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Mae ceir wedi diflannu oddi ar y strydoedd dros nos, gan wneud i ffwrdd â 
thagfeydd traffig yn syth bin, sydd wedi arwain at fuddion sylweddol o ran 
ansawdd aer. Mae pobl wedi hawlio’r strydoedd yn ôl, gyda mwy o bobl yn 
cerdded a beicio ar gyfer hamdden a gorchwylion dyddiol – ac mae nifer o’r rhain 
yn bobl nad ydynt wedi bod ar gefn beic ers tro! Mae ein plant yn gallu chwarae, 
cerdded a beicio’n fwy diogel gan fod llai o draffig ar y ffyrdd. Mae pawb yn 
byw’n lleol – yn gweithio o gartref, yn teithio pellteroedd byr (a hynny dim ond 
pan fo angen), yn cefnogi siopau a busnesau lleol. Golyga hyn fod mwy o amser 
gan unigolion a arferai fod yn rhy brysur, ac mae’n hwb i’r economi leol. Mae 
yna arwyddion hefyd fod byd natur yn elwa, gan roi inni strydoedd glasach, aer 
glanach ac amgylchedd mwy gwydn.

Gwyddom fod hwn yn drobwynt yn ein hanes a bydd rhai o’r newidiadau 
rydym wedi’u gwneud nawr yn aros gyda ni am oes. Er ein bod yn 
cydnabod bod yr argyfwng iechyd presennol yn creu heriau sylweddol 
i’r sector trafnidiaeth, credwn fod cyfle mawr hefyd i sbarduno newid 
moddol yn y ffordd rydym yn teithio er lles ein dyfodol. 

Ynghyd â’r cyfleoedd, mae risgiau hefyd, ac mae’n bwysig sicrhau na chaiff neb 
ei adael ar ôl yn y cyfnod hwn o newid a thrawsnewid mor gyflym. Mae nifer fawr 
o gymunedau gwledig eisoes mewn perygl o fod yn ynysig ac mae newidiadau i 
ddarpariaeth trafnidiaeth yn effeithio’n anghyfartal ar grwpiau a dangynrychiolir, 
felly rhaid inni sicrhau bod y rhwydwaith trafnidiaeth sy’n tyfu allan o’r argyfwng 
hwn yn un sy’n cefnogi ei holl ddefnyddwyr.

Mae Transform Cymru yn hyrwyddo gweledigaeth sy’n cysylltu cymunedau ledled 
Cymru trwy rwydwaith trafnidiaeth sy’n gynaliadwy, yn fforddiadwy, yn gynhwysol 
ac yn ddiogel, ac sy’n diwallu anghenion bob teithiwr, waeth beth fo’u hoedran, 
cefndir neu allu.  

Fel cynghrair, rydym yn ymroddedig i weithio gyda Llywodraeth Cymru, 
Trafnidiaeth Cymru ac Awdurdodau Lleol i wireddu’r weledigaeth hon i 
bobl Cymru.

Mae’r cyfyngiadau symud yn sgil y coronafeirws wedi gorfodi 
pobl i newid y ffordd maen nhw’n byw eu bywydau, gan adael y 
tŷ am ychydig o resymau penodol iawn yn unig. Er bod hyn wedi 
bod yn ergyd i’r sector trafnidiaeth wrth i bobl weithio o gartref 
ac aros yn eu cymunedau eu hunain, mae’n cynnig pwynt 
ailosod, pwynt sy’n rhoi inni gyfle i greu newid parhaol mewn 
ffordd na allem fod wedi’i ddychmygu ychydig fisoedd yn ôl.



TRANSFORM CYMRU:  Gweledigaeth trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer Cymru ar ôl codi’r cyfyngiadau symud 

Er mwyn gwireddu ein gweledigaeth, rydym yn galw 
ar awdurdodau i ymrwymo i’r 7 cam canlynol:

     Annog pobl i aros yn lleol
Un o’r prif bethau’r oeddem yn galw amdanynt cyn yr argyfwng hwn oedd 
lleihau’r angen i bobl deithio. Mae’r cyfyngiadau symud wedi gwneud i bawb 
sylweddoli bod y teithiau pell i’r gwaith a gormodedd o deithiau yn y car yn 
ddiangen a bod llawer ohonom yn gallu gwneud yr un swydd wrth aros yn ein 
cymuned leol. Hoff em i hyn barhau, ac er ein bod yn cydnabod na fydd pawb 
yn dymuno parhau i weithio o gartref, mae cyfl e yma i bobl aros yn agos i’w 
cartrefi  a galw ar yr awdurdodau i ddatblygu canolbwyntiau cymunedol a 
hyrwyddo arferion gwaith modern.

      Darparu mwy o le i gerdded a beicio
Mae’r argyfwng iechyd cyhoeddus enfawr hwn wedi arwain at gynnydd yn y 
nifer o bobl sy’n cerdded a beicio, ac wedi amlygu cyn lleied o le sydd ar gael 
i wneud hynny. Mae nifer o ddinasoedd ym mhedwar ban byd yn gweithredu 
i fynd i’r afael ag ailddyrannu llwybrau diogel ar gyfer teithio llesol. Rydym 
yn galw ar yr awdurdodau i weithredu nawr i roi dewis arall dichonol heblaw 
teithio mewn ceir pan fydd y cyfyngiadau symud wedi cael eu codi.

     Adennill hyder teithwyr mewn trafnidiaeth gyhoeddus
Mae hyder y cyhoedd mewn trafnidiaeth gyhoeddus wedi dioddef ergyd 
galed ac mae’n debygol bydd y lleihad yn nifer y teithwyr yn parhau am 
beth amser oherwydd bod angen cadw pellter cymdeithasol. Fel cynghrair, 
trafnidiaeth gyhoeddus yw ein hopsiwn o ddewis o hyd ar gyfer y rhai nad 
oes ganddynt fodd arall o deithio neu’r rhai sy’n teithio’n bellach a dylid 
darparu gwasanaethau mewn ff ordd sy’n diwallu anghenion y teithiwr, 
hyd yn oed yn y byd fydd ohoni wedi i’r cyfyngiadau symud ddod i ben. 
Mae gwasanaethau bysiau a rheilff yrdd yn rhan hanfodol o gyfl awni newid 
moddol a dylid rhoi mesurau ar waith i ddiogelu’r gwasanaethau hyn nawr 
ac yn y dyfodol. Gofynnwn i’r awdurdodau gefnogi gwasanaethau i ddal ati 
i ddarparu, ac iddynt weithio gyda’r diwydiant i adfer fel bod trafnidiaeth 
gyhoeddus yn parhau i fod yn opsiwn dichonol.
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     Cefnogi atebion trafnidiaeth arloesol 
Nid yw’r ffordd y caiff gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus eu darparu’n addas 
i’w pwrpas mwyach, ac mae hefyd amrywiaeth o opsiynau trafnidiaeth newydd 
ar gael heddiw a allai ddiwallu anghenion pobl a chymunedau’n well. Rydym 
am i Lywodraeth Cymru sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer arloesedd trafnidiaeth, 
trafnidiaeth sy’n ymateb yn benodol i’r galw, modelau rhannu trafnidiaeth, a 
micro-gerbydau fel dewis amgen cyflym ac effeithlon yn lle ceir preifat. 

       Sicrhau mynediad o’r cychwyn cyntaf 
Mae gormod o wasanaethau’n cael eu datblygu heb feddwl o gwbl am sut 
gellir cysylltu pobl. Caiff stadau tai, ysbytai a meddygfeydd eu hadeiladu ar 
safleoedd cyfleus ond mewn lleoliadau anghyfleus. Mae’r datblygiadau hyn 
yn ffafrio’r car preifat ac nid yw’r math hwn o ddatblygiad yn gynaliadwy. 
Gwelwn hefyd nifer o rwystrau ffisegol ar y rhwydwaith trafnidiaeth ac yn ein 
trefi a’n dinasoedd sy’n golygu na all rhai grwpiau yn ein cymdeithas deithio’n 
gynaliadwy. Mae llawer o opsiynau teithio’n anodd neu’n anhygyrch i bobl 
anabl. Er mwyn creu system drafnidiaeth gyfartal, rydym yn galw am ‘fynediad 
o’r cychwyn cyntaf’ i sicrhau bod gwasanaethau’n hawdd i bawb eu cyrraedd.  

       Cymryd camau i ddeall ymddygiad 
Mae ymddygiad eisoes wedi newid yn sylweddol ac rydym am i bobl barhau 
i wneud dewisiadau cynaliadwy am y ffordd y maent yn teithio. Wrth i’r 
cyfyngiadau symud gael eu llacio, mae yna berygl y bydd pobl yn ffafrio 
cerbydau preifat ar gyfer eu siwrneiau o ddydd i ddydd. Hoffem weld camau’n 
cael eu cymryd i sicrhau ein bod yn deall y dewisiadau mae pobl yn eu 
gwneud a sut gellir dylanwadu arnynt i atal cynnydd yn nefnydd ceir. 

       Gweithio gyda chymunedau i ddatblygu atebion 
Rydym wedi bod yn dylunio atebion wedi’u seilio ar ddymuniadau ac 
anghenion y car preifat yn rhy hir, yn hytrach na’u seilio ar anghenion 
cymunedau. Er mwyn creu newid gwirioneddol yn ymddygiad pobl, rhaid 
rhoi pobl wrth galon y broses ddylunio. Rydym yn galw am ymrwymiad 
gan awdurdodau i sicrhau bod cymunedau’n cymryd rhan yn natblygiad 
gwasanaethau er mwyn sicrhau eu bod yn diwallu anghenion lleol.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn aelod o  
Transform Cymru?   
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Dangoswch eich cefnogaeth trwy ein dilyn ni  
@CymruTransform a thrwy rannu’r weledigaeth hon.


