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Cyflwyniad 

1. Ym mis Ionawr 2022, cyhoeddodd y Pwyllgor ei flaenoriaethau ar gyfer y Chweched 

Senedd. Roeddent yn cynnwys dyfodol trafnidiaeth gyhoeddus ac adfer gwasanaethau ar ôl 

Covid. Cynhaliodd y Pwyllgor ddigwyddiad i randdeiliaid ar 17 Mawrth 2022 fel rhan o'r gwaith o 

gasglu tystiolaeth ar gyfer y gwaith hwnnw. 

2. Nod y sesiwn oedd deall barn rhanddeiliaid ar effeithiolrwydd gwasanaethau bysiau a 

rheilffyrdd, eu diben yn y dyfodol, rhwystrau i'r cyhoedd wrth eu defnyddio, a safbwyntiau ar 

effeithiolrwydd polisi Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Daeth ugain o randdeiliaid i'r 

digwyddiad a oedd yn cwmpasu sawl maes o ddiddordeb, gan gynnwys grwpiau sy'n 

cynrychioli teithwyr o bob rhan o Gymru, 

3. Mae'r ddogfen hon yn crynhoi'r materion a godwyd gyda'r Pwyllgor yn ystod y 

digwyddiad. 

Materion a godwyd gyda'r Pwyllgor 

Strategaeth trafnidiaeth gyhoeddus 

4. Dywedodd llawer o gyfranwyr fod pandemig Covid-19 wedi newid bywydau pobl o ddydd 

i ddydd yn sylfaenol, ac mae angen i drafnidiaeth gyhoeddus addasu i hyn. Er enghraifft, gall yr 

angen am alluedd i ateb y galw i gymudo i'r gweithle am gyfnod penodol newid gyda chynnydd 

mewn gweithio hyblyg. 

5. Roedd sawl rhanddeiliad yn cydnabod bod y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus yn 

gysylltiedig ag ansawdd y cynnig - gorau oll yw'r ddarpariaeth, y mwyaf y caiff ei defnyddio.  Yn 

anochel, bydd rhywfaint o risg yn gysylltiedig â'r math o fuddsoddiad sydd ei angen i sicrhau 

cynnydd yn y defnydd a wneir ohono. 

Senedd Cymru 

 Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Yr Amgylchedd a Seilwaith 

Digwyddiad i randdeiliaid ar 

wasanaethau bysiau a threnau –  

17 Mawrth 2022 

Mawrth 2022 

www.senedd.cymru 
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6. Mynegodd rhanddeiliaid gefnogaeth i Lwybr Newydd, ond roeddent yn pryderu am y 

gallu i gyflawni'r strategaeth. Ychwanegwyd nad yw digon o fentrau rhanbarthol yn cyd-fynd ar 

hyn o bryd – y prosiectau metro, diwygiadau Burns, a diwygiadau mewn Awdurdodau Lleol. 

Fodd bynnag, nid oes digon o adnoddau i gefnogi'r ddarpariaeth, yn enwedig ymhlith 

awdurdodau lleol.  

7. Awgrymwyd y dylid canolbwyntio mwy ar gynllunio trafnidiaeth rhanbarthol i ddarparu 

Llwybr Newydd. Dylai cyrff trafnidiaeth rhanbarthol fod yn arwain ar draws pob dull. 

8. Pwysleisiodd sawl rhanddeiliad yr angen am gynnydd yn dilyn adroddiad Burns ar yr M4, i 

ddangos bod gwelliannau'n cael eu cyflawni.  

9. Roedd rhai cyfranwyr yn gryf o blaid datganoli'r holl gyfrifoldeb am reilffyrdd i Gymru. 

10. Cafwyd rhai sylwadau cadarnhaol am barodrwydd Trafnidiaeth Cymru i ymgysylltu â 

rhanddeiliaid, gan gynnwys cael sgyrsiau agored, adeiladol a threialu gwaith mewn partneriaeth 

i wella gwasanaethau. Fodd bynnag, mae angen cynnwys mwy o deithwyr er mwyn helpu i 

gynllunio a llunio gwasanaethau ar lefelau lleol a strategol. 

Cyllid 

11. Pwysleisiodd sawl cyfrannwr yr angen am gyllid digonol ar gyfer gwasanaethau bysiau a 

threnau. Awgrymodd un rhanddeiliad fod cyllid refeniw yn dagfa i'r gwelliannau angenrheidiol.  

12. Cyfeiriodd rhai rhanddeiliaid at yr hyn a deimlent oedd tanariannu hanesyddol ar seilwaith 

rheilffyrdd Cymru gan lywodraethau olynol yn y DU.  

13. Awgrymodd rhanddeiliaid y dylid cefnogi trafnidiaeth gymunedol i wella a diweddaru eu 

fflyd a'r gwasanaeth y gallant ei ddarparu.  

Fforddiadwyedd gwasanaethau 

14. I lawer, roedd fforddiadwyedd teithio ar fysiau a threnau yn fater allweddol. Gallai mynd i'r 

afael â hyn arwain at gynnydd sylweddol yn nifer y teithwyr. Roedd hyn yn arbennig o wir yn 

achos yr argyfwng costau byw. Teimlai rhai cyfranwyr y dylai trafnidiaeth gyhoeddus fod yn rhad 

ac am ddim pan gaiff ei defnyddio gan ei bod o fudd i'r cyhoedd. 

15. Ochr yn ochr â hyn, roedd galw am symleiddio strwythurau prisiau. Cyfeiriodd sawl 

cyfrannwr at enghreifftiau o arfer da, gan gynnwys tocyn Bws yn y gogledd a'r Tocyn Teithio i 

bobl ifanc. 

Technoleg 
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16. Roedd cefnogaeth eang ar ddefnydd technoleg mewn perthynas â theithio ar fysiau a 

threnau, gan gynnwys gwybodaeth am deithio amser real ac archebu tocynnau drwy apiau. 

Fodd bynnag, roedd eraill yn cydnabod nad yw'r dechnoleg yn hygyrch i bawb, felly rhaid iddi 

fod yn rhan o gyfres o ddulliau gweithredu. Awgrymodd rhai cyfranwyr fod angen gwell 

mynediad at wybodaeth am deithio ar fysiau a threnau ac mewn cyfnewidfeydd.  

Mynediad at wasanaethau 

17. Roedd pryderon nad yw gwasanaethau bysiau a threnau yn hygyrch i bawb. Ar wahân i 

leoliad gorsafoedd neu arosfannau a'u hygyrchedd corfforol, mae'n aml yn anodd cael gafael ar 

wybodaeth am amseroedd teithio neu oedi.  

18. Mynegodd rhai cyfranwyr bryder nad yw polisïau teithio llesol ond yn berthnasol i bobl 

sy'n ffit yn gorfforol ac yn abl ac, felly, nad ydynt mor gynhwysol ag y dylent fod. 

19. Mae cael gafael ar wasanaethau mewn ardaloedd gwledig yn parhau i beri pryder. Roedd 

pryder hefyd y byddai ardaloedd â gwasanaethau sydd eisoes yn gyfyngedig yn dioddef 

ddeublyg o unrhyw ostyngiadau pellach yn y gwasanaethau a ddarperir o ganlyniad i bandemig 

Covid.  

20. Mae angen i amserlenni adlewyrchu anghenion defnyddwyr a chysylltu cymunedau.  

Pobl ag anableddau 

21. Roedd sawl cyfrannwr yn pryderu am hygyrchedd gwael i wasanaethau bysiau a threnau i 

bobl ag anableddau. Roedd galwadau am fynediad di-gam ym mhob gorsaf, mynediad 

rampiau ar bob bws, digon o le ar drenau a bysiau ar gyfer cadeiriau olwyn, a darpariaeth 

ddigonol ar gyfer pobl ddall neu fyddar.  

22.  Efallai y bydd rhai pobl anabl yn profi diffyg hyder ar ôl y pandemig. Gellid mynd i'r afael 

â hyn drwy hyfforddiant teithio i deithwyr o'r fath a hyfforddiant cydraddoldeb i bobl anabl ar 

gyfer yr holl staff trafnidiaeth.  

Trafnidiaeth gymunedol 

23. Roedd cryn gefnogaeth i'r gwasanaethau a ddarperir gan drafnidiaeth gymunedol. 

Pwysleisiodd un rhanddeiliad ei fod yn opsiwn pwysig i bawb ac "nid i bobl hŷn yn unig". 

24. Roedd galwadau am fwy o gyllid a chefnogaeth weladwy i ganiatáu i'r sector trafnidiaeth 

gymunedol gyflawni ei botensial fel partner cyfartal yn y cymysgedd trafnidiaeth, gan weithio 

ochr yn ochr â chymunedau a dulliau trafnidiaeth eraill. Awgrymwyd hefyd y dylid annog mwy o 

gyfleoedd trafnidiaeth gymunedol, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig.  
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25. Dywedodd un rhanddeiliad y bu ymgysylltiad cadarnhaol gan rai awdurdodau lleol a 

byrddau iechyd mewn rhannau o Gymru lle mae trafnidiaeth gymunedol yn cael ei 

gwerthfawrogi a'i buddsoddi fel rhan allweddol o'r rhwydwaith trafnidiaeth. Fodd bynnag, nid 

oedd hyn yn gyson ledled Cymru.  

Gwasanaethau dibynadwy 

26. I lawer, bydd adfer hyder defnyddwyr mewn gwasanaethau bysiau a threnau yn hanfodol 

ar ôl y pandemig. Un ffordd o gyflawni hyn yw drwy ddarparu gwasanaeth mwy dibynadwy. 

Mae hyn yn angenrheidiol os oes uchelgais polisi i bobl ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn 

hytrach na cheir yn eu bywydau bob dydd. Fel y nododd un cyfrannwr, gall cysylltiadau 

annibynadwy fod â goblygiadau difrifol i ddefnyddwyr sy'n ddibynnol ar drafnidiaeth gyhoeddus 

- "gall un neu ddwy daith hwyr olygu diweithdra." 

Isadeiledd  

27. Yn gysylltiedig â materion hygyrchedd a dibynadwyedd roedd seilwaith. Mae angen 

sicrhau bod y seilwaith cywir ar waith yn gyntaf fel y gellir trefnu gwasanaethau ar ben. Mae 

angen mynd i'r afael â thagfeydd a rhoi mesurau blaenoriaeth i fysiau – bydd hyn yn arwain at 

amseroedd teithio mwy dibynadwy ac yn annog mwy o bobl i ddefnyddio gwasanaethau. 

Integreiddio gwasanaethau 

28. Roedd integreiddio gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus yn well (bysiau, rheilffyrdd a 

thacsis) yn fater pwysig i'r rhan fwyaf o gyfranwyr. Y tri maes allweddol a fyddai'n arwain at 

integreiddio gwell oedd: tocynnau, amserlennu, ac agosrwydd seilwaith. 

29. Cyfeiriodd sawl cyfrannwr at enghreifftiau o arfer da mewn perthynas â thocynnau, megis 

tocyn Bws yng Ngogledd Cymru a'r Pass i Bobl Ifanc. Roedd barn y dylid symleiddio tocynnau a 

bod tocynnau integredig ar draws gwasanaethau bysiau a threnau yn hanfodol.  

30. Dylid cysoni amserlenni bysiau a threnau fel y gall teithwyr newid rhwng moddau heb aros 

yn hir am gysylltiad. Cydnabuwyd y byddai amserlennu yn heriol ar draws mwy nag un modd. 

Gallai arhosiad o 15 munud am drên sy'n cysylltu deimlo'n rhy hir i rai teithwyr, gydag 

amseroedd byrrach yn golygu mwy o risg o golli eu cysylltiad. 

31. Mae integreiddio gwell hefyd yn golygu lleoli gorsafoedd bysiau a threnau yn nes at ei 

gilydd. Byddai hynny'n ei gwneud yn fwy cyfleus i'r teithiwr newid rhwng gwahanol fathau o 

drafnidiaeth.  
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32. Awgrymodd cyfranwyr y dylid integreiddio'n well hefyd â mathau eraill o deithio llesol, 

megis cerdded a beicio. Un awgrym a glywodd y Pwyllgor oedd y dylai bysiau fod yn fwy abl i 

gario beiciau. Dylai'r cysylltiadau hyn fod yn sylfaen i'r system drafnidiaeth gyhoeddus ac mae 

angen mwy o waith arnynt. 

33. Dylid hefyd fynd ar drywydd integreiddio gwell rhwng gwahanol weithredwyr. Er 

enghraifft, i deithwyr yng Nghasnewydd wrth newid i gyrraedd Bryste a thu hwnt. 

Newid ymddygiad 

34. Roedd newid ymddygiad, yn ôl y disgwyl, yn fater allweddol. Cydnabu cyfranwyr nad yw 

newid ymddygiad yn rhywbeth sy'n digwydd ar ei ben ei hun. Yn hytrach, mae'n digwydd 

oherwydd bod gwasanaethau wedi gwella. Dylai hygyrchedd, fforddiadwyedd a dibynadwyedd 

fod yn ffocws cychwynnol. Nid yw'r rhwydwaith a'r seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus yn addas ar 

hyn o bryd i ymateb i newid sylweddol i ffwrdd o'r defnydd o geir. Nid yw llawer o bobl a allai 

fod yn hoffi symud i ddefnyddio mwy o drafnidiaeth gyhoeddus yn gallu gwneud hynny ar hyn 

o bryd oherwydd diffygion gwasanaethau. 

35. Roedd cefnogaeth hefyd i fesurau i ddileu cymhellion i ddefnyddio ceir ymhlith y 

boblogaeth gyffredinol. Mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng cymell trafnidiaeth gyhoeddus 

ac annog pobl i beidio â defnyddio ceir. Derbyniwyd y bydd angen i rai pobl barhau i 

ddefnyddio car e.e. am resymau iechyd neu symudedd. Bydd angen iddynt gael mynediad i 

gyfleusterau megis mannau parcio. 

Staffio 

36. Soniodd sawl cyfrannwr am staff y rheilffyrdd a'r bysiau ac roeddent yn canmol y 

gwasanaeth a ddarperir. Dywedwyd bod y staff yn adnodd gwerthfawr, a dylid gwrando ar eu 

hadborth am y gwasanaethau a'i werthfawrogi. Pwysleisiwyd y rôl bwysig y mae staff yn ei 

chwarae o ran sicrhau diogelwch teithwyr, gan gynnwys bod yn wyneb calonogol i deithwyr 

mewn angen.  

37. Roedd diogelwch teithwyr yn fater a godwyd gan lawer, yn enwedig i fenywod ar fysiau a 

threnau. Cyfeiriwyd at fysiau a threnau'n llawn ar ddiwrnodau pan gynhelir digwyddiadau 

chwaraeon ar raddfa fawr.  

38. Roedd pryder ynghylch yr angen i sicrhau yr eir i'r afael â phroblemau recriwtio, yn 

enwedig yr angen i ddod â gyrwyr bysiau iau i mewn i'r diwydiant. Awgrymwyd y gellid cynnig 

cymwysterau gyrwyr bysiau drwy golegau lleol ac y dylent gynnwys hyfforddiant gwasanaeth 

cwsmeriaid ochr yn ochr â hyfforddiant i yrwyr. 


