
PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU  
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG – TAGFEYDD BYSIAU  

 

1 

 

1. Pwrpas y papur hwn yw rhoi tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau am Dagfeydd Bysiau.  

 
Cefndir 

 
2. O beidio â gwneud rhywbeth yn eu cylch, bydd tagfeydd yn effeithio ar economi, 

amgylchedd ac iechyd pobl Cymru ac mae'r rhagolygon yn awgrymu y bydd mwy a 
mwy yn defnyddio'r ffyrdd. Dyna pam y mae Llywodraeth Cymru'n rhoi blaenoriaeth 
i leihau tagfeydd ar y ffyrdd. Mae'n rhan annatod o Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 
a'r Cynllun Cyllido Trafnidiaeth Cenedlaethol. 
 

3. Mae'r Cynllun Cyllido Trafnidiaeth Cenedlaethol, a gyhoeddwyd yng Ngorffennaf 
2015, yn cynnig rhaglen dreigl pum mlynedd o gynlluniau trafnidiaeth i'w cynnal 
ledled Cymru. Mae'n targedu pum prif faes: twf economaidd; trechu tlodi; teithio 
cynaliadwy a diogelwch; hwyluso cael at waith a gwasanaethau. Mae'n disgrifio'r 
mesurau rydym yn eu cymryd i sicrhau bod Cymu'n cael ei chysylltu trwy rwydwaith 
trafnidiaeth dibynadwy, modern ac integredig.  

 
4. Rydym yn cymryd nifer o gamau i leihau tagfeydd ar heolydd Cymru. Yn eu plith y 

mae datblygu cyfres o fodelau i'n helpu i ragweld y galw yn y dyfodol er mwyn inni 
allu cynllunio ymlaen.  

 
5. Rydym hefyd wedi rhoi pwerau i awdurdodau lleol allu cymryd camau gorfodi sifil 

yn erbyn nifer o dramgwyddau ar y ffyrdd, gan gynnwys troseddau parcio, 
defnyddio lonydd bysiau a rhai'n ymwneud â rhwystro'r traffig rhag symud.  

 
6. Os caiff fynd trwy'n proses statudol gyfredol, bydd ein cynnig ar gyfer Coridor yr M4 

ger Casnewydd yn fuddsoddiad arwyddocaol yn seilwaith y De, gan gynnig ateb 
tymor hir a chynaliadwy i'r problemau tagfeydd wrth y porth hwn i Gymru. Rydym 
yn buddsoddi dros £40 miliwn hefyd i ailwampio Twnelau Bryn-glas a Phont Wysg.  

 
7. Rydym yn gweithio hefyd â phartneriaid lleol i nodi'r mannau sy'n arafu'r traffig ac i 

gynnal gwelliannau i'r seilwaith er mwyn esmwytho llif y traffig. Rydym newydd 
gyhoeddi £24 miliwn ar gyfer y mannau cyfyng hyn ar ein cefnffyrdd.  Bydd hynny'n 
gyfle inni wneud mwy i unioni'r cyffyrdd sy'n achosi tagfeydd ac ystyried gwella 
cyfleoedd goddiweddyd ar ffyrdd pwysig o'r Gogledd i'r De.  

 
8. Yn ogystal, caiff £15 miliwn arall ei neilltuo o gronfa'r rhwydwaith trafnidiaeth leol i 

wneud ffyrdd yn fwy diogel a chydnerth ac i hwyluso'r symud ar goridorau bysiau 
strategol. Mae'r arian sylweddol hwn yn rhan o werth £83 miliwn o arian cyfalaf 
ychwanegol gan Lywodraeth Cymru i noddi cynlluniau ffyrdd a thrafnidiaeth yng 
Nghymru.  

 
9. Mae darparu seilwaith ar gyfer Teithio Llesol yn ganolog ar gyfer moderneiddio'n 

rhwydwaith trafnidiaeth a darparu system drafnidiaeth integredig yng Nghymru a 
fydd yn helpu i leihau allyriadau a thagfeydd.  

 
 

10. Rydym yn ariannu nifer o brosiectau newid ymddygiad, er enghraifft, trwy'n nawdd 
ar gyfer Cydgysylltwyr Cynlluniau Teithio  a hyfforddiant i gerddwyr a beicwyr fel 

Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau / Economy, Infrastructure and Skills Committee  Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng Nghymru / Impacts of congestion on the bus industry in Wales



PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU  
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG – TAGFEYDD BYSIAU  

 

2 

 

Her Teithio Cymru a'r rhaglen Teithiau Iach. Rydym yn buddsoddi hefyd mewn 
systemau sy'n helpu i reoli teithiau llesol, er enghraifft monitro'r rhwydwaith trwy ein 
canolfannau rheoli traffig cenedlaethol.  

 
11. Rydym eisoes wedi rhoi cymorth sylweddol trwy gomisiynu arolwg o'r seilwaith 

cerdded a beicio yng Nghymru a datblygu system mapio data teithiau llesol sy'n 
cael ei defnyddio gan bob awdurdod lleol i wneud mapiau.  

 
12. Rydym ni'n credu bod gwella'n system trafnidiaeth gyhoeddus yn hanfodol i wella 

ansawdd bywyd pobl Cymru ac rydym yn eu hannog i newid i drafnidiaeth 
gyhoeddus trwy fuddsoddi yn ein system trafnidiaeth gyhoeddus trwy:  
 Gefnogi gwasanaethau trên a bws  
 Moderneiddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru 
 Datblygu rhwydweithiau trafnidiaeth gyhoeddus Integredig fel y Metro yn y De 

a'r Gogledd.  
 
13. Byddwn yn parhau i noddi gwasanaethau trên a bws ac yn  moderneiddio 

trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru gan gynnwys datblygu rhwydweithiau 
trafnidiaeth gyhoeddus  integredig fel y Metro. Bydd y cynigion ar gyfer Metro'r 
De'n cynnwys rhwydwaith transit cyflym integredig aml-foddol fydd yn cynnwys 
gwella gwasanaethau trên a bws. Bydd yn darparu gwasanaethau cyflymach, mwy 
cyson a mwy unedig gan ddefnyddio trenau, bysiau a rheilffyrdd ysgafn.  

 
14. Mae angen gwella'r cysylltiadau er mwyn cynnal y twf yn y boblogaeth ac i leihau 

prysurdeb ar y ffyrdd a bydd prosiect y Metro'n lasbrint ar gyfer trafnidiaeth 
Integredig ar gyfer Cymru gyfan, gan weddnewid argoelion economaidd a 
chymdeithasol y wlad.  

 
Y Diwydiant Bysiau 
 

15. Nid oes dwywaith bod tagfeydd traffig yn cael effaith andwyol ar ddibynadwyedd a 
phrydlondeb gwasanaethau bws, a bod hynny'n ei gwneud yn llai deniadol teithio 
ar fws.  
 

16. Rydym yn ariannu ac yn cynnal nifer o ymyriadau i leihau tagfeydd fel yr eglurwyd 
uchod ac rwy'n dal i ymrwymo i rwydwaith trafnidiaeth integredig a fydd, yn fy marn 
i, yn mynd i'r afael â phroblemau fel tagfeydd traffig a llygredd.  

 
17. Ond mae angen inni hefyd annog modurwyr i ddefnyddio'r bws yn amlach trwy 

wneud bysiau'n fwy deniadol o ran pris, trwy system docynnau cystadleuol a syml, 
trwy gynlluniau tocynnu y gall sawl gweithredwr eu defnyddio, gyda threfniadau 
rhannu refeniw teg ac agored yn sail iddynt a thrwy hysbysebu rhinweddau'n 
rhwydwaith bysiau.  

 
18. Gan ddilyn y Gynhadledd Fysiau a gynhaliais ym mis Ionawr, rydym yn creu nifer o 

weithgorau i ystyried y ffyrdd gorau o:  
 

 wella profiad teithwyr ar safleoedd bws trwy ddarparu cyfleusterau gwell a rhoi 
gwybodaeth gyson i deithwyr;  
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 datblygu trefniadau ariannu sy'n cynnig mwy o sefydlogrwydd i'r diwydiant 
bysiau yng Nghymru; a  
 

 darparu system drafnidiaeth integredig sy'n cynnig mwy o hygyrchedd a 
threfniadau tocynnu sy'n ffit i'r 21ain ganrif.  

 
19. Rwyf hefyd yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad diweddar ar wasanaethau 

bysiau lleol yng Nghymru. Bydd hynny'n rhan o ddeialog genedlaethol a chais am 
dystiolaeth yn dilyn llwyddiant y Gynhadledd Fysiau am gyfeiriad tymor hir i 
wasanaethau bysiau lleol ac o gynigion a allai yn fy marn i wella gwasanaethau 
yng Nghymru yn sylweddol.  
 
 

 


