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Asesu'r modd y caiff Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 ei rhoi ar waith a sut y mae 
wedi gweithredu hyd yn hyn, gan gynnwys: 

 I ba raddau y mae amcanion datganedig y Ddeddf Teithio Llesol
yn cael eu cyflawni;

Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno gweld mai cerdded a beicio yw'r dulliau a ffafrir er 
mwyn mynd o le i le dros bellteroedd byrrach.  Mae hyn oherwydd bod manteision 
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol sylweddol yn gysylltiedig â galluogi pobl i 
gerdded neu feicio am eu holl deithiau bob dydd neu ran ohonynt.  Mae'r manteision 
hyn yn cynnwys:  

 Helpu i atal afiechyd a gwella lles cyffredinol;

 Helpu i leihau'r dirywiad amgylcheddol sy'n gysylltiedig â thraffig/
teithio â moduron;  a

 Helpu i fynd i'r afael ag allgáu cymdeithasol a gwella mynediad i
wasanaethau a chyfleoedd.

Ers i'r ddeddfwriaeth sicrhau cydsyniad brenhinol, mae wedi cymryd amser i 

weithredu'r ddeddfwriaeth ac i gyhoeddi canllawiau ynghylch gweithredu'r Ddeddf. 

I awdurdodau lleol, mae'r Ddeddf wedi gofyn am neilltuo/ ailgyfeirio adnoddau ariannol 

a staff (a'u lleihau);  bu gofyn cyfeirio'r rhain at ddyletswyddau newydd sy'n gysylltiedig 

â gweithrediad y Ddeddf.  Mae'r rhain wedi cynnwys y ddau ymarfer mapio a llunio 

stocrestr er mwyn creu'r Map Llwybrau Presennol (MllP) Teithio Llesol a'r map 

Rhwydwaith Integredig (MRhI). 

Nid yw lefel y cyllid ar ffurf grant Cronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru a 

ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol Canolbarth Cymru i gyflawni 

ymyriadau trafnidiaeth gan gynnwys Teithio Llesol, wedi bod yn ddigonol er mwyn 

ariannu'r adnoddau sy'n ofynnol er mwyn cyflawni'r prosesau newydd. 
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Nifer y 
Cymunedau 
Teithio 
Llesol  

Awdurdod 
Lleol 

Grant mapio 
Teithio 
Llesol  
2015/16 

Grant mapio 
Teithio 
Llesol 
2016/17 

Grant 
mapio 
Teithio 
Llesol  
2017/18 Cyfanswm 

3 Ceredigion £5,000 £4,000 £4,000 £13,000 

10 Gwynedd £7,000 £4,000 £4,000 £15,000 

9 Powys £7,000 £5,000 £5,000 £17,000 
 

 

 

Roedd modd i'r awdurdodau lleol barhau i wneud cais am grantiau cyfalaf y Gronfa 

Trafnidiaeth Leol a Llwybrau Diogel mewn Cymunedau, ac mae hyn wedi galluogi'r 

awdurdodau lleol i barhau i ddarparu seilwaith cerdded a beicio newydd tra bod y 

gweithgarwch mapio yn digwydd.  Mae'r broses ymgeisio gystadleuol flynyddol hon 

wedi galluogi i amrediad o gynlluniau gael eu cyflawni a nodwyd naill ai o fewn y 

Cynllun Trafnidiaeth Leol neu yr oeddent wedi cael eu blaenoriaethu at ddibenion 

buddsoddi trwy gyfrwng asesiadau ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd neu lwybrau diogel 

yn y cymunedau, a byddai'r cynlluniau hyn wedi gwneud cais am gyllid pe na byddai'r 

Ddeddf Teithio Llesol yn bodoli.  Mae consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol awdurdodau 

lleol Canolbarth Cymru wedi datblygu a chyhoeddi ei Strategaeth Cerdded a Beicio a'i 

raglen gyflenwi ddrafft 2012 ei hun 

 

http://www.tracc.gov.uk/uploads/media/TraCC_Walking_and_Cycling_Strategy_February_201

2.pdf 

 

http://www.tracc.gov.uk/uploads/media/TraCC_Walking_and_Cycling_Prioritised_Programme_

for_Investment_2012-2017.pdf 

 

Mae'n ymddangos bod y newid o ran y ffocws tuag at gynllunio a chyflawni cynlluniau 

a nodwyd fel llwybrau Teithio Llesol dynodedig yn unig – y rhoddwyd cymhelliant ar eu 

cyfer trwy gyfrwng meini prawf asesu a chanllawiau cyllid grant Llywodraeth Cymru – 

wedi arwain at y ffaith na ellir cynllunio ar gyfer llwybrau gwledig a rhyng-drefol hirach 

ar draul y rhwydwaith pellter hirach a chymunedau gwledig llai. 

 

o Effeithiolrwydd is-ddeddfwriaeth a chanllawiau a wnaed o dan y 
Ddeddf; 
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Cynllun Teithio Llesol 
Canllawiau dylunio Teithio Llesol 
Canllawiau Statudol Teithio Llesol er mwyn Cyflawni'r Ddeddf. 
 
Mae awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru wedi cydweithio i greu'r dogfennau 
ategol sydd wedi datblygu i fod yr adnoddau ymarferol.  Yr un fwyaf heriol o'r 
rhain yw'r system fapio ar-lein electronig, a ddefnyddiwyd fel rhan o'r 
ymgynghoriad cyhoeddus ac sy'n dangos y Mapiau Teithio Llesol nawr, a bydd y 
system hon yn dangos unrhyw ddiwygiadau y bwriedir eu gwneud hefyd, a fydd 
yn cynnwys naill ai ychwanegu neu ddileu llwybrau fel llwybrau teithio llesol. 
 
Bellach, ceir map cyhoeddus lle y gall y cyhoedd weld y Mapiau Teithio Lleol, 
fodd bynnag mae hwn yn gymhleth, nid yw hi'n hawdd dod o hyd iddo, ac mae'n 
gallu bod yn ddryslyd iawn i ddefnyddwyr sy'n anghyfarwydd â'r ffordd y mae'r 
system yn gweithio. 

 
o Unrhyw gamau y dylid eu cymryd i wella effeithiolrwydd y Ddeddf 

a'r dull o'i gweithredu; ac 
 
Pan fo gweithgarwch mapio wedi digwydd, roedd angen defnyddio'r Gefnffordd er 
mwyn sicrhau rhwydwaith teithio llesol hollol integredig.  Ni phennwyd proses glir er 
mwyn nodi llwybrau teithio llesol ar gefnffyrdd yn gynnar yn ystod y broses cynllunio 
rhwydwaith.  Nid oedd hi'n glir ychwaith a oedd gan yr awdurdod lleol yr hawl i 
ymgynghori ynghylch gwneud newidiadau i gefnffordd, yn yr un modd ag y ceir 
gofyniad i ymgynghori â thirfeddianwyr.  Gan symud ymlaen, mae angen cael 
dealltwriaeth glir ynghylch y sawl y dylent arwain y gwaith o weithredu llwybrau 
teithio llesol a leolir ar y Gefnffordd. 

Byddai diwygio'r meini prawf i gynnwys aneddiadau o 2,000 a throsodd, gan 
ganiatáu i aneddiadau llai gael llwybrau teithio llesol, yn arwain at ddatblygu llwybrau 
lle y nodir angen, yn hytrach nag oherwydd bod deddfwriaeth yn mynnu bod y 
ddarpariaeth yn cael ei chynnwys. 

Ceir ardaloedd o Gymru y gallent fod o dan anfantais oherwydd y meini prawf 
cyfredol.  Mewn nifer o bentrefi bach, mae'n ddealladwy bod gwella cysylltedd gydag 
anheddiad mwy trwy gyfrwng cerdded neu feicio yn cael ei wahardd dan y meini 
prawf cyfredol o ganlyniad i'r pellteroedd y mae angen eu teithio.  Fodd bynnag, os 
oes llwybr a nodwyd yn glir y byddai modd ei hyrwyddo/gwella ac a fyddai'n cysylltu 
cymunedau mewn ffordd ddiogel, mae'n peri i ni fod yn gysylltiedig mewn ffordd well 
ac mae'n lleihau achosion lle y bydd anheddau ac ymwelwyr dan anfantais. 

o I ba raddau y mae'r Ddeddf wedi rhoi gwerth am arian, ac a fydd 
yn parhau i wneud hynny. 

 
Mae swm y cyllid a ddarparwyd mewn ffordd uniongyrchol i'r tri awdurdod Lleol yng 
Nghanolbarth Cymru i gyflawni dyletswyddau newydd wedi bod yn gyfyngedig, felly 
bu angen i awdurdodau ddargyfeirio adnoddau presennol tuag at gyflawni'r 
ddeddfwriaeth newydd er mwyn bodloni dyddiadau cau Llywodraeth Cymru. 
 



Yn yr hinsawdd economaidd sydd ohoni, lle y mae'r cyllidebau ar gyfer staffio a 
chyflawni cynlluniau yn lleihau, mae'n mynd yn fwyfwy anodd cynnal – a heb os, 
cynyddu – adnoddau er mwyn cynorthwyo'r dyletswyddau ychwanegol hyn. 
 
Rydym wedi gweld symud i ffwrdd o weithgarwch ariannu seilwaith cerdded a beicio i 
ddarparu'r mapiau, sydd wedi golygu bod y rhaglen cyflawni seilwaith a gynlluniwyd 
wedi arafu ac mewn rhai cymunedau sy'n cynnwys llai na 2000 o bobl, mae wedi 
stopio'n gyfan gwbl. 
 
Os caiff cyllid penodol ei neilltuo er mwyn cyflawni Teithio Llesol a'i fod yn cael ei 
ymgorffori yn holl swyddogaethau'r llywodraeth, megis y fframwaith Cynllunio 
cenedlaethol, byddwn yn dechrau gweld y manteision.  Fodd bynnag, mae ymchwil 
yn dangos mai'r unig adeg y caiff yr elw uchaf ei sicrhau ar y buddsoddiad ar gyfer 
seilwaith Teithio Llesol yw pan gaiff rhaglenni cyfalaf eu cynorthwyo gan gynlluniau 
hyrwyddo a newid ymddygiad wedi'u seilio ar refeniw.  Ar hyn o bryd, nid yw 
awdurdodau lleol yn cael grant adolygu er mwyn hyrwyddo teithio llesol. 
 
Mae cyfle i asiantaethau eraill (megis cefnffyrdd) i ymgysylltu â'r Ddeddf mewn ffordd 
lawnach ac i weithio gydag ALlau i gyflawni eu cyfrifoldebau dan y ddeddf.  Ar hyn o 
bryd, ystyrir y Ddeddf fel rhywbeth sy'n ychwanegu at raglenni gwaith eraill yn 
hytrach na rhywbeth sy'n rhan annatod o'r ystyriaethau teithio cynaliadwy ehangach.  
Ni ddylid cyfyngu'r cam o gynnwys Teithio Llesol i briffyrdd yn unig, ond hefyd, i 
brosiectau adfywio, iechyd y cyhoedd, cynllunio, addysg a datblygu chwaraeon.  
Byddai targedau clir o'r brig i lawr gan LlC yn helpu gyda'r gwaith o integreiddio'r 
Ddeddf mewn ffordd ehangach yn ystyriaethau'r llywodraeth. 
 

 Asesu effeithiolrwydd polisi teithio llesol ehangach wrth 
gefnogi'r gwaith o gyflwyno Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, 
gan gynnwys: 

 Effeithiolrwydd y Cynllun Gweithredu Teithio Llesol; 
 

Roedd y Cynllun Gweithredu yn adnodd defnyddiol i awdurdodau lleol ar ddechrau'r 
broses gan ei fod yn amlygu sut yr oedd Llywodraeth Cymru yn cynllunio'r gwaith o 
weithredu'r Ddeddf, ac roedd yn cadarnhau'r hyn yr oeddent yn disgwyl i'r 
awdurdodau lleol ei gyflawni ac erbyn pryd.  Byddai cael cynllun 5 neu 10 mlynedd 
yn galluogi cynllunio gwell, gan sicrhau gwell gwerth am arian. 
 

o A oes digon o gyllid a chapasiti ar gael i gefnogi gweithredu'r 
Ddeddf ei hun a pholisi teithio llesol ehangach; 

 
Fel yr amlygwyd uchod, roedd lefel y cyllid a oedd ar gael i awdurdodau lleol er 
mwyn cyflawni'r gweithgarwch mapio rhwydwaith a'r dyletswyddau cysylltiedig yn 
gyfyngedig iawn ac roedd gofyn dargyfeirio adnoddau ychwanegol er mwyn 
cwblhau'r gwaith hwn.  O ganlyniad i gyfyngiadau ar gyllidebau o fewn awdurdodau 
lleol, y mae ganddynt adnoddau staffio ac ariannol cyfyngedig iawn sydd ar gael er 
mwyn cyflawni mentrau Teithio Llesol a mentrau teithio cynaliadwy eraill, gan 
gynnwys y Cynllun Teithio a datblygiad trafnidiaeth gyhoeddus? 

 
 
 



o Gweithrediad y Bwrdd Teithio Llesol; ac 
 
Mae'r wybodaeth am waith y Bwrdd Teithio Llesol yn gyfyngedig ac er ein bod yn 
ymwybodol ohono trwy gyfrwng CLlLC, mae'n ymddangos ei fod wedi gweithio ar 
wahân i awdurdodau lleol, sy'n peri syndod o ystyried y ffaith bod gofyn i 
awdurdodau lleol gyflawni'r gwaith mapio a gofynion eraill y Ddeddf.  Ni 
ddosbarthwyd adroddiadau na chofnodion cyfarfodydd mewn ffordd ffurfiol, felly ni fu 
modd i'r awdurdodau lleol ddylanwadu ar y trafodaethau a'r penderfyniadau a 
wnaethpwyd.  Mewn cyferbyniad, mae awdurdodau lleol Canolbarth Cymru wedi 
cynnal Gweithgor Teithio Llesol rhanbarthol sy'n cynnwys cynrychiolaeth o'r tri 
awdurdod lleol, CLlLC, Llywodraeth Cymru a Sustrans. 
 

o A yw teithio llesol wedi'i integreiddio'n effeithiol ym mholisi 
ehangach Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. 

 

Er ein bod wedi dechrau gweld trafodaethau'n cael eu cynnal ynghylch rôl Teithio 
Llesol a sut y gall wella iechyd y genedl, mae gofyn gwneud gwaith pellach er mwyn 
sicrhau dull gweithredu cydgysylltiedig rhwng iechyd a thrafnidiaeth.  Rydym yn siŵr 
y byddai modd gwneud mwy er mwyn cynorthwyo datblygiad gwybodaeth ynghylch 
newid mewn ymddygiad a sut y defnyddir hyn er mwyn newid y ffordd y mae'r 
cyhoedd yn ystyried sut i deithio mewn ffordd gynaliadwy, a sut y mae hyn yn 
cynorthwyo iechyd y genedl. 

 

Er enghraifft:- 

Mae cyflawni nodau'r Ddeddf er mwyn helpu i atal afiechyd, asesu wrth stopio 

dirywiad amgylcheddol a galluogi i fwy o bobl gael y cyfle i gerdded a beicio, yn 

gofyn am ddatblygiad polisi traws-bortffolio lle y bydd cynnwys ymyriadau Teithio 

Llesol yn dod yn ofyniad safonol.  Bu gweithgarwch ymgysylltu Teithio Llesol gydag 

ysgolion yn anodd oherwydd nad oedd modd i nifer o benaethiaid neilltuo'r amser i 

drafod a gwneud gweithgarwch “cynllunio lle” gyda'r disgyblion er mwyn nodi ble yr 

hoffent weld llwybr yn cael ei ddatblygu neu ei wella.  Mae hyn oherwydd nad yw 

amser yn caniatáu y math hwn o weithgarwch o fewn y cwricwlwm.  Fodd bynnag, 

pan fo Rhaglen Teithiau Llesol Sustrans wedi cael ei defnyddio mewn ysgolion, 

rydym wedi gweld cymaint o lwyddiant o ran cerdded a beicio i'r ysgol.  Dylid 

cyflwyno'r rhaglen hon ym mhob ysgol. 

 

Mae angen i broses y cynllun datblygu lleol gynnwys gofynion cysylltedd teithio llesol 

mewn cynlluniau bro lleol;  cynlluniau datblygu a chynlluniau adfywio.  Mae angen i 

gynlluniau'r Bwrdd Iechyd lleol ystyried sut y mae pobl yn teithio i leoliadau ac oddi 

yno, cyn gwneud penderfyniadau ynghylch ble i ddarparu gwasanaethau, yn hytrach 

na gwneud penderfyniadau ar sail gofynion clinigol y gwasanaeth yn unig. 

 

Mae'r timau Teithio Llesol o fewn awdurdodau lleol wedi ymrwymo i wneud 

gwelliannau sy'n galluogi mynediad gwell i bawb. 

 




