
Lee Waters AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Deputy Minister for Climate Change 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lee.Waters@llyw.cymru 
Correspondence.Lee.Waters@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref P-06-1322 
Ein cyf/Our ref LW/00067/23 

Jack Sargeant AS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor Deisebau 

 

14 Chwefror 2023 

Annwyl Jack, 

Diolch ichi am eich llythyr dyddiedig 13 Ionawr ynghylch Deiseb P-06-1322 Dylid 
ailddyrannu’r £30 miliwn sy’n cael ei ddefnyddio ar gyfer terfynau 20mya, i’r GIG sydd mewn 
argyfwng, yn enwedig Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

Rydym yn gwerthfawrogi’r sylwadau a wnaed yn y ddeiseb, fodd bynnag, mae’r ymchwil 
diweddaraf gan y Sefydliad Ymchwil Trafnidiaeth (TRI) ym Mhrifysgol Napier, Caeredin yn 
amcangyfrif y bydd terfyn cyflymder o 20mya yn arbed ychydig dros £92 miliwn yn y 
flwyddyn gyntaf yn unig; bron deirgwaith yn uwch na’r costau gweithredu. 

Yn ogystal â sicrhau bod gwrthdrawiadau yn llai difrifol pan fônt yn digwydd, mae’r 
cyflymder arafach hefyd yn cynyddu’r posibilrwydd o osgoi gwrthdrawiad yn y lle cyntaf, 
sydd yn ei dro yn lleihau’r baich ar y GIG. 

Yn anffodus, mae’n norm erbyn hyn i dderbyn bod anafiadau a marwolaethau ar ein ffyrdd 
oherwydd damweiniau ceir yn gyffredin, fel rhywbeth rydyn ni’n ei dderbyn fel rhan o’n 
bywydau bob dydd. Mae hyn yn annerbyniol ac ni ddylai neb golli eu bywyd wrth deithio ar 
neu wrth ymyl ein ffyrdd. 

Yn dilyn cytundeb Senedd Cymru i gymeradwyo deddfwriaeth i ostwng y terfyn cyflymder 
cenedlaethol diofyn ar ffyrdd preswyl o 30mya i 20mya, mae Cymru bellach ar flaen y gad o 
ran cyflymderau diogel. Rydym hefyd mewn sefyllfa unigryw yn y byd ar ôl mabwysiadu 
deddfwriaeth ran llesiant a theithio llesol sy'n cefnogi'r dull Gweledigaeth Sero o ddiogelwch 
ar y ffyrdd. 

Flwyddyn yn ôl cyhoeddwyd Llwybr Newydd, Strategaeth Trafnidiaeth Cymru. Mae'n nodi 
ein huchelgeisiau ar gyfer yr 20 mlynedd nesaf, ein blaenoriaethau am y 5 mlynedd nesaf, 
ac yn sicrhau bod newid dulliau teithio wrth wraidd ein polisïau am y tro cyntaf. 
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Mae'r terfyn cyflymder 20mya diofyn yn rhan hanfodol o'r strategaeth drwy annog pobl i 
ddefnyddio dulliau teithio mwy cynaliadwy a llesol. Felly, mae'n helpu i fynd i'r afael â 
materion fel yr argyfwng hinsawdd, datgarboneiddio, iechyd y cyhoedd a chydlyniant 
cymdeithasol. 

Nid yw Llywodraeth Cymru dan unrhyw gamargraff bod hyn yn newid ymddygiad enfawr ac 
yn anochel fe fyddwn yn wynebu rhywfaint o her, ond rydym yn hyderus os ydym i gyd yn 
gweithio gyda'n gilydd y gallwn wneud y newidiadau angenrheidiol a fydd o fudd i ni nawr ac 
yn y dyfodol. Mae rhagor o wybodaeth am 20mya ar gael ar ein gwefan ar derfynau 
cyflymder Terfynau cyflymder 20mya | Is-bwnc | LLYW.CYMRU 

O ran iechyd, mae fframwaith cynllunio dros y gaeaf wedi'i roi i sefydliadau GIG Cymru a 
Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol er mwyn eu cefnogi i gynllunio a darparu gwasanaethau 
gofal brys a gofal argyfwng cadarn y gaeaf hwn. Mae ein GIG yn parhau i wynebu galw 
digynsail ac yn gweld miloedd o bobl bob dydd mewn ysbytai yn unig.  

Er mwyn cefnogi cysondeb a chynnal momentwm, mae fframwaith cynllunio'r gaeaf yn 
amlinellu disgwyliadau i Fyrddau Iechyd weithio gyda phartneriaid i adeiladu ar y 
blaenoriaethau hyn a datblygu ymyriadau gwell ar gyfer cyfnod y gaeaf. 

Mae ein cynllun adfer gofal arfaethedig, gyda chefnogaeth buddsoddiad o £1biliwn yn ystod 
tymor y Senedd hon, yn amlinellu sut rydym yn buddsoddi mewn datrysiadau newydd, mwy 
o offer, cyfleusterau newydd a mwy o staff i helpu i drawsnewid gofal wedi'i gynllunio.

Rydym hefyd wedi buddsoddi'n sylweddol mewn gofal brys a gofal mewn argyfwng eleni, 
gyda chyllid o £3miliwn ar gael er mwyn galluogi gwasanaeth ambiwlans Cymru i recriwtio 
100 o staff rheng flaen ychwanegol eleni, a byddant i gyd ar waith erbyn diwedd Ionawr 
2023. Mae hyn yn ychwanegol i’r 263 o staff rheng flaen a recriwtiwyd dros y ddwy flynedd 
diwethaf. Rydym hefyd yn buddsoddi £25miliwn yn flynyddol i gefnogi darpariaeth leol, 
rhanbarthol a chenedlaethol yn erbyn y Chwe Nod ar gyfer Gofal Brys a Gofal mewn 
Argyfwng, ein strategaeth pum mlynedd a gyhoeddwyd yn gynharach eleni i drawsnewid 
mynediad at ofal brys a gofal mewn argyfwng a hynny ar sail system gyfan.   

Yn gywir, 

Lee Waters AS/MS 
Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd 
Deputy Minister for Climate Change
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