fe fydd hyn yn cynnwys datrysiadau dros-dro na 
ydynt yn gostus i ail-ddyrannu lle ar y ffordd o blaid ffurfiau teithio cynaliadwy. Gall y 
mesurau hynny gynnwys mesurau a fydd yn rhai dros dro yn y lle cyntaf, megis y rhai a 
welir isod, ond nid ydynt yn gyfyngedig i’r rhain: 

 

 Lledu llwybrau troed, gan ddefnyddio lled y gerbytffordd  

 Cau ffyrdd, gan gyfyngu ar rai dulliau teithio (hidlo) er mwyn helpu beicwyr  

 Cau lonydd, neu systemau unffordd â gwrthlif ar gyfer beicwyr  

 Cael gwared ar fannau parcio am y tro neu gyfyngiadau dros dro ar barcio, gan 
gynnwys mannau llwytho  

 Lonydd a thraciau beicio – gan ddefnyddio dulliau caled a meddal i gadw beicwyr a 
thraffig ar wahân 

 Cael gwared ar annibendod o lwybrau troed, e.e. drwy gyfuno arwyddion; tynnu 
canllawiau.  

 Cyfleusterau croesi newydd dros dro  

 Lonydd bysiau, gatiau bysiau a ffyrdd at ddefnydd bysiau yn unig  

 Cyfleusterau Parcio a Theithio sy’n defnyddio bysiau, yn ogystal â chyfleusterau 
Parcio a Rhannu a lonydd i bobl sy’n rhannu car (gyda golwg ar ganiatáu rhannu ceir 
pan fo mesurau ymbellhau cymdeithasol yn caniatáu hynny) 

 Gwella’r cyfleusterau aros mewn safleoedd a gorsafoedd bysiau allweddol, gan 
gynnwys camau i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol 

 Systemau gwybodaeth amser real, gan gynnwys faint o bobl sydd ar y trenau a’r 
bysiau 

 Seilwaith er mwyn cyflwyno gwell trefniadau glanhau ar drafnidiaeth gyhoeddus  

 Gorfodi rheolau parcio, yn enwedig ar lwybrau teithio llesol  

 Camau i arafu traffig  

 Terfynau cyflymder o 20mya, gan dreialu’r fethodoleg eithriadau sy'n gysylltiedig â 
chyflwyno terfynau cyflymder safonol o 20mya  

 
Wrth gyflwyno camau i wella’r ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio, dylid rhoi blaenoriaeth 
i lwybrau sy’n rhan o’r rhwydweithiau teithio llesol sydd gennych eisoes neu yr ydych yn 



 

 

 

bwriadu eu cyflwyno yn y dyfodol, yn enwedig llwybrau i ysgolion. Rydym yn rhagweld mai 
pecyn a fydd yn cyfuno camau gwahanol sy’n debygol o fod yn fwyaf effeithiol. Rydym yn 
disgwyl i lawer o’r camau fod yn rhai dros dro neu arbrofol yn y lle cyntaf, ond os byddant yn 
effeithiol, bydd disgwyl iddynt gael eu cyflwyno’n barhaol.  
 
Mae templed ar gyfer mynegi diddordeb cychwynnol wedi’i atodi i’r llythyr hwn. Bydd angen 
ichi nodi’r costau a ragwelir ac anfon y templed yn ôl atom yn transportplanning@llyw.cymru 
erbyn 21 Mai 2020 er mwyn inni gael amcan o faint o gyllid y bydd ei angen. Nid ydym yn 
disgwyl cynigion manwl ar gyfer cynlluniau ar hyn o bryd ond bydd angen ichi esbonio’r 
mathau o ymyriadau sydd gennych mewn golwg. Byddwn yn gofyn wedyn am wybodaeth 
ychwanegol yn ôl y gofyn er mwyn inni gael ystyried mwy ar y cynigion. Rydym yn anelu at 
gael cadarnhau’n gyflym a fydd cyllid ar gael, ac yn rhagweld y bydd y mesurau’n cael eu 
cyflwyno o ddechrau’r haf ymlaen. 
 
Rwy’n sylweddoli eich bod yn dal i ddisgwyl clywed canlyniadau rhai o’r ceisiadau arferol 
am grantiau trafnidiaeth leol ar gyfer y flwyddyn 2020/21. Mae’r ymateb brys i Covid-19 wedi 
arwain at oedi yn hynny o beth ond byddwn yn rhoi gwybod ichi cyn gynted ag y bo modd.  
 
 Yn gywir, 

 
Lee Waters AC 
Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth 
Deputy Minister for Economy and Transport 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


