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Gareth Price 

Economy, Infrastructure and Skills Committee 

National Assembly for Wales 

Cardiff Bay 

Cardiff 

CF99 1NA 

 

14th March, 2018 

 

RE: Economy, Infrastructure and Skills Committee: Inquiry into Enterprise Zones 

 

Dear Gareth, 

 

The Port of Milford Haven (“the Port” or “Milford Haven”) welcomes the opportunity to contribute 

to the Economy, Infrastructure and Skills Committee’s inquiry into Wales’ eight enterprise zones, 

their success to date and their future development.  

 

The Port believes there is an opportunity to “super-charge” the nation’s enterprise zones, in line with 

the Economic Action Plan, the Marine Plan for Wales and in readiness for a post-Brexit business 

environment. This would boost regional development, business growth and trade. 

 

About the Port of Milford Haven  

The Port of Milford Haven is Wales’ largest port and Britain’s largest energy port. It is an 

independent commercial business providing marine and port services and facilities to its customers. 

In 2017, approximately 32.1 million tonnes of cargo passed through the Port, comprising principally 

crude oil, fuel products and liquefied natural gas. The Port also owns and operates south Wales’ 

largest ferry port — Pembroke Dock Ferry Terminal — handling around 70,000 freight units and 

350,000 passenger movements each year. 

 

The Haven Waterway constitutes the UK’s single largest cluster of energy related businesses, 

handling or processing approximately 20% of the UK’s energy requirements and supporting 5,000 

jobs in Wales. 

 

The Port of Milford Haven also owns Pembroke Port and Milford Waterfront: 

 At Pembroke Port it is leading the way in engagement with the wave, tidal and floating wind 

renewable energy sector. The Port is partnering with other key organisations to develop a 

powerful, world class industry with year-round operations by providing a well-resourced base.  

The aim is to attract developers who are leading a rapidly growing global industry to come and 

carry out comprehensive early stage fabrication and development of marine renewable energy 

devices in Pembrokeshire.  It will be a centre for marine renewable engineering development, 

with value to other industries, and is a key project within the Swansea Bay City Region Deal 

expected to generate over £76m of investment. 

 The Port’s Milford Waterfront development, which is already underway, is a 400,000 sq. ft. low-

carbon, smart-living leisure, retail and tourism project. It will use advanced digital technology to 

create an exciting, next generation leisure and tourism experience, complementing the wider 

Region’s ambitions while strengthening Pembrokeshire’s year-round proposition and 

transforming Milford Haven’s existing Marina and Fish Docks.   

 

“Port Development and Enterprise Zone” 

The Haven Waterway Enterprise Zone (“the Zone”) covers an area with a strong energy and 

engineering heritage.  It is home to a diverse range of sectors, a further education college and the 

UK’s third busiest port, Milford Haven. 
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The designation of the Zone has been successful in growing the employment base by adding political 

direction, providing funding support and offering financial incentives. Between 2012 and 2017, £9.3m 

was spent at the Zone, with 1,113.5 jobs created, safeguarded or assisted. 

 

The Port believes there is an opportunity to “super-charge” the nation’s enterprise zones, in line 

with the Economic Action Plan, the Marine Plan for Wales and in readiness for a post-Brexit 

business environment. Our vision is for a new pro- business growth and trade initiative where 

Milford Haven — and other Welsh seaports and Cardiff Airport — is designated as a “Port 

Development and Enterprise Zone”. We believe this measure would encourage greater regional 

development, while boosting manufacturing, processing, intra- and international trade.  

 

Within super-charged zones, trade and industrial activity could be incentivised by a favourable 

business, tax and planning regime. For the Port — and others — opportunities centre on maximising 

the value from existing economic clusters — energy, engineering and fishing — particularly in 

manufacturing and processing. 

 

 

Conclusion 

Manufacturers want to be located at the nexus of transport routes. Ports and airports thrive and 

drive economic growth by being able to respond rapidly to market need. 

 

How we utilise the existing skills base clustered around Welsh ports is vital to productivity growth, 

both now and in the future. The Welsh Government, industry and academia need to work closer 

together to generate further high skilled employment, drive knowledge transfer, sharing of skills and 

equipment to add value in the supply chain.  

 

The Port of Milford Haven would like to see ports, airports and other major economic centres in 

Wales prioritised as economic zones – providing leadership and a regulatory environment which 

makes it easy for businesses to operate, invest and employ.  

 

With a greatly strengthened presumption in favour of development, the Welsh Government could 

lower development risk, by shortening development timeframes and lowering project costs. 

 

The Port believes that the private and public sectors must be proactive to ensure Wales remains an 

attractive place to do business. During a period of public policy uncertainty, maintaining business 

confidence through a competitive regulatory and fiscal system is key. 

 

A representative of the management team would be happy to elaborate in person on the case for 

super-charging Wales’ substantial economic clusters. 

 

Kind regards, 

 

 

 

Anna Malloy 

Stakeholder Engagement and Communications Manager 
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1. Amcanion y Ddeddf Teithio Llesol

1.1. Mae Cyngor Caerdydd yn ymrwymo’n llawn i amcanion y Ddeddf Teithio 

Llesol. Rydym ni wedi datblygu gweledigaeth uchelgeisiol ar gyfer teithio 

llesol yn ein dinas. Mae hon yn cynnwys ein Strategaeth Feicio sydd ar y 

gweill, sydd â’r nod o wneud Caerdydd yn ddinas feicio lle mae beicio’n 

ddewis normal, ymarferol a diogel i bobl o bob oed a gallu sydd am wneud 

teithiau byr, yn ogystal â dyblu nifer y teithiau beicio yn y ddinas erbyn 

2026.  

1.2. Mae datblygiad y weledigaeth hon wedi’i integreiddio’n llawn â datblygiad 

ein Map Rhwydwaith Integredig. Mae hwn yn amlinellu cynigion ar gyfer 

rhwydwaith o Uwch-briffyrdd Beicio i gyflawni swyddogaeth “Prif Lwybrau” fel 

y’i nodir yn y Canllawiau Dylunio. Nod y rhain yw symud darpariaeth feicio 

gam ymlaen ac enghreifftio ansawdd y cyfleusterau beicio sydd ei angen i 

sicrhau newid sylweddol yn y modd y gwneir teithiau pob dydd. Serch hynny, 

er ei bod yn glir bod y Ddeddf Teithio Llesol wedi rhoi fframwaith ar gyfer 

cynllunio rhwydweithiau teithio llesol a chanllawiau defnyddiol ar gyfer 

datblygu cyfleusterau ansawdd uchel, bydd angen cam ymlaen yn nhermau 

cyllid i gyflawni’r cynlluniau yn ein Map Rhwydwaith Integredig a gwireddu 

ein gweledigaeth ar gyfer teithio llesol. 

2. Effeithiolrwydd y Canllawiau

2.1. Ar y cyfan, mae’r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol yn ddogfen arweiniad 

ddefnyddiol ar gyfer creu llwybrau teithio llesol ansawdd uchel sy’n 

ymgorffori llawer o elfennau o arfer gorau o ran dylunio seilwaith teithio 

llesol.  

2.2. Ar hyn o bryd, mae’r Canllawiau Dylunio Teithio Llesol o ddiddordeb yn 

bennaf i swyddogion yr Awdurdod Lleol sydd â chyfrifoldeb am sicrhau bod 

yr Awdurdod Lleol yn cyflawni ei ddyletswyddau o dan y Ddeddf Teithio 

Llesol. Serch hynny, er mwyn annog pobl i ymrwymo i egwyddorion dylunio 

teithio llesol fel y’u nodir yn y Canllawiau Dylunio a sicrhau eu fod yn cael eu 

cymhwyso’r tu hwnt i gwmpas gweddol gul dyletswyddau’r Ddeddf Teithio 

Llesol ar awdurdodau lleol, mae’n bwysig bod y Canllawiau Dylunio’n cael eu 

hyrwyddo’n ehangach ym mhob sector, y rhai cyhoeddus a phreifat. Dylai 

Llywodraeth Cymru weithio gyda sefydliadau proffesiynol (e.e. RTPI, ICE) i 

hyrwyddo rôl canllawiau ac amcanion ehangach y Ddeddf yn well. Byddem 

ni’n croesawu rhaglen o hyfforddiant a gweithdai i ddatblygu sgiliau dylunio 

teithio llesol.  

2.3. Mae’n glir bod angen creu cynlluniau ansawdd da sy’n enghreifftio 

Canllawiau Dylunio ar waith, y gellir eu defnyddio i hyrwyddo’r Canllawiau 

Dylunio ac i godi eu proffil. Er enghraifft, mae’r canllawiau’n eithaf clir y 

dylid ystyried llwybrau cyd-ddefnyddio yn niffyg opsiwn arall mewn 

amgylchedd trefol, ond prin yw’r enghreifftiau o lwybrau beicio ansawdd 

uchel ar wahân mewn amgylchedd trefol yng Nghymru.  
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2.4. Ymddengys fod anghysondeb rhwng y safonau dylunio yng nghorff y 

Canllawiau Dylunio a’r Elfennau Dylunio yn Atodiad A, a’r Offeryn Archwilio 

Llwybrau Cerdded a’r Offeryn Archwilio Llwybrau Beicio y mae’n rhaid eu 

defnyddio i asesu llwybrau teithio llesol dan ofynion y Ddeddf. Er enghraifft, 

mae Tabl 6.2 yn y Canllawiau Dylunio’n nodi argymhellion o ran ym mha le y 

mae angen gwahanu cerbydau modur, a bod beicio ar y ffordd yn cael ei 

ystyried yn briodol ar strydoedd 20mya sydd â llif cerbydau dyddiol o lai na 

2000 yn achos llwybrau cynradd a 5000 yn achos llwybrau eilaidd. Serch 

hynny, 10,000 o gerbydau’r dydd yw’r trothwy “methiant critigol” neu’r 85ed 

cyflymder canraddol dros 37mya. Mae’r gwahaniaeth rhwng yr amodau yn 

Nhabl 6.2 a’r amodau sy’n “fethiant critigol” yn yr Offeryn Archwilio yn 

ostyngiad sylweddol yn ansawdd darpariaeth llwybrau teithio llesol, ac yn 

ymarferol mae’n anodd cyfiawnhau pennu llwybrau teithio llesol ar y ffordd 

lle mae amodau’n cwympo’r tu allan i’r sawl yn Nhabl 6.2.  

 

2.5. Dylid adolygu fformat yr Offer Archwilio er mwyn gwella cysondeb â’r 

Canllawiau Dylunio yn ei grynswth. Byddai Cyngor Caerdydd yn croesawu’r 

cyfle i roi rhagor o fewnbwn i’r gwaith o adolygu’r Offer Archwilio.  

 

3. Camau i wella effeithiolrwydd y Ddeddf a’r gwaith o’i roi ar waith 

 

3.1. Mae’r Ddeddf Teithio Llesol a’r canllawiau ategol yn rhoi’r fframwaith ar 

gyfer gwneud pethau’n wahanol o ran cynllunio, dylunio a chreu llwybrau 

teithio llesol. Mae hynny’n gofyn am ddulliau gwahanol i’r arferion sydd 

wedi bod yn gyffredin yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac am 

roi atebion arloesol ar waith o bryd i’w gilydd I ysgogi’r ffyrdd newydd o 

ddarparu llwybrau teithio llesol, mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru’n 

helpu awdurdodau lleol i gyflawni projectau peilot er mwyn treialu seilwaith 

teithio llesol newydd ac arloesol, i wobrwyo arfer gorau mewn darpariaeth 

teithio llesol, ac i gynnig cymhelliant i hyrwyddo rhagoriaeth mewn darparu 

seilwaith teithio llesol newydd.  

 

3.2. Bu angen amser sylweddol i ddatblygu’r ERM a’r Map Rhwydwaith Integredig. 

Bu angen cyfanswm o 10 mis i ddatblygu’r ERM a chyfanswm o 20 mis i 

ddatblygu’r Map Rhwydwaith Integredig. Mae’r Ddeddf Teithio Lleol yn gofyn 

bod yr ERM a’r Map Rhwydwaith Integredig yn cael eu hailgyflwyno bob 3 

blynedd. Felly, byddai’n ddefnyddiol adolygu’r Canllawiau Cyflawni erbyn 

hyn er mwyn symleiddio’r broses o ddiwygio’r ERM a’r Map Rhwydwaith 

Integredig i sicrhau nad yw’r broses yn dod yn feichus nac yn llyncu 

adnoddau y gellid eu defnyddio i roi’r cynlluniau yn y Map Rhwydwaith 

Integredig ar waith. Dylid hefyd ystyried mecanweithiau i wneud newidiadau 

syml i ddiweddaru’r Map Rhwydwaith Integredig mewn modd amserol. Er 

enghraifft, pan fo angen gwneud hynny er mwyn mynd i’r afael â phroblem 

leol.  

 

3.3. Mae Cyngor Caerdydd wedi cytuno i weithio gyda grwpiau eirioli teithio 

llesol yn y ddinas i lunio diweddariad cynnar o Fap Rhwydweithio Caerdydd. 

Bydd y gwaith hwn yn canolbwyntio ar ddatblygu set o egwyddorion a 

methodoleg ar gyfer datblygu ‘rhwydwaith sylfaenol’ o lwybrau yn y dyfodol 

sy’n cysylltu â’r prif lwybrau. Hoffem ni dreialu’r dull hwn ar y cyd â chamau 

Tudalen y pecyn 73



cynnar y broses o gyflwyno’r Uwch-briffyrdd Beicio yn y Map Rhwydwaith 

Integredig.  

 

3.4. Fel yn achos datblygiad y Map Rhwydwaith Integredig, bydd hyn yn broses 

ailadroddol. Yn rhan ohoni, byddwn yn gweithio’n agos gyda grwpiau lleol a 

chymunedau ac yn gofyn am eu mewnbwn i lywio cynigion. Bydd gwneud 

hynny’n sicrhau bod y seilwaith yn diwallu anghenion pob defnyddiwr. Bydd 

allbynnau’r gwaith hwn yn cael eu cofnodi drwy ddiweddaru’r Map 

Rhwydwaith Integredig. Fel y’i nodir ym mharagraff 3.2 uchod, mae’n bwysig 

bod modd gwneud y broses o ddiweddaru’r Map Rhwydwaith Integredig yn 

hawdd ac yn gyflym i osgoi dargyfeirio adnoddau o’r gwaith cyflawni.  

 

4. Cyllid a gallu i roi’r Ddeddf a’r polisi teithio llesol ehangach ar waith 

 

4.1. O’u cymharu â chynlluniau seilwaith priffyrdd mawr, mae cynlluniau teithio 

llesol yn gymharol isel eu cost ac maen nhw’n cynnig gwerth uchel am arian. 

Serch hynny, er mwyn symud ansawdd darpariaeth gam ymlaen a bodloni 

amcanion y Ddeddf Teithio Llesol, bydd angen symud cyllid ar gyfer cyflawni 

cynlluniau gam ymlaen hefyd. Tua £3.5 miliwn yw’r swm mae Cyngor 

Caerdydd yn ei wario’n flynyddol ar lwybrau teithio llesol a gwelliannau i 

lwybrau presennol. £40-50 miliwn yw’r gost amcangyfrifedig am greu 

rhwydwaith o 5 llwybr Uwch-briffordd Feicio, a byddai angen 15 mlynedd i’w 

gyflawni ar lefelau cyllid presennol, heb ystyried y cyllid y mae ei angen i 

wella llwybrau beicio eilaidd a rhwydweithiau llwybrau cerdded fel y’u nodir 

yn y Map Rhwydwaith Integredig.  

 

5. Integreiddio â pholisïau Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol 

 

5.1. Mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru yn cael ei gweld ar flaen y gad o ran 

rhoi cyfleusterau teithio llesol ar waith drwy sicrhau bod cynlluniau seilwaith 

Llywodraeth Cymru yn benigamp o ran dylunio ar gyfer teithio llesol. Mae 

hynny’n cynnwys enghreifftiau diriaethol ac ymarferol o seilwaith o ansawdd 

da sy’n hyrwyddo amcanion y Ddeddf Teithio Llesol a’r defnydd o’r 

Canllawiau Dylunio. 

 

5.2. Nid yw’r dyletswyddau statudol ar awdurdodau lleol o dan y Ddeddf Teithio 

Llesol yn cwmpasu’n ddigonol swyddogaethau eraill y mae awdurdodau lleol 

yn ymgymryd â nhw, er enghraifft cynllunio ac addysg, i’r graddau y gellir 

rhwystro’r gwaith o gyflwyno a chynnal llwybrau teithio llesol mewn 

perthynas â gwaith datblygu newydd.  

 

5.3. Nid yw’r Ddeddf Teithio Llesol ei hun yn cyfeirio’n benodol at rôl y system 

gynllunio mewn cyflawni dyletswyddau i awdurdodau lleol o dan y Ddeddf. 

Er mwyn sicrhau bod amcanion y Ddeddf Teithio Llesol yn cael eu 

hintegreiddio â System Gynllunio Cymru, mae angen adolygu polisi cynllunio 

Cymru. Er mwyn cael eu cymeradwyo, mae’n rhaid i ddatblygiadau newydd o 

fewn, neu hyd at, ffin Ardaloedd Adeiledig gynnwys llwybrau teithio llesol 

diogel a deniadol.  

 

5.4. Mae Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif hefyd yn amlygu bwlch mewn cyllid a 

pholisi. Hyd yn hyn, ymddengys na fu unrhyw ofyniad penodol i brojectau 
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ysgol newydd a ariennir drwy’r rhaglen gael eu hintegreiddio a’u cysylltu â 

rhwydweithiau teithio llesol lleol. O ganlyniad, mae’r pwyslais wrth adeiladu 

ysgolion newydd wedi bod ar ddatblygu o fewn ffiniau’r safle’n unig ac ar 

fesurau gatiau ysgol yn unig, a dim ond hyn a hyn o gyllid sydd wedi bod ar 

gael ar gyfer gwelliannau oddi ar y safle at ddibenion teithio llesol. Mae 

hynny’n cyfrannu at y patrwm presennol o ddarparu cyfleusterau teithio 

llesol fesul tipyn ac mae’n rhoi’r baich o gynllunio ac ariannu llwybrau 

swyddogaethol i ysgolion o fewn cwmpas swyddogaethau trafnidiaeth 

awdurdodau lleol, lle y mae adnoddau eisoes yn gyfyngedig fel y’i nodir ym 

mharagraff 4.1.  

 

5.5. Er mwyn sicrhau cysondeb â phob rhan o ddeddfwriaeth allweddol mewn 

perthynas â datblygu cynaliadwy yng Nghymru, dylid ymgorffori 

cyfeiriadaeth â’r Ddeddf Teithio Llesol yn y Canllawiau Statudol ar Ddeddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Dylid cynnwys cyfeiriadau at 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn y Canllawiau Statudol ar gyfer y 

Ddeddf Teithio Llesol.  

 

Cyngor Caerdydd  

 

7 Chwefror 2018 
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CYFLWYNIAD 

1. Mae Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) yn cynrychioli’r 22 o awdurdodau lleol 

sydd gyda ni yng Nghymru, ac mae awdurdodau’r tri pharc cenedlaethol, y tri awdurdod 

dros feysydd tanau ac achub, a’r pedwar awdurdod heddlu yn aelodau cyswllt.   

 

2. Mae hi’n anelu at gynrychioli’r awdurdodau lleol yn rhan o fframwaith polisïau sy’n ateb 

gofynion blaenoriaethu allweddol ein haelodau ac yn darpau amrediad eang o 

wasanaethau sy’n ychwanegu at werth Llywodraeth Leol Cymru a’r cymunedau maen 

nhw’n eu gwasanaethu. 

 

3. Yr hyn sydd wedi’i roi ar waith a’i weithredu hyd yn hyn: 
 

 
4. Mae’r ddeddfwriaeth ar Deithio Llesol, ochr yn ochr â Deddf Llesiant yn mynnu newid 

sylweddol o ran meddylfryd ac ethos sefydliadau ledled Cymru o ran coleddu 
egwyddorion datblygu cynaladwy. Er taw ar ysgwyddau cyrff cyhoeddus Cymru mae’r 
dyletswyddau cyfreithiol, mae rhan helaetho o’r gweithgaredd yn cynnwys partneriaid 
ar draws y sectorau i gyd.  

5. Mae hynny’n cynnwys pob rhan berthnasol o’r sustem sy’n rhychwantu’r datblygwyr a’r 
cymunedau eu hunain. O ganlyniad, does dim ond disgwyl cromlin ddysgu tra 
sylweddol yn nyddiau cynnar rhoi gofynion radical y ddeddf ar waith. Mae profiad 
llawer ALl yn ystod eu rhan yn rhaglen mabwysiadwyr cynnar Deddf Llesiant, dan 
arweiniad CLlLC yn dystiolaeth o hynny. Dim ond ar ôl mynd i’r afael â’r egwyddorion 
ar draws amrediad o wasanaethau y daeth y cyfleoedd a’r rhwystrau yn amlwg. 

6. Mae CLlLC, felly, yn croesawu penderfyniad y pwyllgor hwn i adolygu’r cynnydd ynglŷn 
â hyn gan ei bod yn gyfle, nid yn unig inni ddysgu yn sgîl y profiadau gorau, ond i 
ddeall, hefyd, yr anawsterau hynny a ddaeth i’r amlwg.  Cafodd Deddf TLl ei 
chyflwyno, wrth gwrs, ac iddi gefndir o brinder adnoddau sydd, yn ddiau, wedi bod yn 
ddylanwad ar hynny o gynnydd sydd wedi bod hyd yma. Yn wir, mae gwasgfa wedi 
bod ar wariiant ar drafnidiaeth yn gyffredinol a rhaid oedd gwneud penderfyniadau 
anodd iawn ar raddfa leol. 

7. Serch hynny, mae hi’n bwysig bwrw ailolwg ar y ddelfryd mae proses teithio llesol yn 
ei sefydlu ymhlith ALl’au, ynghyd â’r manteision ehangach i gymdeithas, i sicrhau 
parhâd dealltwriaeth glir sy’n gyffredin inni i gyd ynglŷn â’r rheswm pam fod y gwaith 
yma yn hanfodol ar gyfer cymunedau ar hyd a lled Cymru. 

8. Wrth reswm, mae cyflwyno Deddf TLl wedi golygu bod rhaid i ALl’au ailddosrannu eu 
hadnoddau - o ran gweithwyr a chyllidebau – er mwyn cyflawni’r ymarferion rhestru ar 
gyfer cynhyrchu’r map llwybrau Teithio Llesol sydd gyda ni, yn bennaf, ynghyd â’r map 
rhwydwaith cyfun. Doedd yr arian o Gronfa Trafnidiaeth Leol (CTL) Llywodraeth 
Cymru ddim yn ddigon i gynnal costau’r broses yn achos llawer ardal ac felly bu raid 
defnyddio adnoddau lleol. Mae cost cyfleoedd ymhlyg yn hyn i gyd. 

9. Mae rhai ALl’au yn awgrymu bod newid o ran meini prawf CTL a’r drefn gyllido yn 
golygu bod tuedd mai cynlluniau sydd wedi eu pennu yn llwybrau TLl  yn unig sy’n 
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cael eu hyrwyddo. Efallai bod y canolbwyntio ar yr aneddiadau mwyaf wedi arwain, yn 
anfwriadol, at amddifadu cymunedau gwledig, bychain a llwybrau rhyngdrefol. 

 
10. Yn benodol, mae datblygu’r broses fapio wedi codi nifer o broblemau. Mae rhai ALl’au 

wedi adrodd iddyn nhw gael trafferthion ynglŷn ag amseru’r arweiniad perthnasol o 
gymharu ag ufuddhau i amserlenni a materion o eglurder a manylder hwnt ac yma.  
Mae angen pennu cydbwysedd rhwng yr hyn sy’n gyfarwyddol, gan ddiddymu 
arloesedd lleol ac weithiau’n cymell agwedd o gyflawni minimwm ochr yn ochr ag 
agwedd sy’n llai caeth ond yn rhoi cyfle i’r goreuon i allu ffynnu. Boed a fo am hynny, 
mae’n hanfodol cael yr arweiniad cywir yn ei le ar yr adeg iawn fel bo modd i ALl’au 
allu cynllunio’u hadnoddau ar gyfer cyflawni yr hyn sydd ei angen. 

11. Mae angen mireinio’r arweiniad ar Ddylunio yn ogystal, hynny er mwyn rhoi ystyriaeth 
i’r adborth oddi wrth rhanddeiliad ac yn arbennig gan beirianwyr/swyddogion ynglŷn 
ag addasrwydd rhai o’r cynigion yn ogystal â’u profiadau ynglŷn â rhoi rhai o’r 
elfennau dylunio llai adnabyddus ar waith. Mae angen enghreifftiau hefyd mewn 
unrhyw ddiweddariad – o Gymru yn ddelfrydol, ond o’r DG o leiaf - yn yr achosion 
hynny lle bo elfennau dylunio wedi’u cyflwyno’n llwyddiannus. 

12. Roedd prinder manylion mewn rhai rhai adrannau o’r Arweiniad ar Wireddu (e.e. faint 
o ddata i’w casglu/cyflwyno ar y mapiau) ac mae hynny’n debygol o lesteirio 
ymdrechion i sicrhau cysondeb ar draws y wlad gyfan.  Byddai diffiniadau cadarnach 
wedi hyrwyddo rhagor o sicrwydd i’r ALl’au trwy’r broses.  Bydd angen manylion 
cliriach ynglŷn â swyddogaeth archwiliadau ar gyfer proses INM ar gyfer unrhyw ail 
adroddiad. 

13. Roedd costau paratoi’r mapiau yn uwch na’r hyn oedd wedi ei amcangyfrif ac, o 
ganlyniad, roedd rhaid i’r ALl’au gyfrannu at yr hyn a ddyrannwyd gan y llywodraeth i 
allu gorffen y pecynnau gwaith – ac mewn llawer achos rheidrwydd i gomisiynu 
ymgynghorwyr allanol i gwblhau’r gwaith ar eu rhan.  Fe ddylai buddion hirdymor 
hybu symudiad moddol olygu bod buddsoddi mewn isadeiledd a hyrwyddo teithio 
llesol yn arwain at werth am yr arian; ond bydd hynny’n galw am fuddsoddi parhaus a 
gwerthfawrogiad o natur hirdymor unrhyw newid o ran ymddygiad.  O’r herwydd go 
brin y bydd canlyniadau yn nhermau symudiad moddol yn tynnu sylw ar unwaith. 

14. Mae angen rhagor o bwyslais, hefyd, ar ofalu bod yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn 
cael ei marchnata mewn modd y mae aelodau o’r cyhoedd yn ei deall a gweithredu 
arni. Fe ddylid gweld hyn yng nghyd-destun y buddsoddiad sy’n cael ei pharatoi ar hyn 
o bryd ar gyfer proses y metro ynghyd â phroses y brandio.  
 

15. Polisi Teithio Llesol ehangach Effeithiol: 
 
16. Un o’r pryderon a gafodd eu mynegi yw nad ydy teithio llesol wedi ei gyfuno’n fwy 

effeithiol ar draws yr amrediad cyfan o weithrediadau’r awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru. Dydy hi ddim yn ymddangos bob amser ei fod yn ffactor yr eir i’r 
afael ag e mewn cynlluniau ar gyfer adeiladau newydd nac ar gyfer yr isadeiledd y tu 
hwnt i dalarau’r datblygiadau. Er bod gan y gyfundrefn gynllunio ei rhan ynglŷn â 
defnyddio cytundebau Adran 106 lle bo modd, mae gofidiau parhaus ynglŷn â 
hyfywedd – yn enwedig tiroedd ar gyfer codi tai – yn codi pryderon. Y canlyniad 
cyndyn hyd yma yw anallu Cynlluniau Datblygu Lleol i drefnu cyflenwad hyfyw o dir 
adeiladu am gyfnod o bum mlynedd. O ganlyniad ceir llawer o drafodaethau lleol, 

Tudalen y pecyn 77



  

anodd gyda datblygwyr ynglŷn ag anghenion y broses gynllunio yn wyneb y 
trafferthion ynglŷn â hyfywedd. Heb ganiatâd cynllunio, cyfyngedig yw’r adnoddau ar 
gyfer gweithredu, yn enwedig lle bo bo rhaid rhoi blaenoriaeth i’r angen am dai 
fforddiadwy. 

17. Mae cyflwyno cyllid ar gyfer gwaith datblygu yn rhan o Gronfa Trafnidiaeth Leol i’w 
groesawu; ond mae angen bod arwyddion clir i’r ALl’au ynglŷn â maint y cyllid sydd ar 
gael yn yr hirdymor i ganiatáu dull strategol, cyfun o fynd ati i ddatblygu’r isadeiledd. 
Un anhawster ynglŷn â’r cyhoedd yn dod wyneb yn wyneb â mapiau yw bod ALl’au yn 
gyndyn o godi gobeithion pobl ynglŷn â’r hyn mae modd ei gyflawni yn y tymor canol.  
Mae hyn, o bosibl, wedi arwain at ddiffyg uchelgais sy’n cael ei adlewyrchu mewn 
cynlluniau; eithr pan fo ALl’au heb fawr o hyder y bydd adnoddau ar gael, dydy hi 
ddim yn afresymol iddyn nhw gynllunio yn ôl hynny.  Efallai nad dyma oedd uchelgais 
y deddfu: ond mae’n sefyllfa ddealladwy o gofio mai ychydig y mae’r cyhoedd yn ei 
wybod am y broses a gall greu dryswch i ddefnyddwyr nad ydyn nhw’n gyfarwydd â’r 
modd y dylai’r sustem weithio. 

 
18. Camau gweithredu ar gyfer gwneud y ddeddf yn fwy effeithiol 

 
19. Mae’n ymddangos bod trafferthion wedi bod ynglŷn â chefnffyrdd a’r rhannu 

cyfrifoldebau rhwng gwahanol asiantaethau.  Mae galw am broses fwy clir yn y mater 
yma ynghyd ag eglurder ynglŷn â hawliau ALl’au i ymgynghori ynglŷn â newidiadau ar 
gefnffyrdd. 

20. Mae targedu’r aneddiadau mwyaf yn ymateb digon dealladwy i’r angen am sicrhau 
bod adnoddau prin yn cael eu defnyddio’n effeithiol. Serch hynny, mae iddo’r 
canlyniad gwrthnysig posibl bod cymunedau gwledig, bychain yn cael eu rhoi o’r 
neilltu lle bo angen wedi dod i’r golwg, ynghyd â chyfeirio ymdrechion at leoedd eraill 
lle nad yw’r anghenion mor ddwys.  Mae hyn yn arbennig o berthnasol yn achos y 
Gymru wledig lle bo cysylltiadau pentrefi bychain â chanolfannau mwy, dros bellterau 
fwy maith, dan anfatais, o bosibl. 

21. Mae angen hefyd am ragor o hyfforddiant a chefnogaeth ar draws amrediad o 
gylchoedd proffesyddol er mwyn cynyddu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth.  Mae’n 
fater hanfodol, o safbwynt llwyddiant y ddeddf, bod pob cyfundrefn yn deall y 
goblygiadau a’r manteision ar lefel corfforaeth. 

22. Mae gofyn am ragor o waith hefyd i sicrhau’r ALl’au ar fater cloriannu’r cynlluniau 
euraid eu safon ochr yn ochr â chynlluniau mwy manteisgar ond a allai fod yn fwy 
tebygol o gael eu cyflawni.  Er nad yw hi o fantais i neb i ddal ati i ddatblygu 
isadeiledd sy’n annigonol, ar y llaw arall, mae hi’n hanfodol eu bod nhw’n datrys y 
peryglon cyfredol, rhwystrau cysylltu, ac ati, yn briodol ac yn gymesur. Mae’n amlwg 
bod angen gwneud hyn yn gam tuag at gyflawni’r gofynion yn llawn ond mae angen 
iddo fod yn rhan o’r daith yr un pryd. Mae sicrwydd hirdymor ynglŷn â’r adnoddau a 
fydd ar gael yn elfen hanfodol arall ym mhroses cynllunio ar gyfer yr hirdymor. 
 

23. I ba raddau mae’r ddeddf yn werth am yr arian ac i ba raddau bydd hi’n 
parhau felly? 

 
24. Un feirniadaeth sydd wedi ei mynegi ynglŷn â’r broses yw mai ychydig iawn o 

adnoddau ychwanegol a ddaeth yn ei sgîl ac, o’r herwydd, rhaid oedd ailddosrannu 
adnoddau mewnol yr ALl’au. I bob diben, mae hyn wedi golygu symud oddi wrth 
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faterion gwaith datblygu llwybrau er mwyn dod i ben â phrosesau mapio ac archwilio.  
Dim ond os bydd yr adnoddau ychwanegol ar gael i wireddu’r uchelgais mae’r ddeddf 
yn ei fynegi y caiff y broses ei phrofi yn fuddsoddiad buddiol yn y pen draw. Yn y 
cyfamser, fodd bynnag, bu yn achos nifer o drafferthion y tymor byr. 

25. Bydd rhaid wrth gymorth cynlluniau incwm i gynnal y buddsoddiadau cyfalaf hyn – 
megis ymgyrchoedd newid ymddygiad a gwaith cynnal a chadw.  Mae’r ALl’au yn ei 
chael hi’n anodd cyllido unrhyw waith hyrwyddo lleol ac mae cyllidebau 
cyfathrebu/meithrin cysylltiadau wedi eu cwtogi’n sylweddol yn y rhan fwyaf o’r ALl’au.  
Mae hyn yn golygu bod y prosesau ymgynghori sydd wedi eu cynnal, ar brydiau, wedi 
ei chael hi’n anodd cyrraedd y tu hwnt i gylch y bobl weithgar a’r rhai sy’n deall yr hyn  
sydd ei angen ar weddill y gymuned i ddod yn fwy gweithgar. 

26. Onibai bod y broses newid ymddygiad yma’n rhedeg yn gyfochrog, mae perygl y bydd 
y ffaith fod yr isadeiledd heb ei datblygu a heb gael ei defnyddio rhyw lawer yn 
datblygu i fod yn ffon ar gyfer lladd ar y cynghorwyr am ei fod yn arwydd o fuddsoddi 
gwasraffus. Fe allai hynny gael effaith negyddol ar yr ymagwedd leol tuag at y math 
yma o waith. Oni fydd darpariaeth ar gyfer gwaith cynnal a chadw – a’r llwybrau’n 
dirywio -  dyna waethygu’r sefyllfa eto fyth. 

27. Mae manteision ehangach cymunedau mwy iach a rhagor o gymunedau wedi eu 
cysylltu i’w gweld yn aml mewn termau ariannol y tu hwnt i awdurdod lleol.  Yn hynny 
o beth fe ddylid rhoi ystyriaeth i’r effeithiau ariannol ehangach ac ystyried 
ailddosrannu cyllid o faes iechyd. 
 

28. Asesu effeithiolrwydd polisi ehangach teithio llesol o ran cynorthwyo ynglŷn 
â gwireddu gofynion Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, gan gynnwys y 
cynllun gweithredu ar deithio llesol: 

 
29. Roedd y Cynllun Gweithredu yn ddefnyddiol yng ngolwg yr awdurdodau lleol ar 

ddechrau’r broses am ei fod yn amlinellu’r ffordd roedd Llywodraeth Cymru’n bwriadu 
rhoi’r ddeddf ar waith. Daeth peth adborth i law i’r perwyl y gallai cynllun mwy 
hirdymor fod o fudd; pe bai modd cael arwydd o faint yr adnoddau a allai fod ar gael. 
Mewn rhai rhannau o’r DG mae swm/canran benodol o’r gyllideb trafnidiaeth yn cael ei 
neilltuo i’r mater yma ac fe allai rhyw arwydd o hynny yn y dyfodol fod yn ddefnyddiol. 
Byddai hynny’n anfon neges glir i’r awdurdodau lleol ynglŷn â phwysigrwydd y mater 
yma yng ngolwg Llywodraeth Cymru. 
 

30. Gweithrediadau Bwrdd Teithio Llesol 
 

 
31. Mae barn ar led y gallai’r bwrdd wneud y tro â chynrychiolaeth o blith ymarferwyr ym 

maes llywodraeth lleol yn ei weithgareddau ac y dylid, o leiaf, weld rhagor o bapurau’n 
cael eu dosbarthu ynghyd â darparu cyfleoedd i ddylanwadu ar y materion sy’n cael ei 
sylw. 
 

32. Ydy maes teithio llesol wedi ei gyfuno’n effeithiol yn rhan o bolisïau 
ehangach Llywodraeth Cymru a maes llywodraseth leol?: 
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33. Mae cyflwyno Deddf Llesiant a’r hyn mae hi’n ei ddeddfu yn mynnu bod newid o bwys 
mawr yn y modd mae pob asiantaeth gyhoeddus yn dirnad y materion hyn ac yn 
mynd i’r afael â nhw. Yn achos rhai awdurdodau penodol, mae yna symudiad at 
edrych ar bob gweithgaredd sy’n ymwneud â’r ffyrdd o safbwynt yr angen am 
ddirnadaeth o oblygiadau/cyfleoedd teithio llesol yng nghyd-destun gwaith cynnal a 
chadw neu ddatblygiadau newydd. Yn ychwanegol at hynny, fe ddylai’r gwaith ar 
ailwampio PCC, sydd i ddod yn fuan, roi mwy o sicrwydd i’r cynllunwyr ynglŷn â’r 
ymagwedd tuag at y pwnc hwn. Wrth gwrs, fe all yr anawsterau parthed hyfywedd 
tiroedd ar gyfer adeiladu - a‘r diffygion ynglŷn â chyflenwad ar gyfer pum mlynedd yn 
y rhan fwyaf o’r ardaloedd - fod yn rhan o’r anhawster ynglŷn â gofalu  bod yr 
isadeiledd angenrheidiol yno ar gyfer datblygiadau newydd. Mae hi’n hanfodol bod 
Corff yr Arolygwyr Cynllunio’n hyrwyddo gofynion teithio llesol pan fo apêl ynglŷn â 
chais cynllunio.  

34. Diau y bydd eisiau rhagor o sylw i ofalu bod amrediad o gylchoeddd proffesyddol yn 
deall gofynion y ddeddf - ac yn eu cyflawni - ar draws amrediad o asiantaethau a 
chylchoedd y trydydd sector i hwyluso hynt y rhaglen. Mae angen rhoi sylw i’r modd 
mae diwallu’r anghenion ynglŷn â’r hyfforddiant hyn fesul rhanbarth; fel bod gan yr 
ymarferwyr a’r cynghorwyr yr wybodaeth a’r medrau angenrheidiol. 

 

 

 

 

 

 

 
I gael rhagor o fanylion, cysylltwch â: 
 
Craig Mitchell 

Craig.mitchell@wlga.gov.uk 
 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru 
Tŷ Llywodraeth Leol 
Rhodfa Drake  
Caerdydd 
CF10 4LG 
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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.

EIS(5)-08-18(p6)
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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. 
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