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Aelodau Cynulliad 
 
 
            24 Hydref 2019 
 
Annwyl Aelod,  
 
Yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Hydref, dywedais y byddwn yn rhoi mwy o fanylion i Aelodau'r 
Cynulliad ar newidiadau arfaethedig Llywodraeth Cymru i'r oedran cymhwystra ar gyfer pasys 
bws rhatach, sy'n rhan o Fil Bysiau (Cymru) sydd ar y gweill.  
 
Yn ystod fy natganiad esboniais y byddwn i'n trefnu bod tabl hawdd ei ddeall ar gael i ddangos 
sut y bydd y newidiadau yn dod i rym. Mae hwn wedi'i atodi i'r llythyr hwn ac mae hefyd ar 
gael ar https://llyw.cymru/cynllun-teithion-rhatach-ar-fysiau-newidiadau-i-gymhwysedd. 
Hoffwn hefyd achub ar y  cyfle hwn i ailddatgan rhai o'r pwyntiau a godais yn ystod y datganiad 
llafar. 
 
Rhoddwyd ystyriaeth i effeithiau posibl y cynigion, gan gynnwys y rhai sy'n ymwneud â grŵp 
oedran penodol. Mae Llywodraeth Cymru wedi lleddfu hyn drwy ddewis cynyddu'r oedran 
cymhwystra yn raddol dros amser yn hytrach na gwneud newid un cam ar unwaith i'r 
cymhwystra ar oedran pensiwn y wladwriaeth. Mae hyn yn rhoi amser i'r bobl y bydd y 
newidiadau’n effeithio arnynt i fod yn ymwybodol ohonynt, a pharatoi'n ddigonol ar gyfer y 
newidiadau o ran eu sefyllfaoedd ariannol a phersonol. Mae cynnydd graddol mewn 
cymhwystra hefyd yn golygu na fydd y rhai yr effeithir arnynt yn gorfod aros mor hir ag y 
rhagwelwyd i dderbyn eu pas, gan ei gwneud hi'n bosibl i'r cyhoedd elwa ar addasiad graddol 
i'r cymhwystra dros amser.  
 
Ystyriwyd yr effeithiau yn llawn ynghyd â darpariaethau eraill yn y Bil, sy'n debygol o arwain 
at wella canlyniadau ar gyfer teithwyr bws ymhob man. Cafodd ei gloriannu hefyd yn erbyn 
fforddiadwyedd y cynllun gorfodol ar gyfer Tocynnau Teithio Rhatach ac anghenion pob 
teithiwr.  Gwnaeth hyn ein harwain, fel Llywodraeth, i ddod i'r casgliad mai'r dull mwyaf teg, 
cymesur a chynaliadwy oedd darparu ar gyfer cynnydd graddol i'r oedran cymhwystra.  
 
Mae'r cynigion yn sicrhau bod y cynllun yn parhau'n fforddiadwy yn yr hirdymor a'i fod wedi'i 
dargedu at y rhai sydd ei angen fwyaf, heb effeithio ar gymhwystra’r unigolion hynny sydd â 
hawl i bas rhatach ar hyn o bryd. Erbyn 2030, bydd dros filiwn o bobl sy'n 60 oed neu'n hŷn 
yng Nghymru a chredaf mai dyma'r ffordd fwyaf effeithiol o roi'r cynllun ar sail gynaliadwy ar 
gyfer y dyfodol 
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Amcan y pas bws rhatach o’r dechrau’n deg oedd cynorthwyo pobl a oedd wedi cyrraedd 
oedran pensiwn pan fydd eu hincwm yn gostwng. Mae hyn yn dal i fod yn wir. 

Hoffwn ailadrodd y bydd unrhyw un sydd eisoes wedi derbyn ei bas yn gallu ei gadw, er 
gwaethaf unrhyw newidiadau yn y dyfodol a bydd deiliaid pas yn gallu dal bws unrhyw bryd 
yng Nghymru. Mae'r meini prawf ar gyfer pobl anabl yn parhau'r un peth. 

Yn gywir  
 

 
 
 
 
 
 

 

Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth  
Minister for Economy and Transport 
 
 
 
 



Atodiad 1 – Y cynllun gorfodol ar gyfer Tocynnau Teithio Rhatach  

 

Bydd y Bil Bysiau (Cymru) yn gwneud newidiadau i'r fframwaith deddfwriaethol sy'n gysylltiedig â 
chynllunio a darparu gwasanaethau bws lleol yng Nghymru. Bydd yn newid oedran cymhwystra'r 
cynllun gorfodol ar gyfer teithio'n rhatach ar fysiau fel y bydd dros amser yn cyd-fynd ag oedran 
pensiwn gwladol yr unigolyn. Mae'r Bil yn diwygio adran 93 o Ddeddfau Trafnidiaeth 1985 a 2000 i 
newid y geiriau “elderly or disabled person residing in its area” i “older or disabled person whose 
sole or principal residence is in the authority’s area”. 
 
Er mwyn diffinio pobl hŷn bydd tabl yn cael ei osod yn adran 146A i ddangos y cynnydd graddol o 
ran cymhwystra ar gyfer pas bws rhatach.  
 
Mae'r tabl isod yn dangos sut i wirio dyddiad cymhwystra. 
 

Dyddiad geni: 
Oedran ar 

01/04/2022: 
Oedran 

cymhwystra 

Bydd hawl gennych i 
bas ar eich pen-

blwydd yn dilyn y 
dyddiad hwn: 

Cyn 01/04/1962 
60 60 01/04/2022 

01/04/1962 i 01/04/1963 59 61 01/04/2023 

02/04/1963 i 01/04/1964 58 62 02/04/2025 

02/04/1964 i 01/04/1965 57 63 02/04/2027 

02/04/1965 i 01/04/1966 56 64 02/04/2029 

02/04/1966 i 01/04/1967 55 65 02/04/2031 

02/04/1967 i 01/04/1968 54 66 02/04/2033 

02/04/1968 i 01/04/1969 53 

Oedran Pensiwn 

Gwladol 02/04/2035 

02/04/1969 i 01/04/1970 52 

Oedran Pensiwn 

Gwladol 02/04/2036 

02/04/1970 i 01/04/1971 51 

Oedran Pensiwn 

Gwladol 02/04/20381 

02/04/1971 i 01/04/1972 50 

Oedran Pensiwn 

Gwladol 02/04/2039 

 
Ar hyn o bryd mae’r Bil yn nodi'r dyddiad pan fydd y newidiadau hyn yn digwydd h.y. Ebrill 2022. 
Mae hyn yn golygu na fydd unrhyw newidiadau i'r oedran cymhwystra yn dod i rym tan y dyddiad 
hwnnw: ar ôl hynny bydd yr oedran cymhwystra yn cynyddu o gam i gam dros gyfnod o sawl 
blwyddyn.  
 
Gan fod y Bil yn diwygio Deddf Trafnidiaeth 2000 i  “older or disabled person whose sole or principal 
residence is in the authority’s area”, mae hefyd angen diwygio'r adran yn ymwneud â gofynion 
preswylio yng Nghymru.  

                       
1 State Pension Age is now set to rise to 68 from 2037 



Ar hyn o bryd mae gan y sawl sy'n 60 oed neu'n hŷn yr hawl i wneud cais am bas os oes ganddynt 
breswylfa yn un o ardaloedd Awdurdodau Lleol Cymru, ond ar ôl i'r ddarpariaeth hon ddechrau, dim 
ond y sawl sy'n preswylio yng Nghymru yn unig neu'n bennaf yng Nghymru fydd yn gymwys am bas.  

 
 


