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Cyflwyniad i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

1. Mae'r ddeddfwriaeth a gynigir yn y Bil Trafnidiaeth Gyhoeddus (Cymru) yn ymdrin 
â sawl maes sy'n ymwneud â darparu gwasanaethau bysiau. Mae'r rhain yn 
cynnwys galluogi darpariaethau deddfwriaethol sy'n rhoi mwy o ddulliau i 
awdurdodau lleol i'w helpu i ddarparu gwasanaethau bysiau yng Nghymru. Mae'r 
darpariaethau hyn yn ymwneud â threfniadau gweithio mewn partneriaeth 
estynedig, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau a redir gan awdurdodau lleol. 
Eu bwriad yw gwella'r fframwaith deddfwriaethol mewn perthynas â 
gwasanaethau bysiau, gan roi'r hyblygrwydd i awdurdodau lleol ymateb yn well i 
anghenion lleol o ran trafnidiaeth gyhoeddus. 

2. Mae'r ddeddfwriaeth hefyd yn cynnwys cynigion i wella'r ffordd y caiff data sy'n 
ymwneud â gwasanaethau bysiau eu darparu a'u rheoli ac i gynyddu'r oedran 
bod yn gymwys ar gyfer y cynllun prisiau siwrneiau consesiynol gorfodol. 

3. I adlewyrchu'r gwahaniaeth rhwng y cynigion deddfwriaethol hyn, mae tair rhan 
wahanol i'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol ynghyd â chrynodeb o'r effeithiau 
cronnol: 

 Rhan 1 – y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r fframwaith (galluogi) – 
partneriaethau ansawdd estynedig, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau 
awdurdodau lleol; 

 Rhan 2 – darparu a rheoli gwybodaeth; a 

 Rhan 3 – prisiau siwrneiau consesiynol. 

4. Bydd pob rhan yn edrych ar opsiynau, costau a manteision pob maes ar wahân. 

5. Mae'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol yn cyflwyno'r amcangyfrif gorau o gostau a 
manteision y Bil sy'n seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael. Mae'r dadansoddiad 
wedi'i lywio gan gymorth ymgynghoriaeth trafnidiaeth a thrwy ymgysylltu â 
rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys gweithredwyr bysiau ac awdurdodau lleol. 
Bu'n rhaid gwneud rhagdybiaethau er mwyn gwneud y cyfrifiadau. Caiff unrhyw 
ragdybiaethau a wneir eu hesbonio yn y naratif. 

Y sefyllfa bresennol 

6. Mae'r rhwydwaith trafnidiaeth yn rhan hanfodol o'n bywydau beunyddiol, gan 
gysylltu pobl a chymunedau â swyddi, gwasanaethau iechyd, cyfleoedd addysg a 
gweithgareddau hamdden. Dylai system drafnidiaeth gyhoeddus fodern fod yn 
hygyrch, yn fforddiadwy ac yn integredig, gan gynnig dewis a chyfleoedd fel 
ffordd amgen ymarferol o deithio yn lle ceir preifat. 

7. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw darparu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus 
cysylltiedig sy'n ddiogel, yn ddibynadwy, ar amser, yn amgylcheddol gynaliadwy, 
sydd ar gael yn hwylus ac sy'n diwallu anghenion teithio'r cyhoedd. Rhaid i 
wasanaethau bysiau ateb anghenion penodol pob ardal leol a thrwy ysgogi mwy 
o bobl i'w defnyddio, gysylltu mwy o bobl i leihau dibynadwyedd ar geir preifat. 
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8. Mae gwasanaethau bysiau lleol Cymru yn wynebu amrywiaeth o broblemau. Mae 
gwasanaethau yn dirywio ac mae nifer y teithwyr wedi bod yn gostwng yn raddol 
ers sawl blwyddyn ar y rhan fwyaf o lwybrau bysiau Cymru1. Mae'r dirywiad hwn 
yn golygu bod mwy o bwysau ar deithwyr sy'n talu, gweithredwyr ac ar bwrs y 
wlad i gynnal y rhwydwaith. 

9. Mae safonau gwasanaethau a cherbydau yn amrywio ar draws Cymru. Mae 
diffyg cyd-gysylltu rhwng gweithredwyr bysiau o ran llwybrau teithio, tocynnau, 
rhwydweithiau rheilffyrdd a theithio llesol. Nid yw gwybodaeth ddiweddar ac o 
ansawdd ar gael yn gyson ar draws y gwasanaethau gwahanol. Ar ben hynny, 
cyfrifoldeb sawl rhanddeiliad, gan gynnwys gweithredwyr bysiau, awdurdodau 
lleol a Llywodraeth Cymru, yw darparu gwasanaethau bysiau lleol a seilwaith 
cysylltiedig. Rhaid i randdeiliaid weithio gyda'i gilydd yn fwy cyson i sicrhau 
gwasanaethau bysiau lleol mwy integredig a chynaliadwy ar gyfer cymunedau 
yng Nghymru. 

10. Gan fod y ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniadau pobl o ran teithio ar fysiau 
mor gymhleth ac amrywiol, ni fydd deddfwriaeth ynddi’i hun yn atal na gwyrdroi’r 
tueddiadau hirdymor o ran y defnydd o fysiau. Mae'n debygol y bydd angen 
ymdrech cydgysylltiedig a buddsoddiad gan sawl rhanddeiliad i helpu i lywio'r 
ffordd y caiff gwasanaethau bysiau eu darparu, ac i ddylanwadu arnynt, er mwyn 
sicrhau eu bod yn diwallu anghenion unigolion a chymunedau. Mewn rhai 
ardaloedd, gellir gwneud hynny drwy gontractau rhwng awdurdodau lleol a 
gweithredwyr, ac mewn ardaloedd eraill drwy drefniadau partneriaeth effeithiol. 
Drwy wella'r fframwaith deddfwriaethol, gallwn ddarparu amrywiaeth o ddulliau 
ychwanegol y gall awdurdodau lleol ystyried eu defnyddio wrth benderfynu sut 
orau i sicrhau a chynnal gwasanaethau bysiau yn eu hardal. 

Defnydd  

11. Defnyddir gwasanaethau bysiau lleol ar gyfer 3 allan o bob 4 siwrnai ar 
drafnidiaeth gyhoeddus. Yn 2017/18, teithiwyd 99 miliwn o gilomedrau gan 
gerbydau 'mewn gwasanaeth', ac roedd 77% ohonynt wedi'u gwneud ar lwybrau 
teithio masnachol. Teithiwyd y 23% oedd yn weddill ar lwybrau teithio a drefnwyd 
dan gontract neu fel arall gan awdurdodau lleol i ddiwallu anghenion 
cymdeithasol2. 

12. Mae'r graff a ganlyn yn dangos y tueddiadau o ran y defnydd o fysiau yng 
Nghymru rhwng 2008/09 a 2017/18. 

                                            
1 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-
Vehicles/numberofpassengerjourneysonlocalbusservices-by-gbcountry-year  
2 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-
Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year  

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/numberofpassengerjourneysonlocalbusservices-by-gbcountry-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/numberofpassengerjourneysonlocalbusservices-by-gbcountry-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year
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Ffynonellau: Yr Adran Drafnidiaeth. Ystadegau bysiau blynyddol: Blwyddyn yn dod i ben 
ym mis Mawrth 2018. Ionawr 2019. I'w gweld yn: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/774572/bus0103.ods 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach
ment_data/file/774573/bus0105.ods  

13. Mae'r graff yn dangos y bu gostyngiad o 3.3 miliwn y flwyddyn, ar gyfartaledd, yn 
nifer y siwrneiau yng Nghymru ers 2008/09, ac erbyn diwedd 2017-18, roedd y 
ffigur yn dangos bod 99.9 miliwn o siwrneiau yn cael eu gwneud bob blwyddyn 
gan deithwyr. 

14. Mae trafodaethau gyda'r diwydiant bysiau yn awgrymu bod sawl ffactor yn gyfrifol 
am y gostyngiad hwn. Maent yn cynnwys ffactorau megis: 

 lefelau incwm yn cynyddu; 

 mwy o bobl yn berchen ar geir; 

 mwy o bobl yn prynu ar-lein; 

 cyflymder teithio arafach ar fysiau oherwydd tagfeydd traffig; 

 ansawdd gwasanaethau bysiau; 

 prisiau tocynnau bws uwch; 

 buddsoddiadau cyfyngedig mewn gwasanaethau bysiau; a 

 llai o wasanaethau bysiau a gynhelir gan awdurdodau lleol. 

15. Mae'r graff hefyd yn dangos nifer y teithiau a wnaed gan ddeiliaid pasys bws 
consesiynol gorfodol. Er y gwelwyd ar gyfartaledd ostyngiad o 1.1 miliwn o deithiau 
consesiynol y flwyddyn ers 2008-09, mae hyn yn llai amlwg na'r gostyngiad mewn 
siwrneiau nad ydynt yn rhai consesiynol.  
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https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus0103.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus0103.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774573/bus0105.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774573/bus0105.ods
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Cyllid 

16. Yn 2017/18, darparodd Llywodraeth Cymru £116 miliwn o gyllid ar gyfer bysiau 
cyhoeddus. Mae cyllid ar gael hefyd i awdurdodau lleol ar gyfer seilwaith bysiau 
drwy'r Gronfa Trafnidiaeth Leol. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn darparu 
cymorth o ryw £100 miliwn y flwyddyn ar gyfer cludiant i'r ysgol ac mae tua 
700,000 o siwrneiau'r flwyddyn yn cael eu gwneud i gludo cleifion mewn 
achosion nad ydynt yn rhai brys3. 

17. Mae'r £116 miliwn o gymorth ar gyfer bysiau cyhoeddus yn cynnwys o grantiau 
ar gyfer gwasanaeth bysiau TrawsCymru, sicrhau gwasanaethau bysiau sy’n 
angenrheidiol yn gymdeithasol na fyddai fel arall yn cael eu darparu, cefnogi 
cwmnïau bysiau i gyflawni Safon Wirfoddol Ansawdd Bysiau Cymru, cyfrannu at 
gostau'r cynllun prisiau siwrneiau consesiynol (gan gynnwys cyfran o'r costau 
ad-dalu a'r costau gweinyddol i awdurdodau lleol) a chostau eraill. 

18. Gall gweithredwyr bysiau yng Nghymru hawlio ad-daliad am y refeniw a 
ddefnyddiwyd yn sgil cario teithwyr dan y cynllun prisiau siwrneiau consesiynol a 
mentrau prisiau siwrneiau rhatach eraill yn ôl disgresiwn (h.y. Fy Ngherdyn 
Teithio). Gall cwmnïau bysiau hefyd hawlio cyfraniad tuag at eu costau 
gweithredu sydd tua dau draean o'r £25 miliwn o'r Grant Cynnal Gwasanaethau 
Bysiau. Caiff gweddill y grant hwn ei ddefnyddio i gaffael gwasanaethau bysiau o 
bwys rhanbarthol na fyddai fel arall yn cael eu darparu. Pan nad yw'r sector 
masnachol yn gallu gweithredu llwybr teithio neu'n penderfynu dileu gwasanaeth 
presennol, gall yr awdurdod lleol benderfynu a oes angen cymdeithasol i 
ddarparu cymhorthdal ar gyfer y gwasanaeth hwnnw gan ddefnyddio'r pwerau a 
ddarperir yn Adran 63 o Ddeddf Trafnidiaeth 1985. Yn ogystal â'r £8 miliwn o'r 
Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau, mae awdurdodau lleol Cymru yn derbyn 
tua £15 miliwn o'u Grant Cynnal Refeniw4 i gynnal gwasanaethau bysiau sy’n 
angenrheidiol yn gymdeithasol. 

  

                                            
3 https://www.ambulance.wales.nhs.uk/en/58 
4Mae Llywodraeth Cymru yn cael y rhan fwyaf o'i harian gan Lywodraeth y DU fel rhan o'i grant bloc 
ynghyd â refeniw o drethi Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedyn yn clustnodi ychydig o'r arian hwn i 
awdurdodau lleol drwy'r Grant Cynnal Refeniw a grantiau eraill fel cyfraniad at ddarparu eu 
gwasanaethau, ee ysgolion, gofal cymdeithasol a rheoli gwastraff. Er bod swm cyffredinol y cyllid yn 
seiliedig ar fformiwla Llyfr Gwyrdd Trysorlys y DU, nid yw'r gwariant wedi’i neilltuo ar gyfer 
swyddogaethau penodol. 

https://www.ambulance.wales.nhs.uk/en/58
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19. Mae'r tabl a ganlyn yn rhoi dadansoddiad o’r costau blynyddol o ran cyllid y 
sector cyhoeddus i fysiau cyhoeddus (£m): 

Cymorth uniongyrchol 2011/ 2012/ 2013/ 2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 

Llywodraeth Cymru 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Grant Cynnal Gwasanaethau 

Bysiau 32 30 25 25 25 25 25 

TrawsCymru 2 2 2 2 3 3 3 

Tocynnau teithio consesiynol 58 60 60 58 60 58 57 

Gweinyddu prisiau siwrneiau 

consesiynol 2 2 2 2 2 2 2 

Cymorth i Bobl Ifanc** Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 5 10 1 

Is-gyfanswm Llywodraeth 

Cymru 94 94 89 87 95 98 88 

Cymorth awdurdod lleol 

       Arian consesiynol 

ychwanegol 10 10 10 10 10 10 10 

Grant Cynnal Refeniw yn ôl 

Disgresiwn 21 21 21 19 16 16 15 

Is-gyfanswm yr awdurdod 

lleol 31 31 31 29 26 26 25 

Cyfanswm y sector 

cyhoeddus 125 125 120 116 121 124 113 
 

*  Cyn 2013-14 y Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau oedd y Grant Gwasanaethau 
Trafnidiaeth Rhanbarthol. 

**  Dechreuodd y cynllun Cymorth i Bobl Ifanc yn 2015-16.  
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Rhan 1 – y ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â’r fframwaith 

Rhan 1 – Y cefndir 

20. Mae'r adran hon yn edrych ar y dulliau gwahanol y gall awdurdodau lleol eu 
defnyddio wrth gynllunio a darparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal. 

21. Mae Trafnidiaeth Cymru wedi'i gomisiynu i ymgymryd ag adolygiad trwyadl o'r 
diwydiant bysiau yng Nghymru ac i ddatblygu opsiynau ar gyfer sut y gellid 
darparu gwasanaethau yn y dyfodol i sicrhau bod cymunedau trefol a gwledig ar 
draws Cymru yn elwa ar wasanaeth trafnidiaeth gyhoeddus integredig a modern. 
Ochr yn ochr â gwaith adolygu Trafnidiaeth Cymru, rydym hefyd wedi bod yn 
adolygu'r darpariaethau deddfwriaethol sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer 
awdurdodau lleol ac yn ystyried a yw'r darpariaethau hyn yn ddigonol i wella’r 
gwasanaethau i deithwyr, gwella defnydd, ac i leihau tagfeydd a llygredd. 

22. Mae' darpariaethau deddfwriaethol presennol mewn perthynas â gwasanaethau 
bysiau yn cynnwys trefniadau gweithio mewn partneriaeth ac awdurdodau lleol 
yn darparu gwasanaethau dan gontract mewn amgylchiadau penodol. Mae'r 
ddeddfwriaeth bresennol hefyd yn gosod rhai cyfyngiadau ar awdurdodau lleol o 
ran rhedeg gwasanaethau yn uniongyrchol. Mae'r darpariaethau deddfwriaethol 
perthnasol wedi'u manylu isod. 

23. Mae Adrannau 114 i 123 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000 yn galluogi awdurdodau 
lleol i sefydlu Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd. Y disgwyliad yw bod 
awdurdodau lleol yn ceisio llunio trefniadau partneriaeth gwirfoddol gyda 
gweithredwyr bysiau yn y lle cyntaf. Fodd bynnag, os yw hynny yn 
aflwyddiannus, mae'r darpariaethau yn caniatáu i awdurdodau lleol weithredu 
Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd. Mae'r cynlluniau hyn yn pennu'r safonau y 
mae rhaid i gwmnïau bysiau eu harddel ar hyd llwybr teithio neu mewn ardal 
ragnodedig ac, yn gyfnewid, rhaid i awdurdodau lleol ddarparu cyfleusterau 
estynedig i gynnal gwasanaethau bysiau, megis mesurau blaenoriaethu bysiau, 
mannau aros o ansawdd uchel mewn safleoedd bysiau a gwell gwybodaeth i 
deithwyr. Dan Gynlluniau Partneriaeth Ansawdd, gellir gwahardd gweithredwyr 
nad ydynt yn bodloni'r safonau gofynnol rhag defnyddio'r cyfleusterau a 
ddarperir. Mae'n ofynnol bod cynlluniau partneriaethau yn gweithredu am o leiaf 
pum mlynedd. 

24. Mae Adran 63(1) o Ddeddf Trafnidiaeth 1985 yn gosod dyletswydd ar 
awdurdodau lleol i ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus na fyddent fel 
arall yn cael eu darparu (h.y. gwasanaethau sy’n angenrheidiol yn 
gymdeithasol). Mae Adran 63(5) yn galluogi awdurdod lleol i ymrwymo i 
gytundeb i dalu cymhorthdal am wasanaeth o'r fath os na fyddai'r gwasanaeth yn 
cael ei ddarparu, neu na fyddai'n cael ei ddarparu at safon benodol, heb y 
cymhorthdal hwnnw. 

25. Ar yr amod bod Gweinidogion Cymru yn cychwyn y darpariaethau 
deddfwriaethol perthnasol sydd wedi'u cynnwys yn Adrannau 124 i 134B o 
Ddeddf Trafnidiaeth 2000, gallai awdurdodau lleol yng Nghymru ymrwymo i 
Gynlluniau Contractau Ansawdd. Mae'r cynlluniau hyn yn ffurf ar fasnachfreinio a 
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fyddai'n galluogi awdurdodau lleol i ddweud pa wasanaethau bysiau sydd i'w 
darparu mewn ardal ac i gyflwyno contractau ar gyfer darparu'r gwasanaethau 
hynny drwy broses dendro gystadleuol. Ystyrir bod y prawf y mae'n rhaid ei 
fodloni er mwyn symud i system contractau ansawdd yn rhy feichus, sy'n golygu 
bod y darpariaethau hynny yn anweithredadwy o safbwynt ymarferol. 

26. Ar hyn o bryd, mae Deddf Trafnidiaeth 1985 yn gwahardd awdurdodau lleol rhag 
rhedeg eu gwasanaethau bysiau eu hunain, ac eithrio: 

a. pan fo awdurdod lleol eisoes yn gweithredu cwmni bysiau pan ddaeth y 
gwaharddiad i rym; 

b. pan fo awdurdod yn rhedeg gweithrediad bach yn unig ac mae wedi 
gwneud cais i Weinidogion Cymru am esemptiad rhag y cyfyngiad 
cyffredinol; a 

c. phan fo gweithredwr bysiau wedi methu â rhedeg gwasanaeth yn unol ag 
amodau’r contract dan Gynllun Contractau Ansawdd a bod yn rhaid i 
awdurdod lleol ymyrryd. 

27. Rhaid i Lywodraeth Cymru sicrhau bod awdurdodau lleol yn gallu defnyddio 
dulliau effeithiol i fynd i'r afael ag aneffeithlonrwydd yn y ffordd y caiff 
gwasanaethau bysiau eu darparu yn eu hardaloedd. Bydd angen dulliau 
gwahanol i ymdrin â'r heriau gwahanol sy’n ymddangos wrth geisio bodloni 
amgylchiadau lleol gwahanol, ac ni fydd un dull yn gweithio i bawb. 

28. Teimlir nad yw'r darpariaethau deddfwriaethol presennol yn caniatáu digon o 
hyblygrwydd i helpu awdurdodau lleol i ymateb i anghenion eu cymunedau. I 
fynd i'r afael â hyn, rydym yn gobeithio cyflwyno darpariaethau i wella'r 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer darparu gwasanaethau bysiau. Wrth 
ddatblygu'r cynigion, ystyriwyd sawl opsiwn: 

a. Opsiwn 1 – busnes fel arfer a dibynnu ar y darpariaethau deddfwriaethol 
presennol; 

b. Opsiwn 2 – datblygu cytundebau partneriaeth estynedig i gryfhau sut y mae 
awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau yn gweithio mewn partneriaeth; 

c. Opsiwn 3 – cyflwyno pwerau masnachfreinio newydd; 

d. Opsiwn 4 – caniatáu i awdurdodau lleol weithredu gwasanaethau bysiau eu 
hunain; ac 

e. Opsiwn 5 – deddfu ar gyfer opsiynau 2 - 4 a fyddai'n helpu awdurdodau 
lleol i weithredu cyfuniad o'r opsiynau hyn ledled Cymru. 

29. Yr opsiwn a ffefrir yw opsiwn 5 sy'n darparu'r lefel fwyaf o hyblygrwydd i 
awdurdodau lleol.  
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Rhan 1 – Yr Opsiynau 

Opsiwn 1 – busnes fel arfer 

30. Dan yr opsiwn hwn, byddai'r status quo yn parhau. Ni fyddai unrhyw newid i’r 
fframwaith deddfwriaethol na'r dulliau dilynol y gallai awdurdodau lleol eu 
defnyddio wrth gynllunio a darparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal. Byddai 
disgwyl i awdurdodau lleol geisio mynd i'r afael ag aneffeithlonrwydd yn y ffordd 
y caiff gwasanaethau bysiau eu darparu drwy ddefnyddio'r dulliau a'r 
darpariaethau presennol sydd ar gael ar eu cyfer, sef drwy weithio mewn 
partneriaeth, y gallu i ddarparu rhai gwasanaethau dan gontract lle bo’r 
gwasanaethau hynny yn angenrheidiol yn gymdeithasol ac (yn amodol ar y 
Gorchymyn cychwyn perthnasol), drwy Gytundebau Contractau Ansawdd. 

Gweithio mewn Partneriaeth 

31. Er bod y defnydd o drefniadau partneriaeth gwirfoddol yn gallu gwella safonau 
gwasanaethau, lleihau tagfeydd ac arwain at fanteision amgylcheddol, mae yna 
gyfyngiadau i’r dull hwn o weithio. Mae llwyddiant trefniadau partneriaeth 
gwirfoddol yn dibynnu ar gryfder parhaus y berthynas rhwng awdurdodau lleol a 
gweithredwyr bysiau, ynghyd â chyllid parhaus gan bob randdeiliad. Byddai creu 
trefniant llwyddiannus hefyd yn dibynnu ar gysondeb rhwng amcanion 
awdurdodau lleol a gweithredwyr, fel bod y nod yn gyffredin. Pan fo 
gweithredwyr newydd yn mynd i mewn i ardal ac nad ydynt yn rhan o'r trefniant, 
mae yna berygl y gellid amharu ar y bartneriaeth honno. Ffactor arall fyddai'r 
angen i fodloni profion cystadleuaeth yr Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd a nerfusrwydd ynghylch y posibilrwydd o gymryd camau 
cyfreithiol a chosbau ariannol. 

32. Mae defnyddio Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd yn gallu gwella safonau 
gwasanaethau, lleihau tagfeydd ac arwain at fanteision amgylcheddol. Fodd 
bynnag, unwaith eto mae cyfyngiadau a heriau yma hefyd. Er nad yw'n ofyniad 
statudol bod yn rhaid dod i gytundeb gyda'r gweithredwyr bysiau, mae llwyddiant 
Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd yn dal i ddibynnu, i ryw raddau, ar 
awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu 
cynllun neu gytuno arno. Byddai'r amod bod angen i awdurdodau lleol fuddsoddi 
mewn gwell seilwaith yn ysgogi gweithredwyr i ymgysylltu ag awdurdodau lleol. 
Fodd bynnag, wrth drafod ag awdurdodau lleol, ymddengys fod y gofyniad i 
awdurdodau lleol ddarparu cyfleusterau fel rhan o gynllun statudol wedi cyfyngu 
ar y gwaith yn sylweddol, yn enwedig o gofio'r hinsawdd ariannol sydd ohoni, 
ynghyd â chapasiti sefydliadau ehangach (o ran adnoddau a/neu sgiliau), 
cyfyngiadau ariannol neu ail-lunio amcanion strategol yn strwythurol. Nid yw'r 
cylch ariannu blynyddol bresennol yn cyd-fynd â'r gofyniad bod angen 
gweithredu cynllun am o leiaf pum mlynedd. 

33. Gallai fod cyfyngiadau hefyd o ran y safonau gwasanaeth a all fod yn ofynnol 
dan Gynllun Partneriaeth Ansawdd. Dan y darpariaethau presennol, mae'r 
safonau y gellir eu pennu wedi'u cyfyngu i safonau cerbyd, amserlennu ac 
uchafswm prisiau siwrneiau. Nid oes pŵer, er enghraifft, i bennu llwybrau teithio 
neu brisiau siwrneiau is na'r uchafswm. 
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34. Pan gânt eu gweithredu'n effeithiol, mae’n bosibl y gall y trefniadau partneriaeth 
gwirfoddol a Chynlluniau Partneriaeth Ansawdd wella'r ffordd y caiff 
gwasanaethau bysiau eu darparu. Fodd bynnag, mae hyn yn gyfyngedig 
oherwydd y rhesymau a amlinellir uchod. Gallai trefniadau partneriaeth ganiatáu 
i awdurdodau lleol ddylanwadu rhywfaint ar wasanaethau a'u rheoli, ond ni 
fyddent yn darparu sicrwydd. 

Masnachfreinio 

35. Fel yr amlinellir yn y cefndir uchod, yn amodol ar gychwyn darpariaethau 
perthnasol yng Nghymru, gallai awdurdodau lleol ymrwymo i Gynlluniau 
Contractau Ansawdd. Er byddai Cynlluniau Contractau Ansawdd yn darparu ar 
gyfer ffurf ar fasnachfreinio, mae adborth ar gynlluniau o'r fath yn dangos bod y 
broses yn rhy gymhleth ac yn drwm ar adnoddau. Mae'r ddeddfwriaeth 
bresennol yn gosod set feichus o feini prawf statudol ar awdurdodau lleol ac 
mae'n rhaid i Weinidogion Cymru gymeradwyo y byddai'r cynllun o fudd i’r 
cyhoedd. Nid oes unrhyw Gynlluniau Contractau Ansawdd wedi'u cyflenwi ar 
draws y DU. Mae Lloegr wedi ceisio mynd i'r afael â'r diffygion tybiedig hyn drwy 
Ddeddf Gwasanaethau Bysiau 2017 a gwnaeth yr Alban gynnig darpariaeth 
ddeddfwriaethol yn y Bil Trafnidiaeth (yr Alban). 

Gwasanaethau bysiau a redir gan awdurdod lleol 

36. Fel yr amlinellir yn y cefndir uchod, mae awdurdodau lleol ar hyn o bryd wedi'u 
gwahardd gan y newidiadau a wnaed gan Ddeddf Trafnidiaeth 1985 rhag rhedeg 
eu gwasanaethau bysiau eu hunain, ac eithrio dan amgylchiadau arbennig. Nid 
yw'r eithriadau i'r gwaharddiad cyffredinol ar awdurdodau lleol rhag rhedeg 
gwasanaethau bysiau yn darparu ar gyfer sefyllfaoedd pan fo awdurdodau lleol 
yn gorfod ymrwymo i gontract i ddarparu gwasanaeth sy'n angenrheidiol yn 
gymdeithasol ond ei fod yn cael ambell dendr neu dim tendr o gwbl gan 
weithredwyr masnachol ar gyfer gwasanaethau bysiau lleol yn eu hardal. 

37. Felly, rydym yn ystyried bod y darpariaethau presennol yn cynnwys sawl 
cyfyngiad ac nid ydynt yn darparu'r hyblygrwydd i awdurdodau lleol ymateb i'r 
heriau gwahanol y maent yn eu hwynebu wrth ddarparu gwasanaethau bysiau 
sy'n diwallu anghenion eu cymunedau. 

Opsiwn 2 – datblygu trefniadau partneriaeth estynedig 

38. Fel yr amlinellir dan opsiwn 1, teimlir bod y darpariaethau presennol mewn 
perthynas â gweithio mewn partneriaeth yn gyfyngedig ac efallai nad ydynt yn 
galluogi awdurdodau lleol i gyflawni eu hamcanion. Cydnabyddir, fodd bynnag, 
fod modd cyflawni llawer mwy o fewn darpariaethau'r Cynlluniau Partneriaethau 
Ansawdd, yn enwedig os yw awdurdod lleol yn cynllunio buddsoddi mewn 
gwella'r seilwaith. Felly, rydym yn bwriadu cadw'r darpariaethau hynny. Fodd 
bynnag, rydym hefyd yn dymuno rhoi cyfle i awdurdodau lleol a gweithredwyr i 
gydweithio'n fwy i ddatblygu trefniadau partneriaeth gwirfoddol ar gyfer darparu 
gwasanaethau. 

39. Felly, rydym yn cynnig cyflwyno Partneriaethau Ansawdd Estynedig a fyddai’n 
darparu model posibl arall ar gyfer awdurdodau lleol i’w helpu i ddarparu 
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gwasanaethau bysiau yn eu hardal. Byddai Partneriaethau Ansawdd Estynedig 
yn golygu bod angen i awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau weithio'n gryfach 
mewn partneriaeth. 

40. Byddai Partneriaethau Ansawdd Estynedig yn seiliedig ar adolygiad ar y cyd o 
rwydweithiau gwasanaethau bysiau lleol a gynhelir gan yr awdurdodau lleol a'r 
gweithredwyr hynny sy'n gweithredu gwasanaethau bysiau yn yr ardal. Byddai'r 
Adolygiad yn ei gwneud yn ofynnol i'r awdurdod lleol a gweithredwyr 
ddadansoddi'r rhwydwaith er mwyn darganfod a yw'n cyflawni ac yn diwallu 
anghenion lleol. 

41. Yn seiliedig ar yr adolygiad hwn, bydd yr awdurdod lleol yn datblygu 
gweledigaeth glir i wella'r ffordd y caiff gwasanaethau eu cyflenwi a bydd hynny'n 
cael ei nodi mewn Plan Partneriaeth Ansawdd Estynedig. Bydd un neu fwy o 
gynlluniau yn mynd gyda'r Plan a fydd yn manylu'r camau gweithredu i'w cymryd, 
gan y gweithredwyr a'r awdurdodau lleol, i sicrhau'r gwelliannau hynny a 
ddymunir. Bydd hynny'n cynnwys unrhyw ymrwymiadau a fydd yn cael eu 
gwneud gan yr awdurdod lleol, megis cyfleusterau neu fesurau y bydd yr 
awdurdod lleol yn eu cymryd, yn ogystal ag unrhyw safonau y mae disgwyl i’r 
gweithredwyr bysiau eu harddel. 

42. Ni fyddai gofyniad gorfodol i awdurdodau lleol fuddsoddi mewn seilwaith, a 
ystyrir yn ffactor sy'n cyfyngu ar y Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd. Fodd 
bynnag, gallai awdurdodau lleol gynnwys buddsoddi mewn seilwaith neu 
weithredu mesurau eraill fel ymrwymiad os ydynt yn ystyried bod hynny'n briodol. 

43. Dan Bartneriaeth Ansawdd Estynedig, byddai'r amrywiaeth o safonau 
gwasanaeth (gofynion o ran llwybrau teithio a gofynion gweithredu) y gellid eu 
gosod ar weithredwyr fel rhan o'r cynllun fod lawer ehangach na'r hyn sy'n bosibl 
dan ddarpariaethau Cynlluniau Partneriaethau Ansawdd. 

44. Er mwyn sicrhau bod Partneriaeth Ansawdd Estynedig yn cael ei datblygu ar y 
cyd, byddai angen i'r awdurdod lleol a'r rhan fwyaf o weithredwyr bysiau sy'n 
darparu gwasanaethau yn yr ardal y bydd y plan a'r cynlluniau yn gymwys iddi 
gytuno'n ffurfiol ar blan y Bartneriaeth Ansawdd Estynedig a'r cynlluniau. Wedyn, 
ni all y naill ochr gyflwyno gofynion yn annibynnol. Felly, ar ôl iddynt gael eu 
datblygu, byddai plan arfaethedig a chynlluniau ategol yn destun cyfnod 
gwrthwynebu ac ymgynghoriad ffurfiol. 

45. O gofio amrywiaeth eang y safonau y gellid eu gosod ar weithredwr dan 
Bartneriaethau Ansawdd Estynedig, byddai'n hanfodol i weithredwyr gael cyfle i 
gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau. Dim ond wedyn gall y cynigion fod yn destun 
ymgynghoriad os oes digon o weithredwyr bysiau o'u plaid. 

46. Yn dilyn ymgynghoriad, rhaid i awdurdod trafnidiaeth fwrw ymlaen yn ffurfiol â 
fersiwn derfynol Plan a Chynllun y Bartneriaeth Ansawdd Estynedig. 

47. Byddai cydymffurfedd â Phartneriaeth Ansawdd Estynedig yn cael ei orfodi 
drwy'r system cofrestru bysiau, a gellid gwrthod cofrestru gweithredwyr sy'n 
methu â chydymffurfio â gofynion Partneriaeth o'r fath, neu ddiddymu eu 
cofrestriad. 
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Opsiwn 3 – cyflwyno pwerau masnachfreinio newydd 

48. Dan yr opsiwn hwn, byddai awdurdodau lleol yn gallu datblygu cynllun 
masnachfreinio lle y gallent ddyfarnu hawl i redeg llwybr neu lwybrau bysiau i'r 
cynigwr mwyaf cystadleuol. 

49. Er bod darpariaeth ar gyfer gweithio mewn partneriaeth a chynigion ar gyfer 
gweithio mewn partneriaeth estynedig drwy Bartneriaethau Ansawdd Estynedig 
eisoes yn bodoli, cydnabyddir bod yna gyfyngiadau i'r dull cydsyniol hwn o 
ddarparu gwasanaethau, ac nad oes modd gorfodi'r ddarpariaeth o lwybrau 
bysiau dynodedig drwy weithio mewn partneriaeth. 

50. Fel yr amlinellir yn y cyflwyniad ac opsiwn 1, mae yna ddeddfwriaeth eisoes yn 
bodoli y gellid ei darparu yng Nghymru a fyddai'n caniatáu ffurf ar fasnachfreinio, 
drwy'r Cynlluniau Contractau Ansawdd. Fodd bynnag, yn ôl yr adborth, nid yw'n 
ymarferol. Felly, y bwrid yw gwneud darpariaeth ar gyfer system fasnachfreinio 
amgen ac ymarferol yng Nghymru sy'n mynd i'r afael â chyfyngiadau 
darpariaethau'r Cynlluniau Contractau Ansawdd. 

51. Dan drefniadau masnachfreinio ymarferol, byddai’r holl wasanaethau bysiau (â 
chymhorthdal a dan gontract) sy’n cael eu darparu mewn ardaloedd diffiniedig yn 
cael eu rheoli'n uniongyrchol dan gontract gan awdurdod lleol, a byddai 
mynediad i drefniant o’r fath yn rhoi mwy o hyblygrwydd i'r awdurdod lleol fynd i'r 
afael â'r heriau o ran darparu gwasanaethau bysiau yn yr ardaloedd hynny. 

52. Byddai unrhyw gynigion masnachfreinio newydd yn gorfod ystyried yr 
egwyddorion craidd a ganlyn: 

a) rhaid iddynt ganolbwyntio ar deithwyr (h.y. rhaid iddynt ganolbwyntio ar 
sut y bydd masnachfraint yn gwella gwasanaethau i deithwyr); 

b) rhaid iddynt ymateb i anghenion trafnidiaeth lleol ac ystyried y rhwydwaith 
bysiau ehangach, yn enwedig lle y mae gwasanaethau yn croesi ffiniau 
awdurdodau lleol, gan gynnwys ffiniau awdurdodau lleol yn Lloegr; 

c) dylai'r rheini a fydd yn penderfynu masnachfreinio fod yn gyfrifol ac yn 
atebol am sicrhau bod modd fforddio a chyflawni’r cynnig, ei fod yn 
sicrhau gwerth am arian a’i fod yn gynaliadwy yn ariannol yn yr hirdymor; 
a 

d) rhaid i benderfyniadau fod yn dryloyw gan sicrhau bod y cyhoedd wedi 
craffu'n ddigonol ar unrhyw blaniau masnachfreinio fel bod gweithredwyr, 
teithwyr, cynrychiolwyr teithwyr a phobl eraill yr effeithir arnynt yn gallu 
trafod y cynigion gyda'r awdurdod lleol a dylanwadu arnynt. 

53. Byddai masnachfreinio ar gael i bob un o 22 o awdurdodau lleol Cymru, neu i 
awdurdodau lleol sy'n gweithredu ar y cyd. Os byddai awdurdodau lleol yn 
gweithio ar y cyd i lunio cynllun masnachfreinio, byddai disgwyl iddynt roi 
trefniadau llywodraethu priodol yn eu lle (h.y. cyfreithiol, ariannol a staffio). 

54. Byddai disgwyl i awdurdodau lleol ystyried effaith eu cynnig i fasnachfreinio ar 
awdurdodau cyfagos a byddai hyn yn un o ofynion ffurfiol y broses asesu. 
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55. Byddai hefyd yn ofynnol i awdurdodau lleol ystyried sut y gallai gweithredwyr 
bysiau bach a chanolig fod yn rhan o'r broses dendro ar gyfer contractau 
masnachfreinio fel eu bod yn gallu cystadlu'n effeithiol i redeg gwasanaethau 
dan system fasnachfraint. 

56. Gallai'r gallu i fod yn hyblyg fod yn fanteisiol. Er enghraifft, gallai awdurdod lleol 
ddewis masnachfreinio mewn ardal benodol yn unig o'i hardal gyffredinol, neu 
gallent fasnachfreinio'n raddol. Gallai cyflwyno contractau masnachfreinio a 
gosod yn raddol gynnig ffordd effeithiol i awdurdod lleol ystyried gweithredwyr 
bach a chanolig. Er enghraifft, gallai caffael y ddarpariaeth mewn rhan o ardal y 
fasnachfraint bob blwyddyn hwyluso gweithredwyr bach a chanolig i gystadlu'n 
llwyddiannus mewn ymarferion caffael llai a mwy rheolaidd nag os byddai ardal 
gyfan y fasnachfraint yn cael ei chaffael ar yr un pryd. 

57. Gan ddibynnu ar y raddfa, mae'n bosibl i gynllun masnachfreinio arwain at 
newidiadau sylweddol i weithredwyr bysiau a'u staff. Felly, i sicrhau bod staff yn 
cael eu diogelu, cynigir y byddai'n ofynnol i awdurdodau lleol ymdrin â 
throsglwyddiadau perthnasol fel trosglwyddiadau y byddai Rheoliadau 
Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu Cyflogaeth) 2006 yn gymwys iddynt. 

58. Byddai'r broses o lunio masnachfraint yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol 
ymgymryd ag asesiad o'r cynllun masnachfreinio arfaethedig drwy ddatblygu 
achos busnes. Er mwyn bwrw ymlaen â'i gynnig, byddai'n ofynnol wedyn i'r 
awdurdod lleol gael yr asesiad wedi'i archwilio'n annibynnol, ac yna ymgymryd 
ag ymgynghoriad cyhoeddus ar y cynnig. Dim ond pan fydd yr holl gamau hyn 
wedi'u cymryd y byddai awdurdod yn gallu bwrw ymlaen â'r cynllun. Byddai'r 
awdurdod lleol wedyn yn caffael contractau yn unol â'r cynllun. 

59. Nod y newidiadau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cynnig yw ail-gydbwyso’r 
broses o wneud penderfyniadau er mwyn bod masnachfreinio yn dod yn fwy 
ymarferol bosibl yn y mannau hynny lle mai dyma'r ateb cywir i ddarparu 
gwasanaethau o ansawdd i deithwyr. 

Opsiwn 4 – gwneud darpariaethau i ganiatáu i awdurdodau lleol weithredu 
gwasanaethau bysiau 

60. Dan yr opsiwn hwn, byddai awdurdodau lleol yn gallu, naill ai ar eu pennau eu 
hunain neu drwy gydweithio, ddarparu gwasanaeth bysiau lleol yn eu hardal neu 
eu hardaloedd ar y cyd. 

61. Ar hyn o bryd, nid yw'r gyfraith yn caniatáu i awdurdodau lleol redeg eu 
gwasanaethau bysiau eu hunain, ac eithrio dan ychydig o amgylchiadau 
arbennig. 

62. Mewn rhai ardaloedd awdurdodau lleol, ystyrir bod rhai llwybrau yn angenrheidiol 
yn gymdeithasol. Lle nad yw'r gwasanaethau hyn ar gael yn fasnachol, gall 
awdurdodau lleol dendro am weithredwyr masnachol i redeg y gwasanaethau 
hyn a darparu cymhorthdal. 

63. Weithiau, nid yw awdurdodau lleol yn cael unrhyw dendrau ac yn ôl y gyfraith, nid 
ydynt am y tro yn gallu llenwi'r bylchau drwy redeg y gwasanaethau eu hunain. Ar 
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adegau eraill, gall y gystadleuaeth fod yn wael pan nad yw prisiau'r tendrau yn 
gystadleuol ac mae hynny’n golygu bod awdurdodau lleol yn gorfod talu mwy i 
gynnal y llwybrau sy'n angenrheidiol yn gymdeithasol. Mae cymunedau gwledig 
yn aml yn wynebu'r heriau hyn. 

64. Felly, mae angen y dulliau ar awdurdodau lleol i fynd i'r afael â'r her. Dan yr 
opsiwn hwn, un o'r dulliau sydd ar gael i awdurdodau lleol fyddai'r gallu i redeg eu 
gwasanaethau bysiau eu hunain os mai dyma’r ffordd orau i ddiwallu anghenion 
pobl yr ardal. 

65. Cynigir y dylai awdurdodau lleol fod yn gallu rhedeg gwasanaethau'n 
uniongyrchol neu drwy gwmni hyd braich. Mater i'r awdurdod lleol fyddai 
penderfynu sut y dylid darparu gwasanaethau. 

66. Byddai awdurdodau lleol yn gallu mynd i mewn i farchnad a gweithredu 
gwasanaethau i wneud elw yn yr un ffordd ag unrhyw weithredwr masnachol 
arall. Os yw awdurdodau lleol yn dymuno cystadlu yn y farchnad agored, byddai'n 
rhaid iddynt wneud hynny drwy gwmni hyd braich i sicrhau nad ydynt yn cael 
mantais economaidd annheg ar weithredwyr eraill. 

67. Byddai'r opsiwn hwn yn rhoi dull ychwanegol i awdurdodau lleol er mwyn iddynt 
fynd i'r afael â gofyniad nad yw wedi'i fodloni o ran trafnidiaeth gyhoeddus. 
Byddai awdurdodau lleol yn cael eu galluogi i fynd i'r afael yn uniongyrchol ac yn 
gosteffeithiol ag anghenion eu hardal leol o ran trafnidiaeth gyhoeddus, yn 
hytrach na thrwy gyfres o gontractau dan Adran 63 o ran cymorthdaliadau 
awdurdodau lleol. 

Opsiwn 5 – cyfuniad o opsiynau 2 – 4 

68. Mae perfformiad gwasanaethau bysiau lleol a marchnadoedd yn amrywio'n 
helaeth ar draws Cymru, yn enwedig rhwng ardaloedd trefol a gwledig. O 
ganlyniad, mae'r heriau a wynebir gan awdurdodau lleol wrth ystyried sut i 
ddarparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal yn amrywio'n helaeth hefyd. 

69. Felly, yng Nghymru, nid oes un dull o ddarparu gwasanaethau bysiau yn gweithio 
i bawb. Credwn ei bod yn hanfodol bod gan awdurdodau lleol y dulliau cywir i 
sicrhau bod gwasanaethau bysiau yn cael eu darparu'n briodol yn eu hardal. 
Felly, yr opsiwn a ffefrir gennym yw darparu cyfres o ddulliau y gall awdurdodau 
lleol ystyried eu defnyddio a bwrw ymlaen â deddfwriaeth ar gyfer pob un o'r 
opsiynau 2 i 4 a nodir uchod. 

70. Er byddai cyflwyno trefniadau gweithio mewn partneriaeth estynedig yn ddull 
effeithiol y gall awdurdodau lleol ei ystyried wrth fynd i'r afael ag 
aneffeithlonrwydd yn eu hardal, ni fyddai'n ateb bob tro ac ni fyddai o reidrwydd 
yn rhoi'r un lefel o ddylanwad y byddai ei hangen ar awdurdod lleol i sicrhau 
gwasanaethau. Yn debyg, byddai cyflwyno darpariaethau a fyddai'n caniatáu 
masnachfreinio neu'n caniatáu i awdurdodau lleol redeg gwasanaethau'n 
uniongyrchol yn darparu opsiynau defnyddiol ar gyfer awdurdodau lleol, ond ni 
fyddai'n briodol bob tro. 
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71. Ein bwriad yw y dylai awdurdodau lleol bennu'r model mwyaf priodol ar gyfer 
darparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal. Mae hyn yn debygol o ddibynnu ar 
natur y farchnad bysiau yn yr ardal, blaenoriaethau'r awdurdod, megis cynyddu'r 
defnydd o fysiau, lleihau tagfeydd, sicrhau manteision amgylcheddol, a'i ffordd o 
reoli risg. 

72. Yn ddelfrydol, byddai awdurdodau lleol yn ceisio cyflawni'r newidiadau a'r 
gwelliannau sydd eu hangen yn eu hardal drwy weithio mewn partneriaeth ar sail 
wirfoddol â gweithredwyr bysiau. Fodd bynnag, drwy gyflwyno darpariaethau ar 
gyfer trefniadau gweithio mewn partneriaeth estynedig, deddfwriaeth i gyflwyno 
pwerau masnachfreinio newydd yn ogystal â phwerau i awdurdodau lleol redeg 
eu gwasanaethau bysiau eu hunain, byddem yn rhoi amrywiaeth lawn o ddulliau 
yn eu lle i alluogi awdurdodau lleol i ymateb yn hyblyg i anghenion cymunedau 
lleol. 

Rhan 1 – Costau a manteision cyflwyniad 

Cyflwyniad 

73. Mae'r cynigion sy'n ymwneud â phartneriaethau ansawdd estynedig, 
masnachfreinio a gwasanaethau bysiau awdurdodau lleol yn ddarpariaethau 
galluogi sy'n rhoi amrywiaeth o ddulliau deddfwriaethol ar waith er mwyn i 
awdurdodau lleol ystyried eu defnyddio wrth gynllunio a darparu gwasanaethau 
bysiau. Felly, gallai goblygiadau ariannol y Bil amrywio'n fawr a byddent yn 
dibynnu ar amgylchiadau'r awdurdodau a'r cynigion sy'n cael eu datblygu. Mae'n 
anodd asesu effaith y cyfuniadau posibl lle y gellid defnyddio'r dulliau hyn, o 
bosibl. Felly, mae'r asesiad isod yn rhoi ystod amcangyfrifedig ar gyfer y costau 
a'r manteision ariannol posibl. 

74. Paratôdd Llywodraeth y DU Asesiadau Effaith yn 2016 ar gyfer y Bil 
Gwasanaethau Bysiau, a oedd yn cynnwys deddfwriaeth alluogi debyg5. Mae 
Llywodraeth yr Alban hefyd wedi paratoi Asesiad o'r Effaith ar Fusnes a'r Effaith 
Reoleiddiol (BRIA) ar gyfer y Bil Trafnidiaeth (yr Alban), a oedd hefyd yn 
cynnwys deddfwriaeth alluogi debyg6. Lle y bo'n berthnasol, mae data Lloegr a'r 
Alban wedi'u defnyddio i amcangyfrif rhai o'r effeithiau posibl ar Gymru, gydag 
addasiadau yn cael eu gwneud ar gyfer cyd-destun penodol Cymru. 

75. Nid yw asesiadau effaith Lloegr a'r Alban yn cynnwys costau na manteision 
unrhyw fuddsoddiad mewn seilwaith bysiau (er enghraifft, arosfannau bysiau 
newydd, cyfnewidfeydd newydd, gwibffyrdd newydd). 

76. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu cyflwyno cynigion ar gyfer defnyddio un o'r 
darpariaethau deddfwriaethol, er enghraifft, ymgymryd â masnachfraint ar 
gontract neu roi cytundeb partneriaeth estynedig ar waith, câi ei benderfyniad i 
fwrw ymlaen ei lywio gan asesiadau manwl o'r goblygiadau, a byddai'n cynnwys 

                                            
5 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016. Cyrchwyd yn: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/55
8392/the-bus-services-bill-impact-assessments.pdf 
6 Llywodraeth yr Alban. The Transport (Scotland) Bill – Bus services provisions Annex A: Partial 
Business and Regulatory Impact Assessment. Awst 2018. Cyrchwyd yn: 
https://www.transport.gov.scot/media/43121/bria-partial-august-2018-bus-transport-bill.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/558392/the-bus-services-bill-impact-assessments.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/558392/the-bus-services-bill-impact-assessments.pdf
https://www.transport.gov.scot/media/43121/bria-partial-august-2018-bus-transport-bill.pdf
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asesiad ariannol a dadansoddiad cost a budd llawn. Byddai angen i'r awdurdod 
lleol hefyd asesu a fyddai'n ddymunol buddsoddi mewn seilwaith bysiau er mwyn 
ategu'r broses o gyflwyno'r cynigion a sicrhau mwy o fanteision. 

77. Mae asesiad effaith Lloegr yn cynnwys cyfrifiadau manwl sydd wedi cael eu 
haddasu, lle roedd yn briodol, ar gyfer natur benodol gwasanaethau bysiau yng 
Nghymru. Lle mae hyn wedi digwydd dangosir y symbol †. Mae Atodiad 1 yn 
esbonio'r dulliau o gael data ar gyfer Cymru o Asesiad Effaith Rheoleiddiol 
Lloegr ac mae'n gorffen gyda'r ffynonellau data sy'n ymwneud â phob un o'r 
symbolau †. 

78. Wrth ystyried costau sefydlu awdurdodau lleol a gweithredwyr, mae'r holl gostau 
yr eir iddynt wrth sefydlu'r cynllun wedi'u cynnwys. Ar gyfer costau gweithredu a 
manteision i bob parti (Llywodraeth Cymru , awdurdodau lleol, gweithredwyr a 
defnyddwyr bysiau) dim ond costau a manteision ychwanegol sydd wedi'u 
hystyried. 

79. Wrth amcangyfrif costau sefydlu a chostau gweithredol, lle y bo'n berthnasol, 
mae amcangyfrifon wedi'u croeswirio drwy gyfartalu'r costau a nifer 
amcangyfrifedig o staff Cyfwerth ag Amser Llawn (CALl). 

80. Mae ystodau isaf ac uchaf wedi'u darparu ar gyfer llawer o'r costau a'r 
manteision. Mae'r ystod uchaf yn fwy tebygol o ddigwydd yn yr awdurdodau 
hynny lle y cofnodir y nifer fwyaf o deithiau gan fysiau bob blwyddyn. Mae'r ystod 
isaf yn fwy tebygol o ddigwydd yn yr awdurdodau hynny lle mae nifer y 
milltiroedd a deithir gan fysiau bob blwyddyn yn isel neu lle mae'r cynnig ond yn 
cael ei fabwysiadu mewn rhan fach o'r awdurdod, megis mewn un coridor bysiau 
penodol. 

81. Os na chaiff yr un o'r dulliau ei fabwysiadu gan unrhyw awdurdod lleol, ni fydd 
unrhyw gostau gweithredu na manteision i'r awdurdod lleol hwnnw, i weithredwyr 
bysiau nac i ddefnyddwyr bysiau. Fodd bynnag, byddai costau i awdurdodau 
lleol yn gysylltiedig ag ystyried y dulliau, er enghraifft wrth lunio achos busnes, 
hyd yn oed pe penderfynid peidio â bwrw ymlaen â'u mabwysiadu wedi hynny. 

82. Mae pen uchaf yr ystod o gostau a manteision yn tybio y cânt eu mabwysiadu 
gan bob awdurdod lleol. Mae hyn wedi'i gyfrifo yn seiliedig ar y costau cyfartalog 
a nodwyd ar gyfer un awdurdod lleol wedi'u cynyddu'n briodol ar gyfer pob un o'r 
22 o awdurdodau lleol. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi ei bod yn annhebygol 
iawn y caiff yr un dull unigol ei fabwysiadu gan bob awdurdod lleol o gofio'r 
gwahanol nodweddion daearyddol a demograffig mewn rhannau gwahanol o 
Gymru. 

83. Am y rhesymau a esboniwyd ym mharagraff 80, o ystyried yr amrywio a geir yn 
awdurdodau lleol Cymru, at ddibenion rhwydweithiau bysiau, cymhwyswyd 
teipolegau ‘Trefol Mawr’, ‘Tref’ a ‘Gwledig’ at yr 22 o awdurdodau lleol yng 
Nghymru. Dangosir y dyraniad canfyddiadol ymhlith y tair teipoleg yn y tabl 
canlynol gyda thri awdurdod Trefol Mawr, naw awdurdod Tref a 10 awdurdod 
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Gwledig, ynghyd â chanrannau wedi'u talgrynnu bras ar gyfer poblogaeth Cymru 
a'r defnydd o fysiau7. 
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Caerdydd 11.6% 18.9% Blaenau 
Gwent 

2.2% 1.8% Sir Gaerfyrddin 6.0% 5.2% 

Casnewydd 4.8% 5.9% Pen-y-bont ar 
Ogwr 

4.6% 3.8% Ceredigion 2.3% 2.2% 

Abertawe 7.9% 10.8% Caerffili 5.8% 4.7% Conwy 3.7% 3.6% 

   Merthyr 
Tudful 

1.9% 2.3% Sir Ddinbych 3.0% 2.6% 

   Castell-nedd 
Port Talbot 

4.5% 4.4% Sir y Fflint 5.0% 3.3% 

   Rhondda 
Cynon Taf 

7.7% 6.8% Gwynedd 4.0% 4.2% 

   Bro 
Morgannwg 

4.2% 3.3% Ynys Môn 2.2% 1.5% 

   Torfaen 3.0% 2.8% Sir Fynwy 3.0% 2.0% 

   Wrecsam 4.3% 4.1% Sir Benfro 4.0% 3.3% 

      Powys 4.2% 2.7% 

         

Trefol Mawr 24.3% 35.5% Tref 38.2% 34.0% Gwledig 37.5% 30.5% 

84. Mae'r dadansoddiad wedi tybio, er mwyn cyfrifo cyfanswm cost mabwysiadu'r 
offer ledled Cymru, fod costau a manteision yr ardaloedd Trefol Mawr ym mhen 
uchaf yr ystodau a roddwyd, bod yr ardaloedd Gwledig ym mhen isaf yr ystodau 
a ddangosir, gyda'r ardaloedd Tref yng nghanolbwynt yr ystodau. 

85. Tybir mai mis Ebrill 2021 yw'r dyddiad cynharaf y byddai'r ddeddfwriaeth 
sylfaenol yn cael Cydsyniad Brenhinol, yn amodol ar ewyllys y Cynulliad. Ar ôl 
cael Cydsyniad Brenhinol, tybir, ar hyn o bryd, na fyddai'r is-ddeddfwriaeth i roi'r 
Bil ar waith yn dod i rym cyn mis Ebrill 2022. Tybiwyd hefyd y gall gymryd hyd at 
dair blynedd (h.y. o 2025/26 ymlaen) cyn i awdurdodau lleol a gweithredwyr 
ddechrau defnyddio'r dulliau yn Rhan 1. Oherwydd yr amser y bydd yn ei gymryd 
nes i rai o'r dulliau gael eu mabwysiadu, tybir mai Asesiad Effaith Rheoleiddiol 

                                            
7 Cafwyd ffigurau poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn: 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-
Authority/populationestimates-by-localauthority-year Cafwyd amcangyfrifon o'r defnydd o fysiau o 
amcanestyniadau NTEM (Model Diwedd Taith Cenedlaethol) yr Adran Drafnidiaeth o'r defnydd o 
fysiau mewn pecyn meddalwedd a elwir yn TEMPro. Cyrchwyd yn: 
http://assets.dft.gov.uk.s3.amazonaws.com/tempro/ntem/ntem7.1-release-notes-faqs.pdf). Nid yw'r 
data yn NTEM yn seiliedig ar arsylwadau na data tocynnau, ond daw o ddata'r Cyfrifiad a phatrymau 
rhagamcanol o boblogaeth a chyflogaeth. 

https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-Authority/populationestimates-by-localauthority-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-Authority/populationestimates-by-localauthority-year
http://assets.dft.gov.uk.s3.amazonaws.com/tempro/ntem/ntem7.1-release-notes-faqs.pdf
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dros y 15 mlynedd o 2021/22 i 2035/36 sydd fwyaf priodol i roi digon o amser i 
werthuso costau a manteision rhoi'r gwahanol opsiynau ar waith. 

86. Yn unol â chanllawiau Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM, mae costau a manteision yn y 
dyfodol wedi cael eu disgowntio gan ddefnyddio cyfradd disgownt canolog y 
Trysorlys8. 

87. Mae rhagfynegi beth yn union a all ddigwydd o ran y defnydd o fysiau yn ystod y 
15 mlynedd neu fwy nesaf yn broses gymhleth am fod llawer o ffactorau i'w 
hystyried. Mae rhai o'r ffactorau sy'n dylanwadu ar ymddygiad a phatrymau 
teithio yn cynnwys cyfraddau twf yn yr economi a chyflogaeth, patrymau 
cymudo, newidiadau mewn arferion siopa a hamdden, cynnydd mewn 
danfoniadau cartref, cyfraddau perchenogaeth ceir, y ddarpariaeth o ran lleoedd 
parcio ceir, newidiadau demograffig, dibynadwyedd amseroedd teithio a phrisiau 
tanwydd. 

Costau a manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

Costau opsiwn 1 – busnes fel arfer 

88. Nid oes unrhyw gostau ychwanegol ymlaen llaw i Lywodraeth Cymru, 
awdurdodau lleol, gweithredwyr bysiau na defnyddwyr yn gysylltiedig â'r opsiwn 
hwn. 

89. Fodd bynnag, o ystyried y lleihad yn y defnydd o wasanaethau bysiau o flwyddyn 
i flwyddyn, mae'n deg dod i'r casgliad, os na chymerir camau, y bydd nifer y 
teithwyr yn parhau i ostwng, y byddai iddo oblygiadau cost. Heb unrhyw newid 
mewn polisïau, mae Adran Drafnidiaeth y DU yn amcangyfrif y bydd y defnydd o 
wasanaethau bysiau yng Nghymru yn gostwng 10 y cant rhwng 2017/18 a 
2035/36 (tua 0.6% y flwyddyn)9. 

90. Ar hyn o bryd, mae 77 y cant o'r ffigur amcangyfrifedig o 99 miliwn o gilometrau 
o siwrneiau bws yng Nghymru bob blwyddyn ar wasanaethau y mae 
gweithredwyr yn eu darparu'n fasnachol10. Mae'r lleihad yn y defnydd o 
wasanaethau bysiau yn debygol o arwain at leihad yn hyfywedd masnachol 
llawer o wasanaethau. Goblygiadau cost posibl y lleihad hwn yw y gallai fod 
angen mwy o gyllid y sector cyhoeddus i gynnal y rhwydwaith a pharhau i 
ddarparu gwasanaethau cymdeithasol angenrheidiol. Mae'n anodd rhagweld 
faint o weithredwyr gwasanaethau bysiau sy'n debygol o benderfynu rhoi'r gorau 
i ddarparu gwasanaethau, a faint o'r gwasanaethau hynny y byddai awdurdodau 
lleol yn penderfynu eu cymorthdalu, os o gwbl. 

                                            
8https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/68
5903/The_Green_Book.pdf 
9 Cyflwynir amcanestyniadau NTEM (Model Diwedd Taith Cenedlaethol) yr Adran Drafnidiaeth o'r 
defnydd o fysiau mewn pecyn meddalwedd a elwir yn TEMPro (yr Adran Drafnidiaeth). TEMPro & 
NTEM data release notes and frequently asked questions: Additional guidance. Rhagfyr 2016. 
Cyrchwyd yn: http://assets.dft.gov.uk.s3.amazonaws.com/tempro/ntem/ntem7.1-release-notes-
faqs.pdf). Nid yw'r data yn NTEM yn seiliedig ar arsylwadau na data prisiau tocynnau, ond maent yn 
dod o ddata'r Cyfrifiad a phatrymau poblogaeth a chyflogaeth rhagamcanol. 
10 Cyrchwyd yn: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-
Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/685903/The_Green_Book.pdf
http://assets.dft.gov.uk.s3.amazonaws.com/tempro/ntem/ntem7.1-release-notes-faqs.pdf
http://assets.dft.gov.uk.s3.amazonaws.com/tempro/ntem/ntem7.1-release-notes-faqs.pdf
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Transport/Roads/Public-Service-Vehicles/vehiclekilometresandpassengerjourneysonbusesandcoaches-by-year
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91. Fodd bynnag, o ystyried yr hinsawdd a'r pwysau ariannol presennol, mae'n fwy 
tebygol na fydd cyllid cyhoeddus i ariannu gwasanaethau ar gael. Mae hyn yn 
golygu y byddai llai o wasanaethau bysiau ar gael. Gallai hyn arwain at fwy o 
ddibyniaeth ar y car preifat a fyddai, yn ei thro, yn cael effeithiau negyddol ar 
dagfeydd traffig a'r amgylchedd. 

92. Gallai'r gostyngiad yn nifer y gwasanaethau sydd ar gael hefyd arwain at 
gynnydd mewn ynysu cymdeithasol, lle mae pobl yn cael eu gadael heb lawer o 
opsiynau eraill o ran sut i deithio o gwmpas ac yn rhoi'r gorau, felly, i wneud 
siwrneiau y byddent wedi'u gwneud yn flaenorol. 

93. Dengys y ffigur dros y dudalen y dirywiad posibl sy'n gysylltiedig â gostyngiad yn 
nifer y gwasanaethau bysiau.

 

 
 
 
 

 

Manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

94. Nid oes unrhyw fanteision i deithwyr sy'n gysylltiedig â'r opsiwn busnes fel arfer. 
Yr unig fantais wirioneddol i awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau yw na 
fyddai'n rhaid iddynt addasu i fodelau gweithio newydd na datblygu achosion 
busnes. 

95. Mae parhau â'r sefyllfa bresennol yn debygol o arwain at leihad parhaus yn y 
defnydd o wasanaethau bysiau, gan roi mwy o bwysau ar awdurdodau lleol a 
gweithredwyr bysiau i adolygu rhwydwaith sy'n golygu y gallai gwasanaethau 
gael eu dileu. 

Costau a manteision opsiwn 2 – datblygu trefniadau partneriaeth estynedig 

Llai o alw am 
drafnidiaeth 
gyhoeddus

Caiff gwasanaethau 
bysiau a gymorthdelir a 
gwasanaethau bysiau 
‘masnachol’ ymylol eu 

torri

Mae pobl yn 
teimlo’n fwy unig a 
bod ganddynt lai o 

gyfleoedd

Os gallwch ei 
fforddio, prynwch 

gar

Mae perchenogion ceir 
yn llai parod i 

ddefnyddio mathau 
eraill o drafnidiaeth 

gyhoeddus

Methu â phrynu 
car → Wedi'i 
ymylu ac yn 
dibynnu ar 

ddulliau teithio 
eraill 
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96. Fel yr esboniwyd yn flaenorol, mae'n anodd rhoi dadansoddiad manwl gywir o 
effeithiau deddfwriaeth sy'n rhoi fframwaith o ddulliau ar waith er mwyn i 
awdurdodau lleol ystyried eu defnyddio. Mae costau a manteision y 
ddeddfwriaeth ynglŷn â phartneriaethau ansawdd estynedig yn dibynnu ar faint o 
awdurdodau lleol sy'n penderfynu rhoi partneriaethau ansawdd estynedig ar 
waith, a graddau'r cynlluniau partneriaeth ansawdd estynedig. Gallai hyn 
amrywio o sefyllfa lle nad oes yr un awdurdod lleol yn rhoi partneriaeth ansawdd 
estynedig ar waith i sefyllfa lle mae pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn rhoi 
partneriaethau ansawdd estynedig ar waith. Yn yr un modd, gallai'r 
partneriaethau ansawdd estynedig eu hunain amrywio o ychydig o wasanaethau 
ar hyd coridor penodol mewn ardal awdurdod lleol i bob gwasanaeth bysiau 
mewn ardal awdurdod lleol. Felly, mae'r asesiad isod yn rhoi ystod o gostau a 
manteision ariannol posibl. 

97. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu cyflwyno cynigion ar gyfer partneriaeth 
ansawdd estynedig, câi'r penderfyniad i fwrw ymlaen ei lywio gan asesiad manwl 
o'r goblygiadau, a fyddai'n cynnwys asesiad ariannol a dadansoddiad cost a 
budd llawn. Byddai'r rhain yn cael eu cynnal gan yr awdurdodau lleol perthnasol. 

Costau opsiwn 2 – datblygu trefniadau partneriaeth estynedig 

98. Byddai cost i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â datblygu canllawiau ar 
bartneriaethau ansawdd estynedig. Amcangyfrifir y byddai llunio canllawiau yn 
costio rhwng £30k a £50k. Mae'n bosibl y byddai goblygiadau o ran costau neu 
adnoddau i randdeiliaid fel rhan o'r gweithgarwch ymgysylltu ac ymgynghori, nad 
ydynt wedi'u costio eto. 

99. Byddai awdurdodau lleol yn mynd i gostau wrth sefydlu partneriaeth ansawdd 
estynedig drwy gasglu gwybodaeth, dadansoddi'r farchnad fysiau, cynnal 
cyfarfodydd a mynd i gyfarfodydd, negodi â gweithredwyr bysiau, ceisio cyngor 
cyfreithiol a dilyn y camau gweithdrefnol ar gyfer datblygu a chreu partneriaeth 
ansawdd estynedig. Gallai hyn gynnwys defnyddio ymgynghorwyr. Amcangyfrifir 
bod y costau i awdurdod lleol rhwng £50k a £120k ym mlwyddyn gyntaf y 
cynllun†. 

100. Byddai gweithredwyr bysiau hefyd yn mynd i gostau wrth fynd i gyfarfodydd, 
ceisio cyngor cyfreithiol arbenigol, negodi ag awdurdodau lleol a chytuno ar 
bartneriaeth ansawdd estynedig. Amcangyfrifir bod y costau i weithredwyr bysiau 
rhwng £100k a 200k (a thybio bod dau weithredwr fesul awdurdod lleol, ar 
gyfartaledd)11. Tybir y bydd partneriaethau ansawdd estynedig yn fwy cymwys 
os bydd mwy nag un gweithredwr yn gysylltiedig â nhw. 

101. Byddai cynyddu'r costau sy'n gysylltiedig â datblygu partneriaethau mewn 22 
o ardaloedd awdurdod lleol yn gymesur drwy ddefnyddio'r tybiaethau o ran 
teipolegau ar gyfer awdurdodau lleol ym mharagraffau 83 a 84, yn awgrymu 

                                            
11Mae cwmnïau bysiau eisoes yn paratoi ac yn rheoli eu cyfrifon ac maent yn ystyried yn rheolaidd 
p'un a ddylent wneud newidiadau i'w gwasanaethau ac ymuno â marchnadoedd newydd. Am y bydd 
partneriaeth ansawdd estynedig yn creu dynameg newydd i ryw raddau, efallai y bydd angen gwneud 
rhywfaint o waith dadansoddi ychwanegol ac wedyn bydd angen mynd i gyfarfodydd a chymryd rhan 
mewn ymgyngoriadau a negodi eu safleoedd. 



21 

uchafswm o £1.6m ar gyfer awdurdodau lleol a £3m ar gyfer gweithredwyr 
bysiau. 

102. Nid yw'r costau a nodwyd uchod yn cynnwys buddsoddiadau awdurdodau 
lleol mewn seilwaith bysiau. Efallai y bydd buddsoddi mewn seilwaith yn cynnig 
cyfle i gyflwyno cynnig ar gyfer partneriaeth ansawdd estynedig ond nid yw'n un 
o ofynion penodol y bartneriaeth ansawdd estynedig. 

103. Bydd y gwaith o reoli partneriaeth ansawdd estynedig yn gofyn am neilltuo 
adnoddau'n barhaus i weinyddu a monitro'r cynllun, gan gynnwys cyfarfodydd 
rhanddeiliaid ac ymdrin â materion megis datrys cwynion. Yn dibynnu ar faint y 
bartneriaeth, gallai hyn gyfateb i hyd at ½ swyddog CALl y flwyddyn, gyda 
chostau o rhwng £15k a £25k. Tybir cost flynyddol debyg ar gyfer pob un o'r 
gweithredwyr bysiau†. 

104. Yn ogystal â'r costau gweinyddol, gallai gweithredwyr bysiau hefyd fynd i 
gostau gweithredu, yn dibynnu ar y safonau a nodir yng nghynlluniau'r 
partneriaethau ansawdd estynedig. Gallai'r rhain gynnwys costau ar gyfer 
uwchraddio bysiau neu newid gwasanaethau a chyfarpar. Serch hynny, fel yr 
esbonia paragraff 44, mae angen i'r awdurdod lleol a'r rhan fwyaf o'r 
gweithredwyr bysiau gytuno'n ffurfiol ar bartneriaethau ansawdd estynedig. Felly, 
dim ond os byddant yn disgwyl gwneud mwy o elw o'r cynnydd rhagamcanol yn 
y defnydd o wasanaethau bysiau a fydd yn gwrthbwyso'r costau buddsoddi yn yr 
hirdymor y bydd gweithredwyr yn debygol o ymuno â phartneriaeth ansawdd 
estynedig. 

105. O ran costau gweithredu i Lywodraeth Cymru, pe bai'r partneriaethau 
ansawdd estynedig yn arwain at gynnydd yn y defnydd o wasanaethau bysiau, 
gallai nifer y teithiau rhatach gynyddu, a fyddai'n cynyddu'r costau i Lywodraeth 
Cymru. Ar hyn o bryd nid oes modd nodi'r swm hwn am y bydd newidiadau yn y 
defnydd o wasanaethau bysiau yn amrywio fesul achos. 

106. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r costau amcangyfrifedig ar gyfer 
partneriaethau ansawdd estynedig a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Llunio canllawiau  £30k-£50k Dd/G Dd/G Dd/G 
Costau sefydlu os 
caiff ei 
mabwysiadu gan 
un awdurdod lleol  

Dd/G £50k - £120k £100 – £200k Dd/G 

Costau 
gweithredol y.f. os 
caiff ei 
mabwysiadu gan 
un awdurdod lleol 

Dd/G £15k - £25k £15k –  
£25k ** 

Dd/G 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

£0.04m £0m - £3.9m £0m - £5.0m Dd/G 
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*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 

** Tybir bod y costau gweithredol i weithredwyr yn hepgor unrhyw fuddsoddiad ychwanegol mewn bysiau. 

Manteision opsiwn 2 – datblygu trefniadau partneriaeth estynedig 

107.  Gallai manteision partneriaeth ansawdd estynedig gynnwys rhwydwaith 
bysiau mwy effeithlon i awdurdodau lleol, hyfywedd gweithredu gwell i 
weithredwyr bysiau a gwasanaethau gwell i deithwyr ynghyd â'r potensial i 
gynyddu'r defnydd a wneir o wasanaethau bysiau. Er enghraifft, pe bai 
partneriaeth ansawdd estynedig yn cael ei sefydlu a fyddai'n arwain at 
amserlenni cydgysylltiedig, trefniadau tocynnau cyffredin a gwasanaethau gwell, 
yna byddai bysiau yn yr ardal honno yn dod yn fwy deniadol. Mae hyn, yn ei dro, 
yn debygol o gynyddu'r defnydd a wneir o wasanaethau bysiau a fyddai'n 
sicrhau manteision ariannol i weithredwyr bysiau yn y bartneriaeth. 

108. Fel yr esboniwyd, wrth gytuno ar bartneriaeth, mae gweithredwyr yn debygol 
o gytuno i ymuno â phartneriaeth ansawdd estynedig os byddant o'r farn y bydd 
y refeniw ychwanegol a gynhyrchir yn gwrthbwyso costau gweithredu a'r costau 
sefydlu. Am ei bod yn bosibl y bydd y costau monitro ar gyfer pob gweithredwr 
bysiau mewn awdurdod lleol, gyda'i gilydd, yn cyfateb i £25k, tybir, ar gyfer yr 
holl weithredwyr bysiau, y bydd angen refeniw ychwanegol sydd o leiaf 
ddwywaith y costau monitro (h.y. £50k yn yr enghraifft hon), ac os bydd y 
bartneriaeth ansawdd estynedig yn ei gwneud yn ofynnol i weithredwyr bysiau 
gynyddu eu gwariant ar eu bysiau, bydd angen hyd yn oed mwy. Felly, pe bai 
partneriaethau ansawdd estynedig yn cael eu cyflwyno ledled Cymru, gallai 
cyfanswm y manteision fod tua £0.8m y flwyddyn. 

109. Prif fuddiolwyr partneriaethau ansawdd estynedig fyddai'r defnyddwyr. 
Byddai'r union fanteision i ddefnyddwyr bysiau yn dibynnu ar ba ofynion a gaiff 
eu cynnwys mewn trefniadau a chynlluniau partneriaeth. Gallai gynnwys prisiau 
tocynnau symlach, amseroedd teithio gwell, llwybrau bysiau ac amserlenni haws 
eu deall a gwasanaethau ar adegau mwy cyfleus. Hefyd, gallai fod manteision i 
iechyd a manteision amgylcheddol sy'n deillio o newid moddol. Amcangyfrifir, os 
caiff partneriaethau ansawdd estynedig eu mabwysiadu ledled Cymru, y byddai'r 
manteision i ddefnyddwyr yn cyfateb i tua £4.6m y flwyddyn †. 

110. Byddai mwy o ddefnydd o wasanaethau bysiau yn golygu ei bod yn debygol 
bod llai o bobl yn defnyddio'r car, a allai sicrhau manteision i iechyd hefyd gyda 
phobl yn cerdded mwy. Pe câi partneriaethau ansawdd estynedig eu 
mabwysiadu ledled Cymru, amcangyfrifir y byddai manteision hyn yn cyfateb i 
tua £200k y flwyddyn†.  
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111. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r manteision ariannol amcangyfrifedig ar gyfer 
partneriaethau ansawdd estyniad a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Manteision 
ariannol y.f. os 
caiff ei 
mabwysiadu gan 
un awdurdod lleol 

Dd/G Dd/G £30k-£50k+** £0 

Manteision 
economaidd 
ehangach 
mesuredig y.f. os 
caiff ei 
mabwysiadu gan 
un awdurdod lleol 

Dd/G Dd/G Dd/G £100k-
£420k 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

Dd/G Dd/G £0m - £5.9m £0m - 
£33.6m 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 

** Tybir bod y manteision gweithredol i weithredwyr yn hepgor unrhyw ddefnydd ychwanegol o wasanaethau 
bysiau y gellir ei sicrhau drwy wella'r fflyd bysiau. 

112.  Mae i bartneriaeth ansawdd estynedig rai manteision anfesuredig hefyd. Er 
enghraifft, gallai datblygu partneriaeth ansawdd estynedig arwain at bartneriaeth 
a chydberthnasau gwell rhwng awdurdodau lleol a gweithredwyr bysiau. Am fod 
gweithredwyr yn cymryd mwy o ran yn y gwaith o ddatblygu partneriaethau 
ansawdd estynedig, o gymharu â threfniadau partneriaethau presennol, ystyrir 
bod y partneriaethau yn fwy tebygol o lwyddo yn yr hirdymor. O ganlyniad, gallai 
fod gan awdurdodau lleol fwy o botensial i gyflawni eu nodau mewn perthynas â 
darparu gwasanaethau bysiau integredig yn eu hardal. 

Tabl cryno o gostau a manteision opsiwn 2 – datblygu trefniadau partneriaeth 
estynedig 

113. Dengys y tabl cryno isod mai'r prif fuddiolwyr net fyddai defnyddwyr bysiau: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Cyfanswm y 
costau wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£0.04m £0m - £3.9m £0m - £5.0m Dd/G 

Cyfanswm y 
manteision wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

Dd/G Dd/G £0m - £5.9m £0m - 
£33.6m 
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*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 

114. Fel yr amlinellwyd, nid yw costau posibl buddsoddi mewn seilwaith wedi'u 
cynnwys yn yr effeithiau mesuredig am nad yw buddsoddiad o'r fath yn un o 
ofynion partneriaeth ansawdd estynedig. Fodd bynnag, o dan rai amgylchiadau 
efallai y bydd yn briodol neu'n ddymunol i awdurdod lleol fuddsoddi mewn 
seilwaith bysiau fel rhan o bartneriaeth ansawdd estynedig. Mae'r enghraifft 
ganlynol yn rhoi rhyw syniad o'r hyn y gallai awdurdod lleol ei ddarparu: 

Ar gyfer awdurdod lleol â thref farchnad brysur a phentrefi oddi amgylch, mae'n bosibl, yn ogystal 
â mesurau ychwanegol o blaid bysiau, y bydd partneriaeth ansawdd estynedig yn golygu y bydd 
angen uwchraddio 25% o'r arosfannau bysiau yn raddol am gost o tua £500k, a thua £2.4m ar 
fesurau blaenoriaethu bysiau sy'n cynnwys mesurau rheoli traffig y bwriedir iddynt gyflymu 
amseroedd teithio mewn mannau lle y ceir tagfeydd. 

Byddai buddsoddiadau o'r fath yn dod â manteision ychwanegol i'r rhai a fodelwyd, drwy 
amseroedd teithio byrrach a'r ‘gwerth’ canfyddedig i ddefnyddwyr sy'n deillio o'r ffaith y gallant 
aros wrth arosfannau bysiau o ansawdd uwch. At hynny, byddai mwy o ddefnydd o wasanaethau 
bysiau yn cynyddu elw gweithredwyr ac yn eu galluogi i ystyried agor llwybrau bysiau newydd neu 
wella amlderau bysiau. 

Costau a manteision opsiwn 3 – cyflwyno pwerau masnachfreinio newydd 

115. Fel yr esboniwyd yn flaenorol, mae'n anodd rhoi dadansoddiad manwl gywir o 
effeithiau deddfwriaeth sy'n rhoi fframwaith o ddulliau ar waith er mwyn i 
awdurdodau lleol ystyried eu defnyddio. Mae costau a manteision masnachfreinio 
yn dibynnu ar faint o awdurdodau lleol sy'n penderfynu masnachfreinio 
gwasanaethau ac i ba raddau. Gallai hyn amrywio o sefyllfa lle nad yw'r un 
awdurdod lleol yn masnachfreinio gwasanaethau i sefyllfa lle mae pob un o'r 22 o 
awdurdodau lleol yn masnachfreinio gwasanaethau. Gallai'r masnachfreintiau eu 
hunain amrywio o wasanaethau ar hyd coridor penodol mewn ardal awdurdod 
lleol i bob gwasanaeth bysiau mewn ardal awdurdod lleol. 

116. Felly, mae'r asesiad isod yn rhoi ystod o gostau a manteision ariannol posibl. 

117. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu cyflwyno cynigion ar gyfer 
masnachfraint, câi ei benderfyniad i fwrw ymlaen ei lywio gan asesiadau manwl 
o'r goblygiadau, a fyddai'n cynnwys asesiad ariannol a dadansoddiad budd a 
chost llawn o unrhyw fuddsoddiadau mewn seilwaith bysiau y gall fod eu hangen.  
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Costau opsiwn 3 – cyflwyno pwerau masnachfreinio newydd 

118. Byddai cost i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â datblygu a dosbarthu 
canllawiau i awdurdodau lleol ar fasnachfreinio. Amcangyfrifir y byddai cost llunio 
canllawiau rhwng £60k a £100k. Mae'n bosibl y byddai goblygiadau o ran costau 
neu adnoddau i randdeiliaid fel rhan o'r gweithgarwch ymgysylltu ac ymgynghori, 
nad ydynt wedi'u costio eto. 

119. Gallai'r costau i awdurdodau lleol yn gysylltiedig â sefydlu masnachfraint 
unigol fod yn sylweddol, ond byddent yn dibynnu ar gyd-destun, maint a 
chwmpas y fasnachfraint. Wrth gyflwyno masnachfreinio am y tro cyntaf, byddai 
awdurdodau lleol yn mynd i gostau yn gysylltiedig â chynnal yr asesiad a 
datblygu achos busnes, archwilio'r asesiad, ymgynghori ar gynigion, datblygu 
contractau, cynnal y broses dendro a goruchwylio'r fasnachfraint a chostau yn 
gysylltiedig â mynd i'r afael ag unrhyw faterion neu heriau cyfreithiol a allai godi.  

120. Yn dibynnu ar faint o'i ardal y mae awdurdod lleol yn penderfynu ei 
masnachfreinio, os o gwbl, gallai'r awdurdod lleol benderfynu dyfarnu'r 
fasnachfraint gyfan ar un pwynt, neu roi contractau masnachfreinio fesul tipyn 
mewn grwpiau o lwybrau. 

121. Amcangyfrifir y byddai sefydlu masnachfraint bysiau yn costio rhwng £500k ac 
£1m i awdurdod lleol, a fyddai'n cyfateb i gost o £14.8m pe bai pob un o'r 22 o 
awdurdodau lleol yn penderfynu cyflwyno masnachfreinio gan ddefnyddio'r 
fethodoleg ym mharagraffau 83 a 8412. Mae'n bosibl y bydd costau gwirioneddol 
sefydlu masnachfraint hyd yn oed yn llai yn £500k yn yr awdurdodau hynny lle 
mae cyfran sylweddol o wasanaethau bysiau eisoes yn cael eu tendro a'u gosod 
ar gontractau a.63, er enghraifft, rhai o'r awdurdodau lleol gwledig yng Nghymru. 
Bydd y gost hefyd yn dibynnu ar faint y fasnachfraint sy'n cael ei llunio (h.y. nifer 
y llwybrau bysiau yn y fasnachfraint ac, yn gysylltiedig â hynny, gymhlethdod ad-
drefnu llwybrau bysiau), ynghyd ag ymatebion i asesiadau cynnar o'r farchnad, 
faint o gystadleuaeth sydd a ffactorau eraill.  

                                            
12Mae'r ffigur o £1m ar gyfer costau yn cynnwys y canlynol: 

 Cyngor cyfreithiol ar ganllawiau ar gaffael a helpu i fwrw golwg dros gynigion gan weithredwyr 
– hyd at £175k 

 Cyngor masnachol ar gyfer arbenigedd ymgynghoriaeth trafnidiaeth allanol wrth lunio 
archwiliad annibynnol, a rhoi cyngor ar ôl hynny ar gaffael a helpu i fwrw golwg dros gynigion 
gan weithredwyr – hyd at £225k 

 Amser ychwanegol swyddogion awdurdodau lleol sydd ei angen i gasglu data, cyfosod data, 
gwneud penderfyniadau mewnol y cyngor, ymgysylltu â rhanddeiliaid a phrofi'r farchnad, 
penderfynu'n derfynol p'un a ddylid creu masnachfraint ai peidio, anfon dogfennaeth dendro, 
gwerthuso tendrau, negodi â'r cynigydd a ffefrir, dyfarnu masnachfraint a rheoli goblygiadau 
dyfarnu masnachfraint.  

 
Rheswm arall dros bennu £1m fel yr ystod uchaf yw'r ffaith ei bod wedi'i nodi y byddai sefydlu 
masnachfraint ym Mryste yn costio rhwng £1m a £2m. Er mai dim ond rhyw 680k o bobl sy'n byw ym 
Mryste, mae llawer iawn o ddefnydd yn cael ei wneud o wasanaethau bysiau, gyda 42.3m o siwrneiau 
yn cael eu gwneud (42 y cant o'r holl siwrneiau yng Ngymrus) 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77
4575/bus0109.ods). Felly, amcangyfrifir mai'r gost isaf ar gyfer sefydlu masnachfraint ym Mryste, sef 
£1m, fyddai'r ystod uchaf ar gyfer sefydlu masnachfraint mewn awdurdod lleol yng Nghymru. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774575/bus0109.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774575/bus0109.ods
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122. Ar ddarparu gwasanaethau y mae ffocws y broses fasnachfreinio. Felly, er y 
disgwylid i awdurdod lleol sy'n masnachfreinio ddarparu lefel o seilwaith a 
fyddai'n gymesur â'r lefelau gwasanaeth sy'n ofynnol, nid yw'n rhagofyniad. Felly, 
nid yw gwelliannau i seilwaith wedi'u cynnwys yn y costau ar gyfer 
masnachfreinio. 

123. Ar ôl i gontractau masnachfreinio gael eu cyflwyno, byddent yn cael eu 
haildendro ar adegau penodol. Byddem yn disgwyl i gontractau bara am o leiaf 
bum mlynedd er mwyn sicrhau rhywfaint o sefydlogrwydd o ran y rhwydwaith a'r 
prisiau contract gorau posibl. Ar gyfer yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol hwn tybir y 
byddent yn cael eu haildendro bob saith mlynedd a bod costau tendro'r 
contractau masnachfreinio newydd yn debygol o fod yn llai na'r costau ar gyfer yr 
ymarfer dyfarnu contractau cychwynnol am mai ar werthuso llwybrau a 
diweddaru contractau y byddai'r ffocws, yn hytrach na phennu safonau 
gwasanaeth, ac ati. Amcangyfrifir y byddai'r costau tua 50 y cant o'r gost sefydlu. 
Byddai'r saith mlynedd o weithredu'r fasnachfraint gychwynnol hefyd wedi rhoi 
llawer mwy o wybodaeth i'r awdurdod lleol am weithredu'r rhwydwaith.  

124. Byddai'r awdurdodau lleol yn mynd i gostau parhaus yn gysylltiedig â 
masnachfreinio. Byddai angen iddynt fonitro perfformiad y gweithredwyr dros oes 
y contractau ac ymdrin â chwynion ac ati. Mae'n bosibl bod awdurdodau lleol 
eisoes yn cyflawni'r swyddogaethau hyn ar gyfer y gwasanaethau a gymorthdelir 
ganddynt. Fodd bynnag, mae'n debygol y bydd gofynion ychwanegol, yn enwedig 
os bydd y math o gontract a roddir yn newid o gontract cost net i un cost gros. Yn 
achos contract cost gros yr awdurdod sy'n cadw'r refeniw ac, felly, yn dwyn y risg 
ariannol, ac yn achos contract cost net y gweithredw(y)r sy'n cadw'r refeniw ac yn 
dwyn y risgiau ariannol. Bydd y gofynion yn amrywio yn ôl cwmpas y 
fasnachfraint a chyfran y contractau a63 sydd eisoes yn cael eu rheoli gan yr 
awdurdod lleol. Amcangyfrifir y gallai'r costau gweinyddol fesul awdurdod lleol fod 
rhwng £25k a £225k y flwyddyn ar gyfer yr adnoddau ychwanegol sydd eu 
hangen i fonitro perfformiad, rheoli contractau a chysoni cyfrifon  

125. Byddai gweithredwyr yn mynd i gostau yn gysylltiedig â thendro ar gyfer 
masnachfraint yn ogystal â chostau rhedeg ar gyfer unrhyw fasnachfreintiau a 
enillir. Os bydd cais gweithredwr am fasnachfraint yn aflwyddiannus ni fyddent yn 
gallu rhedeg gwasanaethau yn y rhan honno o'r farchnad mwyach, a fyddai'n 
effeithio ar ei refeniw neu'n golygu, o bosibl, bod gweithredwr yn rhoi'r gorau i 
fasnachu. Byddai hefyd yn colli'r cyfle i adennill y costau o wneud cais am 
fasnachfraint. Fodd bynnag, yn debyg iawn i golli tendr ar gyfer contract a63 i 
redeg gwasanaeth bysiau a gymorthdelir, gallai redeg bysiau o hyd mewn 
ardaloedd eraill heb fasnachfreintiau a gwneud cais am fasnachfreintiau a 
chontractau a63 a gymorthdelir eraill. 

126. Amcangyfrifir bod y costau i weithredwyr sy'n gysylltiedig â gwneud cais am 
fasnachfraint rhwng £160k a £1m ar gyfer un awdurdod lleol13. Gan ddefnyddio'r 

                                            
13Tybir y bydd y fasnachfraint yn para am saith mlynedd. Gyda refeniw blynyddol gwerth £172.4m i'r 
diwydiant bysiau a chostau gweithredu o £162m, mae hynny'n cyfateb i elw gweithredu o 6%, 
derbyniadau blynyddol o £7.8m fesul awdurdod lleol ar gyfarteledd ac elw blynyddol o £0.47m y 
flwyddyn 
(https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77
4590/bus0401.ods & 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774590/bus0401.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774590/bus0401.ods
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fethodoleg ym mharagraffau 83 a 84 gallai hyn gyfateb i tua £7.4m pe bai 
masnachfreinio yn cael ei fabwysiadu ledled Cymru, ond byddai hyn yn amrywio, 
yn dibynnu ar nifer y cynigwyr, y mathau o fasnachfraint a ffactorau lleoliad-
benodol eraill. 

127. At ddibenion gwneud cyfrifiadau, tybiwyd y gallai un o amodau contract 
masnachfraint gynnwys bod disgwyl i fysiau gyd-fynd â brand penodol. Am swm 
o ryw £20k gellir adnewyddu seddi a lloriau bws unllawr, ei ailbaentio a gosod wi-
fi a thechnoleg 4G symudol ynddo14. Fodd bynnag, bydd gan rai bysiau wi-fi a 4G 
eisoes ac, felly, bydd y costau adnewyddu yn llai. Felly, tybir mai cyfanswm y 
gost fesul bws yw £15k, ar gyfartaledd. Am fod tua 2,150 o fysiau yng Nghymru 
byddai'n costio tua £32m i adnewyddu pob bws15. At ddibenion gwneud 
cyfrifiadau, tybiwyd bod gan y tair ardal drefol fwyaf (yr ardaloedd ‘Trefol Mawr’) 
225 o fysiau ar gyfartaledd, bod gan y Trefi 90 o fysiau ar gyfartaledd a bod gan 
ardaloedd Gwledig 65 o fysiau ar gyfartaledd. 

128.  Yn debyg i gostau i awdurdodau lleol, awgrymir y gall y costau sy'n 
gysylltiedig â gwneud cais am yr ail fasnachfraint gyfateb i hanner cost y cylch 
cyntaf am y bydd mwy o dystiolaeth Amcangyfrifir bod costau adnewyddu bysiau 
yn 75% o gost y cylch masnachfreinio cyntaf am y caiff rhai o fasnachfreintiau’r 
ail gylch eu hennill gan gwmnïau sydd eisoes yn dal masnachfreintiau. 

129. Byddai'r costau i weithredwyr yn gysylltiedig â rhedeg masnachfraint yn 
dibynnu ar fanylebau'r fasnachfraint a gallent fod gryn dipyn yn uwch pe bai'r 
gofynion o ran gwasanaethau a cherbydau yn sylweddol. Er enghraifft, byddai'r 
costau yn amrywio yn dibynnu ar y model o gontract a ddewisir a'r dull o reoli 
risg. Ceir hefyd fodelau sy'n rhoi cymhelliant i weithredwyr gynyddu'r defnydd a 
wneir o'u gwasanaethau. Byddai angen ystyried y rhain fel rhan o fanyleb 
contract y fasnachfraint er mwyn penderfynu ar y model caffael mwyaf priodol ar 
gyfer amgylchiadau lleol. 

130. At ddibenion modelu ar gyfer yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol, gallai'r arbedion 
net i weithredwyr fod yn £90k fesul ardal awdurdod lleol, gyda rhai costau yn 
cynyddu a rhai costau yn gostwng: 

                                                                                                                                        
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77
4593/bus0406.ods).  
 
Mae cwmnïau bysiau eisoes yn paratoi eu cyfrifon rheoli ac maent yn ystyried yn rheolaidd p'un a 
ddylent wneud newidiadau i'w gwasanaethau ac ymuno â marchnadoedd newydd. Fodd bynnag, 
bydd yn cymryd amser i asesu'r risgiau a'r cyfleoedd sy'n gysylltiedig â masnachfraint, datblygu 
strategaeth ar gyfer gwneud cais amdani a chynllunio sut y gellid rhedeg y gwasanaeth, yn enwedig 
os bydd y cynigiwr yn newydd-ddyfodiad i'r ardal honno.  
 
Wrth wneud cais am fasnachfraint, gall gweithredwyr bysiau benderfynu y byddent yn barod i ildio 
dwy ran o dair o elw blwyddyn er mwyn ennill y contract, ond gyda phedwar cynigiwr efallai y bydd 
pob un yn barod i dalu swm ychwanegol o £80k (¼ o 66.7% o elw'r flwyddyn gyntaf). Fodd bynnag, 
byddai ystod, o bosibl o £40k fesul cynigiwr ar gyfer tendr awdurdod lleol bach iawn i £250k fesul 
cynigiwr ar gyfer tendr awdurdod lleol mawr.. 
14 Byddai adnewyddu bws deulawr yn costio £25k. Cyrchwyd yn: http://www.route-
one.net/articles/Vehicles/Refurb_is__better_than_new_ 
15 TAS Partnership. Trawsnewid Buddsoddiad Mewn Bysiau yng Nghymru: Fflyd Bysiau Cymru 
Hydref 2015. Cyrchwyd yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-
buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774593/bus0406.ods)I
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774593/bus0406.ods)I
http://www.route-one.net/articles/Vehicles/Refurb_is__better_than_new_
http://www.route-one.net/articles/Vehicles/Refurb_is__better_than_new_
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf
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  Costau sy'n cynyddu. Byddai costau gweinyddol ychwanegol i 
weithredwyr yn gysylltiedig â monitro perfformiad cytundebol a gweithio 
gyda'r awdurdod lleol, yr amcangyfrifir y byddent tua £75k y flwyddyn h.y. 
£1.7m pe bai pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn cyflwyno 
masnachfreintiau; 

 Costau sy'n gostwng. Gallai fod arbedion cost ar gyfer cyfanswm costau 
gweithredwyr pe bai'r fasnachfraint yn lleihau achosion: 

i. lle mae gormod of fysiau yn cael eu darparu, pan fo dau 
weithredwr yn cystadlu ar yr un llwybr; 

ii. lle y ceir gormod o gapasiti, pan fo gweithredwr sydd â 
masnachfraint yn pryderu ynghylch y risg o gystadleuaeth ar 
lwybrau proffidiol ac yn amserlennu gormod o fysiau ar y llwybr 
hwnnw er mwyn atal cystadleuaeth; 

am y bydd angen llai o fysiau a allai gostio £165k ar gyfartaledd fesul 
awdurdod lleol, h.y. £3.7m pe bai pob un o'r awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu masnachfreinio. 

131.  Mae'r canlynol yn crynhoi rhywfaint o'r dystiolaeth ar orddarpariaeth o fysiau 
a chapasiti gormodol a ddaw o waith ymchwil a wnaed gan y Comisiwn Cystadlu 
yn 2011 i gystadleurwydd y diwydiant bysiau ym Mhrydain Fawr. Mae adroddiad 
y Comisiwn Cystadlu16, a gyhoeddwyd yn 2011, yn gwneud nifer o bwyntiau 
perthnasol, yn nodedig: 

“Nodwyd gennym nad yw 46% o lwybrau, sy'n cyfrif am 63% o wasanaethau yn yr ardal 
gyfeirio, yn wynebu cystadleuaeth uniongyrchol effeithiol. Dim ond 3% o'r llwybrau, sy'n 
cyfrif am 1% o wasanaethau wythnosol, sy'n debygol o wynebu cystadleuaeth 
uniongyrchol effeithiol. Yn achos y llwybrau sy'n weddill, gwnaeth diffyg gwybodaeth ar 
lefel llif ein hatal rhag llunio casgliadau pendant ynghylch i ba raddau roeddent yn 
wynebu cystadleuaeth uniongyrchol. Serch hynny, awgrymai graddau'r gorgyffwrdd 
roedd y llwybrau hyn yn ei wynebu, o leiaf mewn nifer sylweddol o achosion, ei bod yn 
annhebygol bod gan gyfran fawr o deithwyr ar y llwybrau hyn ddewis o weithredwyr” 

(tudalen 9); a 

“gallai'r broses o gystadlu'n uniongyrchol, sy'n cael ei llywio gan gymhelliant i gynyddu 
amlder gwasanaethau, o dan rai amgylchiadau, arwain at greu capasiti gormodol (h.y. 
mwy o fysiau yn cael eu rhedeg ar y llwybr nag a all ddenu digon o refeniw i dalu 
costau). Gallai hyn leihau proffidioldeb gweithredwyr a golygu, yn y pen draw, eu bod yn 
gwneud colled. Bydd gan weithredwr gymhelliant i ychwanegu gwasanaethau, a bydd yn 
gwneud hynny cyhyd ag y bydd y refeniw ychwanegol a gynhyrchir yn fwy na'r cynnydd 
mewn costau. Gallai capasiti gormodol godi gan y byddai pob un o'r gweithredwyr sy'n 
cystadlu â'i gilydd yn ychwanegu gwasanaethau oherwydd, yn unigol, gellir amseru'r 
gwasanaethau hyn er mwyn cymryd refeniw o wasanaethau'r gweithredwr sy'n cystadlu 
ag ef (drwy redeg gwasanaethau ychydig o'i flaen) a byddent wedi'u hamserlennu i 
gynnal neu wella manteision rhwydwaith y gweithredwr unigol” (tudalen 8-8) (ein 

cyfieithiad). 

                                            
16 Y Comisiwn Cystadlu. Local bus services market investigation: A report on the supply of local bus 
services in the UK (excluding Northern Ireland and London). Rhagfyr 2011. 
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132. O ran costau refeniw i Lywodraeth Cymru, pe bai masnachfreinio yn arwain at 
gynnydd yn y defnydd o wasanaethau bysiau, gallai fod nifer o oblygiadau. Efallai 
y bydd angen darparu cardiau teithio rhatach a thocynnau teithio rhatach i bobl 
ifanc, a fyddai'n cynyddu'r costau i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â chefnogi'r 
cynllun teithiau rhatach a'r cynllun Tocynnau Bws Rhatach ar gyfer pobl ifanc, 
sy'n rhoi'r refeniw a ildiwyd am gludo pobl gymwys i weithredwyr. Fodd bynnag, 
nid yw'r goblygiadau hyn wedi'u modelu, am y bydd yn dibynnu ar yr hyn sy'n 
digwydd ar lwybrau ac mewn ardaloedd nad oes ganddynt fasnachfreintiau. 

133. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r costau amcangyfrifedig ar gyfer 
masnachfreinio a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Llunio canllawiau a 
chontractau 

£60k - £100k Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau sefydlu os 
bydd un awdurdod 
lleol yn 
masnachfreinio 

Dd/G £500k - £1m £160k - £1m A 
£1m - £3.4m 

ar gyfer 
adnewyddu 

bysiau 

Dd/G 

Costau 
gweithredu/rhedeg 
y.f. os bydd un 
awdurdod yn 
masnachfreinio 

Dd/G £25k – £225k (-£90k) Dd/G 

Costau 
ailfasnachfreinio 7 
mlynedd ar ôl 
masnachfreinio 

Dd/G £250k - 
£500k 

£80k - £500k 
A £0.8m - 

£2.6m ar gyfer 
adnewyddu 

bysiau 

Dd/G 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

£0.07m £0m - 
£31.2m 

£0m - £33.6m Dd/G 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 

134. Risg gydnabyddedig sy'n gysylltiedig â newid i system wedi'i masnachfreinio 
yw'r effaith hirdymor y gallai hyn ei chael ar y diwydiant bysiau os bydd 
gweithredwyr y mae eu ceisiadau tendro am gontractau wedi'u masnachfreinio yn 
symud eu busnes i ffwrdd o ardal wedi'i masnachfreinio neu'n rhoi'r gorau i 
weithredu am nad yw eu busnes yn fasnachol hyfyw mwyach. Gallai hyn 
ddylanwadu ar ganlyniad prosesau aildendro contractau masnachfreinio yn y 
dyfodol, neu'r ffordd y caiff gwasanaethau bysiau er darparu os caiff cynllun 
masnachfreinio ei ddirymu wedi hynny. Mae'n bosibl, erbyn hynny, y gallai'r 
newid fod yn ddiwrthdro oni fydd newydd-ddyfodiaid yn ymddangos. Felly, byddai 
effaith masnachfreinio ar y diwydiant bysiau lleol yn dibynnu ar amodau'r 
farchnad ar adeg y fasnachfraint ddilynol a'r ffordd y rhoddwyd y fasnachfraint 
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gyntaf ar waith. Felly, os bydd awdurdod lleol yn penderfynu bwrw ymlaen â 
masnachfreinio, byddai angen iddo werthuso manteision ac anfanteision rhannu 
llwybrau â gwahanol dendrau neu unrhyw fesurau eraill a fyddai'n briodol i 
leihau'r effaith gystadleuol ar y farchnad gweithredwyr a sicrhau bod tendrau yn 
parhau i fod yn gystadleuol yn y dyfodol. 

Manteision opsiwn 3 – cyflwyno pwerau masnachfreinio newydd 

135. Prif fuddiolwyr masnachfreinio fyddai'r defnyddwyr, am ei bod yn bosibl y 
byddai masnachfreinio yn arwain at rwydwaith bysiau cyffredinol sefydlog sydd 
wedi'i gynllunio'n well lle mae gwasanaethau yn rhedeg mewn ffordd 
gydgysylltiedig, gyda'r holl wasanaethau bysiau a dulliau teithio eraill, rheilffyrdd 
er enghraifft, wedi'u hintegreiddio'n llawn. Yn ogystal â gwella ansawdd 
gwasanaethau, disgwylid i safonau masnachfreinio fynnu lefel fwy cyson o ran 
ansawdd cerbydau fel y'i prisiwyd uchod. At hynny, fel rhan o fasnachfraint (hyd 
yn oed os bydd sawl gweithredwr yn rhan o'r fasnachfraint) caiff trefniadau 
tocynnau eu symleiddio. 

136. Byddai'r awdurdod lleol a gweithredwr y fasnachfraint yn gallu cydweithio er 
mwyn cynyddu'r defnydd o wasanaethau bysiau. Byddai lleihau achosion o dynnu 
prisiau tocynnau yn cefnogi rhwydwaith mwy cynhwysfawr mewn ardal 
fasnachfraint. 

137. Er bod y farchnad wedi'i dadreoleiddio yn galluogi gweithredwyr i addasu eu 
gwasanaethau i bwysau'r farchnad, dylai'r pŵer i gynllunio a gweithredu un 
rhwydwaith integredig, lle mae system fasnachfreinio ar waith, alluogi defnyddwyr 
i ddeall y rhwydwaith yn well a'i ddefnyddio fel rhwydwaith unedig gwirioneddol lle 
mae'n haws trosglwyddo rhwng bysiau er mwyn cynyddu nifer y cyrchfannau 
hygyrch sydd ar gael. Dylai dileu achosion o orddarparu bysiau a chapasiti 
gormodol ar goridorau prysur olygu bod modd gwneud defnydd mwy rhesymegol 
o adnoddau bysiau; gellid cysoni amlderau bysiau â'r galw gwirioneddol yn 
hytrach nag mewn ymateb i'r angen i weithredwr ddiogelu ei gyfran o'r farchnad. 
Dengys enghreifftiau o rwydweithiau un gweithredwr integredig mewn ardaloedd 
eraill dystiolaeth bod nifer defnyddwyr gwasanaethau bysiau gryn dipyn yn uwch 
na'r niferoedd a gofnodir fel arfer yng Nghymru a gweddill y DU (y tu allan i 
Lundain). Mae'r enghreifftiau canlynol yn rhoi rhywfaint o dystiolaeth o'r canlyniad 
hwn. 

138. Mae data ar gyfer Nantes17 yn Ffrainc a Bremen18 yn yr Almaen, y mae gan y 
ddwy ddinas drefniant sy'n seiliedig ar un gweithredwr dan gontract, fod llawer 
mwy o ddefnydd yn cael ei wneud o drafnidiaeth gyhoeddus ynddynt nag mewn 
dinasoedd yn y DU (gan gynnwys lleoedd megis Caerdydd ac Abertawe). Mae 
hefyd yn werth nodi, yn Lloegr, lle mae gwybodaeth am nifer y teithwyr sy'n 
defnyddio gwasanaethau bysiau yn cael ei chasglu bob blwyddyn ar gyfer 
ardaloedd awdurdod lleol, mai dim ond un prif gwmni bysiau sydd yn y dinasoedd 
sydd wedi gweld cynnydd yn y defnydd o wasanaethau bysiau yn ystod y 

                                            
17 Integrated Public Transport, Nantes, Case Study, Global Report on Human Settlements. Cyrchwyd 

yn: https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2013/06/GRHS.2013.Case_.Study_.Nantes.France.pdf 
18 Cyrchwyd yn: www.urbantransportgroup.org/system/files/general-
docs/UTG%20Scandinavian%20Transport%20Report_Final.pdf 

https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2013/06/GRHS.2013.Case_.Study_.Nantes.France.pdf
http://www.urbantransportgroup.org/system/files/general-docs/UTG%20Scandinavian%20Transport%20Report_Final.pdf
http://www.urbantransportgroup.org/system/files/general-docs/UTG%20Scandinavian%20Transport%20Report_Final.pdf
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blynyddoedd diwethaf (sef Brighton, Bryste a Reading)19. Un esboniad posibl am 
hyn yw bod cael prif gwmni yn cynnig cyfle i wneud gwell defnydd o'r rhwydwaith. 
Gellid casglu o hyn y gallai masnachfraint, a fyddai'n darparu rhwydwaith unedig 
y mae'r defnydd gorau posibl yn cael ei wneud ohono, gyfrannu at gynnydd yn y 
defnydd o fysiau. Fodd bynnag, mae hefyd yn bwysig nodi mai dim ond un o'r 
ffactorau a allai gyfrannu at y cynnydd yn y defnydd o fysiau yw cael un prif 
gwmni. 

139.  Dangosir y data ar gyfer Bryste, Brighton a Reading ynghyd â Nantes a 
Bremen yn y graff canlynol. Y gyfradd twf gyfartalog dros y blynyddoedd a 
ddangosir yn y graff yw tua 2.5 y cant y flwyddyn. 

 

140. Gan ddefnyddio'r fethodoleg a esbonnir ym mharagraffau 83 a 84, 
amcangyfrifir bod y manteision i ddefnyddwyr tua £16.5m pe bai masnachfreinio 
yn cael ei fabwysiadu ledled Cymru†. Byddai manteision i ddefnyddwyr yn deillio 
o brisiau tocynnau bws rhyngweithiadwy symlach, newidiadau i wasanaethau, 
gwell integreiddio â llwybrau bysiau eraill a mathau eraill o drafnidiaeth 
gyhoeddus a lleihad mewn achosion o orddarparu bysiau a chapasiti gormodol 
yn cadw'r holl draffig i lifo'n gyflymach. Rhagamcenir y bydd y manteision o ran 
iechyd a llesiant sy'n deillio o deithwyr ychwanegol yn cerdded tua £2m†. Byddai 
cyfanswm y manteision yn dibynnu ar faint y fasnachfraint a llwyddiant y 
fasnachfraint ym mob awdurdod lleol. Ar wahân i ddefnyddwyr gwasanaethau 
bysiau y mae mwy o ddefnydd yn cael ei wneud ohonynt, dylai lefelau allyriadau 
carbon net fod yn is a dylai fod llai o dagfeydd traffig (am y caiff rhai siwrneiau eu 
trosglwyddo o'r car i'r bws), a gwelliant cysylltiedig o ran ansawdd aer mewn 
ardal awdurdod lleol. 

                                            
19 Yr Adran Drafnidiaeth, BUS110a table. Cyrchwyd yn: https://www.gov.uk/government/statistical-
data-sets/bus01-local-bus-passenger-journeys#table-bus0110 
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141. Yn seiliedig ar brofiad rhyngwladol, yn dibynnu ar strwythur y contractau 
masnachfraint, gall contractau â chymhelliant (e.e. cost net, neu drefniadau 
bonws mewn contractau cost gros) gynnig cyfleoedd i weithredwyr rannu 
manteision defnydd cynyddol o wasanaethau bysiau, a chyflwyno cymhellion 
eraill i weithredwyr gynyddu nifer y teithwyr ac felly eu helw. Rhagwelir y byddai 
trefniadau cytundebol yn darparu ar gyfer cynnal adolygiadau blynyddol o 
berfformiad a newid llwybrau ac amlderau o fewn paramedrau diffiniedig, a 
fyddai'n rhoi cyfleoedd i weithredwyr masnachfraint ddatblygu gwelliannau i 
rwydweithiau er mwyn denu mwy o deithwyr. 

142. Ar hyn o bryd, mae gan lawer o ardaloedd awdurdod lleol gymysgedd o 
lwybrau masnachol a chymdeithasol angenrheidiol a gymorthdelir. Mae 
gweithredwyr yn rhedeg gwasanaethau ar sail elw ar eu llwybrau masnachol ac 
yn cael cymorthdaliadau gan awdurdodau lleol tuag at redeg y llwybrau 
cymdeithasol angenrheidiol. O dan system fasnachfreinio, y ddamcaniaeth yw, 
hyd yn oed drwy ddyblygu'r ddarpariaeth bresennol o wasanaethau ledled 
awdurdod lleol, y byddai enillydd y fasnachfraint yn gweithredu'r holl 
wasanaethau am gyfanswm cost a fyddai'n is na chyfanswm y rhwydwaith bysiau 
masnachol a'r rhwydwaith bysiau a gymorthdelir sy'n bodoli eisoes. Gan 
ddefnyddio'r fethodoleg yn Atodiad 1, byddai'r manteision i awdurdodau lleol yng 
Nghymru a fyddai'n deillio o'r arbedion y gallai gweithredwyr eu trosglwyddo i 
awdurdodau lleol rhwng £4m a £18m, pe bai pob awdurdod yn cyflwyno 
masnachfreintiau†. 

143. Fodd bynnag, dengys data Adran Drafnidiaeth y DU fod elw gweithredu yn y 
sector bysiau yn Lloegr y tu allan i Lundain tua 14%, tra eu bod tua 6% yng 
Nghymru20. Ar y cyd â natur annhrefol Cymru ar y cyfan, golyga hyn fod 
awdurdodau lleol yn disgwyl llai o arbedion ariannol, oni bai bod deiliad y 
fasnachfraint yn gwbl hyderus y bydd y defnydd o fysiau yn cynyddu i'r fath 
raddau fel y bydd yn gallu fforddio trosglwyddo rhywfaint o'i elw disgwyliedig yn y 
dyfodol i'r awdurdod lleol. Serch hynny, erbyn i'r ail gylch o fasnachfreinio gael ei 
gynnal yn yr awdurdod lleol bydd tystiolaeth o'r cynnydd yn y defnydd o 
wasanaethau bysiau y gall y fasnachfraint fod wedi'i sicrhau, a ddylai olygu y 
bydd yr awdurdod lleol, o bosibl, yn gallu cael budd ariannol. Priodolir gwerth o 
£4.3m pe bai pob awdurdod lleol yn masnachfreinio ac wedyn yn 
ailfasnachfreinio, h.y. y gwerth isaf a gâi ei briodoli o asesiad effaith rheoleiddiol 
Lloegr. 

144. Am y rheswm hwn, tybir y bydd refeniw ychwanegol i weithredwyr yn y cylch 
cyntaf yn ansicr (amcangyfrifir y bydd tua £200k y flwyddyn fesul ardal awdurdod 
lleol, yn amrywio o £50k i £500k mewn ardaloedd Trefol Mawr), ac mai deiliad y 
fasnachfraint a fydd yn cadw'r budd ariannol hwn. 

                                            
20Yn 2017/18 noda'r Adran Drafnidiaeth fod incwm bysiau yng Nghymru yn cyfateb i £172.4m a bod y 
costau gweithredu yn cyfateb i £162m, sy'n cyfateb i elw gweithredu o tua 6%. Y ffigurau ar gyfer 
refeniw yn Lloegr y tu allan i Lundain yw £3,398.1m gyda chostau gweithredu yn cyfateb i £2,982.5m, 
sy'n cyfateb i elw gweithredu o tua 14%. (Daw'r ffigurau ar gyfer refeniw o: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77
4590/bus0401.ods a daw'r ffigurau ar gyfer costau gweithredu o: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/77
4593/bus0406.ods).  

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774590/bus0401.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774590/bus0401.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774593/bus0406.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774593/bus0406.ods
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145. Byddai manteision hefyd i weithredwyr masnachfraint bysiau yn deillio o'r 
sicrwydd a'r sefydlogrwydd y mae masnachfreinio yn eu rhoi a fydd yn galluogi 
gweithredwr i ddatblygu hyfforddiant i'w cyflogeion a chyfleoedd iddynt gamu 
ymlaen yn eu gyrfa'n well. 

146. Er ei bod yn bosibl, am y rhesymau a esboniwyd, na fydd fawr ddim mantais 
ariannol i'r awdurdod lleol yn gysylltiedig â rhedeg masnachfraint, o leiaf ar sail 
cost net yn ystod y cylch masnachfreinio cyntaf byddai manteision i awdurdodau 
lleol yn deillio o'r ffaith y byddai ganddynt fwy o reolaeth dros y rhwydwaith bysiau 
a'r gwasanaethau sydd i'w darparu. Byddai awdurdodau lleol yn gallu datblygu 
rhwydwaith o wasanaethau sy'n ystyried anghenion lleol, sydd wedi'i integreiddio 
â mathau eraill o drafnidiaeth (er enghraifft, rheilffyrdd a chludiant i'r ysgol), ac yn 
darparu ar gyfer gwasanaethau a cherbydau o ansawdd gwell a mwy cyson. 
Byddai'r elfen hon o reolaeth dros wasanaethau bysiau a ddarperir hefyd yn 
darparu ar gyfer sicrhau gwell cysondeb â phrosesau ar gyfer cyflawni 
blaenoriaethau allweddol - megis cynyddu'r defnydd o fysiau, lleihau'r defnydd o 
geir ac allyriadau carbon, sicrhau bod gwasanaethau allweddol yn fwy hygyrch a 
gwella cynhwysiant cymdeithasol, ac ati. 

147. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r manteision ariannol amcangyfrifedig ar gyfer 
masnachfreinio a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithred
wyr 

Defnyddwyr 

Manteision ariannol 
y.f. os caiff ei 
fabwysiadu gan un 
awdurdod lleol 

Dd/G £0 y cylch 
cyntaf 

£50k - £500k 
yr ail gylch 

£50k - 
£500k 

Dd/G 

Manteision 
economaidd 
ehangach mesuredig 
y.f. os caiff ei 
fabwysiadu gan un 
awdurdod lleol 

Dd/G Dd/G Dd/G £550k - 
£1.4m 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 2021/22 
– 2035/36 * 

Dd/G £0m - 
£10.0m 

£0m - 
£29.9m 

£0m - 
£135.3m 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 
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Cyffredinol 

148. Dengys y tabl cryno mai'r prif fuddiolwyr net fydd y defnyddwyr bysiau. 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Cyfanswm y 
costau wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

£0.07m £0m - 
£31.2m 

£0m - £33.6m Dd/G 

Cyfanswm y 
manteision wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

Dd/G £0m - 
£10.0m 

£0m - £29.9m £0m - 
£135.3m 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull, gyda'r rhaniadau rhwng Trefol Mawr (gwerthoedd uchel), Trefi (gwerthoedd ystod 
ganolig) a Gwledig (gwerthoedd ystod isel) yn cael eu hesbonio ym mharagraffau 83 a 84. 

 
149. Yn seiliedig ar y tybiaethau a wnaed, y prif fuddiolwyr fydd y defnyddwyr 

bysiau. Am fod rhan o gyfanswm y costau wedi'i ddisgowntio i weithredwyr yn 
cynnwys y gweithredwyr hynny nad ydynt yn ennill tendr, dylai'r sawl sy'n llwyddo 
i ennill y fasnachfraint fod yn well ei fyd yn ariannol, hyd yn oed ar ôl talu cost y 
gwaith adnewyddu bysiau. 

150. Bydd yn rhaid i awdurdodau lleol drefnu'r prosesau tendro a disgwylir iddi 
gymryd tan yr ail gylch masnachfreinio cyn iddynt gael budd ariannol. Yn dibynnu 
ar gyfluniad y fasnachfraint, efallai y bydd angen i awdurdod lleol fuddsoddi 
mewn rhywfaint o seilwaith bysiau, y tu hwnt i gefnogi polisïau o blaid bysiau y 
gellid eu dewis, yn yr un modd, ar gyfer unrhyw fasnachfraint fel partneriaeth 
ansawdd estynedig. Fel gyda phartneriaethau ansawdd estynedig, nid oes 
unrhyw derfyn uchaf nac isaf ar fuddsoddi ond, yn gyffredinol, y disgwyl yw y 
byddai'r broses o sefydlu masnachfraint newydd yn tueddu i fod yn gysylltiedig â 
dull mwy ymyraethol a lefel uwch o fuddsoddiad. 

151. Mae'r enghraifft ganlynol yn rhoi rhyw syniad o lefel y buddsoddi mewn 
seilwaith bysiau a allai gael ei sicrhau fel rhan o fasnachfraint: 

Ar gyfer awdurdod lleol â thref farchnad brysur a phentrefi oddi amgylch, mae'n bosibl, yn ogystal 
â mesurau ychwanegol o blaid bysiau, y bydd masnachfraint yn golygu y bydd angen uwchraddio 
25% o'r arosfannau bysiau yn raddol am gost o tua £500k, a thua £2.4m ar fesurau blaenoriaethu 
bysiau sy'n cynnwys mesurau rheoli traffig y bwriedir iddynt gyflymu amseroedd teithio mewn 
mannau lle y ceir tagfeydd. Mae hyn yn debyg i'r mesurau ar gyfer partneriaeth ansawdd 
estynedig, er ei bod yn debygol y bydd lleoliad arosfannau bysiau a mesurau blaenoriaethu 
bysiau yn wahanol wrth i fasnachfraint ddatblygu llwybrau newydd. Am ei fod yn rheoli llwybrau 
bysiau, mae'n bosibl y bydd yr awdurdod lleol hefyd yn gallu dargyfeirio bysiau i lwybrau penodol 
er mwyn osgoi tagfeydd traffig ychwanegol ar rai ffyrdd ac wedyn cyflwyno mesurau 
blaenoriaethu bysiau ar ffyrdd eraill. 

Yn ogystal â'r costau hyn, os caiff llwybrau eu newid yn sylweddol gyda mwy o gyfnewidfeydd 
mae'n bosibl y bydd angen buddsoddi mewn rhai canolfannau cyfnewid dan do mwy o faint. Gallai 
hyn gostio swm ychwanegol o £700k, ynghyd â gwell systemau ar gyfer darparu gwybodaeth am 
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deithio am gost ychwanegol o £75k. 

Byddai buddsoddiadau o'r fath yn dod â manteision ychwanegol i'r rhai a fodelwyd, drwy 
amseroedd teithio byrrach a'r ‘gwerth’ canfyddedig i ddefnyddwyr sy'n deillio o'r ffaith y gallant 
aros wrth arosfannau bysiau o ansawdd uwch, newid bysiau'n haws a chael gwybodaeth well am 
union leoliadau bysiau gyda byrddau arddangos hawdd eu darllen.  

Costau a manteision opsiwn 4 – gwneud darpariaethau er mwyn galluogi 
awdurdodau lleol i weithredu gwasanaethau bysiau 

152. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae'n anodd rhoi dadansoddiad manwl gywir o 
effeithiau deddfwriaeth sy'n rhoi fframwaith o ddulliau ar waith er mwyn i 
awdurdodau lleol ystyried eu defnyddio. 

153. Mae costau a manteision y ddeddfwriaeth sy'n galluogi awdurdodau lleol i 
redeg gwasanaethau bysiau yn dibynnu ar faint o awdurdodau lleol sy'n 
penderfynu rhedeg gwasanaethau a maint y gweithrediadau sydd i'w sefydlu. 
Gallai hyn amrywio o sefyllfa lle nad oes yr un awdurdod lleol yn rhedeg 
gwasanaethau bysiau i sefyllfa lle mae pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
rhedeg gwasanaethau bysiau. Gallai'r gwasanaethau eu hunain amrywio o un 
gwasanaeth yn unig ar hyd coridor penodol i bob gwasanaeth bysiau mewn ardal 
awdurdod lleol. 

154. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu cyflwyno cynigion ar gyfer rhedeg eu 
gwasanaethau bysiau eu hunain, boed hynny yn uniongyrchol yn fewnol neu 
drwy gwmni hyd braich, câi'r penderfyniad i fwrw ymlaen ei lywio gan asesiad 
manwl o'r goblygiadau, a fyddai'n cynnwys asesiad ariannol a dadansoddiad cost 
a budd llawn. Byddai'r rhain yn cael eu cynnal gan yr awdurdodau lleol 
perthnasol. 

Costau opsiwn 4 – gwasanaethau bysiau a redir gan awdurdodau lleol 

155. Byddai costau sefydlu i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â llunio canllawiau i 
awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill ar y darpariaethau deddfwriaethol sy'n 
ymwneud â gwasanaethau bysiau awdurdodau lleol. Amcangyfrifir y byddai cost 
llunio canllawiau rhwng £50k a £80k. Mae'n bosibl y byddai goblygiadau o ran 
costau neu adnoddau i randdeiliaid fel rhan o'r gweithgarwch ymgysylltu ac 
ymgynghori, nad ydynt wedi'u costio eto. 

156.  Byddai costau sefydlu i awdurdodau lleol am y byddai angen iddynt 
ddatblygu achos busnes ac yna, gaffael depos a cherbydau. 

157. Gallai datblygu achos busnes i sefydlu eu gwasanaethau bysiau eu hunain 
gostio £100k i awdurdodau lleol, a fyddai'n gwneud cyfanswm o £2.2m ar lefel 
Cymru gyfan21. 

                                            
21 Mae'r swm o £100k yn cael ei rannu'n £75k ar gyfer cynnal astudiaeth o lunio'r achos busnes, 
wedyn cynnal trafodaethau mewnol o fewn y Cyngor ynghylch y risgiau a'r manteision sy'n gysylltiedig 
â sefydlu cwmni bysiau a gweithio allan sut y gallai cwmni bysiau awdurdod lleol gystadlu yn erbyn 
newydd-ddyfodiad. Swm o £25k a neilltuwyd ar gyfer trafodaethau mewnol. 
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158. Mae memorandwm ariannol y Bil Trafnidiaeth (yr Alban)22 yn cyfeirio at 
adroddiad gan reolwr-gyfarwyddwr Nottingham City Transport Ltd, a edrychodd 
ar gost amcangyfrifedig sefydlu gweithrediad bysiau trefol damcaniaethol. Mae 
testun o'r memorandwm yn nodi: 

“Mae'r astudiaeth o Gost Gweithrediad Bysiau Trefol yn tybio bod y cwmni bysiau 
wedi'i leoli mewn tref â phoblogaeth o 140,000-150,000 (yn debyg o ran maint i 
Dundee) a'i bod yn ofynnol i'r cwmni brynu ac adeiladu'r holl seilwaith (gan 
gynnwys depos) a'r holl gerbydau. Mae'n tybio maint fflyd o 112 o gerbydau, rhai 
deulawr yn bennaf, sy'n rhedeg gwasanaeth trefol nodweddiadol 24 awr, saith 
diwrnod yr wythnos, gyda gwasanaeth bws yn rhedeg bob 10 munud yn ystod 
oriau brig. Rhennir y costau damcaniaethol fel y dangosir yn y tabl isod. Mae'r 
costau hyn yn seiliedig ar weithrediad gweddol fawr, sy'n debygol o wneud llawer 
mwy na'r hyn sy'n ofynnol i fodloni gofyniad trafnidiaeth heb ei bodloni. Serch 
hynny, maent yn rhoi rhyw syniad o'r costau uned y gellid eu lleihau'n briodol yn 
dibynnu ar faint y gweithrediadau.” (ein cyfieithiad) 

Costau – Costau Sefydlu Cyfalaf (untro) Swm (£miliwn) 

Tir 1.2 

Adeiladau (e.e. depo) 4 

Seilwaith a chyfarpar cysylltiedig 1 

Cerbydau 28.5 

Cymorth system 3 

Cyfanswm y costau cyfalaf 37.7 

  

Costau – Gweithredol (blynyddol cylchol) 17.5 

159.  Mae trosi'r costau hyn i sail fesul cerbyd yn rhoi cost depo (tir ac adeiladau) o 
tua £45k, costau bysiau deulawr o £255k ar gyfartaledd ac argostau depo eraill 
(seilwaith, cyfarpar a chymorth system cysylltiedig) o £35k. 

160. O dan bob opsiwn tybir y byddai angen i'r awdurdod lleol brynu depo. Byddai'r 
gost hon yn amrywio'n fawr yn dibynnu ar faint y gweithrediad sydd i'w sefydlu. 
Gan dybio y bydd awdurdod lleol, o bosibl, yn rhedeg 15 o fysiau, ar gyfartaledd 
(e.e. mewn ardaloedd gwledig a fydd, o bosibl, yn derbyn prisiau tendro gwael), 
yn seiliedig ar enghraifft Nottingham, byddai cost depo a seilwaith a chyfarpar 
cysylltiedig tua £1.2m23. Felly, pe bai pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
penderfynu rhedeg eu gwasanaethau eu hunain, gallai'r depos gostio tua 
£28.6m, neu lai pe bai'r awdurdodau eisoes yn berchen ar dir a chyfleusterau. 

161. Mae'r adroddiad wedyn yn nodi bod y costau rhedeg blynyddol ar gyfer bysiau 
deulawr yn cyfateb i £155k fesul cerbyd. Mae costau gweithredu ar gyfer bysiau 
unllawr yn tueddu i fod rhwng £100k a £150k, er, yn seiliedig ar amcangyfrif 

                                            
22 Cyrchwyd yn: 
https://www.parliament.scot/S5_Bills/Transport%20(Scotland)%20Bill/SPBill33FMS052018.pdf 
23Cost prynu depo fesul bws = £45k ar gyfartaledd + argostau depo fesul bws £35k (seilwaith a 
chyfarpar cysylltiedig megis offer arbenigol i atgyweirio bysiau) = £80k fesul bws ar gyfartaledd, neu 
tua £1.2m ar gyfer 15 o fysiau. 

https://www.parliament.scot/S5_Bills/Transport%20(Scotland)%20Bill/SPBill33FMS052018.pdf
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costau 2017/18 Adran Drafnidiaeth y DU ar gyfer yr holl fysiau yng Nghymru, sef 
£162.0m,24 ac amcangyfrif TAS Partnership o nifer y bysiau yng Nghymru, sef 
2,150,25 byddai hyn yn cyfateb i gost gweithredu o £75k y flwyddyn, ar 
gyfartaledd. Gall amcangyfrif TAS Partnership gynnwys rhai bysiau na chânt eu 
defnyddio yn aml. At ddibenion modelu tybir bod gweithredu un bws yn costio 
£125k, ar gyfartaledd. 

162. Gan dybio bod 15 o fysiau awdurdod lleol fesul awdurdod, am gost 
gweithredu o £125k ar gyfartaledd, byddai hyn yn cyfateb i gost gweithredu 
flynyddol o £1.9m, a fyddai'n cyfateb, o'i chynyddu'n briodol ar gyfer pob un o'r 22 
o awdurdodau lleol yng Nghymru, i gost gros o £41.3m. 

163. Pe bai awdurdod lleol yn penderfynu mai ei opsiwn gorau ar gyfer darparu 
gwasanaethau bysiau yn yr ardal oedd rhedeg gwasanaethau yn uniongyrchol, 
gallai brynu bysiau neu eu rhentu ar brydles a chyflogi gyrwyr i weithredu'r 
llwybrau. At ddibenion modelu, tybir bod y bysiau wedi'u rhentu ar brydles. Er 
mwyn i'r awdurdod lleol gystadlu yn erbyn gweithredwyr eraill, yn ôl y gyfraith 
byddai'n ofynnol iddo sefydlu cwmni hyd braich er mwyn sicrhau nad oedd 
unrhyw fantais gystadleuol i'r awdurdod lleol. 

164. Gallai fod goblygiadau cost i weithredwyr bysiau a choetsys o ganlyniad i golli 
busnes drwy golli tendr os bydd awdurdod lleol yn penderfynu rhedeg 
gweithrediadau ei hun. Pe bai'r gweithredwr presennol yn gwneud elw gweithredu 
o 6 y cant, a phe bai pob awdurdod lleol yn cyflwyno ei fflyd ei hun o 15 o 
gerbydau byddai hyn yn cyfateb i elw o £2.5m a gollwyd26. Fodd bynnag, ni 
fyddai dim i atal y gweithredwyr hyn rhag sefydlu llwybrau eraill na gwneud cais 
am dendrau gwahanol. 

165. Ar hyn o bryd, am mai dim ond ar gyfer y flwyddyn gyfredol y gwyddys yn aml 
fod cyllid ar gael, fel arfer mae awdurdodau lleol ond yn llunio contractau tair 
blynedd i redeg gwasanaethau bysiau a gymorthdelir. Mae'r aildendro mynych yn 
creu ansicrwydd ymhlith gweithredwyr bysiau sy'n ei gwneud yn anodd, mewn 
rhai achosion, recriwtio a chadw staff. Gan fod awdurdodau lleol yn penderfynu 
darparu gwasanaethau yn fewnol neu'n eu darparu drwy gwmni hyd braich, 
mae'n bosibl y gallai fod yn haws i awdurdod lleol ddenu a recriwtio staff a gallai 
hyn wrthbwyso unrhyw aneffeithlonrwydd sy'n gysylltiedig â gweithredwyr bysiau 
awdurdodau lleol o'u cymharu â gweithredwyr masnachol.  

                                            
24 Table BUS0401a cyrchwyd yn: https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
transport/series/bus-statistics  
25 TAS Partnership. Trawsnewid Buddsoddiad Mewn Bysiau yng Nghymru: Fflyd Bysiau Cymru 
Hydref 2015. Cyrchwyd yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-
buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf 
26Os bydd y costau gweithredu tua £1.875m fesul awdurdod lleol, byddai elw gweithredu o 6% yn 
cyfateb i £113k. 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/series/bus-statistics
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport/series/bus-statistics
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-08/trawsnewid-buddsoddiad-mewn-bysiau-yng-nghymru-fflyd-bysiau-cymru.pdf
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166. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi'r costau amcangyfrifedig ar gyfer awdurdodau 
lleol yn rhedeg gwasanaethau bysiau'n uniongyrchol a amlinellwyd uchod, gyda'r 
costau sefydlu i awdurdodau lleol gan gynnwys costau depos a'r achosion 
busnes: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Llunio canllawiau  £50k - £80k Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau sefydlu os 
caiff ei fabwysiadu 
gan un awdurdod 
lleol  

Dd/G £1.3m Dd/G Dd/G 

Costau 
gweithredol y.f. os 
caiff ei fabwysiadu 
gan un awdurdod 
lleol 

£0 £1.9m** £0.1m** Dd/G 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

£0.06m £0m - 
£324.9m 

£0m - £18.2m Dd/G 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio.Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull ac mae'r costau/manteision ar gyfer pob un ym mhen uchaf yr ystodau. 

** Tybir, drwy osgoi talu elw o 6%, fod y costau gweithredu yn is ar yr amod y gall yr awdurdod gweithredu 
sicrhau'r un arbedion effeithlonrwydd gweithredu, gydag arbedion yn cael eu defnyddio i ddechrau i dalu 
costau adeiladu'r depos. Caiff costau gweithredol yr awdurdodau lleol eu gwrthbwyso gan dderbyniadau 
y dylent eu cael. 

Costau opsiwn 4 – gwasanaethau bysiau a redir gan awdurdodau lleol 

167. O ystyried mai un o'r amgylchiadau lle mae awdurdodau lleol yn debygol o 
ystyried rhedeg gwasanaethau yn uniongyrchol yw os nad yw'r prisiau tendro yn 
gystadleuol neu os na cheir unrhyw geisiadau i redeg gwasanaethau, gallai fod 
mantais net i'r awdurdod lleol. Mewn achosion lle mai dim ond nifer fach o 
weithredwyr sy'n cyflwyno tendrau, gallai awdurdodau lleol fod yn talu mwy am 
wasanaethau nag sy'n gystadleuol. 

168. Drwy arbed elw gweithredu safonol y diwydiant, sef 6% (tua £110k), roedd 
awdurdodau yn ei dalu'n flaenorol i weithredwyr bysiau, tybir y câi unrhyw 
arbedion eu defnyddio i dalu cost y depos. Tybir hefyd, ar ôl i gost y depo gael ei 
hadennill, y gellid defnyddio unrhyw arbedion pellach i wasanaethu llwybrau 
bysiau na chawsant unrhyw dendrau o'r blaen, neu redeg gwasanaethau'n 
amlach. Fodd bynnag, yn seiliedig ar y tybiaethau a wneir yma, byddai hyn yn 
cymryd mwy nag 11 mlynedd i'w gyflawni yn seiliedig ar elw gweithredu o 6%, 
gan dybio y gall awdurdod lleol fod yr un mor gosteffeithiol â gweithredwr bysiau 
masnachol. Felly, dylid nodi bod dichonoldeb bysiau awdurdodau lleol yn debygol 
o ddibynnu'n fawr ar y costau sefydlu sydd angen eu talu, yn enwedig yr angen i 
brynu tir, a'r gallu i redeg gwasanaethau bysiau yn fwy cystadleuol na 
gweithredwyr eraill. 
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169. Felly, at ddibenion y cyfnod arfarnu o 15 mlynedd yn yr adroddiad hwn, tybir 
nad oes unrhyw fantais ariannol net i ddefnyddwyr gan y byddai'r gweithrediad 
cychwynnol yn seiliedig ar redeg yr un gwasanaethau, oni fydd yr awdurdod lleol 
yn dod o hyd i ffordd o gynyddu'r defnydd o wasanaethau bysiau neu weithredu 
bysiau o ansawdd gwell. 

170. Mae'r canlynol yn crynhoi'r manteision: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Manteision 
ariannol y.f. os 
caiff ei fabwysiadu 
gan un awdurdod 
lleol 

Dd/G £2.0m 
(refeniw 

bysiau) ** 

Dd/G Dd/G 

Manteision 
economaidd 
ehangach 
mesuredig y.f. os 
caiff ei fabwysiadu 
gan un awdurdod 
lleol 

Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 * 

Dd/G £0m - 
£320.6m 

Dd/G Dd/G 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull ac mae'r costau/manteision ar gyfer pob un ym mhen uchaf yr ystodau. 

Cyffredinol 

171. Dengys y tabl cryno, dros y cyfnod gwerthuso o 15 mlynedd (sy'n cwmpasu 
costau sefydlu'r awdurdod lleol a'r 11 mlynedd gyntaf o weithredu) y byddai'r 
costau ymlaen llaw i'r awdurdod lleol bron wedi'u had-dalu. Felly, dim ond dros y 
tymor hwy y mae defnyddwyr yn debygol o gael budd, oni fydd yr awdurdod lleol 
yn rhedeg bysiau a all ddenu mwy o deithwyr na'r gweithredwyr bysiau a 
gymorthdelir. 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithred
wyr 

Defnydd
wyr 

Cyfanswm y costau 
wedi'i ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£0.06m £0m - 
£324.9m 

£0m - 
£18.2m 

Dd/G 

Cyfanswm y 
manteision wedi'i 
ddisgowntio 2021/22 
– 2035/36 

Dd/G £0m - 
£320.6m 

Dd/G Dd/G 

*  Ar gyfer y cyfansymiau rhoddir gwerth is, sef £0, am fod awdurdodau lleol yn gallu dewis mabwysiadu'r 
dull yn eu hardal ai peidio. Os na fydd yr un awdurdod lleol yn ei fabwysiadu ni fydd unrhyw gostau na 
manteision ychwanegol. Mae'r gwerth uchaf yn tybio y bydd pob un o'r 22 o awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu'r dull ac mae'r costau/manteision ar gyfer pob un ym mhen uchaf yr ystodau. 
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Costau a manteision opsiwn 5 – cyfuno opsiynau 2 – 4 

172. O dan opsiwn 5, sef yr opsiwn a ffefrir, byddai gan awdurdodau lleol y pwerau 
i roi partneriaethau ar waith heb fod angen buddsoddi mewn gwelliannau i 
seilwaith drwy bartneriaethau ansawdd estynedig, neu gallent ddewis 
masnachfreinio eu rhwydwaith bysiau neu rannau o'r rhwydwaith, neu gallent 
ddewis rhedeg gwasanaethau yn uniongyrchol. 

173. Byddai pa ddulliau y byddai eu hangen yn dibynnu ar y gwahanol gyd-
destunau, er enghraifft, llwybrau bysiau gwledig o gymharu â rhai trefol, 
dinasoedd mawr o gymharu â threfi llai o faint. Efallai y bydd rhai awdurdodau 
lleol mewn sefyllfa i ystyried defnyddio masnachfreinio fel opsiwn ar gyfer diwallu 
anghenion trafnidiaeth lleol ac yn meddu ar yr adnoddau i wneud hynny, tra 
byddai'n well gan awdurdodau lleol eraill, o bosibl, geisio gwella gwasanaethau 
drwy weithio mewn partneriaeth estynedig. Ni fwriedir i Lywodraeth Cymru nodi 
sut y dylai awdurdodau lleol sicrhau y darperir gwasanaethau bysiau yn eu 
hardal, yn hytrach y nod yw darparu amrywiaeth o ddulliau sy'n rhoi hyblygrwydd 
i awdurdodau lleol ddylanwadu ar wasanaethau yn y ffordd orau sy'n diwallu eu 
hanghenion lleol ac sy'n cyd-fynd â'u galluoedd a'u hadnoddau. 

174. Byddai cael yr hyblygrwydd a'r dylanwad hwn yn cyfrannu at gyflawni 
blaenoriaethau awdurdodau lleol i ddarparu ac integreiddio gwasanaethau 
trafnidiaeth gyhoeddus, cynyddu'r defnydd o wasanaethau bysiau, lleihau'r 
defnydd o geir ac allyriadau carbon a gwella ansawdd aer. 

175. Un o'r manteision allweddol sy'n deillio o'r ffaith bod y dulliau hyn ar gael i 
awdurdodau lleol yw eu bod yn cynnig mwy o gyfleoedd i sicrhau rhwydwaith 
unedig mewn ardal. Mae'r ffigur canlynol yn rhoi enghraifft o rwydwaith unedig lle 
mae gan ddinas 5 llwybr bysiau (yn hytrach na 10) â llwybr orbitol sy'n cynnig 
amrywiaeth ehangach o gyrchfannau i deithwyr ac amseroedd teithio byrrach ar 
gyfer rhai siwrneiau: 

Cyn y rhwydwaith unedig: 10 llinell bysiau ag ystod gyfyngedig o siwrneiau 
 

 
 

  

10 Llinell Bysiau
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Ar ôl sefydlu'r rhwydwaith unedig: 5 llinell fysiau, cyfnewidfeydd ac ystod 
ehangach 

 
 

176. Mae'r ystod o gostau a manteision ar gyfer pob opsiwn unigol wedi'i 
hamlinellu uchod. Fel yr esboniwyd yn flaenorol mae'n anodd rhoi dadansoddiad 
manwl gywir o'r costau am nad oes unrhyw ffordd o ragfynegi pa rai o'r dulliau y 
byddai awdurdodau lleol yn penderfynu eu defnyddio (os o gwbl). 

177. Yn debyg i ragfynegi'r hyn a allai ddigwydd i'r defnydd o wasanaethau bysiau 
ar gyfer y senario busnes fel arfer, mae hefyd yn anodd amcangyfrif yr hyn a allai 
ddigwydd i'r defnydd o wasanaethau bysiau o dan opsiwn 5, yn enwedig am nad 
yw'n hysbys pa ddefnydd a wneir o'r dulliau. Felly, mae pedwar senario posibl 
wedi'u nodi: 

 senario 1 - lle bydd y defnydd o wasanaethau bysiau yn gyffredinol yn 
parhau i leihau, ond yn arafach nag o dan yr opsiwn busnes fel arfer. Er 
enghraifft, mae'n bosibl y bydd y defnydd o wasanaethau bysiau yn lleihau 
i lefel sy'n cyfateb i hanner y lleihad yn y defnydd o wasanaethau bysiau a 
ragamcenir gan TEMPro (a esbonnir ym mharagraff 89), sef lleihad o tua 
0.25m siwrnai y flwyddyn. 

 senario 2 – lle y caiff y gostyngiad yng nghyfanswm y teithwyr ar fysiau ei 
atal ac mae nifer y teithwyr ar fysiau yn parhau'n ddigyfnewid; 

 senario 3 – lle bydd cyfanswm y teithwyr yn cynyddu 1 y cant y flwyddyn, 
sy'n llai na'r cynnydd yn y defnydd o wasanaethau bysiau mewn trefi 
llwyddiannus yn Ewrop, o gofio'r ffaith y byddai'r defnydd o'r dulliau 
newydd a lefelau llwyddiant gyda nhw yn amrywio mewn gwahanol 
rannau o Gymru; ac 

 senario 4 – lle y bydd y defnydd o wasanaethau bysiau yn gyffredinol yn 
cynyddu 2.5 y cant y flwyddyn, sy'n cyfateb i gyfanswm cyfartalog y pum 
dinas lle mae'r gyfradd twf yn cynyddu.  

C
Cyfnewidfa

4 Llinell Bysiau
ar draws y 
Ddinas

C
C

C

C

C

C

C

C
C

C

Bws Orbitol

C



42 

Amcangyfrif o'r costau a'r manteision os caiff dull ei fabwysiadu'n rhannol 
gan awdurdodau lleol 

178. Yn y pen draw, mater i bob awdurdod lleol yw penderfynu pa un o'r dulliau y 
byddant yn ei fabwysiadu, neu'n ei fabwysiadu'n rhannol, os o gwbl. 

179. At ddibenion modelu, tybiwyd y bydd tua chwarter yr awdurdodau lleol yn 
mabwysiadu partneriaethau ansawdd estynedig ledled eu hardal, y bydd 
chwarter yn masnachfreinio ledled eu hardal, y bydd chwarter yn darparu 15 o 
fysiau awdurdod lleol ac na fydd chwarter yn gwneud unrhyw newidiadau i 
systemau presennol. Mewn gwirionedd, efallai y bydd awdurdod lleol yn 
mabwysiadu partneriaeth ansawdd estynedig neu'n masnachfreinio mewn rhan 
o'i ardal yn unig, neu efallai y bydd yn darparu llai na 15 o fysiau ei hun, y bydd y 
naill senario a'r llall yn costio llai. 

180. Am y rhesymau a esboniwyd ym mharagraffau 83 a 84, paratowyd 
dadansoddiad lle, at ddibenion rhwydweithiau bysiau, y cymhwyswyd teipolegau 
‘Trefol Mawr’, ‘Tref’ a ‘Gwledig’ at yr 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru. Er na 
ellir rhannu rhai o'r teipolegau (3 Trefol Mawr a 9 Tref) yn daclus â phedwar, er 
hwylustod mae cyfanswm y costau a'r manteision ar gyfer pob teipoleg wedi'i 
rannu â 4. Yn seiliedig ar hyn dangosir y canlyniadau isod, gyda'r manylion yn 
cael eu dangos yn Atodiad 2.  
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Cyfanswm y costau a'r manteision os bydd chwarter yr awdurdodau lleol yn mabwysiadu partneriaethau ansawdd 
estynedig, os bydd chwarter yn mabwysiadu system fasnachfreinio, os bydd chwarter yn dewis bysiau awdurdod lleol ac 
os na fydd chwarter yn dewis yr un dull (£m) 

 Gwledig Tref Trefol Cyfanswm 

 Partneriaeth 
Ansawdd 
Estynedig 

Masnachfraint Bws 
awdurdod 

lleol* 

Partneriaeth 
Ansawdd 
Estynedig 

Masnachfraint Bws 
awdurdod 

lleol* 

Partneriaeth 
Ansawdd 
Estynedig 

Masnachfraint Bws 
awdurdod 

lleol* 

 

Costau sefydlu – rownd gyntaf (£k) 

Awdurdodau 
lleol 

50 500 1,300 85 750 1,300 120 1,000 1,300 
 

Gweithredwyr 100 160 Dd/G 150 315 Dd/G 200 1,000 Dd/G  

Gweithredwyr – 
bysiau wedi'u 
hadnewyddu 

Dd/G 975 Dd/G Dd/G 1,350 Dd/G Dd/G 3,375 Dd/G 
 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G  

Costau sefydlu – ail rownd (£k) 

Awdurdodau 
lleol 

Dd/G 250 Dd/G Dd/G 375 Dd/G Dd/G 500 Dd/G 
 

Gweithredwyr Dd/G 80 Dd/G Dd/G 155 Dd/G Dd/G 500 Dd/G  

Gweithredwyr – 
bysiau wedi'u 
hadnewyddu 

Dd/G 730 Dd/G Dd/G 1,015 Dd/G Dd/G 2,530 Dd/G 
 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G  

Costau gweithredu y flwyddyn (£k) 

Awdurdodau 
lleol 

15 25 1,880 20 125 1,880 25 225 1,880 
 

Gweithredwyr 15 (-90) 115 20 (-90) 115 25 (-90) 115  

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G  

Manteision y flwyddyn (£k) 

Awdurdodau 
lleol 

Dd/G Dd/G 1,990 Dd/G Dd/G 1,990 Dd/G Dd/G 1,990 
 

Gweithredwyr 30 50 Dd/G 40 250 Dd/G 50 500 Dd/G  

Defnyddwyr 100 545 Dd/G 260 975 Dd/G 420 1410 Dd/G  

           

Gwerth 
presennol net 

6.4 30.1 (-10.2) 15.7 57.0 (-9.2) 8.6 23.3 (-3.1) 118.5 
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wedi'i 
ddisgowntio 
dros y cyfnod 
2021/22 - 
2035/36 

Gwerth 
presennol net os 
bydd ¼ yn 
mabwysiadu 
partneriaethau 
ansawdd 
estynedig, ¼ yn 
masnachfreinio 
a ¼ yn 
defnyddio 
bysiau 
awdurdodau 
lleol ac os na 
fydd ¼ yn 
mabwysiadu'r 
un o'r dulliau 
hyn 

1.6 7.5 (-2.6) 3.9 14.2 (-2.3) 2.1 5.8 (-0.8) 29.6 

* Tybir, os bydd awdurdod lleol yn sefydlu bysiau awdurdod lleol, y bydd yn rhedeg 15 o fysiau ar lwybrau yn yr ardal. 

  



         

 

Casgliad 

181. Opsiwn 5 yw'r opsiwn a ffefrir gan Lywodraeth Cymru. Byddai cyflwyno deddfwriaeth 
ynglŷn â gweithio mewn partneriaeth estynedig, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau 
awdurdodau lleol yn sicrhau bod set gynhwysfawr o ddulliau ac opsiynau ar gael i 
awdurdodau lleol er mwyn iddynt eu hystyried wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n 
gysylltiedig â darparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal. 

182. Fel y nodwyd yn flaenorol, mae pob awdurdod lleol yn wynebu heriau gwahanol wrth 
sicrhau y darperir gwasanaethau bysiau yn eu hardal. Efallai y bydd rhai awdurdodau 
lleol o'r farn mai masnachfreinio yw'r ateb mwyaf priodol i'w hardal, tra bydd yn well gan 
awdurdodau eraill, o bosibl, sicrhau gwelliant drwy weithio mewn partneriaeth ac efallai y 
bydd eraill yn penderfynu mai'r unig ffordd o gyflawni'r canlyniad dymunol fyddai rhedeg 
gwasanaethau yn uniongyrchol eu hunain. 

183. Drwy gyflwyno pob un o'r darpariaethau a nodir yn opsiynau 2-4, byddai Llywodraeth 
Cymru yn rhoi'r cyfle gorau i awdurdodau lleol sicrhau y darperir y gwasanaethau bysiau 
sydd eu hangen yn eu hardaloedd. Byddai hefyd yn sicrhau bod gan awdurdodau lleol 
fwy o ddylanwad i geisio gwrthdroi'r lleihad yn y defnydd o wasanaethau bysiau, ynghyd 
â'r nifer fawr o fanteision eraill (e.e. manteision o ran iechyd, mwy o ryngweithio 
cymdeithasol, llai o dagfeydd traffig a llai o allyriadau carbon) sy'n deillio o gynnydd yn y 
defnydd o wasanaethau bysiau. 

184. Yr hyn y mae'r dadansoddiad wedi'i dangos yw ei bod yn debygol mai teithwyr fydd 
prif fuddiolwyr y penderfyniad i gyflwyno newidiadau deddfwriaethol er mwyn darparu ar 
gyfer gweithio mewn partneriaeth estynedig, masnachfreinio a gwasanaethau bysiau a 
redir gan awdurdodau lleol. At ddibenion modelu, tybiwyd y bydd y cymorth i fysiau a 
ddarperir gan Lywodraeth Cymru yn parhau'n ddigyfnewid. Fodd bynnag, yn y senario 
gwneud dim, pe bai'r defnydd o wasanaethau bysiau yn lleihau i'r fath raddau bydd 
angen cymorthdaliadau ar hyd yn oed mwy o wasanaethau, yna gallai Opsiwn 5 newid 
tueddiadau negyddol ac osgoi hyn. 

185. Felly, byddai cynnwys pob un o’r cynigion deddfwriaeth yn y Bil yn galluogi 
awdurdodau lleol i ddefnyddio'r dull sydd fwyaf addas i gyflawni eu hamcanion ar gyfer 
gwasanaethau yn eu hardal, yn eu barn nhw.  



         

 

Rhan 2 – Darparu gwybodaeth  

Rhan 2 – Cefndir 

186. Mae gwybodaeth gyfredol, glir o ansawdd uchel yn hanfodol i redeg gwasanaethau 
bysiau yn ddidrafferth. Heddiw, mae disgwyliadau pobl o ran y math o wybodaeth a 
ddylai fod ar gael iddynt yn llawer uwch, ac mae defnyddwyr yn disgwyl gallu gwneud 
dewisiadau hyddysg ar sail data sydd ar gael yn hawdd. 

187. Mae mynediad at wybodaeth glir a chywir am wasanaethau bysiau yn bwysig i 
awdurdodau lleol er mwyn iddynt allu cefnogi eu gwasanaethau bysiau lleol. Mae hefyd 
yn bwysig i ddatblygwyr meddalwedd sy'n ceisio creu gwasanaethau megis Apiau ffonau 
clyfar a systemau cynllunio siwrneiau. 

188. Cynhaliodd Pwyllgor y Defnyddwyr Trafnidiaeth Gyhoeddus adolygiad o'r 
ddarpariaeth o wybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus a chyhoeddodd adroddiad ym mis 
Ebrill 201227. Nododd yr adroddiad fod “ ... yr wybodaeth a ddarperir am drafnidiaeth 
gyhoeddus ar draws rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus Cymru, yn enwedig ar gyfer 
bysiau, yn anghyson, yn ddarniog, ac yn seiliedig i raddau helaeth ar brofiad 
hanesyddol. Nid yw’n cael ei llywio gan adborth defnyddwyr”. Nododd yr adroddiad 
hefyd fod y dystiolaeth “ ... yn dangos bod gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus yn 
cael ei darparu yn y ffordd fwyaf effeithiol pan fo'r ddarpariaeth honno wedi'i chanoli a'i 
rheoli”. 

189. Ar hyn o bryd, o dan adran 139 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000, mae dyletswydd ar 
awdurdodau lleol i rannu data priodol â'r cyhoedd, er enghraifft drwy'r rhyngrwyd neu 
wrth arosfannau bysiau. Mae adran 139 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i 
benderfynu pa wybodaeth am fysiau lleol a ddylai fod ar gael i'r cyhoedd a'r ffordd y 
dylai'r wybodaeth hon gael ei darparu. Mae dyletswydd ar weithredwyr i ddarparu'r 
wybodaeth ac, os na fydd gweithredwr yn darparu'r wybodaeth y gofynnir amdani, gall y 
Comisiynydd Traffig gymryd camau gorfodi. Nodir isod y math o wybodaeth y mae 
angen ei darparu: 

 gwybodaeth am lwybrau ac amserlenni gwasanaethau lleol i ardal awdurdod 
lleol, oddi yno ac o'i mewn; 

 gwybodaeth am brisiau am siwrneiau ar wasanaethau;  

 y cyfryw wybodaeth arall am gyfleusterau i bobl anabl, consesiynau teithio, 
cysylltiadau â gwasanaethau cludo teithwyr eraill neu faterion eraill sydd o werth 
i'r cyhoedd ag yr ystyria'r awdurdod lleol ei bod yn briodol mewn perthynas â'i 
ardal. 

190. Cyfyngedig yw pwerau awdurdodau lleol yng Nghymru i fynnu bod gweithredwyr 
bysiau yn darparu gwybodaeth am wasanaethau lleol. Mae adran 143 o Ddeddf 
Trafnidiaeth 2000 yn galluogi awdurdodau lleol, mewn cysylltiad ag arfer eu 
swyddogaethau mewn perthynas â thrafnidiaeth gyhoeddus, i fynnu bod gweithredwr yn 
rhoi gwybodaeth am y canlynol iddynt: 

 cyfanswm y siwrneiau a wnaed gan deithwyr ar y gwasanaethau lleol a redir gan 
y gweithredwr yn ardal yr awdurdod (h.y. cyfanswm y teithwyr); 

                                            
27 Cyrchwyd yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2017-09/darparu-gwybodaeth-am-
drafnidiaeth-gyhoeddus.pdf  

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2017-09/provision-of-public-transport-information.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2017-09/provision-of-public-transport-information.pdf


         

 

 strwythur prisiau am y siwrneiau; 

 cyfanswm y pellter a deithiwyd gan y cerbydau a ddefnyddir gan y gweithredwr 
wrth redeg y gwasanaethau hynny (h.y. milltiroedd bysiau). 

191. Er gwaethaf y darpariaethau hyn, mae'r wybodaeth sy'n cael ei darparu yn anghyson 
ac amrywiol o ran ansawdd. 

192. Mae a wnelo ffactor pwysig arall o ran darparu gwybodaeth â gwybodaeth am 
wasanaethau datgofrestredig. Yn 2001, argymhellodd ymchwiliad y Comisiwn Cystadlu i 
Farchnadoedd Gwasanaethau Bysiau Lleol28 y dylid galluogi awdurdodau lleol i gael a, 
lle y bo'n briodol, ddatgelu gwybodaeth am y refeniw a'r defnydd o wasanaethau bysiau 
sy'n cael eu datgofrestru. Y bwriad wrth wneud yr argymhelliad hwn oedd galluogi 
awdurdodau lleol i reoli tendrau ar gyfer gwasanaethau a gynorthwyir a sicrhau 
canlyniadau costeffeithiol o ran prisiau tendrau. Mae ystyried y ddarpariaeth o 
wybodaeth am wasanaethau bysiau yn cynnig cyfle i ystyried hefyd y ffordd orau o roi'r 
argymhelliad hwn ar waith yng Nghymru. 

Rhan 2 – Opsiynau 

Opsiwn 1 – busnes fel arfer 

193. O dan yr opsiwn hwn byddai'r sefyllfa bresennol yn parhau, o ran diwallu anghenion 
cwsmeriaid wrth deithio ac anghenion awdurdodau lleol wrth ystyried darparu 
gwasanaethau cymdeithasol angenrheidiol. 

194. Byddai'n rhaid i awdurdodau lleol ddibynnu ar ofynion deddfwriaethol presennol ar 
gyfer darparu gwybodaeth am wasanaethau bysiau. Byddai'r problemau presennol sy'n 
ymwneud â chael gwybodaeth gyfredol ddibynadwy yn parhau. 

195. Ar hyn o bryd, mae gweithredwyr yn darparu gwybodaeth i deithwyr drwy eu 
gwefannau eu hunain, yn ogystal ag Apiau a chynllunwyr siwrnai, a hynny'n wirfoddol. 
Fodd bynnag, nid yw'r arfer hwn yn gyson o weithredwr i weithredwr ac nid yw'n galluogi 
teithwyr i gael data cynhwysfawr i'w helpu i gynllunio siwrnai sy'n gofyn am ddefnyddio 
mwy nag un gweithredwr. 

196. Er mwyn lliniaru'r sefyllfa rywfaint, ar hyn o bryd mae Llywodraeth Cymru yn rhoi 
arian grant er mwyn i Traveline Cymru ddarparu gwybodaeth gynhwysfawr am 
drafnidiaeth gyhoeddus drwy ei wefan, ei Ap a'i ganolfan alwadau. Fodd bynnag, mae’r 
gwasanaeth hwn yn dibynnu ar weithredwyr i ddarparu'r wybodaeth sydd ei hangen. 

197. Ni fyddai awdurdodau lleol yn gallu cael gwybodaeth am wasanaethau a dynnwyd yn 
ôl o hyd, sef gwybodaeth a fyddai'n eu helpu i benderfynu a ddylid dyfarnu contract i 
ddarparu gwasanaeth a gymorthdelir yn lle un a dynnwyd yn ôl a helpu i sicrhau eu bod 
yn cael tendrau cystadleuol pe baent yn penderfynu cefnogi gwasanaeth a fydd yn 
disodli hen wasanaeth. 

Opsiwn 2 – cyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth 

Data agored 

                                            
28 Cyrchwyd: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402200211tf_/http://www.competition-
commission.org.uk/our-work/directory-of-all-inquiries/local-bus-services-market-investigation/final-report-and-
appendices-glossary (para 65b) 

https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402200211tf_/http:/www.competition-commission.org.uk/our-work/directory-of-all-inquiries/local-bus-services-market-investigation/final-report-and-appendices-glossary
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402200211tf_/http:/www.competition-commission.org.uk/our-work/directory-of-all-inquiries/local-bus-services-market-investigation/final-report-and-appendices-glossary
https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402200211tf_/http:/www.competition-commission.org.uk/our-work/directory-of-all-inquiries/local-bus-services-market-investigation/final-report-and-appendices-glossary


         

 

198. O dan yr opsiwn hwn byddai deddfwriaeth ynglŷn â data agored a fyddai'n galluogi'r 
cyhoedd i gael data mwy cyson a dibynadwy ar wasanaethau bysiau yn cael ei 
chyflwyno. 

199. Diben hyn fyddai llunio set ddata agored gynhwysfawr ar gyfer gwasanaethau bysiau 
sydd ar gael yng Nghymru, sydd ar gael yn hawdd i'r cyhoedd. Byddai'r wybodaeth 
hefyd ar gael i ddylunwyr Apiau a fyddai'n gallu ei defnyddio i ddarparu gwybodaeth 
gynhwysfawr am deithio ar gyfer pob math o drafnidiaeth. Byddai hyn yn helpu pobl i 
gynllunio eu siwrneiau gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

200. Y bwriad yw darparu un set o ddata ar wasanaethau cofrestredig y gellid ei defnyddio 
at sawl diben, gan gynnwys darparu gwybodaeth (gan gynnwys gwybodaeth amser 
real), monitro cydymffurfiaeth a datblygu Apiau. 

201. Byddai'r ddeddfwriaeth yn galluogi Gweinidogion Cymru i wneud rheoliadau ynghylch 
darparu gwybodaeth am wasanaethau bysiau yng Nghymru gan weithredwyr i 
awdurdodau lleol a'r comisiynydd traffig. Mae'r math o wybodaeth y byddai'r rheoliadau 
yn gymwys iddynt yn cynnwys y canlynol: 

a. llwybrau a mannau aros; 

b. amserlenni; 

c. prisiau a threfniadau o ran tocynnau; 

d. y defnydd o wasanaethau bysiau. 

Gwybodaeth am wasanaethau  

202. O dan yr opsiwn hwn hefyd byddai deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth am 
wasanaethau ar ôl i wasanaeth(au) gael ei (eu) (d)datgofrestru yn cael ei chyflwyno. 
Byddai hyn yn gweithredu argymhelliad ymchwiliad y Comisiwn Cystadlu i 
Farchnadoedd Gwasanaethau Bysiau Lleol (2011) a nodir yn yr adran 'cefndir' uchod. 

203. Byddai gwybodaeth am nifer y teithwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth datgofrestredig, 
y siwrneiau a wneir gan y teithwyr hynny a'r prisiau a delir ganddynt yn ogystal â'r 
refeniw o weithredu'r gwasanaeth, yn helpu awdurdodau lleol i ddelio â chanlyniadau 
penderfyniadau i dynnu gwasanaethau yn ôl. Byddai awdurdodau lleol yn cael datgelu'r 
wybodaeth i ddarpar gynigwyr pe bai'r awdurdod lleol yn penderfynu cymorthdalu 
gwasanaeth sy'n disodli hen wasanaeth. Byddai hyn yn helpu i hwyluso cystadleuaeth 
fwy effeithiol yn y farchnad am wasanaethau bysiau a gynorthwyir, gan helpu i sicrhau 
gwerth am arian i'r awdurdod lleol wrth ddyfarnu'r contract am y gwasanaeth sy'n disodli 
hen wasanaeth. 

Rhan 2 – Costau a manteision 

204. Mae'r costau a'r manteision wedi'u gwerthuso dros 15 mlynedd rhwng 2021/22 a 
2035/36. Tybir mai mis Ebrill 2021 yw'r dyddiad cynharaf y byddai'r ddeddfwriaeth 
sylfaenol yn cael Cydsyniad Brenhinol, yn amodol ar ewyllys y Cynulliad. Ar ôl iddi gael 
Cydsyniad Brenhinol, tybir ar hyn o bryd na fyddai'r is-ddeddfwriaeth i roi'r Bil ar waith yn 
dod i rym cyn mis Ebrill 2022, ac y câi'r rheolau ynglŷn â data agored a gwybodaeth am 
wasanaethau eu cymhwyso o fis Ebrill 2023 ymlaen, gan roi digon o amser i weithredwyr 
ac awdurdodau lleol gynllunio ar gyfer y newidiadau. 

Costau a manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 



         

 

Costau a manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

205. Ni fyddai unrhyw gostau ychwanegol yn gysylltiedig â'r opsiwn hwn. Byddai 
gweithredwyr ac awdurdodau lleol yn parhau i ddarparu gwybodaeth am wasanaethau 
bysiau fel y gwnânt ar hyn o bryd. 

Manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

206. Mae'r opsiwn hwn yn niwtral o ran manteision am y byddai'r sefyllfa bresennol yn 
parhau.  

207. Heb newid gellir tybio y byddai rhai gweithredwyr yn cymryd camau i ddarparu 
gwybodaeth well lle y gwelir y byddai mantais fasnachol, a fyddai'n dod â manteision i 
ddefnyddwyr bysiau. Fodd bynnag, mae'n bosibl na fydd gweithredwyr eraill yn gwneud 
hynny a byddai'r wybodaeth a ddarperir yn parhau i fod yn anghyson ac amrywiol o ran 
ansawdd ledled Cymru. 

Costau a manteision opsiwn 2 – cyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth 

Costau opsiwn 2 – cyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth 

208. Byddai costau sefydlu i Lywodraeth Cymru yn gysylltiedig â llunio canllawiau i 
awdurdodau lleol a rhanddeiliaid eraill ar y darpariaethau deddfwriaethol sy'n ymwneud 
â data agored a darparu gwybodaeth am wasanaethau datgofrestredig. Amcangyfrifir y 
byddai llunio canllawiau yn costio rhwng £20k a £30k. At hynny, gallai fod goblygiadau o 
ran costau neu adnoddau i randdeiliaid fel rhan o'r gweithgarwch ymgysylltu ac 
ymgynghori, nad ydynt wedi'u costio eto. 

209. Efallai y bydd costau ychwanegol i Lywodraeth Cymru hefyd o ganlyniad i gyfleoedd 
a grëir gan set ddata fwy cynhwysfawr. Ar yr adeg hon, nid oes modd nodi'r graddau na'r 
cwmpas ac, felly, nid ydynt wedi'u costio. 

210. Ar ôl i'r data gael eu darparu, rhagwelir mai bach iawn fyddai'r effaith ar awdurdodau 
lleol am y byddai ganddynt wybodaeth well wrth lunio manylebau tendrau a gwneud 
gwaith gwerthuso ar ôl hynny. Mae unrhyw oblygiadau cost yn debygol o fod yn fach 
iawn am y byddent yn gyfyngedig i'r gwasanaethau hynny a dynnwyd yn ôl y mae 
awdurdodau lleol yn ystyried cymorthdalu gwasanaethau i gymryd eu lle. 

211. Byddai rhai costau ychwanegol i weithredwyr yn gysylltiedig â thynnu a choladu'r 
data sy'n ofynnol gan y Bil. 

212. Amcangyfrifir bod y costau tua £500k y flwyddyn i bob awdurdod lleol a gweithredwr, 
yn seiliedig ar amcangyfrif o'r adnoddau ychwanegol sydd eu hangen i wneud y gwaith. 

213. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi costau amcangyfrifedig y prosesau darparu 
gwybodaeth a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Llunio canllawiau  £20k – £30k Dd/G Dd/G Dd/G 
Costau gweithredol 
y.f. 

Dd/G £0.5m £0.5m Dd/G 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 2021/22 – 
2035/36 

£0.02m £4.5m £4.5m Dd/G 



         

 

Manteision opsiwn 2 – cyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth 

214. Prif fuddiolwyr darparu data agored fyddai'r defnyddwyr bysiau am y byddent yn gallu 
cael gwybodaeth gyfredol, gyson o ansawdd uchel. Mae economyddion wedi asesu bod 
gwerth canfyddiadol hyn rhwng 2 a 3 ceiniog fesul siwrnai bws†. Am fod ychydig o dan 
100 miliwn o siwrneiau bws yng Nghymru y flwyddyn, byddai hyn yn cyfateb i fantais o 
rhwng £2m a £3m y flwyddyn. 

215. Byddai'r gwelliannau o ran hygyrchedd gwybodaeth ddibynadwy am wasanaethau 
bysiau yn gwneud teithio ar fws yn opsiwn mwy deniadol a meithrin hyder teithwyr yn y 
gwasanaethau, y mae'n debygol y byddai'n arwain at ddefnydd cynyddol o fysiau. 

216. Byddai manteision hefyd i weithredwyr o ganlyniad i gefnogi a defnyddio mwy o'r 
gwasanaethau. Amcangyfrifodd yr Asesiadau Effaith ar gyfer Bil Gwasanaethau Bysiau 
Lloegr fod y manteision i weithredwyr rhwng £800k a £5m y flwyddyn†. Yn 2017/18 
gwnaed 4.4 biliwn o siwrneiau bws yn Lloegr. Mae'r 99.9m o siwrneiau bws a wnaed yng 
Nghymru yn 2017/18 yn cyfateb i 2.3% o'r siwrneiau bws a wnaed yn Lloegr29. Felly, os 
yw’r effaith yng Nghymru yn cyfateb â’r effaith dybiannol yn Lloegr, gall hyn gyfateb i 
rhwng £20k a £115k i weithredwyr yng Nghymru. 

217. Dylai'r ffaith bod data ar gael ar wasanaethau a dynnwyd yn ôl, pe bai awdurdod lleol 
yn penderfynu tendro i ddarparu gwasanaeth yn lle hen wasanaeth, arwain at geisiadau 
tendro is gan weithredwyr. Bydd darparu gwybodaeth yn galluogi'r awdurdod lleol sy'n 
caffael i wneud penderfyniad mwy hyddysg wrth ddyfarnu contract. Gall hyn leihau'r risg 
o brisiau tendro chwyddedig. Fodd bynnag, bydd hyn hefyd yn dibynnu ar nifer y 
cynigwyr. 

218. Cyfanswm y gwariant ar wasanaethau a gymorthdelir yng Nghymru yw £23m y 
flwyddyn (sy'n cynnwys £8m o'r Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau a £15m o'r Grant 
Cynnal Refeniw). Mae'r Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau yn swm sefydlog ac, felly, 
ni fyddai unrhyw arbedion arian parod. Fodd bynnag, byddai unrhyw arbedion 
effeithlonrwydd yn hwyluso cymorth ar gyfer gwasanaethau bysiau ychwanegol. O ran y 
Grant Cynnal Refeniw, mae'r cyllid hwn heb ei neilltuo ac, felly, gellid defnyddio unrhyw 
arbedion effeithlonrwydd i gefnogi gwasanaethau bysiau ychwanegol neu flaenoriaethau 
eraill cynghorau. Yn seiliedig ar amcangyfrif o arbediad cyfartalog o rhwng 1-3 y cant 
ledled Cymru, byddai'r manteision rhwng £150k and £450k y flwyddyn. 

219. Mae'r tabl canlynol yn crynhoi manteision ariannol amcangyfrifedig darparu 
gwybodaeth a nodwyd uchod: 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

 Manteision ariannol 
y.f. 

Dd/G £150 a 450 £20k – £115k Dd/G 

Manteision 
economaidd 
ehangach mesuredig 
y.f. 

Dd/G Dd/G DD/G  £2m – £3m 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 2021/22 
– 2035/36 

Dd/G £2.7m £0.6m £22.5m 

                                            
29 Ystadegau am y defnydd o wasanaethau bysiau yng Nghymru a Lloegr a gafwyd o 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus
0103.ods 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus0103.ods
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus0103.ods


         

 

220. Byddai'r gwelliannau o ran y ffordd y darperir gwybodaeth i ddefnyddwyr a'r gwelliant 
dilynol o ran hygyrchedd gwasanaethau a hyder teithwyr mewn gwasanaethau yn 
debygol o arwain at gynnydd yn y defnydd o wasanaethau bysiau. Byddai'r cynnydd hwn 
yn y defnydd o wasanaethau bysiau yn dod â manteision cysylltiedig, gan gynnwys llai o 
ddefnydd o geir a fydd, yn ei dro, yn lleihau tagfeydd traffig ac allyriadau carbon, gan 
gyfrannu at gyflawni blaenoriaethau ehangach yr awdurdod lleol. Fodd bynnag, nid yw 
gwerth ariannol y manteision eraill hyn wedi'u pennu.  



         

 

Crynodeb o gostau a manteision opsiwn 2 – cyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu 
gwybodaeth 

221. Fel y gellir gweld yn y tabl canlynol y prif fuddiolwyr yw'r defnyddwyr bysiau. 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Cyfanswm y costau 
wedi'i ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£0.02m £4.5m £4.5m Dd/G 

Cyfanswm y 
manteision wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

Dd/G £2.7m £0.6m £22.5m 

Casgliad 

222. Yr opsiwn a ffefrir yw opsiwn 2 (data agored a gwybodaeth am wasanaethau), i 
gyflwyno deddfwriaeth ynglŷn â darparu gwybodaeth am wasanaethau bysiau. 

223. Byddai'r dull hwn o weithredu yn sicrhau bod defnyddwyr bysiau yn gallu cael 
gwybodaeth gyson a dibynadwy am wasanaethau bysiau yng Nghymru. 

224. Byddai'r dull hwn o weithredu hefyd yn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 
cydymffurfio ag argymhellion y Comisiwn Cystadlu mewn perthynas â gwasanaethau 
datgofrestredig. Byddai hyn yn golygu bod awdurdodau lleol yn gallu cael gwybodaeth 
am deithwyr, prisiau a refeniw ar gyfer gwasanaethau datgofrestredig er mwyn eu helpu 
i wneud penderfyniadau ynghylch gwasanaethau a gynorthwyir a sicrhau mwy o werth 
am arian wrth dendro ar gyfer y gwasanaethau hynny.  



         

 

Rhan 3 – Oedran cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Pris Siwrnai 
Consesiynol Gorfodol 

Rhan 3 – Cefndir 

225. Llywodraeth Cymru oedd y Llywodraeth gyntaf yn y DU i gyflwyno teithio ar fws am 
ddim yn gyffredinol i bobl hŷn a phobl anabl, gyda'r nod o’i gwneud yn haws o lawer cael 
mynediad at wasanaethau a chyfleusterau allweddol. Mae'r gyfraith sy'n rheoli'r cynllun 
pris siwrnai consesiynol gorfodol (Adrannau 145B i 150 o Ddeddf Trafnidiaeth 2000) yn 
nodi (yn adran 146) fod person oedrannus sydd â'r hawl i gael cerdyn teithio yn rhywun 
sydd wedi cyrraedd 60 oed. 

226. Mae'r cynllun yn galluogi deiliaid cardiau teithio i deithio am ddim ar unrhyw adeg ar 
unrhyw wasanaethau bysiau yng Nghymru neu'n rhannol yng Nghymru30. 

227. Arweiniodd y penderfyniad i gyflwyno'r cynllun yn 2002 at gynnydd sylweddol yn nifer 
y siwrneiau pris consesiynol a oedd yn cael eu gwneud bob blwyddyn ac i ddechrau 
ataliodd hyn y lleihad yn y defnydd o fysiau yng Nghymru. Fodd bynnag, ers 2008-09 
mae'r lleihad yn y defnydd o fysiau wedi parhau. Mae ychydig o dan hanner yr holl 
siwrneiau bws a wneir ar hyn o bryd yn cael eu gwneud gan ddeiliaid cardiau teithio 
rhatach. 

228. Mae llwyddiant y cynllun wedi arwain at nifer o ganlyniadau nas rhagwelwyd ac 
mae'n anochel bod hyn yn cynnwys cynnydd yng nghostau'r cynllun. 

229. Mae cyfaddawd cynhenid rhwng amser teithio a hygyrchedd daearyddol, sy'n 
dylanwadu ar y llwybrau a ddewisir. O ganlyniad, mae'n bosibl mai denu refeniw 
consesiynol sy'n llywio'r penderfyniad i ddewis rhai llwybrau yn hytrach na diwallu 
anghenion y cyhoedd ac annog newid moddol. Golyga hyn fod bysiau yn stopio'n 
amlach ac yn dilyn llwybrau llai uniongyrchol i brif ganolfannau. Canlyniad rhwydwaith 
sydd wedi cael ei ffurfio fel hyn yw ei fod yn llai deniadol i deithwyr sy'n sensitif i amser 
megis cymudwyr. Mae hyn yn rhoi pwysau ariannol cynyddol ar deithwyr sy'n talu am 
docynnau i gynnal llwybrau masnachol yn ariannol o ystyried bod lefelau ad-daliadau 
mewn perthynas â thocynnau teithio rhatach yn cael eu pennu ar y sail nad yw 
gweithredwyr ‘yn well nac yn waeth eu byd’. 

230. Mae'r gyfradd ad-dalu ar gyfer y cynllun pris siwrnai consesiynol gorfodol yn seiliedig 
ar bris cyfartalog tocyn unffordd i oedolyn, wedi'i addasu er mwyn adlewyrchu ffactorau 
megis nifer y teithiau a gynhyrchir a chostau ychwanegol (y Ffactor Addasu). Mae hyn 
wedi golygu nad oes unrhyw gymhelliant i weithredwyr bysiau gadw eu prisiau yn isel. O 
ganlyniad, mae teithio ar fysiau yn gymharol ddrud i ddefnyddwyr ad-hoc neu'r rhai na 
allant ymrwymo'n ariannol i brynu tocynnau cyfnod rhatach. 

231. Nododd Adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol, a gyhoeddwyd yn 2017, dros yr 20 
mlynedd nesaf, fod disgwyl i ganran y bobl dros 65 oed yng Nghymru gynyddu o tua 20 
y cant i tua 25 y cant o'r boblogaeth gyfan. Hefyd, rhagamcenir y bydd nifer y bobl dros 
75 oed yng Nghymru yn cynyddu o 9 cant o'r boblogaeth yn 2014 i tua 13 y cant yn 

                                            
30 Ar hyn o bryd mae'r cynllun hefyd yn cynnig y cyfle i bobl gymwys deithio am ddim ar nifer gyfyngedig o 
wasanaethau rheilffyrdd. 



         

 

2030. Nodir hefyd bod disgwyliadau oes a disgwyliadau oes ‘iach’ yn gyffredinol yn 
cynyddu yng Nghymru.31 

232. Er mwyn darparu tystiolaeth o hyn, mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn 
llunio amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer Cymru tan 2041, a gyflwynir yn y siart isod: 

 

Ffynhonnell:  https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-
Migration/Population/Projections/National/2016-based/populationprojections-by-year-age 

233. Gyda phoblogaeth fwyfwy gweithgar, sy'n heneiddio, mae Llywodraeth Cymru wedi 
bod yn ystyried opsiynau ar gyfer rheoli'r costau cynyddol heb effeithio ar gymhwysedd 
yr unigolion hynny sydd â hawl i gael cerdyn teithio rhatach ac mewn ffordd sy'n sicrhau 
cynllun teg sy'n cyflawni'r bwriadau polisi yn y dyfodol. Er bod Llywodraeth Cymru yn 
ymrwymedig i ddiogelu'r hawl i deithio am ddim ar unrhyw adeg, am ei bod yn cydnabod 
ei bod yn bwysig, ymhlith pethau eraill, i annibyniaeth y deiliaid cardiau teithio, mae 
hefyd yn cydnabod bod yn rhaid ystyried gwneud newidiadau i'r meini prawf 
cymhwysedd i ymgeiswyr newydd. Byddai'r newid arfaethedig yn sicrhau bod y cynllun 
yn parhau i fod yn gynaliadwy yng nghyd-destun lefelau cyllido disgwyliedig yn y dyfodol 
wrth gydnabod bod demograffeg oedran y boblogaeth yn newid, ond heb effeithio ar 
gymhwysedd y bobl hynny sydd â hawl i gael cerdyn teithio rhatach ar hyn o bryd. 

234. Dengys y graff canlynol y gydberthynas hanesyddol rhwng siwrneiau bws a wneir 
yng Nghymru a'r defnydd o docynnau teithio rhatach: 

                                            
31 Cyrchwyd yn: https://llyw.cymru/sites/default/files/statistics-and-research/2018-12/170505-future-trends-
report-2017-cy.pdf 
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235. Dengys y tabl isod nifer y siwrneiau gan bob grŵp o bobl y rhoddwyd cardiau teithio 
ar fws am ddim iddynt ar gyfer 2016-201732: 

Pryd y gwneir 
siwrneiau 

Dosbarthiad 

Pobl 60+ oed Anabl Anabl ynghyd 
â chydymaith 

Cyn-filwyr 

00:01 – 6:59  197,382 73,469 11,159 3,308 

07:00 – 9:30 (oriau 
brig)  

3,830,149 1,007,029 390,153 44,383 

09:31 – 15:59  24,659,812 5,048,095 2,383,639 253,860 

16:00 – 18:30 (oriau 
brig)  

3,582,641 1,145,047 488,770 48,040 

18:31 – 00:00  1,232,453 449,615 155,586 17,099 

Cyfanswm 33,502,437 7,723,255 3,429,307 366,690 

Canran 74% 17% 8% 1% 

236. Yn 2016/2017, roedd y siwrneiau a wnaed gan bobl hŷn yn cyfrif am 74 y cant o'r holl 
siwrneiau a wnaed gan ddefnyddio cardiau teithio ar fws am ddim gyda 22 y cant o'r 
siwrneiau hynny yn cael eu gwneud rhwng 07:00 a 09:30 ac 16:00 a 18:30 (amseroedd 
teithio brig). 

237. Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y cynllun pris siwrnai consesiynol 
gorfodol rhwng mis Hydref 2017 a mis Ionawr 201833. Ystyriodd yr ymgynghoriad 
opsiynau ar gyfer gwella mynediad at deithio ar fws am ddim yng Nghymru a'r defnydd a 
wneir o'r cynllun ac roedd yn cynnwys y canlynol: 

 ai Llywodraeth Cymru ddylai weithredu fel yr Awdurdod Consesiynau Teithio; 

                                            
32 Darparwyd y data gan ACT ar gyfer y cyfnod rhwng 2015-2016 a 2016-2017 
33 Cyrchwyd yn: https://llyw.cymru/cynllun-pris-consesiynol-gorfodol-yng-nghymru  
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 cynyddu oedran cymhwysedd ar gyfer pob hŷn i gyd-fynd ag oedran ymddeol y 
wladwriaeth yn y DU; 

 rhoi cardiau cydymaith ar gyfer pobl anabl; 

 ymestyn y cynllun i gynnwys gwirfoddolwyr. 

238. Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn rhoi ystyriaeth 
bellach i godi'r oedran cymhwysedd ar gyfer ymgeiswyr hŷn newydd. Nid yw hyn yn 
effeithio ar gymhwysedd ar gyfer pobl anabl, cymdeithion pobl anabl na chyn-filwyr. 
Ystyriwyd dau opsiwn o ran oedran cymhwysedd ar gyfer y cynllun pris siwrnai 
consesiynol gorfodol: 

 Opsiwn 1 – busnes fel arfer; 

 Opsiwn 2 – codi'r oedran cymhwysedd yn raddol i'w gysoni ag oedran pensiwn y 
wladwriaeth unigolyn. 

Rhan 3 – Opsiynau 

Opsiwn 1 – busnes fel arfer 

239. O dan yr opsiwn hwn, byddai'r cynllun yn parhau fel y mae ar hyn o bryd. Byddai pobl 
yn parhau i allu cael cerdyn teithio rhatach ar ôl iddynt gyrraedd 60 oed a byddent yn 
gallu dal unrhyw fws unrhyw bryd yng Nghymru am ddim. 

240. Yn seiliedig ar ddata'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Cymru, yn 2017 roedd 
tua 186,700 o bobl 60-64 oed yng Nghymru a thua 642,900 o bobl 65+ oed ac, felly, 
gyda'i gilydd roedd tua 829,600 o bobl 60+ oed. Erbyn 2035, bydd y ffigur hwn wedi 
cynyddu i tua 192,600 o bobl 60- 64 oed a thua 846,400 o bobl 65+ oed, felly bydd 
cyfanswm o fwy na miliwn o bobl 60+ oed. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd o 25 y cant 
ymhlith y boblogaeth 60+ oed rhwng 2017 a 2035. 

241. Heb unrhyw newidiadau i'r oedran cymhwysedd, disgwylid i'r tueddiadau presennol o 
ran nifer y bobl sy'n manteisio ar y cynllun a chyfraddau siwrneiau barhau. Wrth i fwy o 
bobl ddod yn gymwys i gael y cerdyn teithio rhatach, byddai nifer y siwrneiau a'r costau 
cysylltiedig yn cynyddu. Cyflwynir dau senario ar gyfer nifer y teithiau rhatach yn y 
dyfodol: 

 Senario 1 - 2017/18 mae nifer y teithiau rhatach gan bobl hŷn yn cynyddu yn unol 
ag amcanestyniadau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer twf y boblogaeth ac 
mae nifer y teithiau rhatach gan bobl anabl, cymdeithion pobl anabl a chyn-filwyr yn 
aros yn ddigyfnewid; 

 Senario 2 - 2017/18 effeithir ar deithio rhatach gan bobl hŷn gan ddwy duedd - sef 
amcanestyniadau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer twf y boblogaeth, llai 
gostyngiad rhagamcanol TEMPro o 0.6% ar gyfer pob teithiwr (teithio rhatach neu 
fel arall) fel y'u disgrifir ym mharagraff 89. 

Dangosir y ddau senario yn y graff isod: 



         

 

  

Opsiwn 2 – codi'r oedran cymhwysedd yn raddol i'w gysoni ag oedran pensiwn y 
wladwriaeth unigolyn 

242. O dan yr opsiwn hwn, câi oedran hawlio cerdyn teithio rhatach ei godi'n raddol i'w 
gysoni ag oed pensiwn y wladwriaeth unigolyn. Ni fyddai'n effeithio ar unrhyw ddeiliaid 
cardiau teithio presennol. 

243. Cyflwynwyd y cynllun teithio ar fws am ddim ym mis Ebrill 2002. Bryd hynny, roedd 
yn golygu bod pobl anabl a oedd yn bodloni meini prawf cymhwysedd penodol, ynghyd â 
menywod 60 a throsodd a dynion 65 a throsodd yn gallu teithio, am ddim, ar unrhyw 
wasanaeth bws lleol yng Nghymru. Roedd hyn yn golygu bod cymhwysedd i gael y 
cerdyn teithio rhatach yn cyd-fynd ag oedran pensiwn y wladwriaeth ar gyfer dynion a 
menywod. Ym mis Ebrill 2003, cafodd yr oedran cymhwysedd ar gyfer teithwyr â 
chardiau teithio rhatach ei safoni ar gyfer menywod a dynion ar 60 oed a throsodd. Mae'r 
oedran cymhwysedd presennol ar gyfer y cynllun pris siwrnai consesiynol gorfodol yn 
dal i fod yn 60 oed a throsodd ar gyfer dynion a menywod. 

244. Yn ddiweddar, cysonwyd oedran ymddeol y wladwriaeth ar gyfer dynion a 
menywod34. Erbyn mis Hydref 2020, bydd yr oedran pensiwn ar gyfer dynion a menywod 
wedi cyrraedd 66 oed ac erbyn 2028 bydd wedi codi i 67 oed35. Ni fydd yn codi i 68 oed 
tan 2039 – sydd y tu hwnt i'r dadansoddiad tan 2035/36 sy'n cael ei gynnal yma. 

245. Felly, mae'n rhesymol ystyried p'un a ddylid codi'r oedran cymhwysedd i'w gysoni ag 
oedran pensiwn y wladwriaeth. 

246. Fel ym mharagraff 85, mae'r costau a'r manteision wedi'u gwerthuso dros 15 
mlynedd o 2021/22 i 2035/36. Tybir mai'r dyddiad cynharaf y byddai'r ddeddfwriaeth 

                                            
34 Cyrchwyd yn: https://www.gov.uk/state-pension-age/y/age/1954-01-31/female 
35 Cyrchwyd yn: https://www.gov.uk/government/publications/state-pension-age-timetable/state-pension-age-
timetable  
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cherdyn teithio rhatach

https://www.gov.uk/state-pension-age/y/age/1954-01-31/female
https://www.gov.uk/government/publications/state-pension-age-timetable/state-pension-age-timetable
https://www.gov.uk/government/publications/state-pension-age-timetable/state-pension-age-timetable


         

 

sylfaenol yn cael Cydsyniad Brenhinol fyddai mis Ebrill 2021, yn amodol ar ewyllys y 
Cynulliad. Ar ôl cael Cydsyniad Brenhinol, tybir ar hyn o bryd na fyddai'r Bil yn dod i rym 
cyn mis Ebrill 2022. 

247. Byddai codi'r oedran cymhwysedd yn raddol yn golygu na fyddai'n rhaid i 'r bobl 
hynny a oedd bron yn 60 oed ac yn disgwyl cael cerdyn teithio, aros nes eu bod yn 67 
oed i gael un. 

Rhan 3 – Costau a manteison 

Costau a manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

Costau opsiwn 1 – busnes fel arfer 

248. Ni fyddai unrhyw gostau ychwanegol ymlaen llaw ar gyfer yr opsiwn hwn. Fodd 
bynnag, byddai'r cynnydd rhagamcanol yn nifer y cardiau a roddir a'r cynnydd dilynol yn 
nifer y siwrneiau gan deithwyr yn arwain at gostau ychwanegol i Lywodraeth Cymru yn 
gysylltiedig ag ad-daliadau i weithredwyr a chostau gweinyddol ychwanegol i 
awdurdodau lleol (sy'n cael £3 y flwyddyn fesul cerdyn teithio byw ar hyn o bryd). 

249. Byddai cynnydd mewn costau yn debygol o ddilyn y cynnydd yn y boblogaeth a 
ddangosir yn y siart isod paragraff 241. 

Manteision opsiwn 1 – busnes fel arfer 

250. Mae teithio ar fysiau am ddim yn gwneud cyfraniad gwerthfawr at wella iechyd a 
llesiant pobl hŷn yng Nghymru, gan alluogi mwy o bobl i barhau'n weithgar am fwy o 
amser ac, felly, mae'n hyrwyddo byw'n annibynnol. Mae bod yn gorfforol egnïol yn helpu 
i gynnal llesiant, symudedd a chryfder cyhyrau ymhlith pobl hŷn ac yn lleihau'r risg y 
byddant yn cwympo, yn torri esgyrn ac yn dioddef o glefyd cardiofasgwlaidd. Fel hyn, 
mae'r cynllun hefyd yn helpu i leihau'r galw am wasanaethau iechyd. O dan yr opsiwn 
busnes fel arfer, byddai'r manteision hyn yn parhau i fod ar gael i bawb dros 60 oed fel 
o'r blaen. 

251. Mae'n bosibl bod teithio ar fysiau am ddim hefyd yn helpu i leihau tagfeydd traffig, 
gan helpu i leihau allyriadau carbon a gwella ansawdd aer. Felly, heb unrhyw newid, 
byddai'r manteision hyn yn parhau i gael eu mwynhau a, gyda thueddiadau demograffig, 
gan nifer gynyddol o bobl 60+ oed. 

Costau a manteision opsiwn 2 – codi'r oedran cymhwysedd yn raddol i'w gysoni ag 
oed pensiwn y wladwriaeth unigolyn 

Costau opsiwn 2 – codi'r oedran cymhwysedd 

252. Ni fyddai unrhyw gostau sefydlu yn gysylltiedig â newid yr oedran cymhwysedd. Ar ôl 
iddo gael ei ddeddfu, byddai angen i Lywodraeth Cymru sicrhau bod ymwybyddiaeth 
eang o'r newidiadau. Rhagwelir y byddai angen llunio canllawiau i awdurdodau lleol ac y 
câi ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd ei chynnal. Mae canllawiau ar gymhwysedd ar 
gael i awdurdodau lleol ar gyfer y cynllun pris siwrnai consesiynol gorfodol. Amcangyfrifir 
y gallai diweddaru'r canllawiau hyn gostio tua £5k. 

253. Disgwylir y byddai angen cynnal ymgyrch gyhoeddusrwydd lawn er mwyn sicrhau 
bod y neges yn cyrraedd pawb y bydd y newid yn effeithio arnynt. Byddai hyn yn 
cynnwys gweithgarwch yn y wasg a'r cyfryngau, deunydd ar fysiau ac yng 
nghanolfannau galwadau awdurdodau lleol, gwefannau wedi'u diweddaru ag adnoddau 



         

 

gwirio cymhwysedd ac ateb galwadau er mwyn ymdrin ag ymholiadau. Amcangyfrifir y 
byddai ymgyrch ymwybyddiaeth y cyhoedd yn costio rhwng £150k a £200k. Mae'n bosibl 
y byddai goblygiadau o ran costau neu adnoddau i randdeiliaid fel rhan o'r gweithgarwch 
ymgysylltu ac ymgynghori, nad ydynt wedi'u costio eto. 

254. Rhagwelir bod yr oedi cyn rhoi cerdyn teithio i'r rhai y mae'r newid i gymhwysedd yn 
effeithio arnynt yn debygol o'u gwneud yn llai awyddus i deithio ar fws, oherwydd 
sensitifrwydd i brisiau. Fodd bynnag, nid yw maint y lleihad yn hysbys. Er enghraifft, gall 
unigolyn y mae'r newidiadau yn effeithio arno ddefnyddio dulliau teithio eraill neu 
benderfynu peidio â theithio o gwbl am nad oes ganddo gyfle mwyach i deithio am ddim. 

255. Ar hyn o bryd mae cyfradd ad-dalu tocynnau teithio rhatach tua 66 y cant o bris tocyn 
unffordd. Yn 2017/18, gyda 45.8m o siwrneiau consesiynol a chymorth ariannol gwerth 
£69m gan Lywodraeth Cymru, mae hynny'n cyfateb i ad-daliad consesiynol o £1.51 y 
tocyn. Nododd yr Adran Drafnidiaeth, fod cwmnïau bysiau yng Nghymru wedi cael 
£172.4m yn 2017/1836. Fel y dangosir yn y tabl ar dudalen 6, daw £113m o'r swm 
hwnnw yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o Lywodraeth Cymru. Mae'r gwahaniaeth 
yn cyfateb i bris tocyn cyfartalog o £1.10 fesul siwrnai a delir gan deithwyr nas oes 
ganddynt gerdyn teithio rhatach37. Mae'r gwerth yn llai na'r pris tocyn consesiynol a delir 
am y gall teithwyr eraill brynu tocynnau dwyffordd, tocynnau teithio dydd, tocynnau 
wythnosol neu docynnau eraill sy'n costio llai na nifer ofynnol y tocynnau unffordd y 
byddai eu hangen fel arall. Hefyd, mae prisiau rhatach wedi tueddu i fod ar gael i 
deithwyr sy'n talu gan ddefnyddio Ap ffôn clyfar. 

256. At ddibenion dadansoddi a modelu gwneir y tybiaethau canlynol: 

 bydd yr oedran cymhwysedd i bobl hŷn gael cerdyn teithio rhatach yn codi'n 
raddol er na fydd hyn yn effeithio ar unrhyw un sydd â cherdyn teithio rhatach ar 
hyn o bryd; 

 wrth i'r oedran gymhwysedd i bobl hŷn gael cerdyn teithio rhatach godi, byddai 
50 y cant o deithwyr a fyddai wedi teithio am ddim ar fysiau yn talu am deithio ar 
y bws - ni fyddai'r 50 y cant arall yn teithio neu byddent yn dewis dulliau teithio 
eraill. Golyga hyn, er enghraifft, yn 2030, y bydd tua 1,007,300 o bobl dros 60 
oed ac o'r rhain bydd tua 303,700 (30 y cant) rhwng 60 a 66 oed. Felly, yn 
2030/31, bydd hanner y 30 cant o'r bobl rhwng 60 a 66 oed yn talu am deithio ar 
fws ac ni fydd yr hanner arall yn teithio ar fws; 

 mae'r tybiaethau wedi'u modelu ar gyfer yr un senarios 1 a 2 a fodelwyd ar gyfer 
dim newidiadau i'r ddeddfwriaeth, sef y bydd y defnydd o wasanaethau bysiau 
naill ai'n dilyn tueddiadau o ran y boblogaeth ymhlith y rhai sy'n dal i fod yn 
gymwys i gael cardiau teithio rhatach i bobl hŷn neu dueddiadau o ran y 
boblogaeth llai gostyngiad TEMPro, sef 0.6% y flwyddyn38.  

                                            
36 Ffynhonnell: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774590/bus
0401.ods 
37 Y dull cyfrifo yw: (£172.4m – £113m = Grant Cynnal Gwasanaethau Bysiau, Grant Cymorth Refeniw 
Dewisol, TrawsCymru, Prisiau siwrnai consesiynol, Arian consesiynol ychwanegol a Theithiau Bws Rhatach ar 
gyfer Pobl Ifanc)) / (99.9 m – 45.8m teithwyr â cherdyn teithio rhatach) 
38 Gweler paragraff 89. 



         

 

257. Dangosir y goblygiadau o ran y defnydd o wasanaethau bysiau yn y siart ganlynol: 

 

258. Gyda'r newid i'r gyfraith, dengys y siart ganlynol y costau i 50 y cant o bobl 60-66 oed 
a fyddai wedi gallu hawlio prisiau tocynnau consesiynol yn flaenorol sydd, yn lle hynny, 
yn talu am deithio ar fws o dan y ddau senario. Mae hefyd yn dangos incwm net isaf 
gweithredwyr bysiau o'r nifer lai o siwrneiau gan bobl hŷn â cherdyn teithio rhatach llai'r 
incwm o docynnau y maent yn ei gael gan 50% o'r bobl 60-66 oed sy'n talu am deithio ar 
fws. Fodd bynnag, fel y dangosir, nes i'r newidiadau gael eu rhoi ar waith o 2022/23 
ymlaen, byddai'r gweithredwyr yn cael mwy o arian am fod mwy o incwm o docynnau 
teithio rhatach oherwydd y boblogaeth sy'n heneiddio. 
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Siwrneiau am bris consesiynol 2007/08-2017/18 (ystadegau’r Adran Drafnidiaeth)

Senario 1a: Dim newid i’r gyfraith ynglŷn â theithwyr consesiynol  hŷn, dim newid o ran teithio gan bobl anabl/cyn -filwyr, ac 
mae siwrneiau gan bobl hŷn yn dilyn yr amcanestyniadau ar gyfer twf y boblogaeth 60+ oed

Senario 2a: Dim newid i’r gyfraith ynglŷn â theithiau rhatach ac mae teithio rhatach gan bobl hŷn yn dilyn yr amcanestyniadau
ar gyfer twf y boblogaeth 60+ llai gostyngiad TEMPro o 0.6% ar gyfer pawb sydd â cherdyn teithio rhatach

Senario 1b: Newid i’r gyfraith ynglŷn â theithwyr consesiynol hŷn, dim newid o ran teithio gan bobl anabl/cyn -filwyr, ac mae 
siwrneiau gan bobl hŷn yn dilyn tueddiau o ran pobl hŷn sydd â cherdyn teithio rhatach

Senario 2b: Newid i’r gyfraith ynglŷn â theithwyr consesiynol  hŷn, ac mae’r duedd yn dilyn pobl hŷn â cherdyn teithio rhatac h 
llai gostyngiad TEMPro o 0.6% ar gyfer pob teithiwr sydd â cherdyn teithio rhatach

Senario 1b: 50% o’r siwrneiau bws y telir amdanynt gan bobl hŷn nad ydynt yn ddeiliad cerdyn teithio rhatach mwyach

Senario 2b: 50% o’r siwrneiau bws y telir amdanynt gan bobl hŷn nad ydynt yn ddeiliad cerdyn teithio rhatach mwyach
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Senario 1b: O gymharu â 2017/18 y goblygiadau i incwm gweithredwyr gan bobl nad ydynt yn ddeliaid cardiau teithio rhatach mwyach

 Senario 1b: O gymharu â 2017/18 y goblygiadau o ran prisiau siwrnai consesiynol i weithredwyr

Senario 2b: O gymharu â 2017/18 y goblygiadau i incwm gweithredwyr gan bobl nad ydynt yn ddeliaid cardiau teithio rhatach mwyach

Senario 2b: O gymharu â 2017/18 y goblygiadau o ran prisiau siwrnai consesiynol i weithredwyr

Llif airan parod net Senario 2b

Llif airan parod net Senario 1b



         

 

259. Mae'r tabl isod yn crynhoi'r goblygiadau ar gyfer y newid yn y gyfraith o dan Senario 
2 (y llinellau dotiog yn y siart uchod) lle mae incwm o docynnau teithio rhatach yn dilyn y 
newidiadau i'r boblogaeth pobl hŷn llai gostyngiad TEMPro o 0.6% ar gyfer pawb â 
cherdyn teithio rhatach (gostyngiad yn y nifer y bobl hŷn, pobl anabl, cymdeithion pobl 
anabl a chyn-filwyr). Am y byddai'r costau i bobl na allant hawlio cardiau teithio rhatach 
mwyach yn newid bob blwyddyn rhoddir ciplun o'r costau gweithredu yn 2028/29, er bod 
cyfanswm y costau wedi'i ddisgowntio yn cynnwys pob newid o flwyddyn i flwyddyn. 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 
(mae 50% o 
bobl 60-66-oed 
yn teithio ar y 
bws) 

Llunio canllawiau a 
rhoi gwybod am y 
newidiadau 

£155k - £205k Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau 
gweithredol y.f. 
(2028/29) 

Costau o £1.5m 
yn 2022/23 ac 
arbedion o 
hynny ymlaen 

Dd/G £4.4m £3.6m 

Cyfanswm wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£1.6m Dd/G £42.2m £32.0m 

260. Rhagamcenir y bydd effaith ariannol o £1.5m ar Lywodraeth Cymru yn 2021/22, ond 
o hynny ymlaen bydd y newid yn y gyfraith yn lleihau costau. Cofnodir yr arbedion olaf 
hyn fel manteision, yn hytrach na chostau. Yn yr un modd, bydd gweithredwyr yn 
dechrau cael mwy o arian (e.e. y swm ychwanegol o £1.5m yn 2021/22), ond o hynny 
ymlaen bydd costau net i weithredwyr a ddangosir yn y tabl. Mewn gwirionedd, byddai 
gweithredwyr yn ceisio lliniaru unrhyw ostyngiad posibl mewn refeniw o ganlyniad i'r 
newid i'r oedran cymhwysedd drwy addasu eu gwasanaethau i'r galw sy'n newid. 

261. Mae costau eraill sy'n gysylltiedig â chodi'r oedran cymhwysedd yn cynnwys lleihad 
posibl mewn manteision i lesiant, megis cynhwysiant cymdeithasol a bod yn weithgar, os 
mai canlyniad y newid yw na all rhai o'r bobl 60-66 oed, fell arall, fforddio teithio. Fodd 
bynnag, am fod pobl yn byw'n hŷn, yn ymddeol yn hŷn ac yn parhau i fod yn weithgar yn 
ddiweddarach mewn bywyd, mae'r risg o allgáu cymdeithasol yn cael ei lliniaru rywfaint 
ar gyfer pobl rhwng 60 oed ac oedran pensiwn. Mae'n debygol y byddai'r mwyafrif yn 
parhau i deithio drwy ddefnyddio rhyw ddull arall, er y byddant yn mynd i gost ariannol 
gynyddol yn gysylltiedig â theithio. 

262. Fodd bynnag, mae'n debygol y byddai parhau i deithio fel hyn yn cael effaith 
negyddol ar dagfeydd traffig ac ansawdd aer am y byddai rhai o'r siwrneiau hynny yn 
arwain at lefelau uwch o draffig ceir. 

Manteision opsiwn 2 – codi'r oedran cymhwysedd 

263. Mae'r tabl canlynol yn cyflwyno manteision Senario 2, gyda mantais fach o £1.8m 
wedi'i dosgowntio ar gyfer gweithredwyr am y byddant yn cael mwy o incwm o docynnau 
teithio rhatach, sef £1.5m yn 2021/22 a £0.4m yn 2022/23. Nes i nifer y bobl 67+ oed 
fynd yn uwch na nifer y bobl sy'n 60+ oed ar hyn o bryd, bydd Llywodraeth Cymru hefyd 
yn arbed arian ar gost weinyddol rhoi cardiau teithio rhatach, ond nid yw hyn wedi'i 
gostio eto. 

  



         

 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 

Manteision 
ariannol y.f. 
(2028) 

£8.0m Dd/G Dd/G Dd/G 

Cyfanswm 
wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 
2035/36 

£73.8m Dd/G £1.8m Dd/G 

Cyffredinol  

264. Dengys y tabl canlynol gyfanswm costau a manteision y ddau senario. Fel y gellir 
gweld, y buddiolwyr fydd Llywodraeth Cymru a fyddai'n arbed arian, ond, fel yr 
esboniwyd, bydd gweithredwyr yn ceisio lleihau'r effeithiau drwy addasu eu llwybrau a'u 
gwasanaethau. 

 Llywodraeth 
Cymru 

Awdurdodau 
lleol 

Gweithredwyr Defnyddwyr 
 

Cyfanswm y 
costau wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£1.6m Dd/G £42.2m £32.0m 

Cyfanswm y 
manteision wedi'i 
ddisgowntio 
2021/22 – 2035/36 

£73.8m Dd/G £1.8m Dd/G 

Casgliad 

265. Opsiwn 2, sef codi'r oedran cymhwysedd ar gyfer y Cynllun Pris Consesiynol 
Gorfodol yn raddol i'w gysoni ag oedran pensiwn y wladwriaeth, yw'r opsiwn a ffefrir. 

266. Byddai hyn yn helpu i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor y cynllun. O ystyried y pwysau 
sydd ar adnoddau, mae'n hanfodol y cânt eu targedu mewn ffordd sy'n sicrhau'r nifer 
fwyaf posibl o fanteision. O dan yr opsiwn busnes fel arfer, byddai adnoddau’r 
Llywodraeth yn parhau i ariannu teithiau rhatach i bobl o oedran gweithio, sy'n anghyson 
â nodau polisi'r cynllun o leihau allgáu cymdeithasol.  



         

 

Atodiadau 

Atodiad 1 - tybiaethau a methodoleg ar gyfer cyfrifo costau a manteision 

Fel y nodwyd yn Rhan 1 Costau a Manteision lle y bo'n berthnasol, mae'r data a'r allbynnau 
yn asesiadau effaith Lloegr a'r Alban wedi'u defnyddio i amcangyfrif rhai o'r effeithiau posibl 
yng Nghymru, gydag addasiadau yn cael eu gwneud ar gyfer cyd-destun penodol Cymru. 

Fel yr esboniwyd ym mharagraff 77 mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn cynnwys 
cyfrifiadau manwl, sydd wedi'u haddasu ar gyfer natur benodol gwasanaethau bysiau yng 
Nghymru. Fodd bynnag, nid yw asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn cynnwys y costau i'r 
Adran Drafnidiaeth sy'n gysylltiedig â llunio canllawiau ar ôl pasio'r Ddeddf. Mae asesiadau 
effaith rheoleiddiol Cymru yn cynnwys amcangyfrif o'r costau hyn. 

Mae costau amcangyfrifedig llunio canllawiau yn seiliedig ar yr amser y disgwylir i 
swyddogion Llywodraeth Cymru ei gymryd i ysgrifennu'r canllawiau, ymgynghori arnynt a'u 
cyhoeddi, gan gynnwys costau cyfieithu a dylunio. Mae'r costau yn cyfrif am gymhlethdod y 
pwnc a lefel yr ymgysylltu mewnol ac allanol y gall fod ei angen wrth ddatblygu'r canllawiau. 

Cyflwynir bron bob un o'r gwerthoedd yn asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr ar lefel ardal 
awdurdod trafnidiaeth lleol39. Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn cael y costau 
sefydlu a'r costau gweithredu o dystiolaeth a gwaith ymchwil. Daw amcangyfrifon o'r 
manteision o wahanol ffynonellau, a esbonnir isod: 

 Manteision i ddefnyddwyr. Mae economyddion yn defnyddio damcaniaeth 

economaidd a elwir yn arbedion Amser Teithio Cyffredinoledig (GJT) i amcangyfrif 

manteision i ddefnyddwyr. Mae'r dull hwn o weithredu yn ceisio pennu arbediad 

amser gwirioneddol (os bydd bysiau yn cyrraedd eu cyrchfan yn gyflymach) neu 

briodoli arbediad amser ‘canfyddedig’. Er enghraifft, mae asesiad effaith rheoleiddio 

Lloegr yn tybio mai un o fanteision system fasnachfreinio yw bod cynllun tocynnau 

deallus ac integredig ledled yr ardal am mai dim ond un gweithredwr sydd. Priodolir 

amser teithio cyffredinoledig o 0.45 munud, sy'n cael ei luosi wedyn â gwerthoedd 

procsi amser hamdden ac amser cymudo yr Adran Drafnidiaeth40. Cyhoeddir y dull 

hwn o weithredu yn Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth yr Adran Drafnidiaeth 

(WebTAG)41. 

 Manteision i unigolion nad ydynt yn ddefnyddwyr. Yn yr asesiad effaith 

rheoleiddiol hwn ar gyfer Cymru rydym wedi ymgorffori'r manteision i unigolion nad 

ydynt yn ddefnyddwyr o asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr lle y'u cyflwynir (e.e. 

arbedion amser i ddefnyddwyr eraill os bydd mwy o deithwyr ar fysiau, gostyngiadau 

mewn allyriadau carbon, gostyngiadau yn nifer y damweiniau, ac ati) yn y Manteision 

i Ddefnyddwyr. Unwaith eto, daw'r rhain o ganllawiau WebTAG. 

 Manteision i weithredwyr. Mae'r refeniw ychwanegol hwn y gallai gweithredwyr 

bysiau ei gael, yn seiliedig ar y defnydd ychwanegol o fysiau wedi'i luosi â phrisiau 

tocynnau cyfartalog. 

                                            
39 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016 tud.72 
40 Idem. tud.85. 
41 Cyrchwyd yn: https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag 

https://www.gov.uk/guidance/transport-analysis-guidance-webtag


         

 

 Manteision i'r llywodraeth. Mae hyn yn cwmpasu manteision i lywodraeth ganolog 

a manteision i lywodraeth leol. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw ostyngiadau mewn 

cymorthdaliadau gan lywodraeth ganolog/llywodraeth leol. 

Lle y bo'n berthnasol, mae costau a manteision amcangyfrifedig y gwahanol ddulliau ar 
gyfer Cymru wedi'u trosi o asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr gan ddefnyddio'r tybiaethau 
canlynol: 

 Mae 88 o awdurdodau trafnidiaeth lleol yn Lloegr sydd â phoblogaeth o ryw 650,000 

o bobl, ar gyfartaledd42. Mae 22 o awdurdodau lleol yng Nghymru sydd â 

phoblogaeth o ryw 141,000 o bobl, ar gyfartaledd43; 

 Yng Nghymru nifer y siwrneiau bws y pen yw 32, ar gyfartaledd. Yn Lloegr, nifer y 

siwrneiau bws y pen yw 78, ar gyfartaledd, sef bron ddwywaith a hanner yn fwy.44. 

Mae'r siart ganlynol yn defnyddio'r un ffigurau ar gyfer y defnydd o fysiau ym 

mharagraff 83 nodi'r defnydd o fysiau y pen. Fel y gellir gweld, y defnydd o fysiau y 

pen ar gyfer ‘Trefol Mawr’ yw 47 ar gyfartaledd (sy'n cyfateb i 60% o'r defnydd 

cyfartalog o fysiau y pen yn Lloegr). Ar gyfer ‘Trefi’ y ffigur yw 28 ac ar gyfer 

‘Gwledig’ y ffigur yw 26. 

 

                                            
42 Ffynhonnell: Amcangyfrifon poblogaeth y SYG ar gyfer 2017 a gyrchwyd yn: 
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates 
43 Cafwyd ffigurau poblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru yn: 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Estimates/Local-
Authority/populationestimates-by-localauthority-year 
44Ffigurau'r Adran Drafnidiaeth ar gyfer y defnydd o fysiau a gyrchwyd yn: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/774572/bus
0103.ods 
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Ar y sail hon, mae costau a manteision bras Cymru yn cyfateb, fwy neu lai, i ddau awdurdod 
trafnidiaeth lleol pe bai pob awdurdod lleol yng Nghymru yn mabwysiadu'r dull penodol sy'n 
cael ei ystyried45. 

Mae nifer o gostau nad ydynt yn agored i arbedion maint ac sydd, felly, yn gymwys i bob 
ardal weinyddol, megis llunio canllawiau, datblygu achosion busnes, cael cyngor cyfreithiol 
ac ymgysylltu â rhanddeiliaid. Er enghraifft, mae'r gost i awdurdodau trafnidiaeth lleol yn 
Lloegr sy'n gysylltiedig â sefydlu partneriaeth ansawdd estynedig yn amrywio o £50-£120k. 
Yn yr achos hwn, awgrymir bod yr ystod costau i unrhyw awdurdod (p'un a yw'r awdurdod 
trafnidiaeth lleol yn Lloegr neu'n awdurdod lleol llai o faint yng Nghymru) sy'n gysylltiedig â 
sefydlu partneriaeth ansawdd estynedig yn debygol o fod yn debyg, am y bydd angen 
ymgynghori o hyd a chael dadansoddiad cyfreithiol nad yw'r Bartneriaeth yn torri cyfraith 
cystadleuaeth. Felly, ar adegau, pan nad oes dim, neu fawr ddim, arbedion maint, nid yw’r 
costau i awdurdodau trafnidiaeth lleol a nodir yn asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr wedi'u 
gostwng yn briodol ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Ar gyfer manteision, mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn aml yn nodi amrywiaeth 
eang o fanteision posibl ar lefel awdurdod trafnidiaeth lleol. Gan fod asesiad effaith 
rheoleiddiol Lloegr yn tybio bod y rhan fwyaf o'r mesurau wedi'u mabwysiadu yn yr 
ardaloedd mwy trefol, mae'n debygol bod y defnydd o fysiau yn fwy na chyfartaledd Lloegr, 
sef 78 o siwrneiau y pen (Atodiad 1)46. Yn yr un modd, mae tystiolaeth bod mwy o ddefnydd 
yn cael ei wneud o fysiau i'w gweld yn y graff ar gyfer Cymru uchod. 

Felly, yn lle nodi a lluosi'r ystod isaf ac uchaf â dau, mae'r asesiad effaith rheoleiddiol hwn 
ar gyfer Cymru yn nodi ystod o ben isaf i ganolbwynt yr ystod a ddefnyddiwyd yn asesiad 
effaith rheoleiddiol Lloegr, a'r gwerthoedd hyn sy'n cael eu lluosi â dau. 

Mae'r rhesymeg dros y dull hwn o weithredu yn arbennig o berthnasol i achos 
masnachfreintiau lle mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn gwneud tybiaethau ychydig 
yn wahanol i'r rhai a wneir yn sefyllfa Cymru. Yn nodedig, mae achos masnachfreinio Lloegr 
yn tybio'r canlynol, ymhlith pwyntiau eraill: 

 Mae'r awdurdod lleol yn cyflwyno contract cost gros ac yn cymryd y risg y bydd 
derbyniadau o werthu tocynnau yn fwy neu'n llai a ragwelwyd; 

 Felly, mae'r awdurdod lleol yn talu llawer o gostau'r fasnachfraint, e.e. costau 
marchnata; 

 Mae'r awdurdod lleol yn rhagnodi na all unrhyw fws yn y fasnachfraint fod dros 12 
oed; ac 

 Mae gan gontract y fasnachfraint hon brisiau tocynnau ychydig yn is47. 

Ar gyfer asesiad effaith rheoleiddiol Cymru nid yw'r un o'r tybiaethau hyn wedi'u gwneud, 
sy'n ei gadael i'r awdurdod lleol benderfynu ar y strwythur masnachfreiniol mwyaf priodol. 
Fodd bynnag, mae asesiad effaith rheoleiddiol Cymru yn cynnwys cost o tua £15k ar gyfer 
adnewyddu pob bws ar ddechrau'r fasnachfraint. Bydd gwneud hynny yn sicrhau llawer o'r 
manteision i ddefnyddwyr sy'n deillio o fysiau mwy modern. At hynny, nid yw asesiad effaith 
rheoleiddiol Lloegr yn cynnwys llawer o'r manteision i'r rhwydwaith ehangach a ddisgwylid o 
ganlyniad i fasnachfreinio, fel y dangosir yn y Ffigur ym mharagraff 175. Er enghraifft, os 
bydd y fasnachfraint yn galluogi pobl i deithio o un o faestrefi tref/dinas i faestref arall heb 
deithio i mewn i ganol y dref/dinas, bydd yr arbedion o ran amser teithio cyffredinoledig yn 

                                            
45 Yr hyn sy'n cyfateb i 5 awdurdod trafnidiaeth lleol yng Nghymru x 32 o siwrneiau bws cyfartalog y pen yng 
Nghymru ≈ 2 awdurdod trafnidiaeth lleol 
78 o siwrneiau bwys cyfartalog y pen yn Lloegr 
46 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016 tud.67. 
47 Idem. tudalennau 71-72 a thudalennau 85-86. 



         

 

sylweddol. Yn yr un modd, bydd llunio amserlenni sy'n darparu ar gyfer amseroedd aros 
realistig i fysiau wrth groesffyrdd bysiau allweddol yn sicrhau arbedion amser sylweddol. 

Mewnbynnau penodol a gafwyd o asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr 

Fel y dynodir gan symbolau † yn eu herbyn mewn paragraffau perthnasol, mae'r tabl 
canlynol yn crynhoi metrics mewnbynnau allweddol asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr a 
ddefnyddir yn yr adroddiad hwn. 

Paragraff 99 Daw'r ystod o £50k i £120k i awdurdod lleol sefydlu partneriaeth 
ansawdd estynedig o dudalen 72 o asesiad effaith rheoleiddiol 
Lloegr. 

Paragraff 103 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif bod y 
costau i'r awdurdod lleol sy'n gysylltiedig â rhoi partneriaeth 
ansawdd estynedig ar waith dros 10 mlynedd rhwng £200k a 
£500k. Mae tynnu costau'r flwyddyn gyntaf yn rhoi cost gweithredu 
sefydlog flynyddol o rhwng £17k a £42k48. 

I ategu hyn, amcangyfrifodd BRIA yr Alban fod y gost 
weinyddol i awdurdod lleol sy'n gysylltiedig â gweithredu a 
gorfodi Partneriaeth Gwella Gwasanaeth Bysiau (y corff yn yr 
Alban sy'n cyfateb i bartneriaeth ansawdd estyniad yng 
Nghymru) tua £23k y flwyddyn49. 

Paragraff 109 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif bod y 
manteision i ddefnyddwyr sy'n deillio o bartneriaeth ansawdd 
estynedig rhwng £1m ac £8m y flwyddyn fesul awdurdod 
trafnidiaeth lleol50. 

Paragraff 110 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif bod y 
manteision i iechyd sy'n deillio o bartneriaeth ansawdd estynedig 
yn cyfateb i £0.1m y flwyddyn fesul awdurdod trafnidiaeth lleol51.  

Paragraff 130 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif y gallai 
masnachfreinio sicrhau arbedion cost gwerth hyd at £1m y 
flwyddyn i awdurdod trafnidiaeth lleol drwy ei alluogi i osgoi 
darparu gormod o fysiau52. 

Paragraff 140 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif bod y 
manteision i ddefnyddwyr sy'n deillio o fasnachfreinio rhwng £5m 
a £24m y flwyddyn fesul awdurdod trafnidiaeth lleol53. Mae llawer 
o'r manteision yn deilio o ostyngiad yn yr amser teithio cyfartalog 
(o ddrws i ddrws). 

Fel y nodwyd ar y dudalen flaenorol, mae asesiad effaith 
rheoleiddiol Lloegr yn tybio, fel rhan o'r fasnachfraint, y caiff 
unrhyw fysiau sydd dros 12 oed eu gwerthu neu y bydd y brydles 
yn dod i ben er mwyn ei gwneud yn bosibl i fws newydd gael ei 

                                            
48 Idem. tud.69 
49 Bil Trafnidiaeth (yr Alban). Mehefin 2018. Memorandwm Ariannol tud.45. 
50 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016 tud.72. 
51 Ibid. 
52 Idem. tud.71. 
53 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016 tud.72. 



         

 

brynu neu ei gymryd ar brydles. Gellir priodoli tua 30% o'r 
manteision i ddefnyddwyr a nodir yn asesiad effaith rheoleiddiol 
Lloegr i hyn. Serch hynny, bydd modd sicrhau rhan o'r arbediad 
priodoledig o 1.52 munud mewn amser teithio cyffredinoledig o'r 
gwaith adnewyddu a esboniwyd ar y dudalen flaenorol. 

Fodd bynnag, fel yr esboniwyd, mae asesiad effaith rheoleiddiol 
Lloegr yn hepgor prif fanteision masnachfraint - sef rhwydwaith 
bysiau lle mae amseroedd bysiau wedi'u halinio'n well, gan osgoi'r 
sefyllfa lle mae gormod o fysiau yn cael eu darparu a chapasiti 
dros ben, gan ei gwneud yn bosibl i fysiau gael eu hailbennu i 
wasanaethu llwybrau rhyngorbitol newydd, neu lwybrau sy'n 
cyfarfod â llwybrau bysiau yr arferai gweithredwyr eraill eu rhedeg. 
Dyma'r Rhwydwaith Unedig a ddangosir yn y Ffigur o dan 
baragraff 175 

Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr hefyd yn amcangyfrif y 
manteision i iechyd ar gyfer masnachfreinio o ganlyniad i'r ffaith 
bod mwy o bobl yn cerdded yn ôl ac ymlaen i arosfannau bysiau, 
sy'n cyfateb i £1m y flwyddyn ar gyfer ardaloedd sy'n dewis rhoi 
masnachfreintiau ar waith54. 

Paragraff 142 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn amcangyfrif y bydd 
masnachfreinio yn sicrhau manteision gwerth rhwng £2m ac 
£16m55 i'r awdurdod trafnidiaeth lleol. 

Paragraff 214 Mae asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr yn priodoli mantais i 
ddefnyddwyr o 2-3 ceiniog fesul siwrnai i ddata agored56. 

Paragraff 216 Amcangyfrifodd asesiad effaith rheoleiddiol Lloegr fod y 
manteision i weithredwyr rhwng £800k a £5m y flwyddyn57. 

  

                                            
54 Ibid. 
55 Idem. tud.73.  
56 Idem. tud.15. 
57 Yr Adran Drafnidiaeth. Impact Assessments Bus Services Bill. Mehefin 2016 tud.15. 



         

 

Atodiad 2 – Cyfrifo amcangyfrifon o gostau a manteision gan dybio bod 
awdurdodau lleol wedi mabwysiadu dulliau 

Partneriaethau Ansawdd Estynedig (£m) 

 Cost/mantais fesul awdurdod lleol Gwerthoedd ar draws teipolegau 

Gwerth 
unigol 

Isel Canolig Uchel Pob un 
o'r 5 

awdurdod 
Trefol 

Pob un 
o'r 8 

awdurdod 
Tref 

Pob un 
o'r 9 

awdurdod 
Gwledig 

Costau sefydlu 

Awdurdodau lleol Dd/G £50k £85k £120k £360k £765k £500k 

Gweithredwyr Dd/G £100k £150k £200k £600k £1,350k £1,000k 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau gweithredu y.f. 

Awdurdodau lleol Dd/G £15k £20k £25k £75k £180k £150k 

Gweithredwyr Dd/G £15k £20k £25k £75k £180k £150k 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Manteision y.f. 

Awdurdodau lleol Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Gweithredwyr Dd/G £30k £40k £50k £150k £360k £300k 

Defnyddwyr Dd/G £100k £260k £420k £1,255k £2,330k £1,000k 

        

Gwerth presennol 
net 2021/22 – 
2035/36 

Dd/G       £8.6m £15.7m £6.4m 

Gwerth presennol 
net os bydd chwarter 
yn mabwysiadu 
partneriaethau 
ansawdd estynedig 

Dd/G       £2.1m £3.9m £1.6m 

  



         

 

Masnachfreinio (£m) 

 Gwerth 
unigol 

Isel Canolig Uchel Pob un 
o'r 5 

awdurdod 
Trefol 

Pob un 
o'r 8 

awdurdod 
Tref 

Pob un 
o'r 9 

awdurdod 
Gwledig 

Costau sefydlu - rownd gyntaf  

Awdurdodau lleol Dd/G £500k £750k £1,000k £3,000k £6,750k £5,000k 

Gweithredwyr Dd/G £160k £315k £1,000k £3,000k £2,820k £1,600k 

Gweithredwyr – 
bysiau wedi'u 
hadnewyddu 

Dd/G £975k £1,350k £3,375k £10,125k £12,150k £9,750k 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau sefydlu – ail rownd 

Awdurdodau lleol Dd/G £250k £380k £500k £1,500k £3,380k £2,500k 

Gweithredwyr Dd/G £80k £155k £500k £1,500k £1,410k £800k 

Gweithredwyr – 
bysiau wedi'u 
hadnewyddu 

Dd/G £730k £1,015k £2,530k £7,590k £9,110k £7,310k 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau gweithredu y.f. 

Awdurdodau lleol Dd/G £25k £125k £225k £680k £1,130k £250k 

Gweithredwyr (-£90k) Dd/G Dd/G Dd/G (-£270k) (-£810k) (-£900k) 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Manteision y.f. 

Awdurdodau lleol Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Gweithredwyr Dd/G £50k £250k £500k £1,500k £2,250k £500k 

Defnyddwyr Dd/G £545k £975k £1,410k £4,230k £8,800k £5,450k 
        

Gwerth presennol 
net 2021/22 – 
2035/36 

Dd/G       £23.3m £57.0m £30.1m 

Gwerth presennol 
net os bydd chwarter 
yn mabwysiadu 
masnachfreinio 

Dd/G       £5.8m £14.2m £7.5m 

  



         

 

Bysiau awdurdodau lleol (£m)* 

 Gwerth 
unigol 

Isel Canolig Uchel Pob un 
o'r 5 

awdurdod 
Trefol 

Pob un 
o'r 8 

awdurdod 
Tref 

Pob un 
o'r 9 

awdurdod 
Gwledig 

Costau sefydlu 

Awdurdodau lleol £1,300k Dd/G Dd/G Dd/G £3,900k £11,700k £13,000k 

Gweithredwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Costau gweithredu y.f. 

Awdurdodau lleol £1,880k Dd/G Dd/G Dd/G £5,630k £16,900k £18,770k 

Gweithredwyr £115k Dd/G Dd/G Dd/G £340k £1,010k £1,130k 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Manteision y.f. 

Awdurdodau lleol £1,990k Dd/G Dd/G Dd/G £5,970k £17,910k £19,900k 

Gweithredwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 

Defnyddwyr Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G Dd/G 
        

Gwerth presennol 
net 2021/22 – 
2035/36 

Dd/G       (-£3.1m) (-£9.2m) (-£10.2m) 

Gwerth presennol 
net os bydd chwarter 
yn rhedeg 15 o 
fysiau'r awdurdod 
lleol 

Dd/G       (-£0.8m) (-£2.3m) (-£2.6m) 

* Tybir bod awdurdod lleol yn rhedeg 15 o fysiau ar lwybrau penodol yn ardal yr awdurdod. 

 

 

 
 


