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Annwyl Russell, 
 
Cyfeiriaf at eich llythyr dyddiedig 21 Hydref o ran y dystiolaeth a gyflwynwyd gan Gomisiynydd 
Traffig Cymru i Bwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 9 Hydref.  Diolch am y cyfle i 
gynnig sylwadau ar rannau o'i dystiolaeth. 
 
Roedd y fframwaith y cyfeiriwyd ato wedi'i roi ar waith cyn penodi Comisiynydd Traffig Cymru 
yn amser llawn ac felly ni roddwyd y cyfle i Lywodraeth Cymru ddylanwadu ar ei gynnwys.  
Fodd bynnag, nodaf fod Llywodraeth Cymru yn awyddus i chwilio am fewnbwn i unrhyw 
adolygiad o'r fframwaith yn y dyfodol, yn enwedig o ran yr effaith ar gyfrifoldebau Comisiynydd 
Traffig Cymru.  Rwy'n cydnabod pwysigrwydd datblygu a meithrin cydberthynas gadarnhaol 
â phawb sy’n gysylltiedig â’r fframwaith ynghyd â'r cyfle i gydweithredu a chynnig mewnbwn 
yn y dyfodol. 
 
Yn eich llythyr rydych yn cyfeirio at y seminarau bysiau a ddatblygwyd ac a gyflwynwyd ledled 
Cymru i weithredwyr cerbydau gwasanaeth cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd diweddar.  Fe 
gofiwch i mi lansio cynllun pum pwynt i gefnogi'r diwydiant bysiau yng Nghymru ym mis Hydref 
2016. Roedd hyn yn cynnwys uwchgynhadledd fysiau i gasglu safbwyntiau rhanddeiliaid yn 
y diwydiant, yn ogystal â rhoi cymorth hanfodol i weithredwyr bysiau drwy Busnes Cymru a 
Cyllid Cymru. 
 
Gwnaeth y seminarau gweithredwyr bysiau a gynhaliwyd yn 2017 a 2018 ledled Cymru roi 
cymorth hanfodol i weithredwyr bysiau a oedd yn cynnwys Busnes Cymru, Asiantaeth 
Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA), Comisiynydd Traffig Cymru a Llywodraeth Cymru.  
Diben y seminarau oedd addysgu cwmnïau bysiau ar weithdrefnau gweithio diogel, a rhoi 
cymorth busnes hanfodol ar gyfer datblygu cynaliadwy.  Roedd y seminarau hyn yn 
llwyddiannus. Rwy'n cydnabod yr angen i barhau â seminarau o'r fath a’u datblygu ymhellach 
ac i sicrhau bod yr holl weithredwyr cerbydau gwasanaethau cyhoeddus yn mynd iddynt.  
Rwy'n cydnabod hefyd fod angen dull gweithredu tebyg ar gyfer y diwydiant cerbydau 
nwyddau trwm yng Nghymru, ar sail diogelwch ffyrdd, yr economi a chynaliadwyedd a 
datblygu busnes.  Mae'r Comisiynydd Traffig eisoes wedi dweud bod oddeutu naw 
gweithredwr cerbydau nwyddau trwm ar gyfer pob un gweithredwr cerbydau gwasanaethau 
cyhoeddus.  Felly mae'n hanfodol ac yn ddilys bod y cymorth hwn yn cael ei gynnig a’i roi i'r 
diwydiant cerbydau nwyddau trwm hefyd.  Rwy'n bwriadu cydweithio â'r Comisiynydd Traffig 
newydd pan fydd yn cael ei benodi i ddatblygu’r rhaglen ymhellach a’i rhoi ar waith er mwyn 
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cynorthwyo’r diwydiannau cerbydau gwasanaethau cyhoeddus a cherbydau nwyddau trwm 
yng Nghymru. 
 
Fel y gŵyr y pwyllgor, rydym yn cynnal proses ddiwygio o ran cynllunio a chyflenwi 
gwasanaethau bysiau yng Nghymru a fydd yn cyfrannu at ein huchelgais o sicrhau 
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig aml-ddull, carbon isel ac o ansawdd uchel sy'n 
diwallu anghenion y cyhoedd sy'n teithio. Mae Bil Bysiau (Cymru) yn elfen allweddol o'r 
agenda ddiwygio hon. Bydd y Bil yn cynnwys darpariaethau yn ymwneud â threfniadau 
gweithio mewn partneriaeth gwell, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau sy'n cael eu 
cynnal gan awdurdodau lleol.   
 
Yn amlwg mae'r Comisiynydd Traffig yn chwarae rôl statudol allweddol yn y broses gofrestru 
bysiau. Gan fod gan Weinidogion Cymru a'r Cynulliad bellach gymhwysedd deddfwriaethol a 
gweithrediaeth gwell o ran cofrestru bysiau, byddwn wrth gwrs yn parhau i ystyried sut y 
gallai'r pwerau hyn gael eu defnyddio yn y dyfodol i wella darpariaeth gwasanaeth bysiau yng 
Nghymru.  Nid yw Traveline Cymru yn gorff statudol at y diben hwn ac felly nid yw'n gallu 
ysgwyddo swyddogaethau cofrestru bysiau a gyflawnir gan y Comisiynydd Traffig ar hyn o 
bryd.  Fodd bynnag, rwy'n awyddus i weithio gyda Chomisiynydd Traffig newydd Cymru pan 
fydd wedi'i benodi, i adolygu'r broses gofrestru bysiau ar hyn o bryd ac edrych ar gyfleoedd. 
 
Cafodd y Panel Adolygu Ansawdd Aer Annibynnol, sy'n anstatudol, ei benodi i roi cyngor 
annibynnol arbenigol i Lywodraeth Cymru ar gynlluniau awdurdodau lleol i sicrhau 
cydymffurfio brys â gwerthoedd terfyn nitrogen deuocsid.  Mae'r Panel yn cynnwys aelodau 
o swyddogion Llywodraeth Cymru ac aelodau allanol, gydag amrywiaeth o arbenigedd sy'n 
cynnwys trafnidiaeth, ansawdd aer, iechyd ac ymchwil gymdeithasol. 
 
Mae'r Cylch Gorchwyl yn ei wneud yn ofynnol i'r Panel graffu'n ddiduedd ar y dystiolaeth a 
rhoi cyngor i Lywodraeth Cymru ar unrhyw gyfyngiadau a sut i reoli'r rhain o fewn yr amser 
sydd ar gael.  
 
Mae dogfennau cynlluniau'r awdurdodau lleol yn cael eu rhannu â'r panel at ddibenion craffu 
14 diwrnod cyn y cyfarfodydd, ac mae'r aelodau'n cwblhau asesiad rhestr gyfeirio yn cynnwys 
yr amrywiaeth eang o agweddau achos busnes a thechnegol. Mae unrhyw faterion sylweddol 
a gaiff eu codi gan y panel yn cael eu rhannu â'r awdurdodau lleol er mwyn iddynt eu hystyried 
ac ymateb iddynt.  Lle y bo angen, mae'n ofynnol i awdurdodau lleol gynnal asesiad pellach 
neu roi cyngor manwl ychwanegol i sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn gallu bod yn hyderus 
bod y cynlluniau'n ddigon cadarn. 
 
Rwy'n deall y bydd cyngor pellach i ddilyn gan y Panel i Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a 
Materion Gwledig ddiwedd mis Tachwedd o ran cynllun terfynol diwygiedig Cyngor Caerdydd 
a gyflwynwyd ym mis Hydref. Bydd y panel hefyd yn ystyried cynllun diwygiedig Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Caerffili ym mis Mawrth a bydd cyngor pellach yn cael ei rannu â'r Gweinidog 
yn fuan wedi hynny. 
 
Rwy'n cydnabod bod Nick Jones eisoes wedi rhoi ei safbwyntiau ar gyfleoedd yn y dyfodol 
sy’n ymwneud â Chomisiynydd Traffig Cymru a gafodd eu cynnwys yn ei adroddiadau 
blynyddol ac yn ei adroddiad wrth ymadael diweddar.  Fodd bynnag, rwy'n croesawu'r cyfle 
hefyd i weithio gyda Llywodraeth y DU a chyrff perthnasol eraill, gan gynnwys Comisiynydd 
Traffig newydd Cymru pan fydd wedi'i benodi, i edrych ar y cyfleoedd sydd ar gael ar gyfer 
gwella synergedd a chydweithio'n agosach, a fydd yn cynnwys bwrw ati o ddifri i edrych ar 
ansawdd y gwasanaeth a ddarperir i bobl Cymru. 
 
 
 
 



Gobeithiaf fod yr ymateb uchod yn egluro fy safbwyntiau ar y materion a godwyd gennych. 
 
Yn gywir,  
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