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Annwyl Russell 
 
Yn dilyn y Papur Gwyn ar Wella Trafnidiaeth Gyhoeddus, mae fy swyddogion wedi bod 
yn gweithio i ddatblygu'r cynigion ar gyfer y Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru) a 
gafodd ei gyflwyno heddiw. 
 
Cyhoeddodd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ymateb i'r Papur Gwyn ym mis 
Mehefin 2019, gan wneud nifer o argymhellion. Yng Nghyfarfod y Pwyllgor ar 12 
Chwefror 2020 gwnaethom drafod nifer o'r meysydd yr oedd y Pwyllgor wedi gwneud 
argymhellion yn eu cylch yn ei adroddiad, gan gynnwys tacsis a cherbydau hurio 
preifat, gweithio rhanbarthol, prisiau siwrnai consesiynol gorfodol a'r Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol drafft.  Yn dilyn cyflwyno'r Bil, hoffwn i achub ar y cyfle i roi diweddiad ichi 
ac ymateb i'r argymhellion na chawsant eu trafod yn ystod y cyfarfod ar 12 Chwefror. 
 
Mewn ymateb i Argymhelliad 3, mae gwaith wedi bod yn mynd rhagddo i ddatblygu 
dogfen weledigaeth sy'n amlinellu cynigion ehangach Llywodraeth Cymru ar gyfer 
gwasanaethau bysiau yng Nghymru. Fel Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth, fy 
ngweledigaeth ar gyfer bysiau yw sicrhau bod y buddsoddi mewn gwasanaethau 
bysiau yng Nghymru yn cynnig rhwydwaith sefydlog a chydgysylltiedig o 
wasanaethau ar gyfer teithwyr, sydd wedi'i lawn integreiddio â dulliau trafnidiaeth 
gyhoeddus eraill, yn ddibynadwy, yn fforddiadwy ac yn hygyrch. Wrth galon y 
weledigaeth mae ein huchelgais i gynyddu'r defnydd o fysiau yng Nghymru. Bydd 
hyn yn dda ar gyfer cymunedau, yn dda ar gyfer yr amgylchedd, yn dda ar gyfer yr 
economi ac yn dda ar gyfer Cymru.  Mae crynodeb o'r weledigaeth ynghlwm wrth y 
llythyr hwn er gwybodaeth ichi.  
 
Mewn perthynas ag Argymhelliad 2, lleisiodd y Pwyllgor bryderon nad oedd y sector 
trafnidiaeth gymunedol yn cael ei ystyried yn y Papur Gwyn, ac nad yw'n glir sut y 
byddai darpariaethau'r Bil yn berthnasol i'r sector. Ni fydd y newidiadau deddfwriaethol 
arfaethedig a amlinellir yn y Papur Gwyn, ac a gafodd eu datblygu ar gyfer y Bil, yn 
berthnasol i'r sector trafnidiaeth gymunedol, ac o ganlyniad ni chyfeiriwyd yn benodol 

mailto:Gohebiaeth.Ken.Skates@llyw.cymru
mailto:Correspondence.Ken.Skates@gov.wales
mailto:Russell.George@assembly.wales


at y sector yn y Papur Gwyn.  Fodd bynnag, cyfrannodd y Cyrff Trafnidiaeth 
Gymunedol at y proses ymgynghori a gynhaliwyd yn 2019, ac mae Llywodraeth Cymru 
yn llawn ymwybodol o'r rôl hanfodol y mae trafnidiaeth gymunedol yn ei chwarae wrth 
ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth effeithlon ac effeithiol yng Nghymru, ac yn llawn 
gydnabod mai trafnidiaeth gymunedol yw asgwrn cefn y rhwydwaith trafnidiaeth mewn 
rhai ardaloedd. 
 
Bydd gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol yn chwarae rôl hanfodol yn y gwaith o 
ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus a bysiau yng Nghymru yn y dyfodol. 
Dyna pam mae un o'n tri phrosiect peilot ar gyfer Trafnidiaeth Integredig ac Ymatebol 
yw ymchwilio i'r ffordd a gellir estyn y gwasanaethau gwerthfawr sy'n cael eu darparu 
ar gyfer cymunedau, er mwyn cynnig gwasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus hyblyg. 
Mae'r prosiect peilot hwn yn bartneriaeth rhwng Trafnidiaeth Cymru, Cyngor Sir Penfro, 
Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro a'r Gymdeithas Trafnidiaeth 
Gymunedol (Cymru). Mae'r prosiect yn gwella gwasanaethau trafnidiaeth gymunedol 
presennol i ddarparu trafnidiaeth gyhoeddus effeithiol ar gyfer pobl o amgylch Tyddewi. 
Bydd canlyniadau'r prosiect yn cael eu dadansoddi a byddant yn sail i'r gwaith o 
ddatblygu dulliau teithio ymatebol yn ystod y blynyddoedd nesaf. 
 
Mewn perthynas ag Argymhelliad 4, argymhellodd y Pwyllgor y dylai Llywodraeth 
Cymru gyhoeddi canllawiau drafft ar fasnachfreinio ochr yn ochr â'r Bil.  Rydym yn 
cydnabod pryderon rhai rhanddeiliaid allweddol mewn perthynas ag effaith bosibl 
masnachfreinio; felly mae darparu canllawiau manwl ac effeithiol yn ofyniad sy'n 
hanfodol i'n cynigion deddfwriaethol. Ein bwriad yw i'r canllawiau gael eu datblygu 
mewn partneriaeth â'r rhanddeiliad hynny, a bydd angen amser a gwaith manwl ar y 
canllawiau i sicrhau y byddant yn gadarn ac yn addas i'r diben. O'r herwydd, ni fyddwn 
ni mewn sefyllfa i gyhoeddi canllawiau drafft ochr yn ochr â'r Bil.  

Fodd bynnag, mae'r Memorandwm Esboniadol yn amlinellu'n fanwl y ffordd y gallai 
masnachfreinio weithio a sut y gellid defnyddio'r pwerau yn y Bil.  Yn ogystal, mae 
Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer y Bil yn amlinellu'r rheoliadau a'r canllawiau a 
fydd yn cyd-fynd â'r darpariaethau masnachfreinio a'r hyn y byddant yn eu cyflawni. 
Cafodd y dogfennau hyn eu cyflwyno fel rhan o’r broses o gyflwyno’r Bil, ac maent yn 
rhoi gwybodaeth fanwl i helpu Cynulliad Cenedlaethol Cymru ac eraill i ddeall y ffordd 
ein bod yn disgwyl i bwerau masnachfreinio weithio yn y dyfodol. Mae Datganiad o 
Fwriad y Polisi yn cael ei anfon atoch chi ar wahân.  

Mae hefyd yn bwysig nodi nad yw'r Bil yn rhagnodi pryd y dylid defnyddio 
masnachfreinio (neu unrhyw fesur arall). Mewn perthynas â masnachfreinio, bydd yn 
ofynnol i bob awdurdod baratoi achos busnes sy'n ystyried anghenion eu 
hardal(oedd) a'r risgiau a'r effeithiau cysylltiedig os yw masnachfreinio'n cael ei 
ystyried yn opsiwn ar gyfer mynd i'r afael â'r anghenion hyn. Bydd yr achos busnes 
hefyd yn destun archwiliad annibynnol i sicrhau bod y wybodaeth y mae wedi'i seilio 
arni o ansawdd digonol ac wedi cael ei dadansoddi'n drwyadl.  

Fel y nodwyd eisoes, bydd angen gwaith manwl wrth ddatblygu'r canllawiau ar 
fasnachfreinio. Yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol mewn cysylltiad â'r 
gwaith o baratoi'r canllawiau, bydd hefyd ymgynghoriad llawn ar y canllawiau cyn 
iddynt gael eu cyhoeddi. Mae rhai darpariaethau yn y Bil yn rhoi dyletswydd ar 
Lywodraeth Cymru i lunio canllawiau, a bydd yr ymgynghoriad ar y canllawiau drafft 
yn rhoi'r cyfle i Gynulliad Cenedlaethol Cymru a rhanddeiliaid allweddol gyfrannu 
rhagor o fewnbwn at y canllawiau a dylanwadu ar y cynnwys terfynol.  

I helpu i ddeall y Bil a'r hyn y bydd y ddeddfwriaeth yn ei gyflawni, rydym wedi darparu 
Canllaw Cymunedol sy'n rhoi trosolwg o bob un o'r darpariaethau a sut y gallent gael 
eu defnyddio i wella gwasanaethau. Rydym wedi cyhoeddi'r canllawiau ar wefan 



Llywodraeth Cymru. Mae'r canllawiau ar gael yn y ddolen ganlynol:  Bil Gwasanaethau 
Bysiau Cymru Canllaw-i-gymunedau 
 
Yn ogystal â'r costau a'r effeithiau cadarnhaol a amlinellir yn yr Asesiad Effaith 
Rheoleiddiol, rydym hefyd wedi ystyried nifer o effeithiau eraill y mae'n bosibl y bydd y 
ddeddfwriaeth yn eu cael mewn Asesiad Effaith Integredig (AEI).  Mae crynodeb o'r 
AEI wedi cael ei gynnwys ym Mhennod 9 o'r Memorandwm Esboniadol. Rydym hefyd 
wedi cyhoeddi'r AEI llawn ar wefan Llywodraeth Cymru.  Mae'r AEI ar gael yn y ddolen 
hon: Bil Gwasanaethau Bysiau Cymru Asesiad Effaith Integredig 
 
Rwy'n falch iawn o fod wedi cyflwyno'r bil hwn, a chredaf fod y ddeddfwriaeth hon yn 
gam pwysig yn ein dull ar gyfer trawsnewid gwasanaethau bysiau yng Nghymru. 
Edrychaf ymlaen at weithio gyda'r Pwyllgor wrth iddo ystyried y Bil yn ystod y misoedd 
nesaf.  
 
Yn gywir  
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