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Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA) yw’r 
gymdeithas aelodaeth genedlaethol ar gyfer 
gweithredwyr cludiant cymunedol yn Lloegr, Yr 
Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Gweledigaeth y CTA yw “Gweld cludiant 
cymunedol yn ffynnu ar draws Lloegr, Yr Alban, 
Cymru a Gogledd Iwerddon fel bod modd i bobl 
fyw’n annibynnol, cymryd rhan yn eu cymuned 
a medru cyrchu addysg, cyflogaeth, iechyd a 
gwasanaethau eraill”. 

Cenhadaeth y CTA yw arwain a chefnogi cludiant 
cymunedol er mwyn iddo fod yn llwyddiannus ac 
yn gynaliadwy ym mhob rhan o Loegr, Yr Alban, 
Cymru a Gogledd Iwerddon trwy:

 ● Arweiniad gwleidyddol: Hyrwyddo cludiant 
cymunedol a dylanwadu ar ddatblygu gwell 
strategaeth, polisi, rheolau a buddsoddi ar bob 
lefel o’r llywodraeth.

 ● Gwaith ymarferol: Dadlau dros safonau uchel 
o ran ymarfer a darparu cyngor, gwybodaeth, 
hyfforddiant a chefnogaeth ymarferol sy’n 
gymorth i gludiant cymunedol wrth iddo weithio 
tuag at y safonau hyn.

Ein nod felly yw cryfhau gwaith ein haelodau 
sy’n cynnwys sefydliadau gwirfoddol a 
chymunedol, elusennau, mentrau cymdeithasol 
a chydweithredol a’u galluogi i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd uchel i’r rhai sy’n 
dibynnu ar gludiant cymunedol am lawer o 
resymau.

Mae CTA Cymru’n gweithio i gefnogi ei aelodau 
yng nghymru trwy ei swyddfeydd yn Abertawe 
a’r Rhyl. Mae Adran Economi, Gwyddoniaeth 
a Thrafnidiaeth (DEST) Llywodraeth Cymru’n 
darparu cyllid craidd i CTA Cymru fel y corff 
sy’n cynrychioli’r sector cludiant cymunedol yng 
nghymru. Mae’r cyllid yn galluogi CTA Cymru i 
gyflwyno cynllun cefnogi a datblygu gwasanaethau 
a gytunwyd i sefydliadau cludiant cymunedol 
newydd a phresennol ar draws y wlad. Hefyd, 
rydym yn gwasanaethu o ran dadlau dros y sector 
cludiant cymunedol yng nghymru a’i hyrwyddo.

2.1. Beth yw cludiant cymunedol?

Mae cludiant cymunedol yn ymwneud â darparu datrysiadau hyblyg, hygyrch ac ymatebol i anghenion 
cludiant lleol sydd heb eu diwallu ac yn aml, dyma’r unig ddull cludo ar gyfer rhai grwpiau o ddefnyddwyr. 
Gan ddefnyddio popeth o fopedau i fysiau mini, mae gwasanaethau nodweddiadol yn cynnwys 
cynlluniau ceir gwirfoddol, gwasanaethau bysiau cymunedol, cludiant i’r ysgol, cludiant i’r ysbyty, galw’r 
gyrrwr, olwynion i’r gwaith a gwasanaethau llogi i grwpiau. Mae cludiant cymunedol o fudd i’r rhai a 
fyddai, fel arall, wedi’u hynysu neu eu heithrio ac yn fodd iddynt fyw’n annibynnol, cymryd rhan yn eu 
cymunedau a chyrchu addysg, cyflogaeth, iechyd a gwasanaethau eraill.

Mae’r term ‘cludiant cymunedol’ yn cwmpasu amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys:

YnGHYLCH Y CTA
Y SECTOR CLUDIAnT 
CYMUnEDOL

Cynlluniau ceir cymunedol: mae 
gwirfoddolwyr yn gyrru eu ceir eu hunain i 
gludo teithwyr unigol sydd yn aml yn methu â 
theithio trwy ddulliau eraill oherwydd anabledd, 
salwch neu ddiffyg cludiant cyhoeddus. Mae 
rhai gweithredwyr yn berchen ar gerbydau 
(sydd weithiau’n hygyrch) sydd ar gael yn ôl 
trefniant gyrru eich hun.

Cludiant grŵp: mae grwpiau cludiant cymunedol 
yn rhoi cerbydau - bysiau mini hygyrch yn aml 
- a gyrwyr ar log er mwyn mynd ag aelodau 
grwpiau gwirfoddol ar deithiau. Fel arall, gall 
grwpiau gwirfoddol ddefnyddio eu gyrwyr eu 
hunain. Mae’r rhain yn cael eu cyflawni o dan 
drwyddedau adran 19 ym Mhrydain Fawr a 
thrwyddedau 10b yng ngogledd Iwerddon.

Gwasanaethau bws cymunedol: gwasanaethau 
cludiant sy’n ymateb i’r galw neu’n dilyn llwybrau 
penodol, ar gael i’r cyhoedd, yn gweithredu lle 
nad yw llwybrau bws masnachol yn hyfyw ac yn 
rhedeg o dan drwyddedau adran 22 (ddim yn 
gymwys yng Ngogledd Iwerddon).

Shopmobility: rhoi cadeiriau olwyn a sgwteri 
symudedd ar fenthyg neu ar log i ganiatáu i 
deithwyr anabl deithio o amgylch y siopau pan 
fyddan nhw’n ymweld â’r dre leol.

Broceriaeth cerbydau: mae sefydliadau 
cludiant cymunedol yn rheoli rhannu nifer o 
gerbydau sy’n berchen i nifer o sefydliadau 
er mwyn gwneud y gorau o’r gwasanaethau y 
gellir eu darparu.

Olwynion i’r Gwaith: rhoddir sgwteri 
ar fenthyg i bobl sy wedi’u hynysu’n 
ddaearyddol (pobl ifanc yn aml) er mwyn eu 
galluogi i fynd i’r gwaith, prentisiaethau neu 
hyfforddiant. 

Gwasanaethau galw’r gyrrwr o ddrws i 
ddrws: gwasanaethau yw’r rhain ar gyfer 
unigolion sy’n methu neu’n ei chael hi’n 
anodd defnyddio neu gyrchu gwasanaethau 
cludiant prif ffrwd. Fel arfer mae pobl yn 
cael eu codi o’u cartrefi a’u gadael wrth eu 
cyrchfan fel y feddygfa neu’r ganolfan siopa. 
Bydd pob cerbyd yn cludo nifer o deithwyr ac 
yn mynd yn ôl ac ymlaen i leoedd gwahanol. 
Mae’r rhain yn cael eu rhedeg o dan 
drwyddedau adran 19 ym Mhrydain Fawr a 
thrwyddedau 10b yng ngogledd Iwerddon.

Mae’r CTA yn adeiladu cronfa ddata ar-lein o 
ddarparwyr CC, sydd ar gael yn  
http://www.ctonline.org.uk/search/.
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Dyma ail adroddiad ‘Cyflwr y Sector’ y CTA ar 
gyfer Cymru. Cyhoeddwyd yr adroddiad cyntaf 
yn haf 20101 gyda’r nod o wella ein dealltwriaeth 
o’r sector cludiant cymunedol ar draws y wlad. 
Byddai modd ei rannu, wedyn, gyda chyllidwyr, 
gwneuthurwyr polisi a rhanddeiliaid.

Yn gefndir i’r adroddiad hwn, mae’n gyfnod o 
ansicrwydd i’r sector cludiant cymunedol, yn 
rhannol oherwydd newidiadau i’r modd y cyllidir 
cludiant yng nghymru ar gyfer 2014-15 ond hefyd 
oherwydd yr heriau parhaus a wynebir gan y 
sector cludiant cymunedol o ystyried y pwysau 
economaidd ehangach. 

Diben yr adroddiad hwn yw gosod y cyd-destun 
ar gyfer cludiant cymunedol yng nghymru. Mae’n 
gosod y cyd-destun gwleidyddol a chymdeithasol 
y mae cludiant cymunedol yn gweithredu ynddo 
ac yn nodi’r heriau a wynebir gan y sector ar hyn 
o bryd. Cefnogir y naratif yn yr adroddiad hwn gan 
ddata a gasglwyd gan y CTA yng nghymru.

Cynhaliwyd ymchwil benodol ar gyfer yr adroddiad 
hwn gan CTA Cymru yn ystod 2013. Archwiliodd 
nifer o feysydd er mwyn asesu cyflwr y sector 
cludiant cymunedol ar draws Cymru: sefydliadau 
a’u gwasanaethau, aelodaeth drefniadaethol, 
teithiau a cherbydau, gweithwyr cyflogedig a 
gwirfoddolwyr, cyllid a heriau i’r dyfodol. 

Mae’r adroddiad hwn yn adeiladu darlun mwyfwy 
manwl o faint a chwmpas y sector cludiant 
cymunedol a gaiff ei ddefnyddio i hysbysu gwaith 
y CTA yng nghymru. Bydd yr wybodaeth a gesglir 
yn fodd i CTA Cymru ddatblygu sail tystiolaeth 
gadarn a chynhwysfawr at y dyfodol er mwyn 
monitro effaith unrhyw newidiadau cyfreithiol, 
ariannol neu eraill ar y sector. Bydd y casgliadau 
hyn yn fodd i’r CTA yng nghymru ganolbwyntio 
ei ymdrechion ar y materion hynny sy’n effeithio 
fwyaf ar y sefydliadau sy’n aelodau ohono a’r rhai 
sy’n defnyddio eu gwasanaethau. 

Hefyd bydd yr adroddiad hwn yn gymorth o 
ran codi proffil y sector cludiant cymunedol 
ac yn gwneud tipyn i ddangos hyd a lled ei 
wasanaethau, maint a chyfraniad economaidd y 
sector, yn ogystal ag amlygu’r rôl werthfawr y mae 
gwirfoddolwyr yn ei chwarae.

CYFLWYnIAD I’R 
ADRODDIAD

2.2. Pam cludiant cymunedol?

Mae cludiant cymunedol yn ymwneud â darparu 
atebion hyblyg ac ymatebol i anghenion cludiant 
lleol sydd heb eu diwallu, ac yn aml dyma’r unig 
ffordd y gall grwpiau o ddefnyddwyr penodol gyrchu 
ystod o wasanaethau hanfodol. Gan fod cludiant 
cymunedol yn cael ei reoleiddio o dan reolau 
gwahanol i wasanaethau bysiau ‘confensiynol’, mae 
mewn sefyllfa dda iawn i gamu i mewn pan na fydd 
gwasanaethau confensiynol ar gael neu’n hyfyw. O 
ganlyniad, gall ddarparu’r cysylltedd sydd ei angen 
i gyrraedd amrywiaeth o gyrchfannau i grwpiau o 
bobl a fyddai wedi eu hynysu neu eu heithrio fel 
arall. Gall ddefnyddio neu addasu unrhyw gerbyd 
sy’n cludo teithwyr i wneud pethau eithriadol, 
bob amser at ddiben cymdeithasol ac er budd 
cymunedol – byth am elw.

Mae cludiant cymunedol o fudd i’r rhai a fyddai, fel arall, 
wedi’u hynysu neu eu heithrio ac yn fodd iddynt fyw’n 
annibynnol, cymryd rhan yn eu cymunedau a chyrchu 
addysg, cyflogaeth, iechyd a gwasanaethau eraill.

1 http://www.ctauk.org/UserFiles/Documents/In%20Your%20
Area/Wales/Front%20Cover/The%20CTA%20State%20
of%20the%20Sector%20Report%20for%20Wales%20
2010%20Final.pdf
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Y SECTOR CLUDIAnT 
CYMUnEDOL YnG nGHYMRU

Mae gweithredwyr 
cludiant cymunedol wedi’u 
gwasgaru’n gyfraneddol 
ar draws ardaloedd yr 
awdurdodau lleol cyfredol yng 
nghymru, er bod y ganran 
uchaf o wasanaethau cludiant 
cymunedol yn cael eu 
rhedeg oddi mewn i Bowys 
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5.4% 10.8% 6.8% 8.1% 14.9% 13.5% 9.5% 14.9% 10.8% 14.9% 10.8% 8.1% 5.4% 10.8% 9.5% 13.5% 32.4% 8.1% 13.5% 9.5% 12.2% 9.5% 5.4%

Mae gan y CTA yng nghymru 114 o sefydliadau 
cludiant cymunedol wedi’u cofrestru fel aelodau, gan 
amrywio o grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau 
cymdeithasol a chymdeithasau cydfuddiannol i 
awdurdodau lleol. 

4.1. Ble mae sefydliadau cludiant 
cymunedol yn gweithredu yng nghymru?

Yn ôl ymchwil ddiweddaraf y CTA yng nghymru2, dim 
ond 9% o’r sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau 
mewn ardaloedd trefol yn unig. Mae hyn yn arwydd 
o’r lefelau cynyddol o angen a brofir gan gymunedau 
gwledig mwy ynysig ac yn adlewyrchu natur wledig 
Cymru. Mae sefydliadau cludiant cymunedol yng 
nghymru’n darparu gwasanaethau mewn ardaloedd 
gwledig yn bennaf, gyda 34% o sefydliadau 
cymunedol yn darparu gwasanaethau mewn 
ardaloedd gwledig yn unig a 55% yn darparu eu 
gwasanaethau ar draws ardaloedd gwledig a threfol. 

Yng nghymru mae 55% 
o sefydliadau cludiant 
cymunedol yn darparu 
gwasanaethau ar draws 
amgylcheddau gwledig a 
dinesig

Ffigur 1. Ardaloedd gweithredu Cludiant 
Cymunedol

2 Arolwg Cyflwr y Sector Cymru 2013

Ffigur 2. Gweithrediadau cludiant cymunedol 
fesul ardal awdurdod lleol

nid yw’n syndod, o dderbyn y casgliadau o ran 
y natur wledig, fod y ganran fwyaf o weithredwyr 
cludiant cymunedol yn rhedeg gwasanaethau 
ym Mhowys (32%) yng nghanolbarth Cymru. 
Mae oddeutu 14% o weithredwyr yn rhedeg 
gwasanaethau ym mhob un o’r canlynol, Sir 
Gâr, Ceredigion, Gwynedd, Sir Benfro ac 
Abertawe. Mae llawer o sefydliadau’n gweithredu 
gwasanaethau traws-ffiniol sy’n egluro pam y 
ceir ffigur o dros 100% o adio’r cyfansymiau yn 
Ffigur 2 at ei gilydd. Mae hyn yn adlewyrchu 
daearyddiaeth Cymru ac fe all gynnig heriau 
penodol i weithredwyr a chyllidwyr pan ddaw’n 
gwestiwn o gytuno ar adnoddau.

4

Y DdauGwledigTrefol

9% 34% 55%
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4.3. Mathau o wasanaethau a gynigir

Ffigur 3. Trwyddedau Gweithredu  

Mae’r sector cludiant cymunedol yng Nghymru 
wedi profi cynnydd sylweddol yn nifer y 
gweithredwyr Bysiau Cymunedol adran 22

Mae cludiant cymunedol, ac eithrio cynlluniau 
ceir cymunedol, yn cael ei redeg yn bennaf o dan 
drwyddedau adran 19 neu 22. Canfu ymchwil 
flaenorol fod y mwyafrif o atebwyr yn rhedeg 
gwasanaethau ar drwyddedau adran 19, gyda 9% 
yn unig yn rhedeg gwasanaethau ar drwyddedau 
adran 22. Erbyn 2013 mae’r darlun yn newid, 
gydag 16% o’r atebwyr yn nodi eu bod bellach yn 

rhedeg gwasanaethau ar gyfer y cyhoedd ehangach 
ar drwyddedau adran 22. Mae’n amlwg fod mwy 
o sefydliadau cludiant cymunedol yng nghymru’n 
manteisio ar y cyfle am fwy o hyblygrwydd wrth 
ddarparu gwasanaethau a ddaeth yn sgil Deddf 
Trafnidiaeth Leol 2008. Fodd bynnag mae’n bosibl 
hefyd fod y cynnydd mewn gwasanaethau adran 22 
wedi cael ei yrru gan fwy o alw ar y sector cludiant 
cymunedol i lenwi’r bylchau a achoswyd gan 
wasanaethau bysiau lleol yn diflannu. Byddai angen 
gwneud mwy o ymchwil ansoddol i fedru nodi â 
sicrwydd y ffactorau achosol sydd wedi gyrru’r 
newid arwyddocaol hwn o fewn y sector.

Ffigur 4. Math o wasanaethau cludiant 
cymunedol a ddarperir ar draws Cymru

Dim un gennymAdran 19 Adran 22

45 52 16 9 9 15

2013

2010

4.2. Statws cyfreithiol sefydliadau 
cludiant cymunedol   

Mae sefydliadau cludiant cymunedol yn amrywio 
o grwpiau cymunedol, elusennau, mentrau 
cymdeithasol a chymdeithasau cydfuddiannol 
i awdurdodau lleol. Mae’n galonogol ers 
ymchwil 2010 fod y nifer isel o sefydliadau sy’n 
anghorfforedig yn dal i ostwng (o 5% i 4%). Er 
gwaethaf y ganran fechan o ran y gostyngiad, 
mae’r canfyddiad yma’n gadarnhaol o ystyried fod 
byrddau sefydliadau anghorfforedig yn llai tebygol 
o fod yn atebol yn bersonol am ddyledion y 
sefydliadau neu unrhyw weithredu cyfreithiol sy’n 
cael ei ddwyn yn eu herbyn.

Mae’n werth nodi hefyd fod 56% o’r sefydliadau 
wedi nodi mai cludiant cymunedol oedd eu prif 
swyddogaeth, gyda’r gweddill yn amlygu cludiant 
fel swyddogaeth eilaidd. Mae’r canfyddiad yma’n 
ddefnyddiol gan ei fod yn rhoi arwydd o’r ystod 
o sefydliadau sy’n darparu cludiant cymunedol, 
gan amrywio o gynlluniau ceir cymunedol bach 
sy’n cael eu rhedeg gan wirfoddolwyr i elusennau 
cenedlaethol mawr fel y Groes Goch Brydeinig.

Mae 45% yn rhedeg 
gwasanaethau ar 
drwyddedau adran 19
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3 http://www.ctauk.org/UserFiles/Documents/In%20Your%20
Area/England/CTA%20State%20of%20The%20Sector%20
2012%20England.pdf 
4 http://wales.gov.uk/docs/caecd/research/2014/140523-
national-survey-2012-13-health-services-en.pdf  
5 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_355938.pdf

Adroddodd 94% 
o sefydliadau 
cludiant cymunedol 
fod defnyddwyr 
eu gwasanaeth yn 
cynnwys pobl hŷn 

4.4. Defnyddwyr gwasanaethau 
sefydliadau cludiant cymunedol 

Ffigur 5. Mathau o ddefnyddwyr gwasanaethau

Y math mwyaf cyffredin o wasanaeth a gafodd ei 
ddarparu oedd cynlluniau ceir cymunedol sy wedi profi 
cynnydd sylweddol ers 2010 (o 22% i 57% yn 2013)

Y math mwyaf cyffredin o wasanaeth a gafodd ei 
ddarparu yn 2013 oedd cynlluniau ceir cymunedol, 
sy wedi profi cynnydd sylweddol ers 2010 (o 22% 
i 57% yn 2013). Canfu Adroddiad Cyflwr y Sector 
Lloegr 20123 fod cynlluniau ceir cymunedol yn 
fwy cyffredin yn ardaloedd gwledig Lloegr, a allai 
esbonio pam mae cynlluniau ceir cymunedol yn 
fwy poblogaidd yng nghymru o ystyried y dirwedd 
wledig eang. Gallai’r cynnydd mewn cynlluniau 
ceir fod oherwydd y cynnydd mewn galw gan 
bobl hŷn (gw. adran 1.4) a hefyd, gallai fod yn 
ganlyniad i’r ffaith bod y rhain yn ddewis rhatach 
o’u cymharu â bysiau mini. Hefyd, gallai cynlluniau 
ceir fod yn fwy cyffredin mewn ardaloedd gwledig 
llai oherwydd yr ethos cymunedol cryf sy’n ysgogi 
gwirfoddolwyr i ddod at ei gilydd o ganlyniad i’r 
diffyg o ran dewisiadau eraill (yn enwedig pan 
fydd gweithredwyr masnachol wedi barnu nad yw 
llwybrau bysiau’n hyfyw a heb gael cefnogaeth 
awdurdodau lleol). 

Mae’n amlwg fod Cymru wedi profi cynnydd ym 
mhob gwasanaeth sy’n cael ei ddarparu gan 
sefydliadau cludiant cymunedol.
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Ers 2010, y maes twf mwyaf arwyddocaol fu cludo 
cleifion heblaw cleifion brys (NEPT). Nid yw hyn 
yn peri syndod o ystyried ein bod yn gwybod bod 
pobl yn byw’n hwy a bod mwy o bobl yn debygol o 
fod yn dioddef o iechyd gwael. Sylw un sefydliad 
oedd “Rydym yn derbyn mwy o gyfeiriadau’n 
gyson gan bobl mae cludiant wedi cael ei wrthod 
iddyn nhw... ar gyfer apwyntiadau meddygol”. 
Mae’r canfyddiad hwn yn cael ei ategu gan y 
data presennol o ‘Arolwg Cenedlaethol Cymru 
2012-2013’4 a ganfu fod oddeutu 16% o bobl sy’n 
byw yng nghymru yn ei chael hi’n anodd mynd 
i ysbyty a bod 6% o bobl sy’n byw yng nghymru 
yn ei chael hi’n anodd teithio yn ôl ac ymlaen i 
feddygfa’r Meddyg Teulu. nododd yr arolwg nifer 
o rwystrau ymddangosiadol rhag cyrchu ysbytai 
a Meddygon Teulu; roedd y rhain yn cynnwys 
iechyd, symudedd, natur wledig, diffyg mynediad 
at gar a theimlo’n anniogel ar gludiant cyhoeddus. 
Ar ben hynny canfu’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
mai pobl sy’n byw yng Nghymru (26%) oedd fwyaf 
tebygol o fod â salwch neu anabledd tymor hir 
cyfyngol o’u cymharu â rhanbarthau eraill Prydain 
Fawr5. Mae goblygiadau yn y casgliadau hyn i’r 
sector cludiant cymunedol gan eu bod yn rhoi 
tystiolaeth sy’n sail i’r casgliad fod y galw am 
gludiant cymunedol yn debygol o barhau i godi.
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Ydw/oes

Nac ydw/oes

Ddim yn 
gwybod

Ydych chi wedi profi 
unrhyw achosion a 

throseddau casineb ar 
eich gwasanaethau 
CC yn y tair blynedd 

diwethaf

Oes gennych unrhyw 
weithdrefnau yn eu 
lle i’ch staff adrodd 

am achosion a 
throseddau casineb 
mae eu cleientiaid 

yn dod â nhw i’w sylw 
a ddigwyddodd y tu allan 

i’ch darpariaeth?

Oes gennych fesurau 
effeithiol yn eu lle i 

adrodd am achosion a 
throseddau casineb 
sy’n digwydd ar GC?

Ydych chi’n darparu 
digon o hyfforddiant ac 
ymwybyddiaeth i staff 
ymwneud ag achosion 

a throseddau casineb ac 
ymateb iddynt o fewn 

y sector CC?

2 44 3624199172262814

6 http://www.olderpeoplewales.com/Libraries/Uploads/The_
Importance_and_Impact_of_Community_Services_within_
Wales.sflb.ashx 
7 http://wales.gov.uk/docs/dpsp/publications/psgd/140120-
psgd-full-report-env2.pdf  
8 http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_355938.pdf 
9 http://www.ctauk.org/UserFiles/Documents/In%20Your%20
Area/Wales/Front%20Cover/The%20CTA%20State%20
of%20the%20Sector%20Report%20for%20Wales%20
2010%20Final.pdf 

seibergasineb a bwlio, casineb de eithafol a throseddau 
cyfeillio (cyfeillio pobl mae’r cyflawnwyr yn eu canfod 
yn agored i niwed at ddibenion manteisio arnynt, eu 
hecsbloetio a/neu eu cam-drin). Mae’r fframwaith yn 
cynnwys tri amcan ar atal, cefnogi dioddefwyr a gwella’r 
ymateb amlasiantaethol. Fel rhan o ymrwymiad y CTA 
i gydraddoldeb, ac i’r fframwaith ei hun, fe wnaethon 
ni gynnwys cyfres o gwestiynau ar ymwybyddiaeth, 
hyfforddiant ac adrodd am droseddau casineb o fewn y 
sector CC. 

Mae 26% o boblogaeth Cymru 
fwyaf tebygol o fod â salwch neu 
anabledd tymor hir cyfyngol

yn colli golwg o’u pwrpas creiddiol sef darparu 
gwasanaethau i’r bobl fwyaf agored i niwed sy’n 
byw yn ein cymunedau. Ar ben hynny, mae’r CTA 
yn cydnabod ei bod yn hanfodol i sefydliadau 
cludiant cymunedol adeiladu eu capasiti a’u 
seilwaith mewn modd cynaliadwy er mwyn llwyddo 
i ymdopi ag ehangu gwasanaethau.  

4.5. Trosedd Casineb 

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu fframwaith 
ar gyfer ymdrin â throseddau casineb yng 
nghymru.10 nod y fframwaith yw mynd i’r afael â 
throseddau ac achosion casineb o ran y nodweddion 
gwarchodedig o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010. 
Hefyd, datblygwyd y fframwaith i fynd i’r afael â 
meysydd troseddau ac achosion casineb ar draws 

Canfu adroddiad 2010 fod gan 83% o sefydliadau 
cludiant cymunedol ddefnyddwyr gwasanaethau 
oedd yn cynnwys pobl hŷn; cynyddodd hyn i 94% 
erbyn 2013. Mae cludiant cymunedol yn gwneud 
cyfraniad sylweddol i’r agenda iechyd a lles, gan 
helpu pobl hŷn i gynnal eu hannibyniaeth yn hwy 
a brwydro yn erbyn unigrwydd ac unigedd trwy 
eu galluogi i gymryd rhan ym mywyd y gymuned. 
Hefyd, mae adroddiad Comisiynydd Pobl Hŷn 
Cymru ar ‘Pwysigrwydd ac Effaith Gwasanaethau 
Cymunedol yng Nghymru’ yn amlygu’r rôl hanfodol 
y mae cludiant cymunedol yn ei chwarae wrth 
gynorthwyo pobl hŷn i gyrchu eu cymunedau a 
gwasanaethau anhepgor6. Mae’r galw am gludiant 
cymunedol gan bobl hŷn yn duedd sy’n debygol 
o barhau hefyd oherwydd y boblogaeth sy’n 
heneiddio, gyda’r rhagfynegiad bod poblogaeth y 
rhai sy’n 75 oed a throsodd yn mynd i godi o 60% 
erbyn 20347. 

Dywedodd cyfanswm o 84% o sefydliadau 
cludiant cymunedol yn 2013 fod eu defnyddwyr 
yn cynnwys pobl anabl, cynnydd o 79% yn 
2010. Dyma sylw un sefydliad yn yr ymatebion 
agored: “Mae darpariaeth wael o ran cludiant 
diogel dibynadwy i’r anabl yn yr ardal weithredu”. 
Yn arolwg 2013, gofynnwyd i sefydliadau a 
oedd defnyddwyr gwasanaethau yn cynnwys 
pobl â nam o ran eu symudedd ac ymatebodd 
75% yn gadarnhaol. Fel soniwyd yn adran 1.3, 
canfuwyd mai pobl sy’n byw yng Nghymru (26% 
o’r boblogaeth) oedd fwyaf tebygol o fod â salwch 
neu anabledd tymor hir cyfyngol8 sy’n cefnogi 
safbwynt y CTA fod y galw am gludiant cymunedol 
yng nghymru yn - ac wedi bod yn - cynyddu’n 
sylweddol.

Mae canran y plant a phobl ifanc sy’n defnyddio 
gwasanaethau cludiant cymunedol wedi gostwng 
o 50% yn 2010 i 40% yn 2013. Byddai angen 
archwilio’n bellach i ddod o hyd i’r rhesymau am 
y newid hwn; fodd bynnag gall y diffyg capasiti a 
achoswyd yn rhannol gan y cynnydd mewn galw 
gan ddefnyddwyr gwasanaethau hŷn ac anabl 
fod wedi cael effaith. Ar y llaw arall, mae nifer y 
sefydliadau sydd wedi nodi bod y cyhoedd yn 
gyffredinol yn ddefnyddwyr gwasanaethau wedi 
cynyddu. Dywed adroddiad 2010 mai “Lleiafrif yn 
unig o blith y gweithredwyr a nododd eu bod yn 
cludo’r cyhoedd yn gyffredinol”9 (llai nag 20%), eto 
i gyd mae hyn wedi cynyddu i 30% o sefydliadau 
sy’n dweud bod aelodau’r cyhoedd yn gyffredinol 
yn defnyddio eu gwasanaethau. 

Mae’r canfyddiadau hyn yn dangos bod y sector 
yn ehangu ac yn arallgyfeirio trwy ddarparu 
gwasanaethau lle mae gweithredwyr bysiau 
masnachol wedi diddymu gwasanaethau nad 
ydynt yn eu barn nhw’n hyfyw (naill ai trwy golli 
cefnogaeth awdurdod lleol neu ddiffyg incwm 
trwy docynnau). Er gwaethaf y lleihad o ran 
gwasanaethau i ddefnyddwyr, mae’n gadarnhaol 
nodi bod cludiant cymunedol yn arallgyfeirio ac 
yn ehangu gwasanaethau i geisio bodloni’r galw 
ychwanegol. Mae’n bwysig, wrth gwrs, nad ydynt 

Ffigur 6. Achosion o droseddau 
casineb tuag at staff neu 
deithwyr ar draws y sector CC 
yng Nghymru

10 http://wales.gov.uk/topics/equality/rightsequality/hate-
crime/?lang=en
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Mae aelodaeth sefydliadau cludiant 
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Ymatebodd 59% o’r cynlluniau i’r adran hon. 
O’r rhain, un achos o drosedd casineb yn unig 
a adroddwyd. Dywedodd 58% o’r cynlluniau 
nad oeddynt yn darparu hyfforddiant digonol i’w 
staff yn y maes hwn. Fodd bynnag, adroddodd 
45% o’r ymatebwyr fod ganddynt weithdrefnau 
digonol mewn lle i staff ac i deithwyr adrodd am 
ddigwyddiadau ar draws yr holl wasanaethau a 
ddarperir.

4.6. Aelodaeth drefniadaethol

Mae tua 60% o sefydliadau cludiant cymunedol 
yng nghymru wedi’u seilio ar aelodaeth neu 
mae ganddynt deithwyr sydd wedi’u cofrestru i 
ddefnyddio eu gwasanaethau. O’r sefydliadau 
wedi’u seilio ar aelodaeth a ymatebodd, mae 
oddeutu 140,000 o unigolion a 3,500 o grwpiau 
wedi’u cofrestru i ddefnyddio gwasanaethau cludiant 
cymunedol. Mae oddeutu 83,200 o aelodau unigol 
‘gweithredol’ a 1,800 o aelodau grŵp gweithredol 
sydd wedi’u diffinio fel “y rhai sydd wedi defnyddio’r 
gwasanaethau yn ystod y deuddeng mis diwethaf”. 

Mae aelodaeth sefydliadau cludiant cymunedol 
yng nghymru wedi codi gan 29,137, sy’n gyfwerth 
â chynnydd 20% mewn aelodaeth ers 2010, 
sy’n dangos eto’r angen a’r galw cynyddol am 
wasanaethau. Er gwaethaf y cynnydd o ran 
aelodaeth a galw am wasanaethau, dim ond 
hanner y sefydliadau yn yr arolwg oedd yn codi ffi 
aelodaeth. Mae’r canfyddiad hwn yn aros yr un peth 
â 2010, sy’n amlygu amharodrwydd sefydliadau 
i godi ffi. Mae gan y CTA rôl i’w chwarae wrth 
archwilio’r duedd hon gan y gallai gael ei hystyried 
yn gyfle a gollwyd o ran darparu cyllid atodol. 

Ffigur 7. Aelodaeth unigol o sefydliadau 
cludiant cymunedol

4.7. Mathau o gerbydau a ddefnyddir 
gan sefydliadau cludiant cymunedol 

Ffigur 8. Nifer gyfartalog y mathau o gerbydau 
fesul sefydliad

Mae cyfanswm maint fflyd yr holl gerbydau 
ar draws Cymru wedi cynyddu; mae’n dod i 
gyfanswm o 1,140 o gerbydau o’u cymharu â 
1,095 o gerbydau yn 2010. Mae’r tri math mwyaf 
poblogaidd o gerbydau a ddefnyddiwyd ar gyfer 
gwasanaethau cludiant cymunedol yr un peth ag 
yn 2010: bysiau mini hygyrch (9-16 sedd), ceir/
cerbydau MPV hygyrch a cheir y gwirfoddolwyr eu 
hunain. Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau cludiant 
cymunedol yng nghymru yn cynnwys ardaloedd 
gwledig ac felly gellid priodoli’r canfyddiadau ar 
fathau o gerbydau i’r pellterau mwy o ran teithio 
mewn ardaloedd gwledig. 
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11 http://www.ctauk.org/UserFiles/Documents/In%20Your%20
Area/Scotland/Infrastructure_and_Capital_Investment_
Committee_Report_on_CT.pdf
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4.8. Oedran 
cyfartalog cerbydau 
a ddefnyddir gan 
sefydliadau cludiant 
cymunedol 

Ffigur 9: Oedran y fflyd

Adroddodd cyfanswm o 23% o sefydliadau 
cludiant cymunedol fod ganddynt oedran fflyd 
cyfartalog o 7 mlwydd oed a throsodd; mae 
gan 32% fflydoedd sydd rhwng pump a saith 
mlwydd oed ac 21% yn unig sydd ag oedran 
fflyd cyfartalog o lai na dwy flwydd oed. Mae 
goblygiadau i sefydliadau â fflydoedd hŷn gan 
eu bod yn debygol o ddod ar draws costau 
cynnal a chadw uwch yn ogystal â defnyddio 
mwy o danwydd. nodwyd tueddiadau tebyg yn 
yr Alban, gan Bwyllgor Seilwaith a Buddsoddi 

Cyfalafol ymchwiliad Senedd yr Alban i gludiant 
cymunedol11; canlyniad hyn oedd i Lywodraeth 
yr Alban roi cronfa amnewid cerbydau cludiant 
cymunedol ar waith yn 2013/14. Hefyd mae 
Llywodraeth yr Alban yn ystyried darparu’r cyllid 
yma eto yn 2014/15 (gw. yr Astudiaeth Achos 
ar dudalen 24). Hefyd mae’r Adran Drafnidiaeth 
wedi cyhoeddi y sefydlir cronfa gerbydau £25 
miliwn newydd ar gyfer gweithredwyr llai mewn 
ardaloedd gwledig ac ynysig yn Lloegr.

Ffigur 10. Nifer y teithiau a’r milltiroedd i 
deithwyr 

Cyfanswm nifer y teithiau i deithwyr yn 2013 
oedd 2 filiwn, gyda chyfanswm milltiroedd teithio 
o oddeutu 6 miliwn o filltiroedd. Mae’r ddau yma 
wedi gweld cynnydd ers 2010, sy’n cefnogi’r 
canfyddiad bod yna gynnydd yn y galw. Fodd 
bynnag, awgrymodd rhai o’r ymatebion agored 
fod peth ostyngiad wedi bod yn y defnydd o’r 
gwasanaethau ers dileu’r Fenter Tocynnau 
Teithio Rhatach ar Drafnidiaeth Gymunedol 
(CTCFI); erbyn hyn, mae’n rhaid i rai defnyddwyr 
gwasanaethau, sydd â hawl i deithio ar fws lleol 
am ddim, dalu am wasanaethau gan nad yw’r 
gweithredwyr cludiant sydd yn glwm wrth hyn yn 
cael eu had-dalu bellach am eu cludo.

Ychydig llai na hanner y sefydliadau a ddywedodd 
eu bod yn cofnodi milltiroedd marw. Mae hyn yn peri 
gofid gan fod angen iddynt gymryd milltiroedd marw i 
ystyriaeth er mwyn eu gosod yn erbyn unrhyw golledion 
a wnaed. O’r rhai a gofnododd filltiroedd marw, roedd 
y lefelau’n amrywio rhwng 15% a 50%; mae hyn yn 
uchel iawn a châi ei ystyried yn anghynaliadwy gan 
ddarparwyr cludiant masnachol. Mae’n debyg fod modd 
priodoli’r rhan fwyaf o’r milltiroedd marw hyn i’r ffaith 
fod gwasanaethau’n cael eu darparu mewn ardaloedd 
gwledig yn bennaf, sy’n gadael sefydliadau heb fawr o 
ddewis ar wahân i lyncu costau milltiroedd marw. Fel 
trafodwyd uchod, ni chaniateir ad-dalu milltiroedd marw 
bob amser; gall hyn danseilio’n ddifrifol ymdrechion i 
fod yn ariannol gynaliadwy.
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Mae’r sector cludiant cymunedol wedi profi 
colledion yn nifer y gweithwyr cyflogedig â thâl o 

726 (2010) i 605 (2013)

12 https://statswales.wales.gov.uk/Catalogue/Business-
Economy-and-Labour-Market/People-and-Work/Earnings/
AverageWeeklyEarnings-by-Occupation-UKCountry

321 1338 85 54 134 59 65 410

ArallStaff SwyddfaCynorthwywyr 
Teithwyr

Gyrwyr

Â thâl

Gwirfoddol

4.9. Gweithwyr cyflogedig a 
gwirfoddolwyr

O gofio bod cludo teithwyr yn llafurddwys iawn, 
roedd yn bwysig cynnwys thema gweithwyr 
cyflogedig a gwirfoddolwyr yn yr ymchwil.  

Ffigur 11. Gweithwyr cyflogedig a staff 
gwirfoddol o fewn y sector cludiant cymunedol 
yng Nghymru

Mae oddeutu 605 o aelodau staff yn cael eu 
cyflogi mewn gwasanaethau cludiant cymunedol 
yng nghymru; mae hyn wedi disgyn o 726 yn cael 
eu cyflogi yn y sector yn 2010. Felly er gwaethaf 
y twf yn nifer y teithiau i deithwyr a phroffiliau 
defnyddwyr gwasanaethau, mae capasiti’r sector o 
ran gweithwyr cyflogedig wedi lleihau. Y pryder yw 
bod capasiti sefydliadau yn cael ei ymestyn hyd at 
ei derfynau, sy’n debygol o waethygu o gofio bod 
yr amgylchedd cyllido’n annhebygol o newid yn y 
dyfodol agos.

Ar hyn o bryd mae 1,861 
o bobl yn gwirfoddoli o fewn 
y sector cludiant cymunedol

nododd yr holl sefydliadau cludiant cymunedol a 
ymatebodd eu bod yn defnyddio gwirfoddolwyr i 
ymgymryd â nifer o dasgau craidd wrth ddarparu 
gwasanaethau cludiant cymunedol. Ar hyn o bryd, 
mae cyfanswm o 1,861 o bobl yn gwirfoddoli o fewn 
y sector, gyda mwyafrif y gwirfoddolwyr (65%) yn 
yrwyr a’u prif rôl yw gyrru bysiau mini neu fel gyrwyr 
ceir cymunedol gwirfoddol. Mae bron i chwarter y 
gwirfoddolwyr (23%) yn aelodau o bwyllgor rheoli eu 
sefydliad. O’r rhai a ddarparodd yr wybodaeth yma, 
cofnodwyd oddeutu 167,000 o oriau gwirfoddol gan 
1,861 o wirfoddolwyr. Gan ddefnyddio ystadegau 
Cyfradd Fesul Awr Genedlaethol Llywodraeth 
Cymru12 costiwyd cyfraniad gwirfoddolwyr ac mae’n 
gyfwerth â £1,459,510. 

Ffigur 12. Cyfrifiadau o’r cyfraniad ariannol a 
ddarperir gan wirfoddolwyr

Rôl y 
Gwirfoddolwr

Oriau x 
cyfradd 

fesul awr

Cyfanswm

Gyrwyr 150,542 x 
£8.50

£1,279,607

Cynorthwywyr 
Teithwyr

5,272 x 
£8.50

  £44,812

Staff Swyddfa 4,694 x 
£11.05

  £51,869

Pwyllgor Rheoli 5,524 x 
£14.05

  £77,612

Arall - 
ymddiriedolwyr a.a.

660 x £8.50   £5,610

Cyfanswm          £1,459,510

Mae bron yn sicr nad yw’r darlun yma o ran 
gwirfoddoli yn un cyflawn, o gofio mai dim ond 60% 
o’r sefydliadau sy’n cofnodi faint o oriau mae eu 
gwirfoddolwyr yn eu rhoi i’w sefydliadau unigol yn 
flynyddol. Mae’n debyg fod gwir werth cyfraniad 
gwirfoddolwyr i’r sector yn uwch o lawer. Ar y llaw 
arall, mae canran y sefydliadau sy’n cofnodi’r ffigur 
yma wedi cynyddu o 41% ers 2010, sy’n dangos 
gwelliannau o ran gweithdrefnau cofnodi a monitro 
o fewn y sector. Mae angen i’r CTA weithio gyda 
sefydliadau i wella a/neu roi gweithdrefnau cofnodi 
a monitro ar waith, gan sicrhau y gall sefydliadau roi 
tystiolaeth o’u cyfraniad i’r gymuned ac amlygu eu 
cost-effeithiolrwydd. 

Er gwaethaf y cofnodi isel, mae’r canfyddiadau’n 
amlygu pa mor hanfodol yw gwirfoddolwyr i’r sector 
cludiant cymunedol. Mae gwirfoddolwyr yn gallu 
lleihau costau gweithredu sefydliad – ac mae llawer 

ohonynt yn gwneud hynny – a gall hyn yn ei dro gael 
effaith arwyddocaol ar hyfywdra eu gweithrediadau. 
Mae’n dangos bod cludiant cymunedol yn ddull cost-
effeithiol o ddarparu cludiant. Er hynny, nid yw hyn 
yn awgrymu bod gwirfoddolwyr yn ‘niwtral o ran cost’ 
– mae angen i sefydliadau sicrhau bod gwirfoddolwyr 
yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi’n briodol a’u bod yn 
medru adennill treuliau.  

O dderbyn eu bod yn dibynnu ar wirfoddolwyr, mae’n 
destun pryder fod sefydliadau’n adrodd mai un o’u 
heriau mwyaf yw recriwtio a chadw gwirfoddolwyr 
newydd. Dyma rai o’r sylwadau gan sefydliadau: 
“Mae oedran ac iechyd yn achosi i’n gwirfoddolwyr 
ymddeol; ar hyn o bryd, mae mwy ohonyn nhw’n 
gadael nag sy’n ymuno”, “Ein prif ofid yw bod 
gwirfoddolwyr ar gael yn y dyfodol, gan fod llawer 
llai o unigolion o oedran ymddeol yn ymgynnig i 
helpu sefydliadau gwirfoddol fel ein un ni” ac “Mae’n 
ymddangos efallai bydd yn rhaid i’r rhai sydd ar fin 
ymddeol barhau i weithio”. Mater arall a amlygwyd 
yw bod gwirfoddolwyr a basiodd eu prawf gyrru ar 1 
Ionawr 1997 neu wedi hynny wedi eu cyfyngu o ran 
eu gallu i yrru cerbydau â 9-16 o seddau i deithwyr, 
sy’n fater cyfredol i sefydliadau sy’n ceisio recriwtio 
gyrwyr bws mini gwirfoddol.

Mae angen i’r sector flaenoriaethu recriwtio 
gwirfoddolwyr gan fod hyn yn debygol o gael effaith 
enfawr ar y ddarpariaeth yn y tymor hir. Hefyd, mae 
angen i sefydliadau cludiant cymunedol feddu ar 
y capasiti i gefnogi a goruchwylio gwirfoddolwyr a 
medru cynnig cyfleoedd ar gyfer datblygiad personol. 
Dywedir yn aml fod cludiant cymunedol yn ddull cost-
effeithiol o ddarparu cludiant oherwydd ei weithlu 
gwirfoddol. Fodd bynnag mae angen i gyllid digonol 
fod yn ei le i sicrhau bod gwirfoddolwyr yn cael eu 
gwobrwyo am eu hymdrechion ac yn derbyn profiad o 
ansawdd uchel.   
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Mae’r hinsawdd economaidd sydd ohoni a 
rhaglen lleihau gwariant cyhoeddus Llywodraeth 
y DU hefyd yn effeithio ar weithrediadau cludiant 
cymunedol. 

Mae llawer o sefydliadau cludiant cymunedol a 
oedd wedi derbyn cefnogaeth ariannol o’r blaen 
gan awdurdodau lleol yn profi gostyngiadau 
neu doriadau llwyr yn eu cyllid. Fodd bynnag, 
mae enghreifftiau o dwf ac ardaloedd lle gwelir 
cludiant cymunedol fel ateb i broblemau cludiant, 
er enghraifft gostyngiad yn nifer y gwasanaethau 
sy’n derbyn cymhorthdal. Mae wedi’i brofi ei hun 
yn ateb cost-effeithiol iawn mewn amgylchiadau 
o’r fath.

nid cludiant cymunedol yn unig sy’n teimlo 
effeithiau’r hinsawdd bresennol ac nid yw her 
dod o hyd i gyllid cynaliadwy yn newydd, ond 
mae’n aros fel un o’i heriau mwyaf arwyddocaol a 
chymhleth.

Mae’r CTA yn gweithio’n barhaus gyda’i aelodau 
i ddeall y straeniau sy’n cael eu gosod ar eu 
sefydliad. Mae’r materion o ran cyllido a wynebir 
gan aelodau’n amrywio yn ôl maint, cwmpas a 
graddfa’r sefydliad. 

nid oes modd gweithredu gwasanaethau 
cludiant cymunedol heb ryw fath o fuddsoddi neu 
gefnogaeth a chyllid cyhoeddus am y rhesymau 
canlynol:

 ● Mae cost y daith yn uwch na chludiant 
cyhoeddus prif ffrwd, oherwydd natur arbenigol 
ac wedi’i phersonoli gwasanaethau cludiant 
cymunedol.

 ● Mae agwedd ddi-elw trwyddedau adran 19 a 22 
yn gwahardd gwneud elw sy’n creu rhwystrau 
rhag cynaliadwyedd.

 ● Byddai codi ar deithwyr am yr holl gostau’n 
golygu bod y gwasanaethau y tu hwnt i afael yr 
union unigolion a grwpiau hynny y mae cludiant 
cymunedol yn bodoli i’w gwasanaethu. 

Felly mae cyllid yn peri pryder mawr i’r sector yn 
enwedig yn ystod y cyfnod yma o ansicrwydd 
oherwydd yr heriau parhaus o gofio’r pwysau 
economaidd ehangach. Felly, mae’n hanfodol 
ennill gwell dealltwriaeth o’r mathau a’r ffynonellau 
o ran incwm sydd ar gael i sefydliadau cludiant 
cymunedol. Caiff y prif ffynonellau cyllido eu 
hesbonio isod. 

5.1. Cyllid Llywodraeth Cymru 

Mae Llywodraeth Cymru’n darparu cyllid ar 
gyfer cludiant cymunedol er bod hyn wedi profi 
newidiadau sylweddol ers yr adroddiad diwethaf 
yn 2010. Ym mis Ionawr 2013, newidiodd 
Llywodraeth Cymru’r system gyllido ar gyfer 
gwasanaethau bysiau a chludiant cymunedol o’r 
Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Leol (LTSG) i’r 
Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth Rhanbarthol 
(RTSG). Hefyd yr oedd Grant Gwella Cyfalaf 
Cludiant Cymunedol ar gael ar gyfer newid 
cerbydau y rhoddodd y sector werth mawr arno. 
Roedd y ddwy ffynhonnell gyllido’n cael eu 
gweinyddu gan y pedwar Consortiwm Cludiant 
Rhanbarthol. 

Ym mis Ionawr 2014, cyhoeddodd Llywodraeth 
Cymru newidiadau pellach a oedd yn cynnwys 
cymryd lle RTSG gan y Grant Cefnogi 
Gwasanaethau Bws (BSSC) ar gyfer 2014-

2015. Ar yr un pryd, cafodd y Consortia Cludiant 
Rhanbarthol eu diddymu a dyrannwyd y BSSG 
i bob un o’r 22 awdurdod lleol i’w weinyddu. 
Mae’n destun siom, fod Llywodraeth Cymru wedi 
gostwng y trothwy lleiaf i’w ddyrannu i gludiant 
cymunedol i 5%; fodd bynnag mae eu canllawiau’n 
“argymell yn gryf y dylid cyflawni ffigur o 10%”. 
Mae gan CTA Cymru bryderon am y BSSG gan 
fod sefydliadau cludiant cymunedol wedi dangos 
bod anghysondebau ar draws awdurdodau lleol 
(DS mae awdurdodau lleol yn dal i gydweithio 
yn rhanbarthol). Mae natur wledig yr ardaloedd 
gweithredu i sefydliadau cludiant cymunedol yng 
nghymru’n creu her ychwanegol, sef cynnydd 
o ran ‘milltiroedd marw’, h.y. pellterau mwy cyn 
codi teithwyr neu fwy o filltiroedd rhwng codi pob 
teithiwr. Mae rhai awdurdodau lleol yn seilio’r 
BSSG ar filltiroedd byw h.y. nid yw ceisiadau’n 
cael cynnwys milltiroedd marw. Pryder arall i’r 
sector yw nad oes cyllid cyfalaf ar gael bellach i 
newid cerbydau. 

5.2. Cyllid Awdurdodau Lleol 

Mae rhai sefydliadau cludiant cymunedol yn derbyn 
cefnogaeth ariannol gan awdurdodau lleol hefyd. 
Yn aml, darperir cyllid ar gyfer swyddogaethau 
craidd ac mewn rhai achosion mae wedi cael 
ei ddarparu dros gyfnod hir o amser. Wrth i 
awdurdodau lleol wynebu penderfyniadau mwy 
anodd o ran blaenoriaethau gwario, mae craffu 
manwl wedi bod ar gyllid cludiant cymunedol. 
Mae llawer o ardaloedd wedi gweld gostyngiad yn 
eu cyllid yn 2013/2014 gyda rhagor o doriadau’n 
cael eu disgwyl yn 2015/2016. Mae’r materion o 
ran cyllido sy’n cael eu hwynebu gan aelodau’n 
amrywio yn ôl maint, cwmpas a graddfa’r sefydliad 
ond fel soniwyd uchod mae’r cyllid yma yn aml yn 
hanfodol er mwyn sicrhau bod gan y sefydliadau 
cymunedol y capasiti i ddarparu gwasanaethau. 

5.3. Caffael a chomisiynu 

Yn aml, mae sefydliadau cludiant cymunedol yn 
gweld ymwneud â’r broses caffael a chomisiynu’n 
amhosibl gan ei bod yn aneglur ac yn rhy gymhleth. 
Ar ben hynny, nid yw’n ymddangos fod cyrff 
cyhoeddus yn ystyried gwerth cymdeithasol o 
flaen caffael. Mae’r adborth oddi wrth sefydliadau 
cludiant cymunedol yn cefnogi’r honiad yma 
gan eu bod yn dweud nad yw darpariaethau ar 
gyfer gwerth cymdeithasol yn amlwg hyd yn hyn 
yn y broses caffael a chomisiynu, nac ychwaith 
esboniad ynglŷn â sut i fesur agwedd gwerth 
cymdeithasol y gwaith maent yn tendro amdano. 
Hoffai CTA Cymru weld defnydd gwell o Gymalau 
Budd i’r Gymuned a byddai’n annog cyrff sector 
cyhoeddus i gynnwys Cymalau Budd i’r Gymuned 
mewn dogfennau tendro.

5

Nid oes modd gweithredu 
gwasanaethau cludiant 
cymunedol heb ryw fath o 
fuddsoddi neu gefnogaeth 
a chyllid cyhoeddus

£
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5.4. Canfyddiadau’r ymchwil 

Gofynnwyd i sefydliadau ddarparu gwybodaeth ar 
bob un o’u ffynonellau incwm; gwaetha’r modd dim 
ond 54% o’r sefydliadau a ymatebodd i’r cwestiwn.

5.4.1. Incwm blynyddol 

Ffigur 13. Lefelau incwm 

Cyfanswm yr incwm blynyddol ar gyfer y 
sefydliadau hynny a ymatebodd i’r cwestiwn oedd 
£6.9 miliwn. Dangosodd ymatebion agored fod 
y cwestiwn hwn yn broblematig i rai sefydliadau 
sy’n cynnig gwasanaethau ychwanegol ar wahân i 
gludiant cymunedol. Yn 2010 cyfanswm yr incwm 
a gafwyd oedd £5.5 miliwn; mae’n galonogol 
fod y sector wedi profi cynnydd dros y cyfnod 
2010 i 2013 ac mae’n debyg y gellir priodoli hyn 
i’r gefnogaeth barhaus gan awdurdodau lleol a 
Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod hwnnw. 

Erbyn adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae 
tirwedd gyllido’r sector cludiant cymunedol wedi 
newid yn sylweddol ac mae rhai o’r grantiau/
mentrau y bu sefydliadau’n eu derbyn wedi peidio 
â bod. Hefyd, mae’n werth nodi bod y CTCFI 
wedi dod i ben ym mis Ebrill 2013 ar ôl wyth 
mlynedd ac y byddai llawer o sefydliadau wedi 
defnyddio eu cyfrifon o’r flwyddyn flaenorol i seilio 
eu hatebion arnyn nhw. Ar ben hynny, er bod 
incwm wedi cynyddu, felly hefyd y galw; felly mae 
cludiant cymunedol yn debygol o fod wedi profi 
cynnydd yn ei wariant hefyd. Byddai angen darn 
arall o waith i roi darlun mwy diweddar o ystyried y 
newidiadau o ran cyllido; hefyd, byddai angen iddo 
archwilio incwm yn erbyn gwariant i greu asesiad 
cymharol o gynaliadwyedd. 

5.4.2. Cyllid refeniw 

Ffigur 14. Mathau o gyllid refeniw

Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth 
Leol (LTSG hyd at Fawrth 2013)/ 
Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth 
Rhanbarthol (RTSG o Ebrill 2013)
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Rhoddion neu godi arian yn lleol 43.6%
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arall
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ddaeth i ben 12 Ebrill 2013)

23.1%

Cyllid Cynllun Datblygu Gwledig 
(RDP)

17.9%

Grant Cyngor Cymuned 15.4%

Loteri Fawr neu elusen arall neu 
gronfa ymddiriedolaeth

15.4%

Grant gan adran gwasanaethau 
cymdeithasol Awdurdod Lleol

10.3%

Grant arall gan Lywodraeth Cymru 7.7%

5.4.3. Cyllid cyfalaf 

Ffigur 15. Mathau o gyllid cyfalaf 

Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth 
Leol (LTSG hyd at Fawrth 2013)/ 
Grant Gwasanaethau Trafnidiaeth 
Rhanbarthol (RTSG o Ebrill 2013)
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Grant Gwella Cyfalaf CC gan y 
Consortia Rhanbarthol

44.7%

Grant CTCFI gan Lywodraeth Cymru 
(a ddaeth i ben 12 Ebrill 2013)

36.8%

Rhoddion neu godi arian yn lleol 31.6%

Grant gan ffynhonnell Awdurdod 
Lleol arall

23.7%

Grant gan y Bwrdd Iechyd Lleol 18.4%

Cyllid Cynllun Datblygu Gwledig 
(RDP)

18.4%

Grant Cyngor Cymuned 13.2%

Loteri Fawr neu elusen arall neu 
gronfa ymddiriedolaeth

13.2%

Grant arall gan Lywodraeth Cymru 10.5%

Grant gan adran gwasanaethau 
cymdeithasol Awdurdod Lleol

5.3%

Arall 0.0%
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… mae tirwedd gyllido’r sector cludiant cymunedol wedi 
newid yn sylweddol ac mae rhai o’r grantiau/mentrau y 
bu sefydliadau’n eu derbyn wedi peidio â bod
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Mae gorddibynnu ar gyllid grant yn peri pryder, 
o gofio’r newidiadau a’r toriadau o ran cyllid sy’n 
wynebu’r sector cludiant cymunedol yn 2014. 
Mae anawsterau cyllido eraill sy’n cymhlethu’r 
sefyllfa yn cynnwys y ffaith nad oes modd 
defnyddio cardiau bysiau rhatach ar y rhan fwyaf 
o wasanaethau adran 19 erbyn hyn. Hefyd, mae 
sefydliadau’n profi colledion oherwydd y cyfraddau 
ad-dalu isel ar gyfer gwasanaethau adran 22 (er 
gwaethaf y ffaith fod y ddeddfwriaeth yn dweud 
na ddylai gweithredwyr fod ar eu colled neu 
ar eu hennill o ganlyniad i gymryd rhan mewn 
cynllun teithio’n rhatach). Mae goblygiadau 
mawr i’r ffactorau hyn i gyd, ynghyd â chostau 
tanwydd a chynnal a chadw cynyddol a’r mater 
ynglŷn â ‘milltiroedd marw’ a drafodwyd uchod, 
i sefydliadau sy’n ei chael hi’n fwyfwy anodd 
sicrhau cynaliadwyedd ariannol. 

Ffigur 16. Cyllido newid cerbydau

Dywedodd 86% o sefydliadau cludiant 
cymunedol y bydd ganddynt anhawster pendant o 
ran dod o hyd i gyllid i newid eu cerbydau

Gofynnwyd i sefydliadau sut roedden nhw’n 
bwriadu cyllido newid eu cerbydau presennol; 
dywedodd 70% y byddent yn gwneud cais am 
gyllid grant, eto ar y llaw arall dywedodd 86% y 
byddai ganddynt anhawster pendant o ran dod o 
hyd i gyllid i newid eu cerbydau. Ar nodyn mwy 
cadarnhaol, mae gan 40% o sefydliadau cludiant 
cymunedol gronfa newid cerbydau; mae hyn yn 
awgrymu eu bod wedi rhoi gweithdrefnau ariannol 
ar waith sy’n cymryd ystyriaeth o ddibrisiad 
cerbydau wrth adeiladu eu cronfa wrth gefn. 
Mae’r canfyddiadau hyn o ran oedran y fflyd a 
newid cerbydau’n bwysig o ystyried yr effaith 
sydd gan ddatblygu, prynu a chynnal a chadw 
fflyd addas ar y gallu i ddarparu gwasanaethau. 
Hefyd, mae oedran fflyd a newid cerbydau’n cael 
effaith ar gyllid a chynaliadwyedd y sefydliad. O 
gofio’r gostyngiad o ran cyllid a diddymu’r cymorth 
grant cyfalaf ar gyfer newid cerbydau, mae CTA 
Cymru’n cydnabod yr angen i gefnogi mwy o’i 
aelodau o ran datblygu cronfeydd datblygu 
cerbydau wrth gefn ac mae’n galw am adfer cyllid 
cyfalaf yn debyg i Gronfa Cerbydau Llywodraeth 
yr Alban (gw. yr astudiaeth achos). 

ASTUDIAETH ACHOS
Cronfa Cerbydau Llywodraeth yr Alban

 ● Yn 2013 sefydlodd Llywodraeth yr Alban Gronfa 
Cerbydau i gefnogi’r sector cludiant cymunedol i 
brynu cerbydau amnewid. Bwriad y gronfa oedd 
cynnwys costau cyfalaf prynu cerbyd newydd; nid 
oedd cyfyngiad ar y math o gerbyd ond roedd yn 
glir yn y canllawiau y byddai’r rhan fwyaf o’r cyllid 
yn mynd tuag at fysiau mini, er y gellid ystyried 
cerbydau llai pe bai achos da yn cael ei wneud 
gyda chais oedd yn dangos traweffaith. Y CTA 
oedd y man cyswllt cyntaf ac yr oedd ar gael i 
helpu pobl gyda’u ceisiadau.

 ● Roedd y Gronfa ar agor am ddau fis o 1 Rhagfyr 
2013 i 31 Ionawr 2014. Y prif reswm am yr 
amserlen fer oedd bod angen dau fis o leiaf i 
asesu ceisiadau ac roedd angen i ymgeiswyr 
llwyddiannus brofi bod ganddynt archebion wedi’u 
cadarnhau erbyn 31 Mawrth. Byddai ‘ffenestr 
ymgeisio’ 3-4 mis wedi bod yn well. 

 ● £50k oedd y grant mwyaf oedd ar gael ac 
ymgeiswyr ‘cychwynnol’ heb fod yn gymwys 
- roedd angen i ymgeiswyr feddu ar brofiad o 
ddarparu cludiant. Roedd modd derbyn 100% 
o’r costau ond byddai cyfraniad cyfatebol yn 
sgorio’n uwch yn asesiad y cais; dangosodd 
llawer o ymgeiswyr eu bod yn medru rhoi peth 
o’r cyllid tuag at y costau. O ran materion yn 
ymwneud â Chymorth Gwladwriaethol, ni fyddai 
modd defnyddio’r cerbyd ar gyfer gwaith lle mae’r 
gweithredwr yn cystadlu â darparwyr cludiant eraill 
ac wedi ennill cytundebau.

 ● Derbyniodd y Gronfa 130 o geisiadau a 
chyfanswm y grantiau a geisiwyd yn £4.1 miliwn. 
Gwnaeth y Gronfa 29 o ddyfarniadau gyda 
chyfanswm y grantiau’n dod i ychydig dros £1 
miliwn. £35,000 oedd y grant cyfartalog. £50,000 
oedd y grant mwyaf oedd ar gael ac ychydig a 
ddyfarnwyd ar y lefel hon. Y dyfarniad lleiaf oedd 
tua £8,000 i grŵp roedd ganddo’r rhan fwyaf o’r 
cyllid ar gyfer cerbyd newydd ond bod angen 
gosod y ‘darn olaf yn y jig-so’.

 ● O’r 29 o gerbydau newydd, roedd pob un yn 
gerbyd 9-16 sedd ar wahân i un MPV 7 sedd ar  

 
 
ynys denau ei phoblogaeth lle roedd cerbyd  
llai’n fwy addas. Gyda’i gilydd, roedd 27 o’r 29 o 
ddyfarniadau grant ar gyfer newid cerbydau ac 
roedd dau ohonynt am wasanaethau newydd er 
eu bod gan sefydliadau oedd eisoes yn darparu 
cludiant.

 ● Lluniwyd rhestr fer o 42 o geisiadau gan y CTA a 
roddodd grynodeb hefyd o’r lleill gan ddangos y 
gwendidau yn eu ceisiadau. Wedyn gwnaethpwyd 
penderfyniadau gan banel o bedwar cynrychiolydd 
o’r sector gwirfoddol, gyda Llywodraeth yr Alban 
yn arsylwi’r broses penderfynu. Cyfarfu’r panel 
ar un diwrnod yn unig gyda’r CTA yn darparu 
arweiniad a chyngor; roedd gan yr aelodau’r hawl i 
weld unrhyw gais yn ôl eu dymuniad. Cynlluniwyd 
y ffurflen gais i ddangos pa sefydliadau oedd ag 
effaith uchel yn barod ac yn gweithredu’n dda, 
gan wneud y broses penderfynu’n hawdd iawn. 
Bwriwyd ymgeiswyr â milltiroedd isel a defnydd 
isel allan o’r broses yn gyflym iawn; hefyd, 
bwriwyd sefydliadau allan yn gynnar nad oedd 
ganddynt drwyddedau, nad oeddynt yn dangos 
eu bod yn cynnal a chadw eu cerbydau’n dda ac 
efallai yn anghorfforedig. 

 ● Roedd pob un o’r cerbydau roedd angen eu 
newid o leiaf 8 mlwydd oed a’r rhan fwyaf ohonynt 
wedi gwneud dros 100,000 o filltiroedd. Sgoriodd 
cerbydau gwyrdd yn uwch yn y broses asesu - 
dewisodd un o’r ymgeiswyr llwyddiannus fynd am 
hybrid. 

 ● Daeth y rhan fwyaf o’r ceisiadau gan sefydliadau 
nad yw cludiant yn brif bwrpas iddynt; methodd y 
ceisiadau hyn i gyd. Roedd pob un o’r ceisiadau 
llwyddiannus i sefydliadau y mae cludiant yn 
brif swyddogaeth neu’n swyddogaeth gynradd 
iddynt ac a allai ddangos eu bod yn gwneud 
defnydd mawr iawn o’r ased. Mae yna hyder fod 
y cronfeydd wedi mynd i’r ‘sefydliadau iawn’. 
Cynigiwyd adborth i’r ymgeiswyr a wrthodwyd gan 
y CTA; manteisiodd tua 30 ohonynt ar y cynnig. 
Roedd y rhesymau am eu gwrthod yn hawdd eu 
cyfleu a gallai’r rhan fwyaf weld pam roedd eu cais 
wedi methu ac eraill wedi llwyddo. 

Arall

Ddim yn gwybod

Cerbyd amnewid a ddarperir 
gan Awdurdod Lleol

Gwneud cais am gyllid grant

Mae ein prisiau yn cynnwys elfen 
am ddibrisiad / newid cerbydau

Yn llawn trwy ein costau tocynnau teithio

8% 27% 70% 15% 20% 20%
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MATERIOn ALLWEDDOL ERAILL 
SY’n EFFEITHIO AR Y SECTOR

6.1. Y dimensiwn Ewropeaidd

Mae effeithiau cysoni trwyddedu gyrwyr yr UE, a 
ddaeth i rym yn 1997, yn golygu bod niferoedd 
cynyddol o yrwyr a basiodd brawf gyrru yn gyntaf 
o 1997 ymlaen wedi’u cyfyngu o ran y cerbydau 
y gallant eu gyrru a’r gwasanaethau lle cânt eu 
defnyddio (gw. yr astudiaeth achos ar dudalen 29). 
Effaith barhaus hyn yw lleihau’r pwll o yrwyr sydd 
ar gael ar gyfer cludiant cymunedol. 

Mae ystyriaethau parhaus ar lefel y Comisiwn 
Ewropeaidd yn cynnwys agweddau eraill ar 
drwyddedu gyrwyr a gweithredwyr o ran cludiant 
cymunedol. Golyga hyn fod rhai awdurdodau lleol 
yn ofalus iawn pan ddaw’n fater o gytundebu gyda 
darparwyr cludiant cymunedol neu eu cyllido. 

Mae angen rhoi sylw mwy manwl i’r mater ynglŷn 
â thrwyddedau adran 19 gan fod hyn yn greiddiol 
i weithrediad a bodolaeth sefydliadau cludiant 
cymunedol. Mae’r drwydded adran 19 gyfredol 
wedi datblygu trwy Ddeddf Trafnidiaeth Leol 1985; 
yn fwy diweddar mae Deddf Trafnidiaeth Leol 
2008 wedi sicrhau ei bod yn dal yn addas i’r diben.

Mae’r system trwyddedu wedi gweithio’n dda am 
dros 30 mlynedd, gan wasanaethu gweithredwyr 
a theithwyr cludiant cymunedol. Mae’r drwydded 
adran 19 yn caniatáu i sefydliadau yn y gymuned 
weithredu gwasanaethau di-elw er lles y cyhoedd 
wrth sicrhau bod cludiant yn aros yn ddiogel ac yn 
gyfreithlon.

Fodd bynnag, wrth i’r hinsawdd economaidd 
newid, mae’r datgysylltu rhwng llywodraeth 
ganolog a’r sector gwirfoddol yn tyfu. Mae angen 
i weithredwyr cludiant cymunedol ddibynnu’n llai 
ar gyllid grant a symud tuag at gyflawni mwy o 
gontractau. Mae parodrwydd a dealltwriaeth ar ran 
sefydliadau cludiant cymunedol o’r angen i newid 
y ffordd maen nhw’n rhedeg eu gweithrediadau. 

Mae grwpiau cludiant cymunedol yn wynebu 
nifer o heriau sy’n bygwth eu bodolaeth. Mae’r 
gostyngiad mewn cyllid grant ynghyd â chraffu’r 
grantiau o dan reolau cymorth gwladwriaethol 
yn ogystal ag ymdrechion presennol y Comisiwn 
Ewropeaidd i beidio â chaniatáu i gludiant 
cymunedol ymgeisio am gontractau oni bai eu bod 
yn sicrhau’r un lefel o gydymffurfio rheoleiddiol 
â gweithredwyr masnachol yn golygu na all 
darparwyr cludiant cymunedol symud ymlaen o 
dan y pwysau sy’n eu hwynebu ar hyn o bryd. 

Byddai’r symudiad tuag at reoleiddio masnachol 
tynnach i gludiant cymunedol yn andwyol dros ben 
i’r sector; byddai’r baich a’r costau yn glwm wrth 
hyn yn dinistrio gallu’r sector cludiant cymunedol 
i ddarparu’r miliynau o deithiau i deithwyr y mae’r 
gymuned yn dibynnu arnynt.

Mae’n hanfodol i’r Llywodraeth ganolog sicrhau 
parhad y gwasanaethau hyn trwy gynnal system 
reoleiddio’r trwyddedau adran 19. 

Mae’r CTA yn dal i weithio gyda llywodraethau’r 
DU a’r llywodraethau datganoledig, gan ddarparu 
gwybodaeth i’w helpu i gefnogi datblygiad parhaus 
sector cludiant gwirfoddol hyfyw yn y DU a all 
ddiwallu anghenion ei ddefnyddwyr.

6.2. Y Grŵp Cynghori ar Bolisi Bysiau

Sefydlwyd y Grŵp Cynghori ar Bolisi Bysiau gan 
Lywodraeth Cymru “i nodi sut y gellid gweithredu 
yn y tymor byr, canolig a hir i greu rhwydwaith o 
wasanaethau bysiau sy’n hyfyw yn economaidd 
ac yn bodloni anghenion teithwyr”. Mae gan yr 
adroddiad oblygiadau ar gyfer y sector cludiant 
cymunedol gan ei fod yn amlygu’r rôl sydd gan 
gludiant cymunedol i’w chwarae yn y rhwydwaith 
cludiant ehangach. Mae’n datgan yn benodol y 
gallai cludiant cymunedol chwarae mwy o rôl trwy 
gynyddu nifer y gwasanaethau mae’n eu darparu 
o dan adran 22 a’i wasanaethau sy’n ymateb 
i’r galw. Hefyd mae’n argymell y dylid datblygu 
cynigion peilot i ddangos sut gallai cludiant 
cymunedol gael ei integreiddio i rwydweithiau 
bysiau trwy ddarparu gwasanaethau bwydo i 
mewn. 

6.3. Y Cynllun Trafnidiaeth 
Cenedlaethol 

Mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu cyhoeddi 
Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol newydd erbyn 
diwedd Mawrth 2015. Bydd y cynllun yn destun 
ymgynghoriad yn fuan ac mae CTA Cymru’n 
gobeithio y bydd yn cynnwys yr un negeseuon 
cadarnhaol o ran cludiant cymunedol â’r un 
blaenorol yn ogystal ag amlinellu cynlluniau 
i sicrhau bod cludiant cymunedol yn cael ei 
integreiddio’n well yn y rhwydweithiau cludiant 
ehangach. Er enghraifft mae Cynllun Trafnidiaeth 
Cenedlaethol 2010 yn amlygu’r rôl sylweddol 
sydd gan gludiant cymunedol i’w chwarae wrth 
“gysylltu cymunedau mwy ynysig â safleoedd ac 
aneddiadau allweddol lleol, gan lenwi bylchau’n 
aml yn y ddarpariaeth cludiant cyhoeddus prif 
ffrwd”. 

6.4. Cynlluniau Cludiant Lleol

Mae Cynlluniau Cludiant Lleol i fod i gael eu 
cyflwyno i Lywodraeth Cymru i’w cymeradwyo 
erbyn Ionawr 2015. Mae rhai awdurdodau lleol 
wedi dod at ei gilydd i ddatblygu eu cynlluniau sy’n 
adeiladu ar y Cynlluniau Cludiant Rhanbarthol a 
ddatblygwyd gynt - ac yn eu hadfywio. Mae hyn 
yn symud y broses o integreiddio ymlaen ar draws 
cludiant cyhoeddus a chymunedol, cerdded a 
beicio. Ar hyn o bryd mae CTA Cymru yn y broses 
o ymateb i’r ymgynghoriadau ar y Cynlluniau 
Cludiant Lleol ac yn annog awdurdodau lleol 
yn gyson i ymgysylltu’n well â’r sector cludiant 
cymunedol fel y gallant gynnig atebion o ran 
cludiant pan nad yw gwasanaethau bysiau â 
chymhorthdal yn hyfyw bellach.  

6.5. Gwasanaethau Cludo Cleifion 
heblaw Cleifion Brys (NEPTS)

Ym mis Tachwedd 2007, comisiynodd y 
Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol 
adolygiad o wasanaethau cludo cleifion heblaw 
cleifion brys (NEPTS) yng Nghymru. Daeth 
canfyddiadau’r adolygiad, a arweiniwyd gan Win 
Griffiths, i’r casgliad fod y system bresennol yn 
perfformio’n newidiol, bod ganddi drefniadau gwan 
o ran Cytundebau Lefel Gwasanaeth (SLA) ac 
nad oedd wedi’i hanelu at anghenion y dinesydd. 
Argymhellodd yr adolygiad sefydlu astudiaethau 
peilot i archwilio sut gallai gwasanaethau gael 
eu gwella ac i brofi modelau newydd o ddarparu 
gwasanaethau. Hefyd, esgorodd yr adolygiad 
ar sefydlu tri grŵp hygyrchedd ar draws Cymru. 
Yn benodol, mae’r gwaith a wnaed gan Grŵp 
Hygyrchedd Cludiant Hywel Dda wedi cynyddu’r 
ddarpariaeth o ran cludiant cymunedol o 5% i 
28%. Un enghraifft o fenter yw’r ddarpariaeth 
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cludiant gwirfoddol benodedig sy’n cael ei rhedeg 
gan Gludiant Gwirfoddol Sir Benfro ar gyfer yr 
uned iechyd meddwl ac sydd wedi lleihau teithiau 
ofer o 14% i 3%. Hefyd mae cerbyd Gwasanaeth 
Min nos Menter Cwm Gwendraeth bellach yn 
cael ei ddefnyddio i gludo cleifion sy’n cael eu 
rhyddhau o Ysbyty Glangwili. Mae cludiant o’r 
fath i gynlluniau gofal iechyd yn esgor ar arbedion 
uniongyrchol i’r sector iechyd gan eu bod yn 
helpu i ryddhau gwelyau mewn ysbytai fel rhan o 
strategaeth rhyddhau cleifion ysbyty. 

Mae CTA Cymru’n credu’n gryf ei bod yn bwysig 
i bartneriaid allweddol gydweithio i ddeall ac i 
ymateb i’r goblygiadau potensial o ran cludiant 
sy’n wynebu’r cleifion, gofalwyr, teulu a staff 
hynny sy’n defnyddio safleoedd a gwasanaethau’r 
GIG, yn enwedig mewn amgylchiadau lle mae 
darpariaeth y gwasanaethau’n newid. Er mai 
Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST) yw 
prif ddarparwr nEPTS i’r Byrddau Iechyd yng 
nghymru, mae rhai Byrddau Iechyd yn defnyddio 
darparwyr eraill ac mewn rhai amgylchiadau, fel 
y rhai a grybwyllwyd uchod, maent yn defnyddio 
cludiant cymunedol. Er gwaethaf y twf sylweddol 
yn nifer y teithiau nEPTS sy’n cael eu gwneud 
(fel yr amlygwyd yn adran 4.3) mae’r cyllid mae’r 
sector yn ei dderbyn ar gyfer darpariaeth o’r fath 
yn anghyson ac yn aml ond yn cyffwrdd ag wyneb 
maint y ddarpariaeth ar draws Cymru. Hefyd, 
rydym wedi gweld bod y rhyngweithio lleol rhwng 
Byrddau Iechyd Lleol a gweithredwyr CC mewn 
ardaloedd penodol yn amrywio’n sylweddol. 
Mae rhai gweithredwyr cludiant cymunedol wedi 
sicrhau contractau i ddarparu cludiant i gleifion 
sy’n gymwys am gludiant ar gost y GIG. Fodd 
bynnag, ar ben hynny, mae llawer o weithredwyr 
yn darparu cludiant i gleifion nad ydynt yn gymwys 
sydd efallai heb ddull arall o fynd i’w hapwyntiadau 

(e.e. mewn ardaloedd gwledig lle nad yw bysiau’n 
gweithredu) gan arbed arian i’r GIG trwy leihau nifer 
y cleifion nad ydynt yn troi i fyny.

Ar hyn o bryd mae WAST yn darparu nEPTS trwy’r 
Gwasanaeth Gofal Cleifion ac mae’n edrych at 
ddatblygu modelau darparu gwasanaeth newydd. 
Gwahoddwyd CTA Cymru i eistedd ar Fwrdd 
Prosiect Trawsnewid nEPTS a fydd yn ein galluogi 
i archwilio’n llawn gyfleoedd ar gyfer partneriaeth ar 
gyfer y sector cludiant cymunedol. Hefyd bydd CTA 
Cymru’n dal i ymgysylltu â’r grwpiau hygyrchedd ar 
lefel drefniadaethol i sicrhau bod cydnabyddiaeth 
ddigonol o’r rôl mae cludiant cymunedol yn ei 
chwarae - ac y gall barhau i’w chwarae - wrth 
ddarparu nEPTS. 

6.6. Teithio rhatach 

Mae’r cerdyn teithio rhatach ar fysiau wedi bod 
yn allweddol i bobl hŷn ac anabl yng Nghymru. Er 
hynny, gwaetha’r modd, daeth Menter Tocynnau 
Teithio Rhatach Cludiant Cymunedol Llywodraeth 
Cymru i ben ym mis Ebrill 2013. O ganlyniad nid yw 
pobl hŷn anabl yng Nghymru yn medru defnyddio 
eu cardiau bysiau bellach ar wasanaethau cludiant 
cymunedol sy’n cael eu darparu ar drwydded adran 
19. Mae’r cynllun teithio ar fysiau am ddim wedi bod 
yn amhrisiadwy wrth helpu pobl hŷn ac anabl yng 
nghymru i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn actif. 
Fodd bynnag, erbyn hyn mae’n rhaid i’r bobl hynny 
nad yw cludiant cyhoeddus ar gael iddynt neu nad 
yw’n ddewis hyfyw iddynt, dalu am wasanaethau 
cludiant cymunedol. Mae gweithredwyr Cludiant 
Cymunedol wedi adrodd bod gostyngiad yn y nifer 
sy’n defnyddio rhai gwasanaethau ers i’r fenter 
tocynnau rhatach ddod i ben gan adael llawer o’r 
bobl hynny’yn fwy ynysig ac yn methu â chyrchu 
gwasanaethau hanfodol.

6.7. Rhwystrau rhag gwirfoddoli

Cofnodwyd llawer o rwystrau rhag gwirfoddoli 
ac mae sefydliadau fel Cyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru yn mynd i’r afael â nhw ac yn 
eu herio. Yn ogystal ag wynebu heriau, fel codi’r 
oedran ymddeol, mae’n rhaid i gludiant cymunedol 
fynd i’r afael â’r rhwystrau penodol mae’n eu 
hwynebu fel prinder gwirfoddolwyr cymwys a all 
yrru bws mini (gw. 4.8).  

6.8. Hawliau o ran trwydded yrru

Mae’r sector cludiant cymunedol yn mynd i’w 
chael hi’n fwyfwy anodd dod o hyd i wirfoddolwyr 
sy’n gymwys i yrru bysiau mini gan na fydd hawl 
D1 ar eu trwydded. Mae hyn oherwydd y ffaith fod 
gan yrwyr a basiodd eu prawf cyn 1 Ionawr 1997 
hawl D1 awtomatig (hawl i yrru bws mini, nid ar 
log neu am dâl) ond nid y rhai a basiodd ar ôl y 
dyddiad hwn ac ond yn meddu ar gategori B ar eu 
trwydded. Er mwyn gyrru bws mini, mae’n rhaid i 
berson fodloni pob un o’r amodau isod:

 ● mae’r gyrrwr yn 21 oed neu’n hŷn, ond o dan 
70 oed (oni bai fod y gyrrwr wedi pasio prawf 
meddygol PCV ac wedi ennill y cod cyfyngu 
120 neu 79 [NFHR])

 ● mae’r gyrrwr wedi dal trwydded B lawn am 
gyfanswm o 2 flynedd o leiaf 

 ● nid yw’r gyrrwr yn derbyn tâl neu ystyriaeth arall 
am yrru’r cerbyd ar wahân i fân dreuliau 

 ● nid yw’r cerbyd yn pwyso mwy na 3500 kg 
(dyna’r màs mwyaf a awdurdodir neu’r pwysau 
mwyaf a ganiateir pan fydd wedi’i lwytho’n 
llawn, gellir ei ddisgrifio hefyd fel pwysau gros 
y cerbyd - GVW), ac eithrio unrhyw ran o’r 
pwysau yna y gellir ei phriodoli i offer arbenigol 
a fwriadwyd ar gyfer cludo teithwyr anabl; neu

 ● heb fod yn fwy na 4250kg fel arall 
 ● nid oes ôl-gerbyd o unrhyw bwysau wedi’i 

gysylltu. 

Ar hyn o bryd mae’r amodau hyn yn ei gwneud 
hi’n broblematig i bobl ifanc wirfoddoli mewn 
cludiant cymunedol gan nad oes modd bob amser 
i’r gyrrwr a’r gweithredwr fodloni’r holl amodau. 
Mae angen i CTA Cymru gefnogi’r sector yng 
nghymru er mwyn cynllunio i fynd i’r afael â’r 
mater D1 trwy ddod o hyd i gyllid ar gyfer cost 
cael trwydded D1 sydd rhwng £1,000 a £1,200. 
Mae’r astudiaeth achos isod yn rhoi gwybodaeth 
ychwanegol ynglŷn â’r her yma sy’n wynebu’r 
sector cludiant cymunedol.

… nid yw pobl hŷn anabl yng Nghymru yn 
medru defnyddio eu cardiau bysiau bellach ar 
wasanaethau cludiant cymunedol sy’n cael eu 
darparu ar drwydded adran 19
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ASTUDIAETH ACHOS
Trwyddedu D1

Yn 2013 cynhaliodd y CTA astudiaeth i gefnogi’r 
dystiolaeth anecdotaidd gan ei aelodau ynglŷn â 
mater trwyddedu gyrwyr D1. 

Bellach mae Cyfarwyddeb y GE ar drwyddedu 
gyrwyr (91/439/EEC) wedi’i hymgorffori i gyfraith 
Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Mae’r 
Gyfarwyddeb hon yn cysoni rhai rheolau ar draws 
yr UE fel rhan o’r fenter ‘un farchnad’. Oherwydd 
bod gan y DU sector cludiant di-elw gwahanol 
iawn i weddill yr UE, dadleuodd - a sicrhaodd - 
Llywodraeth y DU o blaid consesiwn pwysig a 
ganiataodd i yrwyr presennol gadw’r hawl i yrru 
bysiau mini (cerbydau â rhwng 9 ac 16 o seddau 
teithwyr).

Fodd bynnag, ni chaiff gyrwyr newydd sy’n pasio 
eu prawf gyrru car (categori B) safonol yn gyntaf ar 
1af Ionawr 1997 neu wedi hynny, yrru bysiau mini 
ond yn ôl rhai cyfyngiadau, sef:

 ● mae’r gyrrwr yn 21 oed neu’n hŷn, ond o dan 
70 oed (oni bai fod y gyrrwr wedi pasio prawf 
meddygol PCV ac wedi ennill y cod cyfyngu 
120 neu 79 (NFHR) 

 ● mae’r gyrrwr wedi dal trwydded categori B lawn 
am gyfanswm o 2 flynedd o leiaf 

 ● nid yw’r gyrrwr yn derbyn tâl neu ystyriaeth arall 
am yrru’r cerbyd ar wahân i fân dreuliau

 ● nid yw’r cerbyd yn pwyso mwy na 3500 kg Màs 
Mwyaf a Awdurdodir (MAM) pan fydd wedi’i 
lwytho’n llawn (ar gyfer bws mini safonol nad 
yw’n hygyrch) neu 4,250kg (ar gyfer bws mini 
gydag offer arbenigol a fwriadwyd ar gyfer 
hygyrchedd a chludo teithwyr anabl) ac nid 
mwy na 4250kg fel arall

 ● nid oes ôl-gerbyd wedi’i gysylltu.

Ers ymgorffori Cyfarwyddeb y CE yn 1997, 
mae’r cyflenwad o yrwyr ‘cyfredol’ sydd ar gael 
wedi gostwng yn raddol ac mae’r sector cludiant 
cymunedol wedi gorfod ymdrechu’n galed i ddod o 
hyd i wirfoddolwyr newydd a chyflogi gyrwyr â thâl.

Yn ogystal â’r dystiolaeth anecdotaidd o 
broblemau mae ei aelodau a gweithredwyr CC 
wedi dod ar eu traws, cynhaliodd y CTA arolwg 
yn Awst 2013 i gael darlun ehangach o’r materion 
hyn. Gofynnwyd i’r sector gofnodi ei safbwyntiau 
trwy arolwg ar-lein; y nod oedd tynnu ciplun eithaf 
cyflym o’r mater yma fel yr oedd ar y pryd. 

Gwahoddwyd cyfanswm o 1,690 o weithredwyr 
a rhanddeiliaid CC (gan gynnwys gweithredwyr 
bysiau mini, galw’r gyrrwr, cynlluniau bysiau 
cymunedol, cynlluniau ceir, awdurdodau lleol, 
hyfforddwyr a chysylltiadau eraill) i gymryd rhan. 
Edrychodd cyfanswm o 724 o’r rhain (44.6%) ar 
yr arolwg ar-lein ac o’r rhain, cwblhawyd 255 o 
ymatebion (35.2%).

Dadlennodd yr arolwg y canlynol:

 ● nododd 183 o weithredwyr (72% o’r 
ymatebwyr) broblemau’n deillio o’r cyfyngiadau 
trwyddedu gyrwyr ar yrwyr ar ôl 1997

 ● mae 231 o weithredwyr (90.9% o’r ymatebwyr) 
yn rhagweld y bydd y problemau’n gwaethygu 
yn y dyfodol

 ● nododd 169 o weithredwyr (89.4%) broblemau 
o ran dod o hyd i yrwyr gwirfoddol gyda 84 o 
weithredwyr (44.4%) yn nodi problemau o ran 
dod o hyd i yrwyr â thâl.

 ● Er mwyn lliniaru neu ddatrys y problemau:

• teimlai 86 o weithredwyr (34.5%) y dylid 
codi’r terfynau pwysau a ganiateir (MAM) ar 
gyfer bysiau mini

• teimlai 111 o weithredwyr (44.6%) y dylid 
newid y ddeddf i ddiddymu’r cyfyngiadau ar 
ôl 1997

• teimlai 195 o weithredwyr (78.3%) na 
ddylai’r cyfyngiadau fod yn gymwys i yrwyr 
sy wedi cael eu hyfforddi hyd at safon a 
gytunwyd (e.e. cyfwerth â MiDAS) 

• teimlai 114 o weithredwyr (45.7%) y dylid 
creu ffrwd gyllido i hyfforddi gyrwyr hyd at 
safonau trwyddedu PCV D1

• cynigiodd 67 o weithredwyr (26.3%) atebion 
eraill

Rhannodd y CTA ei ganfyddiadau a’u trafod 
gyda swyddogion yn yr Adran Drafnidiaeth (DfT) 
ac mae’n archwilio gyda nhw nawr pa opsiynau 
sydd o ran gweithredu i gefnogi’r sector CC i 
oresgyn y problemau a brofwyd. Mae ymateb y 
DfT wedi bod yn gadarnhaol hyd yn hyn. Maent 
yn cydnabod cyfraniad hanfodol CC i’r farchnad 
cludiant cyhoeddus ehangach ac, yn benodol, y 
cyfraniad y mae’n ei wneud i ddarparu hygyrchedd 
a symudedd i gymunedau ynysig ac unigolion 
dan anfantais. Fodd bynnag, maen nhw hefyd yn 
gweld y rôl gynyddol sydd gan CC i’w chwarae 
mewn amgylchedd economaidd sy’n tynhau a 
rhwydwaith cludiant sy’n newid. 

Mae ymchwil y CTA wedi cefnogi canfyddiadau 
anecdotaidd cynharach. nid yw newid rheoleiddiol 
yn darparu ‘ateb cyflym’ yn aml ond bydd y CTA 
yn parhau i weithio gyda’r DfT a Llywodraeth 
ganolog i geisio creu ateb effeithiol cyn gynted ag 
y bo’n ymarferol bosibl.

Ers ymgorffori Cyfarwyddeb y CE yn 1997, mae’r 
cyflenwad o yrwyr ‘cyfredol’ sydd ar gael wedi 
gostwng yn raddol

Adroddodd 89.4% 
broblemau o ran dod o hyd i 
yrwyr gwirfoddol
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HERIAU YCHWAnEGOL 
I’R SECTOR CLUDIAnT 
CYMUnEDOL

Yn ogystal â’r materion a amlygwyd yn barod yn 
yr adroddiad hwn, mae’r sector yn wynebu heriau 
ychwanegol ac mae’r CTA yn ystyried y rhain i gyd 
wrth ddatblygu ei strategaeth a’i weithgaredd yng 
nghymru.

Gofynnwyd yn benodol i sefydliadau beth yn eu 
tyb nhw fyddai’r prif heriau i’r sector yn y dyfodol. 
Cafwyd gwell dealltwriaeth o’r heriau i’r sector 
cludiant cymunedol yn y dyfodol trwy wybodaeth 
arall a gasglwyd o’r gwahanol themâu ac atebion i 
gwestiynau agored.

Gofynnwyd i’r aelodau nodi’r materion hynny a 
fyddai’n rhoi’r her fwyaf i’w sefydliad. nodwyd y 
pedair her fwyaf fel:

 ● Ansicrwydd ynglŷn â ffrydiau cyllido yn y 
dyfodol (85%)

 ● Dod o hyd i ffynonellau cyllid grant (73%)

 ● Recriwtio gwirfoddolwyr (52%)

 ● Newid cerbydau (44%)

Nid yw’n syndod mai ansicrwydd ynglŷn â chyllid 
yn y dyfodol yw’r pryder mwyaf ac mae hyn yn 
aros yr un peth ag ymchwil 2010. Cyllido tymor 
byr yw’r norm o hyd, sy’n golygu bod adnoddau 
gwerthfawr yn cael eu harallgyfeirio gan yr 
angen parhaus i wneud ceisiadau am gyllid. Yn 
aml iawn mae hyn yn rhwystro sefydliadau rhag 
gwneud ymrwymiadau tymor canolig neu hir i’w 
defnyddwyr ac fe all gyfyngu ar y gallu i recriwtio, 
cadw a buddsoddi yn y staff a’r gwirfoddolwyr 
gorau.

Canlyniad arall i gyllido tymor byr a godwyd yn yr 
ymatebion agored yw bod hyn yn atal sefydliadau 
rhag cynllunio ymlaen llaw, gan eu rhwystro rhag 
cyflawni cynaliadwyedd tymor hir. Dywedodd 
llawer o sefydliadau fod ansicrwydd ynglŷn â 
chyllido yn ei gwneud yn amhosibl iddynt wneud 
unrhyw gynllunio strategol neu fusnes effeithiol, 
gan effeithio ar y ddarpariaeth a datblygiad 
strategol o fewn y sector. Byddai prosesau tendro 
a thymhorau hwy o ran cyllid grant/contract yn rhoi 
mwy o sicrwydd ariannol a’r cyfle i sefydliadau 
baratoi ar gyfer materion yn ymwneud ag 
olyniaeth. Ar ben hynny byddai’n creu’r hyder 
i ystyried ehangu a datblygu gwasanaethau 
ychwanegol, ac i ddatblygu atebion cludiant (a 
ffyrdd o weithio) arloesol newydd. Hefyd byddai’n 
galluogi sefydliadau i ganolbwyntio ar faterion 
eraill fel recriwtio a chadw gwirfoddolwyr, sef un 
o’r heriau mwyaf.

Mae gostyngiadau mewn gwasanaethau bysiau’n 
bryder mawr mewn ardaloedd gwledig. Yn y 
rhannau hyn o Gymru, mae’r boblogaeth ar y 
cyfan yn hŷn o lawer na’r ardaloedd trefol13. Yng 
nghymru, mae pobl yn llai tebygol hefyd o fedru 
cyrchu llwybrau bysiau na phoblogaeth y DU: 
mae 83% o gartrefi Cymru o fewn taith gerdded 
13 munud o safle bws gyda gwasanaeth o leiaf 
unwaith yr awr, o’u cymharu â 90% am y DU i 
gyd14. Goblygiad hyn i’r sector cludiant cymunedol 
yw cynnydd yn y galw am ei wasanaethau; o 
ystyried y materion ynglŷn â chyllido a godwyd yn 
yr adroddiad hwn, mae hyn yn rhoi her sylweddol 
bellach i’r sector.

13 http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/922/page/61604 
14 http://wales.gov.uk/docs/statistics/2013/130124-public-
service-vehicles-2012-en.pdf

7 CASGLIADAU 

 ➥ Mae cludiant cymunedol yn gwneud cyfraniad cadarnhaol
Er gwaethaf y materion a’r heriau a godwyd yn yr adroddiad, ar y cyfan mae canfyddiadau’r ymchwil yn 
gadarnhaol. Mae’r ardaloedd gwledig eang y mae cludiant cymunedol yn eu cynnwys yn dangos y rôl 
hanfodol mae’n ei chwarae yng nghymru wrth ddarparu hygyrchedd, symudedd a dewis i bobl sy’n byw 
mewn ardaloedd gwledig a fyddai’n profi unigedd daearyddol sylweddol fel arall. Mae’r canfyddiadau’n 
dangos rhwng y cyfnod 2010 i 2013 fod sefydliadau cludiant cymunedol wedi bod yn ehangu (yn 
enwedig o ran cynlluniau ceir a gwasanaethau adran 22) ac yn fwy cyffredinol mae’r sector wedi 
profi cynnydd yn yr holl wasanaethau mae’n eu darparu. Hefyd awgryma’r cynnydd ym mhroffiliau’r 
defnyddwyr gwasanaethau sy’n cyrchu gwasanaethau cludiant cymunedol, yn enwedig o ran pobl hŷn 
ac unigolion â nam symudedd, fod y galw am gludiant cymunedol yn debygol o barhau i gynyddu gyda 
newidiadau demograffig yn y dyfodol. 

 ➥ Mae cludiant cymunedol yn diwallu anghenion y bobl sydd â’r angen 
mwyaf amdano
Mae’r canfyddiadau’n cefnogi’r hyn mae’r CTA yn ei wybod o’i brofiad ei hun: fod y galw am 
wasanaethau cludiant cymunedol mwy ‘traddodiadol’ ar gynnydd. I lawer o bobl, nid yw dulliau cludo 
eraill yn ddewisiadau hyfyw (neu ar gael hyd yn oed). Hefyd, mae’r canfyddiadau’n dangos yn glir fod 
y sector cludiant cymunedol yn rhoi cefnogaeth i’r bobl hynny sydd â’r risg mwyaf o ddioddef ynysiad 
cymdeithasol ac a fyddai’n cael eu rhwystro fel arall rhag cyrchu gwasanaethau hanfodol. Ar adeg pan 
fydd sefydliadau cludiant cymunedol yn fwy tebygol o brofi pwysau o ran darparu atebion cludiant i’r 
cyhoedd yn gyffredinol, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae toriadau i wasanaethau bysiau, maen 
nhw hefyd yn gorfod ymdopi â’r galw cynyddol gan y defnyddwyr gwasanaethau roedden nhw i fod i’w 
gwasanaethu. Felly mae’n anodd i sefydliadau cludiant cymunedol sicrhau cydbwysedd rhwng cyflawni 
eu hamcanion elusennol ac archwilio i opsiynau a allai arwain at well cynaliadwyedd ariannol. 

 ➥ Mae cludiant cymunedol yn dal i wynebu heriau sylweddol
Mae’r naratif sy’n cyd-fynd â’r adroddiad wedi amlygu’r prif faterion a’r heriau a fydd bron yn sicr yn dal i 
ddylanwadu ar ddarparu gwasanaethau. Bydd angen mwy o gefnogaeth ar y sector cludiant cymunedol 
yng ngoleuni’r galw cynyddol am ei wasanaethau a’r heriau parhaus a’r pwysau economaidd y 
mae’n eu hwynebu. Y pryder mwyaf yw’r ansicrwydd o ran trefniadau cyllido, gostyngiadau mewn 
gwariant cyhoeddus a’r gefnogaeth ariannol gan lywodraeth leol. Mae’r pryderon hyn yn effeithio ar 
ddefnyddwyr y sector cludiant cymunedol trwy lesteirio cynllunio ymlaen llaw sy’n effeithio nid yn unig ar 
y ddarpariaeth o ddydd i ddydd ond hefyd yn rhwystr rhag datblygiad strategol o fewn y sector. Yn fwy 
na dim, dylai anghenion defnyddwyr ei wasanaethau fod uwchlaw pob dim. Ar adeg pan fydd pob sector 
yn y gymdeithas yn profi cwtogi o ran gwasanaethau a her economaidd sylweddol, mae’n hanfodol fod 
y rhai sy’n cael eu heffeithio fwyaf gan deithio a dewisiadau hygyrchedd cyfyngedig yn cael eu diogelu 
rhag ynysiad pellach. Mae’r adroddiad hwn yn dangos mai cludiant cymunedol yn unig sydd mewn 
sefyllfa i ddarparu’r gwasanaethau angenrheidiol i bobl sydd â’r angen mwyaf amdanynt. Yn y pen 
draw, bydd methu â mynd i’r afael â heriau teithio defnyddwyr cludiant cymunedol yn esgor ar gynnydd 
sylweddol mewn costau i wasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus eraill. 
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ARGYMHELLIOn8

Llewodraeth Cymru:

 ✔ Cynnal adolygiad cyllido o’r sector i archwilio tegwch y trefniadau cyllido presennol; dylai hyn gynnwys 
adolygiad o docynnau teithio rhatach, ystyried adfer cronfa grant cyfalaf yn ogystal ag adolygiad o’r 
Grant Cefnogi Gwasanaethau Bysiau (BSSG) yng nghyd-destun yr anawsterau penodol y mae’r sector 
cludiant cymunedol yn eu hwynebu. 

 ✔ Hybu’r angen am ddyfarniadau cyllido ar gylch lleiaf o dair blynedd lle bo modd er mwyn galluogi gwell 
cynllunio strategol effeithiol. 

 ✔ Ymgynghori ar ddatblygu strategaeth Cymru gyfan ar gyfer cludiant cymunedol a fyddai’n:

• gosod gweledigaeth Llywodraeth Cymru am 
rôl y sector fel elfen annatod o’r rhwydwaith 
cludiant cyhoeddus;

• archwilio capasiti sefydliadau cludiant 
cymunedol yn y sector;

•  meithrin mwy o gydweithio ar draws ffiniau;

• sefydlu safonau ansawdd perfformiad;

• galluogi darparu gwybodaeth a 
chyhoeddusrwydd digonol ac effeithiol ar 
gludiant cymunedol;

• sicrhau bod cyllid yn deg ac yn ecwitïol ar 
draws y wlad;

• dileu anghydraddoldeb daearyddol o ran 
hygyrchedd a chost gwasanaethau i deithwyr.

 ✔ Gweithio gyda’r DfT a gwneud popeth o fewn ei gallu i gefnogi a diogelu’r system trwyddedau adran 19.

Mae CTA Cymru’n cydnabod y gefnogaeth amhrisiadwy i’r sector a gafwyd o’r blaen 
gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdodau Lleol. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn yr 
adroddiad yn amlygu’r angen i’r gefnogaeth yma barhau ac i CTA Cymru barhau i 
weithio mewn partneriaeth. O ganlyniad, mae CTA Cymru wedi datblygu’r argymhellion 
canlynol ac y byddai croeso a chefnogaeth fawr i’n partneriaid eu cyflwyno:

Awdurdodau lleol:

 ✔ Ymrwymo i ddyfarnu cyllid ar gylch lleiaf o dair 
blynedd lle bo modd er mwyn galluogi gwell 
cynllunio strategol effeithiol.

 ✔ Defnyddio cludiant cymunedol yn fwy effeithiol i 
ddarparu atebion cludiant pan nad yw llwybrau 
sy’n derbyn cymhorthdal yn hyfyw mwyach.

 ✔ Cyfrannu at fforymau cludiant cymunedol 
lleol a rhanbarthol a chefnogi darpariaeth 
gwasanaethau effeithiol ar draws ffiniau.

Comisiynwyr a chyllidwyr cludiant:

 ✔ Gweithio oddi mewn i ddeddfwriaeth y DU a’r 
UE i wneud y defnydd mwyaf o’r sector cludiant 
cymunedol o fewn y fframweithiau presennol er 
mwyn diwallu anghenion cymunedau lleol.
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Bydd y CTA yn gweithio i:

 ✔ Barhau i sicrhau bod llais y sector cludiant cymunedol yn cael ei glywed ac y gweithredir arno ar bob lefel 
(UE, llywodraeth genedlaethol, ranbarthol a lleol).

 ✔ Dylanwadu ar ddeddfwriaeth a pholisi newydd trwy gynrychioli safbwyntiau ein haelodau.

 ✔ Sicrhau bod ein haelodau yn derbyn y newyddion, briffiau, barnau a digwyddiadau diweddaraf.

 ✔ Cefnogi’r sector cludiant cymunedol i archwilio a datblygu ffyrdd newydd o weithio a allai gynnwys mwy o 
gydweithio a chyd-gynhyrchu. 

 ✔ Darparu cyngor, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i sefydliadau cludiant cymunedol i adeiladu capasiti 
a seilwaith er mwyn ymdopi’n llwyddiannus â’r cynnydd yn y galw. 

 ✔ Cefnogi’r sector i godi safonau trwy roi Marc Ansawdd y CTA ar waith ar draws Cymru. 

 ✔ Codi proffil y sector cludiant cymunedol yng Nghymru gan ganolbwyntio ar recriwtio mwy o wirfoddolwyr. 

 ✔ Cefnogi’r sector i roi tystiolaeth o’i gost-effeithiolrwydd a’i werth ychwanegol trwy well gweithdrefnau monitro 
a gwerthuso ac ymchwil sy’n cael eu gyrru gan y CTA. 

 ✔ Cefnogi’r sector i wella gwybodaeth a chyhoeddusrwydd ynglŷn â chludiant cymunedol trwy ein gwefan ar-
lein (http://www.ctonline.org.uk/).

Ar sail yr wybodaeth a gynhyrchwyd gan yr arolwg Cyflwr y 
Sector yma, mae CTA Cymru wedi gosod blaenoriaethau o 
ran darparu cefnogaeth i’r sector cludiant cymunedol
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CYDnABYDDIAETHAU

Mae CTA Cymru’n ddiolchgar iawn i’r holl 
weithredwyr cludiant cymunedol sydd wedi 
cyfrannu at yr adroddiad hwn. Cynhaliwyd yr 
arolwg gan Rhian Higgins a chrynhowyd a 
golygwyd yr adroddiad gan Rhian Higgins a Sian 
Summers-Rees gyda chymorth Ewan Jones a 
Susan Wildman, pob un ohonynt o’r CTA.

Cefnogir gwaith y CTA yng nghymru, gan gynnwys 
ymchwilio a chynhyrchu’r adroddiad hwn, gan 
Lywodraeth Cymru.
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