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1. Diben y papur hwn yw darparu tystiolaeth ysgrifenedig i Bwyllgor yr Economi,
Seilwaith a Sgiliau ar gyfer ei waith craffu ôl-ddeddfwriaethol ar Ddeddf Teithio
Llesol (Cymru) 2013.

Cefndir 

2. Ers i ragflaenydd y Pwyllgor hwn, y Pwyllgor Menter a Busnes, gynnal ei waith
craffu ôl-ddeddfwriaethol cyntaf ar y Ddeddf, rydym wedi cyrraedd cerrig milltir
arwyddocaol o ran ei gweithredu, gyda chymeradwyaeth y Mapiau Llwybrau
Presennol a chymeradwyo’r Mapiau Rhwydwaith Integredig yn ddiweddar.

3. Bu dau newid yng nghyfrifoldebau’r Cabinet o ran y Ddeddf Teithio Llesol ers
cyfarfod diwethaf y Pwyllgor, ac ers mis Tachwedd 2017 mae’n dod yn gyfan gwbl
o fewn fy mhortffolio i.

Gweithredu Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 

4. Mae’r Ddeddf yn cynnwys dyletswyddau parhaus a dyletswyddau cylchol.  Yn
anochel, y prif ffocws yn y cyfnod cynnar hwn ers cychwyn y Ddeddf oedd
gweithredu’r cylch cyntaf o ddyletswyddau mapio a osodir gan y Ddeddf ar
awdurdodau lleol, oherwydd roedd y rhain yn cynrychioli dull a phroses ddysgu
gwbl newydd i awdurdodau lleol, swyddogion Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid.
Er mwyn talu costau’r broses hon yn y cylch cyntaf, derbyniodd yr awdurdodau lleol
gyfran o £700,000 ar gyfer y blynyddoedd 2015/16, 2016/17 a 2017/18.

5. Canfuwyd bod y canllawiau statudol sy’n ategu’r ddeddf, y “Canllawiau Cyflawni”
a’r “Canllawiau Dylunio” yn addas at y diben ar y cyfan, ond mewn rhai
enghreifftiau pwysig, dangosodd y broses y byddai’r Canllawiau’n elwa ar gynnwys
mwy o fanylion.  Rydym wedi ymateb i hyn drwy’r broses gyfan a byddwn yn mynd
i’r afael â hyn yn fwy cyflawn drwy adolygu’r Canllawiau.

6. Oherwydd natur newydd y broses o archwilio ac arfarnu’r llwybrau teithio llesol
presennol, gofynnwyd i’r rhan fwyaf o awdurdodau lleol wneud rhywfaint o waith
pellach ar eu Mapiau Llwybrau Presennol, a gyflwynwyd yn wreiddiol ddiwedd mis
Ionawr 2016.  Trefnwyd cyfres o weithdai rhanbarthol i awdurdodau lleol yn ystod
gwanwyn 2016 er mwyn adolygu’r broses hyd yma, rhannu’r hyn a ddysgwyd ac
edrych ymlaen at y camau nesaf.  Yn dilyn hyn, cymeradwywyd y gyfres gyfan o
Fapiau Llwybrau Presennol ym mis Hydref 2016.

7. Ar sail y profiad o’r broses Map Llwybrau Presennol, comisiynais Sustrans i gynnal
prosiect lle roeddent yn gweithio’n agos gyda rhai awdurdodau lleol drwy gamau
allweddol y Broses Mapio Integredig a rhannwyd hyn drwy nodiadau cyngor a
gweithdai gyda’r holl awdurdodau eraill.

8. Sicrhaodd fy swyddogion hefyd bod gwelliannau’n cael eu gwneud i’r system fapio,
a ddatblygwyd i’w defnyddio gan bob awdurdod lleol, ar sail yr adborth a
dderbyniwyd.  Fe wnaethant hefyd barhau i gefnogi a hyfforddi staff awdurdodau
lleol ar sut i ddefnyddio’r system hon.
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9. Fel yr hysbyswyd Aelodau’r Cynulliad ym mis Chwefror, cwblhawyd y broses o 
werthuso’r Mapiau Rhwydwaith Integredig a gyflwynwyd ym mis Tachwedd y 
llynedd ac mae’r mwyafrif o’r Mapiau Rhwydwaith Integredig wedi’u cymeradwyo.  I 
dri awdurdod lleol, gwnaed argymhellion penodol ar y meysydd y mae angen 
iddynt ganolbwyntio arnynt er mwyn gwella’r rhai nesaf y byddant yn eu cyflwyno.  
Rhoddwyd cyfarwyddyd i bedwar awdurdod lleol wneud gwaith pellach ar eu 
mapiau a’u hailgyflwyno ym mis Awst eleni. 

 
10. Ar y cyfan, roedd ansawdd y cyflwyniadau a’r ymgynghoriad a’r gwaith ymgysylltu 

a wnaed i’w paratoi yn cynrychioli sylfaen dda ar gyfer eu datblygu a’u hehangu 
pan fydd angen eu hailgyflwyno ymhen tair blynedd. 

 
11. Roedd prosesau’r Map Llwybrau Presennol a’r Map Rhwydwaith Integredig yn 

ogystal â’r broses o ddefnyddio’r Canllawiau Dylunio wrth ddatblygu’r cynlluniau yn 
gyfle i amlygu’r meysydd hynny lle y gallai’r Canllawiau statudol ddarparu mwy o 
eglurder.  Y bwriad oedd adolygu’r Canllawiau Dylunio yn ôl yr angen.  
Comisiynwyd Phil Jones Associates i ddiweddaru’r Canllawiau Dylunio, gan 
adlewyrchu’r adborth a dderbyniwyd gan awdurdodau lleol ac ymarferwyr yng 
Nghymru, yn ogystal â’r rheoliadau newydd a’r arferion gorau sy’n dod i’r amlwg, 
ac mae’r gwaith hwn yn mynd rhagddo yn awr. 

 
12. Byddwn hefyd yn ystyried adolygu’r Canllawiau Cyflawni ar sail profiad yn ystod y 

cylch gweithredu cyntaf hwn. 
 

13. Nid yw’r system fapio a ddefnyddir gan Lywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol yn 
addas i’w defnyddio gan y cyhoedd, ond mewn ymateb i awgrymiadau gan y 
Pwyllgor a rhanddeiliaid, mae’r haen Mapiau Llwybrau Presennol wedi’i 
hintegreiddio mewn fformat wedi’i symleiddio ar ein porth-daear “lle.gov.uk”, sydd 
ar gael i’r cyhoedd.  Bydd y Mapiau Rhwydwaith Integredig cymeradwy hefyd ar 
gael yno.  Mae angen gwneud gwaith pellach i sicrhau bod y data hyn ar gael i 
ddefnyddwyr yn gyffredinol, gan gynnwys datblygu apiau. 

 
Integreiddio Teithio Llesol ar draws y Llywodraeth 

 
14. Mae Teithio Llesol yn cynrychioli cyfle i gyflawni buddion eang, sy’n ymestyn y tu 

hwnt i drafnidiaeth, yn arbennig mae’n cefnogi’r nodau Llesiant yn eu cyfanrwydd.  
Mae hyn yn cael ei gydnabod yn Ffyniant i Bawb, ein Strategaeth Genedlaethol ac 
yn y Cynllun Gweithredu Economaidd, sy’n amlygu ein hymrwymiad i wella a 
chynyddu teithio llesol. 
 

15. Datblygwyd y Cynllun Gweithredu ar Deithio Llesol gyda’r Bwrdd Teithio Llesol, a 
chafodd ei gyhoeddi yn ystod gwanwyn 2016.  Mae’n nodi sut y bydd Teithio Llesol 
yn cael ei gefnogi ar draws y Llywodraeth, y tu hwnt i’r Ddeddf Teithio Llesol.  
Mae’n nodi ein gweledigaeth, sy’n syml: “I bobl yng Nghymru mae arnom eisiau i 
gerdded a beicio ddod yn ddewis ffordd o symud o gwmpas ar deithiau byrion.” 

 
16. Mae’r cynllun yn nodi cyfres o gamau gweithredu, ac rydym wedi gwneud cynnydd 

da ar y rhan fwyaf ohonynt.  Yn yr un modd â’m rhagflaenydd, y Gweinidog Iechyd 
y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, rwy’n gwerthfawrogi rôl y Bwrdd yn 
symud yr agenda Teithio Llesol yn ei blaen ar draws y Llywodraeth a chyda 
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phartneriaid allanol a byddaf yn mynychu cyfarfodydd y Bwrdd yn rheolaidd.  
Edrychaf ymlaen at gael gweithio gyda’r Bwrdd Teithio Llesol ac ar draws y 
Llywodraeth ar y camau gweithredu y mae angen inni fynd i’r afael â hwy nesaf, er 
enghraifft ymdrech unedig i grynhoi arfer gorau ac adnoddau i hybu teithio llesol a 
chysylltu’r dulliau cyfathrebu ar draws y partneriaid. 

 
Seilwaith Teithio Llesol 

 
17. Ochr yn ochr â chynllunio a mapio prosesau rydym wedi buddsoddi’n sylweddol i 

greu seilwaith cerdded a beicio newydd.  Cynyddodd maint buddsoddiad 
trafnidiaeth Llywodraeth Cymru yn y seilwaith teithio llesol mewn awdurdodau lleol 
ac ar gefnffyrdd o £12.7 miliwn yn 2015/16 i £15.6 miliwn yn 2016/17 a’r gwariant 
arfaethedig ar gyfer 2017/18 yw £22.7 miliwn, sydd gyfwerth â 6% o’r cyllidebau 
cyfalaf trafnidiaeth. 
 

18. Yn ogystal, rydym wedi buddsoddi mwy na £12 miliwn mewn ymyriadau lleol 
diogelwch ar y ffyrdd yn ystod y tair blynedd hynny, ac mae’r mwyafrif o hyn yn 
darparu manteision uniongyrchol i gerddwyr a beicwyr, drwy leihau cyflymder a 
gwella croesfannau. 

 
Hybu Teithio Llesol 

 
19. Rydym yn cydnabod bod sicrhau newid mewn arferion teithio ar raddfa fawr yn 

hollbwysig i lwyddiant y Ddeddf yn yr hirdymor.  Rydym hefyd yn cydnabod y bydd 
hyn yn heriol iawn ac yn galw am ymdrech unedig gan bob partner. 
 

20. Mae tystiolaeth dda bod rhaglenni unigol fel ein rhaglen Teithiau Llesol wedi cael 
effaith.  Ymyrraeth aml-flwydd yw hon i hybu teithio llesol mewn ysgolion.  Mae ei 
hadroddiad blynyddol dros dro yn awgrymu, o ran yr ysgolion hynny sy’n cymryd 
rhan ynddi ein bod wedi gweld cynnydd o 6.5 pwynt canran mewn teithiau llesol i 
ysgolion ar ôl blwyddyn a 9.6 pwynt canran ar ôl dwy flynedd.  Mae’r contract 
Teithiau Llesol wedi’i ymestyn yn ddiweddar i bedair blynedd, hyd fis Gorffennaf 
2019.  Er mwyn darparu adnoddau ychwanegol i ysgolion nad ydynt yn rhan o’r 
rhaglen, datblygwyd pecyn cymorth archwilio llwybrau ysgolion er mwyn galluogi i 
bob ysgol yng Nghymru archwilio’r llwybrau teithio i’w hysgol a gweithio gyda’r 
awdurdod lleol i’w gwella. 

 
21. Mae cynyddu’r lefelau cerdded a beicio i ysgolion yn flaenoriaeth uchel, oherwydd 

gall arferion sy’n cael eu ffurfio pan yn blentyn gael effaith barhaus yn 
ddiweddarach mewn bywyd.  Mae Teithiau Llesol a’r pecyn cymorth yn rhan o 
amrediad o raglenni sydd wedi’u creu ar gyfer lleoliadau ysgol, sy’n cynnwys 
hyfforddiant beicio a cherdded i blant, Cynlluniau Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru 
a modiwl trafnidiaeth y rhaglen eco-ysgolion.  Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi 
sefydlu grŵp rhanddeiliaid sy’n cyfrannu at y Bwrdd Teithio Llesol, ac sy’n 
canolbwyntio’n benodol ar deithio llesol i’r ysgol, gan ddechrau gyda datblygu dull 
monitro unedig a negeseuon ar y cyd. 

 
22. Oherwydd manteision pellgyrhaeddol teithio llesol, mae hybu teithio gweithredol o 

fudd i’r Llywodraeth gyfan, nid dim ond yr Adran Drafnidiaeth.  Mae adrannau eraill 
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wedi ariannu ac maent yn cefnogi rhaglenni yn awr sy’n ceisio cynyddu’r lefelau 
teithio llesol, yn aml fel rhan o fentrau ehangach. 

 
Lefelau teithio llesol 

 
23. Mae’r cynnydd o ran cyflawni nodau Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn cael ei 

fonitro drwy ddangosyddion sy’n cael eu casglu drwy’r Arolwg Cenedlaethol.  
Cafodd yr Arolwg Cenedlaethol ei ohirio am flwyddyn yn 2015/16, felly nid oes data 
ar gael ar gyfer y flwyddyn honno.  
 

24. Ni ddangosodd y lefelau Teithio Llesol ar gyfer 2016/17 unrhyw newid ar gyfer 
beicio a gostyngiad mewn lefelau cerdded ymysg oedolion, a gostyngiad sylweddol 
yn lefelau’r plant a oedd yn cerdded i’r ysgol, yn arbennig y rhai a oedd yn cerdded 
ar eu pen eu hunain neu gyda phlant eraill.  Bydd yn cymryd cryn amser i newid o 
ddiwylliant ceir i ddiwylliant teithio llesol ac mae’n galw am ymdrechion parhaus ar 
bob lefel. 

 
25. Mae’r data diweddaraf yn dangos maint yr her a wynebwn.  Bydd y Mapiau 

Rhwydwaith Integredig yn hysbysu buddsoddiad mewn seilwaith yn awr.  Dros 
amser, wrth i’r rhwydweithiau hyn gael eu creu, a gyda dulliau hyrwyddo effeithiol, 
rydym yn disgwyl gweld cynnydd yn y lefelau teithio llesol. 

 
 




