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Cyflwyniad 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyflwyno 

terfyn cyflymder rhagosodedig o 20mya ar holl 

ffyrdd preswyl Cymru fel rhan o gasgliad o 

fesurau er mwyn hyrwyddo cymunedau 

‘trigiadwy’. Mae terfynau 20mya wedi cael eu 

gweithredu mewn nifer o lefydd yn y DU ond nid 

ar raddfa genedlaethol. Bydd angen newid 

sylweddol mewn ymddygiad gyrwyr er mwyn i’r 

terfyn gyflawni’r effaith a ddymunir. 

Cynhaliodd Canolfan Polisi Cyhoeddus Cymru 

adolygiad o’r dystiolaeth (Toy, 2020) er mwyn 

ateb dau gwestiwn: 

1. Pa ymyriadau newid ymddygiad sydd 

fwydaf effeithiol o ran sicrhau 

cydymffurfiaeth gyrwyr? 

2. Ar pa fathau o yrrwr a daearyddiaeth 

ddylai ymyriadau ganolbwyntio arnynt er 

mwyn sicrhau’r lefel fwyaf posibl o 

gydymffurfiaeth? 

 

Agweddau cyhoeddus 

Yn gyffredinol mae cefnogaeth y cyhoedd i 

20mya yn uchel, ond mae cydymffurfiaeth 

gyrwyr yn isel ac mae astudiaeth achos yn 

Lloegr yn dangos bod cyflymderau ond wedi 

gostwng 0.7-0.9mya (Atkins et al., 2018). 

Gellir enwi tri math o yrrwr: 

1. Herwyr;  

2. Cydymffurfwyr; a  

3. Hyrwyddwyr.  

Mae’r grwpiau yma yn ymateb i wahanol 

negeseuon a thechnegau.  

Mae’r rhan fwyaf o’r boblogaeth yn 

gydymffurfwyr sydd yn dilyn normau 

cymdeithasol; maent yn tueddu i dorri’r terfyn 

cyflymder os bydd eraill yn gwneud hynny.  

Felly, er mwyn sicrhau’r lefel uchaf posibl o 

gydymffurfiaeth, dylai mesurau newid 

ymddygiad ganolbwyntio ar y grŵp yma.  

Mae herwyr angen gorfodaeth ac mae 

hyrwyddwyr yn cymell eu hunain i weithredu fel 

modelau rôl. 

 

Mae adegau o amharu...yn 

adegau pan fo’r rhan fwyaf 

o bobl yn fwyaf agored i 

newid; gallai pandemig 

Coronafeirws fod yn gyfle o’r 

fath. 
 

Gwersi o sectorau eraill 

Mae adolygiadau o ymgyrchoedd diogelwch 

ffyrdd (gwregys diogelwch, yfed a gyrru) a 

newidiadau deddfwriaethol diweddar yng 

Nghymru (treth bagiau plastig, rhoddi organau) 

yn dangos nad yw pobl yn ymateb yn dda i 

ymgyrchoedd rhoi gwybodaeth oni bai eu bod yn 

rhan o becyn o fesurau er mwyn annog a 

gorfodi’r newid a ddymunir. Mae adegau o 

amharu neu ffurfio arferion newydd (e.e. dysgu 

gyrru) yn adegau pan fo’r rhan fwyaf o bobl yn 

fwyaf agored i newid; gallai pandemig 

Coronafeirws fod yn gyfle o’r fath. 
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Beth sydd yn gweithio 

Mae adroddiadau cyhoeddedig a thrafodaethau 

gydag ymarferwyr o Lundain, Bryste, Caeredin a 

Birmingham - sydd wedi gweithredu’r 20mya ar 

raddfa - yn darparu mewnwelediadau i 

gydymffurfiaeth.  

Mae pob un yn defnyddio dulliau neilltuol ac 

ategol yn gyfochrog i’w gilydd fel rhan o gynllun 

gostwng cyflymder cynhwysfawr: 

1. Gorfodi. 

2. Peiriannu; a 

3. Hyrwyddo. 

Gall technoleg hefyd gynnig cymorth i’r dyfodol.  

Gorfodi: Gall timau plismona ffyrdd bychan 

ddefnyddio gorfodaeth hyblyg i dargedu 

ardaloedd problemus a dangos cefnogaeth 

gadarnhaol i 20mya. Mae Gwylio Cyflymder 

Cymunedol yn effeithiol mewn rhai ardaloedd 

ond dim ond gyda chefnogaeth yr heddlu. Dylid 

gosod arwyddion yn fwy rheolaidd nag yr 

awgrymir gan safonau gofynnol yr Adran 

Drafnidiaeth, ac mae Arwyddion a Ysgogir gan 

Gerbydau (VAS) yn effeithiol pan gânt eu symud 

yn rheolaidd. 

Peirianneg: Mae ysgogiadau gweledol y 

effeithio’n fawr ar y cyflymder a ddewisir, a bydd 

angen ail-beiriannu rhai ffyrdd yng Nghymru er 

mwyn sicrhau cyflymderau is.  Gall dull seiliedig 

ar risg, fel a ddefnyddir yn Llundain, 

flaenoriaethu adnoddau er mwyn mynd i’r afael 

ag ardaloedd problemus.  Mae newidiadau cost 

isel, megis aildrefnu parcio a gosod meinciau 

neu lefydd plannu, yn effeithiol a gellir gwneud 

hynny mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol, 

cymunedau a’r trydydd sector. 

Hyrwyddo: Negeseuon cyhoeddus cadarnhaol 

wedi eu targedu at yrwyr prif lif sydd yn 

cydymffurfio e.e. ‘Caru Ein Strydoedd’ sydd 

fwyaf effeithiol (Tapp a Davis, 2019). Mae rhai 

grwpiau, megis gyrwyr gwrywaidd ifanc, yn 

ymateb yn well i negeseuon sydd â chymysgedd 

o negeseuon negyddol (ofn) a chadarnhaol 

(sgil).  Mae angen profi’r holl negeseuon a 

sianelau gyda gwahanol grwpiau oedran yng 

Nghymru oherwydd mae yna ddiffyg tystiolaeth 

ynghylch beth sydd yn gweithio yn achos 

20mya.  Mae cyrsiau ymwybyddiaeth cyflymder 

sydd yn canolbwyntio ar 20mya yn effeithiol, fel 

rhan o becyn ehangach o fesurau, o ran 

addysgu ac annog cydymffurfiaeth prif lif. 

Technoleg y dyfodol: Bydd deddfwriaeth yr UE 

yn ei gwneud yn ofynnol i Addasu Cyflymder 

Clyfar (ISA) gael ei osod ym mhob car newydd 

erbyn 2022.  Bydd gyrwyr yn gallu diystyru’r 

system, ond gellid ei defnyddio gan reolwyr fflyd 

y sectorau cyhoeddus a phreifat er mwyn gwella 

cydymffurfiaeth â 20mya a gweithredu fel ‘ceir 

cyflymder’ er mwyn gostwng cyflymderau 

cyfartalog.  

Gellir ail-galibro camerâu cyflymder i 20mya, fel 

y gwnaethpwyd yn Llundain ym Mawrth 2020, er 

mwyn cefnogi cydymffurfiaeth â 20mya. 

 

…mwyn dangos Cymru fel 

arweinydd byd-eang o ran 

creu cymdogaethau 

trigiadwy drwy weithredu 

terfyn 20mya rhagosodedig. 
 

Argymhellion 

• Er mwyn iddynt fod yn effeithiol mae 

angen cyflwyno terfynau 20mya fel rhan 

o system ehangach o annog a gorfodi. 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

  

• Mae angen i lunwyr polisi ac ymarferwyr 

lleol a chenedlaethol gydweithio er mwyn 

annog deilliannau cadarnhaol mewn 

perthynas â chydymffurfio, yn cynnwys 

llai o anafiadau, allyriadau carbon is, 

gwell ansawdd aer a mwy o deithio actif. 

• Rydym angen cynllun integredig aml-

randdeiliaid wedi ei gefnogi gan 

adnoddau ariannol er mwyn galluogi  

cynnal y ddarpariaeth dros bum mlynedd 

o leiaf.  Targed posibl efallai fyddai 

cyflawni gostyngiad o 5-8mya mewn 

cyflymder yn ystod y cyfnod yma. 

• Y dull mwyaf cost effeithiol fydd targedu 

adnoddau at y gyrwyr ‘cyfartalog’ fel ein 

bod yn cyrraedd trothwy pan fo’r rhan 

fwyaf yn cydymffurfio.  Gallai pecyn o 

fesurau newid ymddygiad ar gyfer y grŵp 

yma gynnwys negeseuon cadarnhaol 

VAS symudol, gorfodaeth ysbeidiol gan 

yr heddlu a chyrsiau ymwybyddiaeth 

cyflymder.   

Bydd rhai lleoliadau, megis prif ffyrdd, angen 

cyfuniad o ail beiriannu a gorfodaeth er mwyn 

sicrhau cydymffurfiaeth; gellir defnyddio dull 

seiliedig ar risg er mwyn enwi a blaenoriaethu’r 

ffyrdd yma.  

Dylid defnyddio data cyflymder blynyddol, o 

waelodlin 2020 hyd at o leiaf 2025 er mwyn 

monitro a yw cyflymder yn gostwng ac er mwyn 

dangos Cymru fel arweinydd byd-eang o ran 

creu cymdogaethau trigiadwy drwy weithredu 

terfyn 20mya rhagosodedig. 
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