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Rôl y trydydd sector wrth ddatblygu a darparu strategaeth 

drafnidiaeth effeithiol i Gymru  

 

Medi 2020 

 

 

Cefndir 

Yn ddiweddar ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar yr adroddiad cwmpasu i 

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a disgwylir iddi gyhoeddi strategaeth ddrafft ar gyfer 

ymgynghoriad yn fuan. Bu swyddogion yn awyddus i ymgysylltu â Transform Cymru 

a’i aelodau er mwyn rhannu cynnydd a chroesawn y ddeialog agored a gawsom 

gyda hwy hyd yma     

Pwrpas y papur hwn yw amlinellu’r rôl y gallai ac y dylai’r trydydd sector ei chwarae 

yn natblygiad a darpariaeth Strategaeth Drafnidiaeth Cymru gyda’r bwriad o sicrhau 

bod y strategaeth derfynol yn cydnabod yn llwyr alluoedd y sector wrth ddatblygu a 

darparu rhwydwaith drafnidiaeth integredig i Gymru. 

 

Rôl y trydydd sector  

Yn ein hymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar ddrafft yr adroddiad cwmpas, 

fe groesawom y gydnabyddiaeth fod gan y trydydd sector rôl allweddol i’w chwarae 

yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru, ond fe alwom am fanylion pellach ynghylch 

safbwynt Llywodraeth Cymru ynglŷn â rôl y sector yn eu cynlluniau. 

 

Mae gan y trydydd sector rôl werthfawr i’w chwarae wrth gefnogi’r Llywodraeth i 

gyflawni ei hamcanion o ganlyniad i:  

• y ddealltwriaeth ddofn o anghenion defnyddwyr gwasanaeth a chymunedau;   
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• perthnasoedd cadarn ac ymddiriedus gyda’r bobl y mae’r sector cyhoeddus 

yn awyddus i’w cyrraedd;  

• ei allu i ychwanegu gwerth i gynnig y sector cyhoeddus er mwyn cyflawni 

gwell canlyniadau; ac  

• y rhyddid a’r hyblygrwydd i dorri tir newydd a darparu canlyniadau.  

 

Credwn y dylai Strategaeth Drafnidiaeth Cymru weithio gyda’r trydydd sector er 

mwyn sicrhau’r capasiti mwyaf posibl yn y meysydd canlynol:    

 

1) Cyngor arbenigol 

 

Mae gan fudiadau’r trydydd sector rydym ni’n eu cynrychioli wybodaeth ac 

arbenigedd cynhwysfawr ar gynllunio gwasanaethau, mynediad a chynhwysiant.    

Mae aelodau’n cynrychioli’r rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig ac yn deall 

y rhwystrau sy’n wynebu teithwyr wrth edrych i gael mynediad i drafnidiaeth. Yn 

ogystal, ceir cyfoeth o arbenigedd technegol ar draws pob dull o deithio. Dylid 

defnyddio’r arbenigedd hon yn gyflawn er mwyn darparu rhwydwaith drafnidiaeth 

gynaliadwy, hygyrch a chynhwysol i Gymru sy’n cefnogi pob defnyddiwr waeth 

beth fo’u cefndir, eu gallu na’u lleoliad.    

 

Astudiaeth achos: Asthma UK a Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint Cymru 
(BLF Cymru): ‘Arafu’r cynnydd mewn llygredd aer’. 
  
Mae ymgyrchoedd ac achosion llys diweddar gan fudiadau wedi amlygu problem 
llygredd aer yng Nghymru a’r angen i ddod o hyd i ddatrysiadau er mwyn gwella 
ansawdd yr aer yng Nghymru. Un o’r camau oedd cyflwyno cyfyngiad o 50mya ar 
bum prif ffordd yng Nghymru.     
  
Cynhaliodd Asthma UK a BFL Cymru ddigwyddiad cyhoeddus gyda Bethan 
Sayed AS er mwyn trafod gyda’i hetholwyr effaith llygredd aer ar iechyd ac i 
esbonio’r adroddiadau ar ansawdd aer ar ffyrdd mewn modd syml a dealladwy.    
  
Trwy gyfrwng cyflwyniad PwerBwynt a deunydd briffio manwl, fe gyflwynom 
ddarlith oedd yn ehangu ar ganlyniadau interim yr adroddiad ar effaith y 
cyfyngiadau cyflymder 50mya.   
  
Cafodd nifer o aelodau’r cyhoedd eu synnu o ddysgu fod arafu’r cerbyd yn 
lleihau’r lefelau o lygredd aer ar gyfer Port Talbot. Mynegodd y ddarlith y bydd 
cydymffurfiaeth â chyfarwyddebau’r UE yn cael eu cwrdd ym Mhort Talbot ar 
gyfer cyffyrdd 41 a 42 erbyn 2021.  
  
O ganlyniad i’r sesiwn, deallodd yr etholwyr bod angen gwneud mwy i wella 
ansawdd aer, ac ehangodd y ddarlith ar hyn trwy drafod nifer o fecanweithiau 
lleol y gellid eu cyflwyno yn eu cymuned. Gadawodd nifer ohonynt yn wybodus ac 
aethant ati i ymateb i’r ymgynghoriad Cynllun Aer Glân.                                 
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Astudiaeth achos: Traveline Cymru 
 

Mae Traveline Cymru’n gweithio mewn partneriaeth â gweithredwyr ac 
awdurdodau lleol er mwyn darparu gwybodaeth drafnidiaeth gyhoeddus ledled 
Cymru ar gyfer gwasanaethau bws, coets a thrên, yn ogystal â gwybodaeth 
weithredol ynglŷn â theithio megis llwybrau cerdded a beicio.  Caiff yr wybodaeth 
hon ei darparu trwy’r ganolfan gyswllt ddwyieithog, y wefan a’r ap.                                
 
Gyda thros 20 mlynedd o brofiad o fewn y diwydiant, ymgysylltu rheolaidd â 
chwsmeriaid trwy banel ar-lein amrywiol a chyfathrebu uniongyrchol gydag ystod 
o unigolion a mudiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb, mae Traveline Cymru yn 
darparu a datblygu’i wasanaethau gan roi’r pwyslais pennaf ar anghenion ei 
gwsmeriaid. Mae’r tîm ynghlwm â phrosiectau cydweithredol er mwyn cefnogi’r 
diwydiant yn ehangach, yn ogystal ag adeiladu ar a gwella mewn modd arloesol 
yr adnodd hanfodol mae Traveline Cymru yn ei ddarparu.  
 
Roedd ymateb buan Traveline Cymru i bandemig Covid-19 yn hanfodol er mwyn 
sicrhau eu bod yn parhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel yn ddi-dor i’w 
cwsmeriaid.   
 

 

 

2) Ymgysylltu â’r gymuned 

 

Mae gan y trydydd sector berthnasau cadarn, ymddiriedus â’r cymunedau rydym 

ni’n eu gwasanaethu ac o’r herwydd, mae mudiadau mewn lle da i ymgysylltu â 

defnyddwyr trafnidiaeth er mwyn datblygu datrysiadau. Mae ein profiad yn dweud 

wrthym, tra bod Strategaeth Drafnidiaeth Cymru yn genedlaethol, bod anghenion 

trafnidiaeth o ddiddordeb lleol iawn a dylai’r trydydd sector baratoi i sicrhau bod 

anghenion lleol yn cael eu hadnabod a’u cefnogi er mwyn darparu trawsnewidiad 

mewn gwasanaethau sy’n cysylltu pob cymuned ar draws Cymru.    

 

 

Astudiaeth achos: Grŵp Living Streets Riverside/ Glan yr Afon (Caerdydd)  

 

Mae Living Streets wedi datblygu rhwydwaith o grwpiau cymunedol megis grŵp 

Glan yr Afon/ Riverside (Caerdydd) i hwyluso ymgyrchu lleol. Mae’r mudiad yn 

dwyn pobl ynghyd yn eu cymuned leol i gefnogi gweithredu ar Gymdogaethau 

Traffig Isel, gan wneud strydoedd yn llefydd deniadol, diogel ac iach.    

 

Trwy weithio gyda Chyngor Caerdydd, mae’r grŵp yn bwriadu gwneud ardal Glan 

yr Afon yn lle gwell ar gyfer pobl sydd eisiau cerdded a beicio, gyda’r nod o 

sicrhau bod llai o dagfeydd ar strydoedd, a’u bod yn llefydd glanach a mwy 

dymunol i fyw, gweithio a siopa.  
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Astudiaeth achos: Cymdeithas y Partneriaethau Rheilffordd Cymunedol 
(ACORP) – Darganfod ffyrdd o helpu cymunedau yn ystod cyfnod y 
cyfyngiadau symud   

Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau, ni allai partneriaeth Calon Cymru barhau â’u 

sgyrsiau a’u gweithgareddau cymunedol arferol felly aethant ati’n gyflym i sefydlu 
cronfa grant newydd o £10,000 i helpu cymunedau ar hyd y lein. Y nod oedd 
gwneud defnydd effeithiol o adnoddau er mwyn cefnogi’r cymunedau ar hyd y 
lein a chysylltu mewn ffordd newydd tra nad oes modd cwrdd wyneb yn wyneb.     

Gweithiodd y Bartneriaeth gyda 4 o gyrff y sector gwirfoddol i adnabod bylchau 
mewn cyllid. Fe wnaethon nhw ddarganfod bod tipyn o gyllid COVID-19 eisoes ar 
gael, ond roedd angen am gronfa hyblyg i gefnogi gwydnwch hirdymor er mwyn 
talu rhent, biliau cyfleustodau, ac ati. Mae symiau bychain yn mynd yn bell iawn a 
gallant wneud gwahaniaeth mawr – cynigiwyd hyd at £500 i gymunedau o fewn 
10km i un o orsafoedd Rheilffordd Calon Cymru. Cafodd ceisiadau eu croesawu 
a chafwyd galw gormodol sylweddol.    

Effaith ddisgwyliedig y prosiect yw y bydd yn cryfhau cysylltiadau a dealltwriaeth 
o’r sector gwirfoddol, grwpiau bychain a chymunedau lleol, ac yn gwella 
dealltwriaeth o rôl y CRP a’r hyn y gallant ei gynnig. Byddant yn gwerthuso sut 

maent wedi cynorthwyo i gryfhau cymunedau yn yr hirdymor ac yn rhannu 
adroddiad ym mis Ebrill 2021 unwaith y bydd y prosiectau wedi’u cwblhau.    
 

3) Darparu Trafnidiaeth 

 

Mae gweithredwyr cludiant yn darparu gwasanaethau hygyrch a chynhwysol ar 

draws Cymru i’r rheiny sy’n wynebu rhwystrau wrth geisio mynediad i drafnidiaeth 

prif ffrwd. Mae’r gwasanaethau hyn yn rhan hanfodol o rwydwaith drafnidiaeth 

integredig a dylid eu cefnogi trwy’r ymrwymiadau a amlinellwyd yn Strategaeth 

Drafnidiaeth Cymru. I sicrhau bod modd gwneud hyn yn llwyddiannus, mae 

arnom angen diffiniad clir o drafnidiaeth gymunedol a strategaeth ar gyfer 

darpariaeth a thwf, wedi’u datblygu ar y cyd â’r sector.   

Astudiaeth achos: Prosiect Dyffryn Gwyrdd, Partneriaeth Ogwen                          

Mae prosiect ‘Dyffryn Gwyrdd’ Partneriaeth Ogwen yn darparu cynllun car trydan 
cymunedol sy’n cael ei redeg oddi ar ynni adnewyddadwy a gynhyrchir yn lleol. 
Mae’r prosiect wedi’i gynllunio er mwyn helpu mynd i’r afael â thlodi, mynd i’r 

afael â’r profiad o deimlo’n ynysig ac yn unig, ac ymgysylltu pobl â phrosiectau 
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wedi eu harwain gan y gymuned. Gall hefyd gynorthwyo pobl ifanc a’r rheiny ag 
anableddau i gael mynediad i waith.  

Mewn cynllun peilot defnyddiwyd cerbyd ar gyfer ystod o bwrpasau gan gynnwys 
dosbarthu bwyd a phresgripsiynau yn ystod y pandemig. Sefydlodd y prosiect 
blatfform ar-lein er mwyn gwerthu cynnyrch lleol ac fe ddosbarthon nhw’r bwyd i 
gartrefi lleol yn y car cymunedol. Yn dilyn peilot llwyddiannus, mae’r cynllun wedi 
sicrhau £490,000 gan Gronfa Wledig y Loteri er mwyn parhau ac ehangu ar y 
cynllun.  

 

 

Astudiaeth achos: Ein Cyfle i Deithio 

Yn ystod haf 2018, ar ôl cyflwyno cwrs hyfforddi MiDAS i grŵp o yrwyr gwirfoddol, 

tynnwyd sylw Rod Bowen, Rheolwr Hyfforddi a Datblygiad Trafnidiaeth 

Cymunedol Dolen Teifi, at y diffyg trafnidiaeth grŵp cymunedol fforddiadwy yn 

Rhydaman, de Cymru.  

Cafodd Rod wybod mai’r rhwystr fwyaf sy’n wynebu pobl yn ardal Rhydaman 
wrth geisio cael mynediad i gyfleoedd cymdeithasol ac arall oedd nid y diffyg 
gwasanaeth trafnidiaeth cymunedol, ond y ffaith bod diffyg trafnidiaeth 
gyhoeddus fforddiadwy a hygyrch yn y lle cyntaf, a oedd ond yn cynyddu’r galw 
am drafnidiaeth gymunedol.     
 
Yn dilyn hynny, dechreuodd Dolen Teifi ymgynghori ag unigolion allweddol, 
grwpiau cymunedol a rhanddeiliaid eraill yn ardal Rhydaman er mwyn ystyried 
potensial prosiect a fyddai’n llenwi bwlch mewn darpariaeth trafnidiaeth 
gymunedol yn yr ardal. Gyda chefnogaeth gan brosiect ‘Cysylltu Cymunedau yng 
Nghymru’ y Gymdeithas Cludiant Cymunedol, llwyddodd Dolen Teifi i sicrhau 
cyllid ar gyfer y prosiect hwn trwy gynllun Grant Mawr Pawb a’i Le y Loteri. 

Casgliad    

Mae’r papur hwn yn amlinellu rôl y trydydd sector wrth ddatblygu a darparu 

strategaeth drafnidiaeth gyhoeddus i Gymru.                               

Gofynnwn fod Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod y strategaeth derfynol yn 

cydnabod y cyfraniad unigryw mae’r sector yn ei wneud ac yn amlinellu ymrwymiad i 

wneud y gorau o gyfleoedd lle gall y sector ychwanegu gwerth.                                            


