
Llwybr Newydd - Drafft Strategaeth 
Drafnidiaeth Cymru ar Dudalen

EIN GWELEDIGAETH

EIN UCHELGEISIAU 20 MLYNEDD

SUT Y BYDDWN YN CYFLAWNI HYN 

FFYRDD O WEITHIO CENEDLAETHAU'R DYFODOL 

EIN BLAENORIAETHAU 5 MLYNEDD

Sustem drafnidiaeth gynaliadwy a hygyrch

Er mwyn cyflawni'r uchelgeisiau hyn byddwn yn:

EIN BLAENORIAETHAU 5 MLYNEDD

MODDAU A SECTORAU TRAFNIDIAETH

Yn dda i bobl ac 
chymunedau

Drwy ddarparu
gwasanaethau y gall pobl
eu defnyddio, ac y maent 
eisiau eu defnyddio, sy'n
cyfrannu at gydraddoldeb 

ehangach, at nodau
iechyd, gan gynnwys

mynd i'r afael â'r 
rhwystrau sy'n atal pobl 
rhag cael mynediad at

drafnidiaeth.

Yn dda i'r 
amgylchedd

Drwy leihau allyriadau 
nwyon tŷ gwydr, yn 
sylweddol, gwella, 
ansawdd aer, creu 

ecosystemau cydnerth.

Yn dda i iaith yng 
Nghymru

Drwy greu mwy o 
gyfleoedd i bobl 

ymwneud â iaith a 
diwylliant, a thrwy 

ddiogelu a hyrwyddo 
iaith a diwylliant 
unigryw Cymru.

Lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn sylweddol trwy gynllunio cysylltedd corfforol a digidol, mwy o wasanaethau lleol, mwy 
o weithio o gartref ac o bell a mwy o deithio llesol, fel bod angen i lai o bobl ddefnyddio'u ceir bob dydd

System drafnidiaeth gyhoeddus gynhwysfawr y gall pobl ei defnyddio, y maent eisiau ei defnyddio ac yn ei defnyddio, a yn seiliedig ar:
Seilwaith trafnidiaeth diogel, hygyrch sy'n cael ei gynnal a'i gadw'n dda ac sy'n helpu pobl i ddewis trafnidiaeth gynaliadwy

Wneud opsiynau trafnidiaeth gynaliadwy yn fwy deniadol i fwy o bobl a
Cefnogi datblygiadau arloesol sy'n helpu mwy o bobl a busnesau i fabwysiadu dewisiadau trafnidiaeth gynaliadwy

Effaith amgylcheddolEffaith gymdeithasol

CYNNWYS
Rhoi pobl yn gyntaf – 

gwrando ar a 
chynnwys defnyddwyr

INTEGREIDDIO
Trafnidiaeth fel system 

a galluogydd

ATALIOL
Atal problemau
cymdeithasol ac 

amgylcheddol yn y dyfodol

CYDWEITHREDU
Gweithio ar draws 

agendâu polisi 

HIRDYMOR
Hyblyg ac ymatebol

Ond pan fo angen i bobl a busnesau deithio, byddwn yn darparu dewisiadau mwy cynaliadwy yn seiliedig ar

    Mae angen i ni hefyd ysgogi pobl i newid eu dulliau teithio (newid moddol) a newid ymddygiad drwy  
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Effaith ar iaith a diwylliantEffaith economaidd

Buddsoddi
yn gynaliadwy

Cynlluniau 
cyflawni

a gweithredu

Gweithio mewn 
partneriaeth 

Creu
 llywodraethiant 
a pholisïau gwell

Dwyn ein hunain 
a'n partneriaid i 

gyfrif 

Yn dda i leoedd a'r 
economi

Yn cefnogi sectorau 
allweddol a’r gadwyn 

gyflenwi yng Nghymru ac 
yn arloesi er mwyn i bobl 

a busnesau ddewis 
trafnidiaeth gynaliadwy. 

Adeiladu capasiti 
a sgiliau

Cerdded
a Beicio

Bysiau Ffyrdd, 
strydoedd 
a pharcio

Tacsis a 
cherbydau 

hurio preifat

Porthladdoedd 
a thrafnidiaeth 

morol

Trydydd 
sector
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