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Helô
Mae yna lawer o wahanol gwmnïau bysiau ar 
draws Cymru. Gyda’i gilydd, rydyn ni’n gwneud 
rhyw 100 miliwn siwrnai bws bob blwyddyn.

Rydyn ni eisiau i bobl allu dibynnu ar 
wasanaethau bysiau a’u defnyddio. 

Ein dyhead ydy cael mwy o bobl yn defnyddio 
bysiau yn lle ceir. Rydyn ni’n cyflwyno 
deddfwriaeth newydd i wella gwaith cynllunio 
a darparu gwasanaethau bysiau.

Rydyn ni eisiau sicrhau bod pob gwasanaeth bysiau:
1. Yn hawdd i’w ddefnyddio – gyda gwell gwybodaeth 

amser real.
2. Yn hygyrch – fel bod pawb yn teimlo’n hyderus i 

ddefnyddio’r bws.
3. Yn ymatebol – gan fynd â theithwyr i’r lleoedd y maen 

nhw eisiau mynd iddyn nhw, pan maen nhw eisiau 
mynd iddyn nhw.

4. Yn ddi-dor – gan gysylltu â’r rheilffordd, 
rhwydweithiau cerdded a beicio a rhwydweithiau 
ffordd. 

5. Yn gyflymach – gyda llai o oedi a llai o dagfeydd 
traffig.

6. Yn darparu gwell gwerth am arian – i deithwyr, i’r 
cwmnïau bysiau ac i’r llywodraeth.

7. Yn wyrddach – gyda bysiau allyriadau isel. 
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yn dda i 
bobl,

yn dda i 
gymunedau,

yn dda i’r 
economi, 

yn dda i’r 
amgylchedd,

yn dda i 
Gymru. 

Mae 
bysiau: 



Gwella gwasanaethau 
bysiau 
Mae gwasanaeth bysiau da yn diwallu 
anghenion lleol.
Does yna’r un modd o weithredu sy’n 
addas i bawb. Mae gan wahanol ardaloedd 
o Gymru wahanol anghenion.
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Efallai fod gan ardaloedd 
trefol mawr lawer o 
lwybrau bysiau, ond fe 
allai tagfeydd olygu bod 
y gwasanaethau hyn  
yn annibynadwy. 

Efallai fod ar  
ardaloedd sydd â  
mannau trefol a  
gwledig angen 
llwybrau bysiau sy’n 
cysylltu’n well. 

 ● Mae’n ddibynadwy. 
 ● Mae’n cyrraedd yn gyflym.
 ● Mae’n cysylltu â thrafnidiaeth gyhoeddus 

arall ac â dulliau teithio llesol. 
 ● Mae’n fodern, yn ddiogel ac yn gyfforddus.
 ● Mae’n cynnig ffyrdd hawdd i brynu tocynnau. 
 ● Mae ganddo’r wybodaeth ddiweddaraf.
 ● Mae’n hygyrch i bob defnyddiwr.

Mae gwasanaeth bysiau da yn cefnogi anghenion ehangach y gymuned.
 ● Mae’n mynd â phobl i’r lleoedd y maen nhw eisiau mynd iddyn nhw, pan maen 

nhw eisiau mynd iddyn nhw.
 ● Mae’n cysylltu â chysylltiadau trafnidiaeth eraill ac yn hybu cerdded a beicio.
 ● Mae’n helpu busnesau i dyfu.
 ● Mae wedi’i gysylltu â datblygiadau tai newydd a chyfleusterau 

cymunedol eraill.
 ● Mae’n ymateb i wahanol anghenion ar wahanol adegau’r dydd. 
 ● Mae’n cefnogi pawb yn y gymuned.
 ● Mae’n ecogyfeillgar.
 ● Mae ganddo fysiau sy’n gerbydau allyriadau isel.

Mae gwasanaeth bysiau da yn gost-effeithiol ac yn 
ei gwneud hi’n haws gadael eich car gartref.

 ● Mae’n gynaliadwy. 
 ● Mae’n fforddiadwy. 
 ● Mae’n gallu ymdopi â newid ac addasu iddo. 
 ● Mae’n ei gwneud hi’n llai angenrheidiol i bobl 

ddefnyddio’u ceir eu hunain.

Mae gwasanaeth bysiau da yn rhoi profiad rhagorol i deithwyr. 



Sefydlu a rhedeg 
eu gwasanaeth 

bysiau eu hunain. 

Camau i’w cymryd
Er mwyn darparu gwasanaethau bysiau da sy’n diwallu anghenion lleol, mae angen inni 
wneud llawer o wahanol bethau. Rydyn ni eisoes yn gweithio i wella gwasanaethau trwy: 

 ● gael fflyd bysiau gwyrddach newydd, 
 ● gwella’r wybodaeth am ba mor fuan y bydd bysiau’n cyrraedd, gan helpu teithwyr i 

gael y pris gorau am eu siwrnai.  

Ffordd arall rydyn ni eisiau helpu i wella gwasanaethau bysiau ydy rhoi offer gwell i 
awdurdodau lleol gynllunio a darparu gwasanaethau bysiau yn eu hardal nhw. Byddwn 
ni’n gwneud hyn trwy gyfraith newydd - Bil Gwasanaethau Bysiau (Cymru).

Bydd awdurdodau lleol yn gallu dewis:

Bydd y gyfraith newydd hefyd yn cyflwyno 
rheolau ar gyfer rhannu gwybodaeth. 

Mae hyn yn golygu y gall awdurdodau lleol ofyn i 
gwmnïau bysiau am wybodaeth am lwybrau fel eu 
bod nhw’n gallu cynllunio gwasanaethau bysiau 
yn well. Mae hefyd yn golygu y bydd gan deithwyr 
wybodaeth well fel eu bod nhw’n gallu cynllunio’u 
siwrneion yn haws. 

Sefydlu Cynlluniau 
Partneriaeth Cymru 

i weithio gyda 
chwmnïau bysiau fel 
bod gan gymunedau 

wasanaethau 
bysiau gwell.

Sefydlu Cynlluniau 
Rhyddfreinio Cymru lle y 
gall awdurdod lleol roi’r 
hawl i gwmnïau bysiau 

redeg rhai neu bob 
un o’r gwasanaethau 
bysiau mewn ardal.
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Rydyn ni eisiau gwneud yn siŵr bod 
unrhyw newidiadau rydyn ni’n eu gwneud 
yn gwella gwasanaethau bysiau i bawb.



Cynlluniau Partneriaeth Cymru
Bydd y gyfraith newydd yn golygu y bydd awdurdodau lleol 
yn gallu gweithio gyda chwmnïau bysiau i sefydlu Cynlluniau 

Partneriaeth Cymru. Gallan nhw gytuno ar: 
 ● lwybrau, amseroedd bysiau ac amlder gwasanaethau,
 ● pa gyfleusterau ddylai fod ar gael ar fysiau, fel Wi-fi neu byrth USB, 
 ● prisiau tocynnau a’r gwahanol fathau o gynigion a fydd ar gael,
 ● sut i rannu gwybodaeth â theithwyr,
 ● buddsoddi mewn cyfleusterau fel lonydd bysiau,
 ● mesurau rheoli traffig fel gorfodi lonydd bysiau i sicrhau bod bysiau’n 

rhedeg yn llyfn a’u bod nhw’n brydlon.
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Enghreifftiau o ddefnyddio Cynllun Partneriaeth Cymru
Mae’r awdurdod lleol yn cwmpasu ardal drefol fawr. Mae’r traffig yn cynyddu 
ac mae yna fwy o dagfeydd ar y ffyrdd. Mae hyn yn gwneud drwg i ansawdd 
yr aer a’r amgylchedd. 

Mae’r awdurdod lleol yn penderfynu sefydlu Cynllun Partneriaeth Cymru 
gyda nifer o gwmnïau bysiau yn eu hardal. Fel rhan o sefydlu Cynllun 
Partneriaeth Cymru, mae’r awdurdod lleol wedi siarad â chymunedau, 
cwmnïau bysiau ac awdurdodau lleol eraill ynglŷn â’r cynigion, er mwyn cael 
eu barn nhw. 

Fel rhan o’r Cynllun Partneriaeth Cymru, mae’r awdurdod lleol yn cytuno i 
gyflwyno lonydd bysiau newydd. Mae’r cwmnïau bysiau’n cytuno i fuddsoddi 
mewn bysiau allyriadau isel newydd. Y nod ydy rhoi gwasanaethau bysiau 
dibynadwy i bobl y gallan nhw ymddiried ynddyn nhw ac a fydd, ar yr un pryd, 
yn amddiffyn yr amgylchedd. 

Mae Dave yn gweithio i’r awdurdod lleol  
“Mae gweithio mewn partneriaeth â’r 

cwmnïau bysiau wedi bod yn ffordd wych o 

wella gwasanaethau bysiau yn ein hardal. 

Rydyn ni wedi gallu cydweithio i wneud 

newidiadau ac ymrwymo i bethau a fydd yn 

darparu’r gwasanaethau bysiau lleol sydd 

eu hangen ar bobl.” 

Mae Frank yn rheoli 
cwmni bysiau  

“Rydyn ni’n buddsoddi 

mewn bysiau allyriadau 

isel ac mae hyn yn gyfle 

gwych i wneud rhywbeth 

da gyda’n gilydd.”

Mae gweddill y ddogfen hon yn disgrifio sut y gellid 
defnyddio’r gyfraith newydd a’r newidiadau y gallai 

teithwyr ddisgwyl eu gweld.



Cynlluniau rhyddfreinio Cymru  
Bydd y gyfraith newydd yn caniatáu i 
awdurdodau lleol sefydlu cynllun rhyddfreinio. 

Mae’r rhyddfraint yn golygu bod cwmnïau bysiau’n cael 
yr unig hawl i redeg gwasanaethau bysiau ar lwybrau 
penodol. Byddai cwmnïau bysiau eraill ddim yn gallu 
rhedeg gwasanaethau ar y llwybrau hynny.

Bydd yna ganllawiau newydd i helpu awdurdodau lleol i 
sefydlu a chyflwyno rhyddfraint. Gall awdurdodau lleol 
hefyd gydweithio i gael cynllun rhyddfreinio ar y cyd. Gallai 
cynllun rhyddfreinio ddarparu gwasanaethau gwell, mwy 
cydgysylltiedig. 
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Enghraifft o ddefnyddio cynllun rhyddfreinio
Mae gan yr awdurdod lleol gynllun trafnidiaeth. Eu prif flaenoriaeth ydy cael mwy o bobl i 
ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus. 

Ar ôl gwrando ar deithwyr, maen nhw’n gwybod bod angen iddyn nhw wella’r cysylltiad 
rhwng y gwahanol wasanaethau bysiau sy’n rhedeg yn eu hardal a bod â gwell opsiynau 
tocynnau y mae’n bosibl eu defnyddio ar draws y gwahanol wasanaethau.

Mae’n bosibl mai cynllun rhyddfreinio ydy’r ffordd i wneud y ddau. Fodd bynnag, cyn i’r 
awdurdod lleol allu llunio cynllun rhyddfreinio, mae’n rhaid iddyn nhw: 

 ● baratoi achos busnes ac ystyried ai dyna’r model sy’n iawn i’w hardal nhw,
 ● cael archwiliwr annibynnol i edrych trwy eu cynigion,
 ● siarad â chymunedau a chwmnïau bysiau i gael gwybod beth ydy eu barn nhw. 

Os y bydd yr awdurdod lleol yn bwrw ymlaen â’r cynllun rhyddfreinio, bydd pob cwmni 
bysiau yn gallu ymgeisio i redeg y gwasanaethau dan y rhyddfraint. Gallai gwahanol 
gwmnïau bysiau redeg gwasanaethau mewn gwahanol rannau o ardal y rhyddfraint.

Mae Pam yn gweithio i’r adran gynllunio leol 
“Weithiau, mae’n anodd cysylltu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau 

â’r pethau sydd eu hangen ar bobl leol – ond mae hyn yn gyfle 

gwych i wneud hynny. Mae gennon ni lawer o ardaloedd gwledig. 

Bydd rhyddfraint yn rhoi i bobl y gwasanaeth y maen nhw ei eisiau 

a hefyd yn gwneud yn siwr bod y llwybrau yn gynaliadwy ar gyfer y 

cwmni bysiau.”

>



Rhedeg eu gwasanaethau bysiau eu hunain 
Mae’r gyfraith newydd yn golygu bod awdurdodau 
lleol yn gallu rhedeg eu gwasanaethau bysiau lleol eu 

hunain. Gallan nhw wneud hyn i lenwi bylchau yn y gwasanaethau 
sy’n bodoli neu redeg gwasanaethau fel unrhyw gwmni bysiau arall.

Gallan nhw weithio gydag awdurdodau lleol eraill i redeg 
gwasanaeth bysiau ar draws eu siroedd os oes galw am hynny. 

Enghreifftiau o redeg gwasanaeth bysiau  
Gofynnodd yr awdurdod lleol i gwmnïau bysiau redeg gwasanaethau 
cymorthdaledig sydd eu hangen ar gymunedau, ond nid oedd yna unrhyw gwmni 
a oedd eisiau rhedeg gwasanaethau ar y llwybrau dan sylw. Felly, maen nhw’n 
ystyried rhedeg eu gwasanaeth bysiau eu hunain. 

Maen nhw’n cyfrifo costau:
 ● sefydlu depo bysiau,
 ● prydlesu neu brynu’r bysiau y bydd eu hangen arnyn nhw, 
 ● opsiynau tocynnau, 
 ● staff.

Maen nhw hefyd yn edrych ar:  
 ● ba lwybrau fyddai’n gweithio orau, 
 ● cofrestru fel gweithredwr bysiau, 
 ● y dewis o redeg y gwasanaethau ‘yn fewnol’ neu’r dewis o sefydlu cwmni ar 

wahân i redeg y gwasanaethau.

Mae canllawiau Llywodraeth Cymru’n eu helpu nhw i ystyried pob mater sydd 
angen sylw. 
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Mae Wyn yn gweithio i’r awdurdod lleol

“Mae yna lawer iawn i’w ystyried. Mae gan ein hardal ni rai heriau 

anodd ac rydyn ni eisiau gwasanaeth bysiau sydd wir yn diwallu 

anghenion ein cymunedau. Mae’n bwysig ein bod ni’n meddwl am 

sut i sefydlu hyn yn ofalus... mae yna fwy na’r gost i’w ystyried. 

Rydyn ni’n defnyddio canllawiau Llywodraeth Cymru i’n helpu ni, 

ond dydyn ni heb benderfynu’n derfynol eto.”  



Rhannu gwybodaeth â theithwyr 
Mae’r gyfraith newydd yn golygu y bydd y wybodaeth 
ddiweddaraf a gwell ar gael i deithwyr. Mae hyn yn cynnwys:
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 ● gwybodaeth am lwybrau ac amserlenni,
 ● gwybodaeth am brisiau tocynnau a’r mathau o docynnau,
 ● gwybodaeth fyw am lwybrau.

Enghraifft o rannu gwybodaeth â theithwyr
Mae gwybodaeth am y gwasanaethau bysiau sydd ar gael 
yn bwysig, ond mae hi’n ddryslyd i bobl ac yn anodd i gael 
gafael ynddi. Erbyn hyn, mae yna ap bysiau newydd sy’n rhoi 
gwybodaeth fyw am bob llwybr bysiau lleol sy’n rhedeg yng 
Nghymru.

Mae’n hawdd defnyddio a lawrlwytho’r ap i unrhyw ffôn clyfar. 
Mae’n helpu pobl i gynllunio’u siwrnai trwy ddangos:  

 ● gwasanaethau bysiau sydd ar gael;
 ● lle a phryd y bydd bysiau’n stopio,
 ● prisiau tocynnau a thocynnau sy’n arbed arian,
 ● lle i brynu tocynnau.  

Mae hefyd yn caniatáu i bobl weld pryd y bydd bysiau’n 
cyrraedd mewn amser real, a gweld amseroedd teithio. 

Mae Yvonne yn deithiwr
“Roedd yr ap yn wych. Doeddwn i ddim eisiau gyrru i’r 

feddygfa oherwydd ei bod hi’n anodd parcio. Roeddwn i’n 

nerfus gan mai pur anaml dwi’n cymryd y bws, ond fe wnaeth 

yr ap y cyfan yn hawdd. Roeddwn i’n gallu gweld lle i fynd ar 

y bws, faint y byddai’n costio a gwahanol amseroedd i ddod 

adref. Mi fydda’ i’n bendant yn defnyddio’r bws eto.”
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Rhannu gwybodaeth ag awdurdodau lleol  
Mae’r gyfraith newydd yn golygu bod yn rhaid i 
gwmnïau bysiau rannu gwybodaeth ag awdurdodau 

lleol os y byddan nhw’n penderfynu rhoi’r gorau i wasanaeth 
penodol neu ei newid. Mae hyn yn cynnwys:

 ● gwybodaeth am niferoedd y teithwyr, er enghraifft, yn ôl 
llwybr, diwrnod yr wythnos ac amser y dydd, 

 ● gwybodaeth am yr arian y maen nhw’n ei wneud ar 
wahanol lwybrau. 

Mae hyn yn helpu Awdurdodau Lleol i edrych ar eu hopsiynau a 
chynllunio ar gyfer y dyfodol. 

 
Mae Jim yn Gynghorydd

“Dwi ar ddeall dydy’r cwmni bysiau ddim yn 

gwneud elw. Y peth sy’n fy mhoeni i ydy y bydd 

pobl leol yn dod yn fwy ynysig a bydd ganddyn 

nhw mo’r gwasanaethau bysiau i’r dref sydd 

eu hangen arnyn nhw. Os allwn ni edrych ar y 

wybodaeth, mae’n bosibl y byddwn ni’n gallu dod o 

hyd i ffyrdd i gadw’r gwasanaeth neu gael rhywun 

arall i’w redeg.” 

Enghraifft o rannu gwybodaeth ag awdurdodau lleol
Mae cwmni bysiau’n dweud wrth yr awdurdod lleol eu bod nhw’n rhoi’r gorau i 
lwybr bysiau gan nad ydy’n gwneud elw. Mae cynghorwyr lleol yn poeni y bydd 
hyn yn effeithio ar bobl leol sydd heb geir ac sy’n dibynnu ar y bws. 

Mae’r awdurdod lleol yn gofyn i’r cwmni bysiau am wybodaeth am nifer y 
teithwyr sy’n defnyddio’r gwasanaeth a’r arian y mae’n ei wneud. Maen nhw 
eisiau defnyddio’r wybodaeth i weld sut orau i ddiwallu’r angen mewn ffordd 
fforddiadwy, fel nad ydy pobl ar eu colled. 

Gellir rhannu’r wybodaeth hon â darparwyr trafnidiaeth eraill i weld a allan nhw 
redeg y gwasanaeth yn lle. Gall yr awdurdod lleol hefyd ddefnyddio’r wybodaeth 
hon os ydy’n gwneud trefniadau i gael rhywun arall i redeg y gwasanaeth, er 
mwyn helpu cwmnïau bysiau eraill i ymgeisio i redeg y gwasanaeth yn lle. 
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Diolch am ddarllen hwn
Gallwch chi ddarllen mwy am y gyfraith newydd yma:  

llyw.cymru/gwella-gwasanaethau-bysiau

Y Tîm Ennyn Diddordeb mewn Trafnidiaeth Gyhoeddus
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

https://llyw.cymru/gwella-gwasanaethau-bysiau
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