
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod: 4 Tachwedd 2021 

Aelod Arweiniol / Swyddog: Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd/ 

Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad  

Awdur yr Adroddiad: Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd  

Teitl Cynlluniau Cynllun Teithio Llesol COVID-19  

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1  Mae’r adroddiad am y cynlluniau teithio llesol dros dro a weithredwyd mewn nifer o 

ganol trefi Sir Ddinbych yn hwyr yn 2020, sydd bellach wedi cael eu tynnu. 

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

2.1  Darparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu am ganfyddiadau’r prosiect i 

ddilyn yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ym mis Rhagfyr 2020 sydd wedi’i 

gynnwys yn Atodiad A yr adroddiad hwn. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad, rhoi arsylwadau a dod i 

gasgliadau ar y cynlluniau Teithio Llesol Covid. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Cefndir a diben y grant 

4.1.1 Ym Mai 2020, gwahoddodd Lywodraeth Cymru yr awdurdodau lleol i wneud cais 

am brosiectau a fyddai’n annog teithio llesol a chefnogi cadw pellter cymdeithasol 

yng nghanol trefi.  

4.1.2 Yn dilyn proses ddethol ddechreuol a arweiniwyd gan swyddogion a hysbysiad e-

bost i Grwpiau Ardal Aelodau, datblygwyd cynlluniau ar gyfer canol trefi Dinbych, 



 
 

Llangollen, y Rhyl a Rhuthun. Ac eithrio Dinbych, a dynnwyd yn ôl, derbyniodd y 

rhain gyllid LlC ym mis Mehefin 2020. Mae adroddiad Rhagfyr 2020 yn Atodiad A 

yn darparu mwy o fanylion o ran y grant a’r broses a ddilynwyd. 

4.1.3 Cynhaliwyd proses ymgynghoriad cyhoeddus byr ar gyfer y pedwar cynllun ym mis 

Gorffennaf 2020 a cyflwynwyd y canlyniadau i’r GauAA perthnasol. Roedd y 

cyfraddau ymateb i’r cynlluniau yn Ninbych a Rhuthun yn dda iawn gydag oddeutu 

500 o bobl yn ymateb i’r ymgynghoriad Dinbych a thros 600 yn ymateb i’r 

ymgynghoriad Rhuthun. Roedd 80% o ymatebion Rhuthun yn gefnogol o’r 

cynigion, gyda chyfradd tebyg yn gwrthwynebu’r cynllun yn Ninbych. Roedd y 

cyfraddau ymateb ar gyfer y cynlluniau Llangollen a’r Rhyl yn llawer llai. 

Ymatebodd oddeutu 90 o bobl i ymgynghoriad Llangollen gydag ychydig dros 60% 

yn gefnogol o’r cynigion. Dim ond 30 o ymatebion a dderbyniwyd i ymgynghoriad y 

Rhyl, eto gyda 60% o’r ymatebion yn gefnogol. 

4.1.4 Arweiniodd y canfyddiadau uchod o’r ymgynghoriad at dynnu cynllun ar gyfer 

Dinbych yn ôl, ond aeth y tri cynllun arall yn eu blaenau. Gwnaeth yr Aelod 

Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd y penderfyniad ffurfiol i symud 

ymlaen â phob cynllun ai peidio ar ôl ystyried barn pob GAA perthnasol. 

4.1.5 Yn dilyn oedi dechreuol yn sgil argaeledd contractwr a prinder deunyddiau. 

Gweithredwyd y cynlluniau yn Llangollen, y Rhyl a Rhuthun erbyn Tachwedd 

2020. 

4.2 Cynllun Rhuthun 

4.2.1 Wynebodd y cynllun yn Rhuthun broblemau dechreuol ac fe aethpwyd i’r afael â’r 

rhain drwy wneud mân addasiadau i’r cynllun. Fe wnaeth nifer o fusnesau a 

gafodd eu heffeithio yn uniongyrchol gan y mesurau, gwyno am golli gofodau 

parcio a llwytho tu allan i’w heiddo. Er fod rhai mesurau lliniaru ar gyfer y colledion 

hyn wedi cael eu cynnwys o fewn y cynllun cyffredinol, ni ystyriwyd hyn yn ddigon 

gan rai perchnogion busnes. Yng ngoleuni’r pryderon hyn, cynhaliwyd cyfarfodydd 

gyda GAA Rhuthun a arweiniodd at yr Aelod Arweiniol i wneud y penderfyniad i 

dynnu’r cynllun yn ôl, a digwyddodd hyn ym mis Chwefror 2021. 

  



 
 

4.3 Cynllun Llangollen 

4.3.1 I ddechau, ychydig iawn o adborth a dderbyniwyd mewn ymateb i’r cynllun 

Llangollen yn dilyn ei gyflwyniad yn gynnar ym mis Tachwedd 2020. Fodd bynnag, 

o fis Mawrth 2021, dechreuodd nifer o ddigwyddiadau o gerddwyr yn baglu dros 

sylfaeni’r pyst dros dro a gyflwynwyd. Wrth i’r digwyddiadau hyn barhau, cafodd y 

pyst eu hamnewid am focsys blodau cul a roddodd stop ar y digwyddiadau o faglu. 

Hefyd arweiniodd y cynllun dros dro at gynnydd mewn cerbydau mawr yn gyrru ar 

y palmant er mwyn gallu mynd heibio rhwystrau a achoswyd gan y lôn o draffig 

gwrthwynebol.  

4.3.2 Er gwaethaf y pryderon uchod, roedd CAA Dyffryn Dyfrdwy yn awyddus i gadw’r 

cynllun dros dro gan fod y palmant ychwanegol a grëwyd yn ddefnyddiol iawn ar 

gyfer y nifer fawr o gerddwyr a oedd yn Llangollen. Roedd y farn hwn hefyd ar sail 

yr adborth o ymgynghoriad ar-lein dilynol. Er fod safbwyntiau ar y cynllun dros dro 

yn gymysg, dynododd o leiaf 60% or ymatebwyr eu bod yn teimlo y dylai’r cynllun 

barhau oherwydd ei fod yn gweithio’n dda, neu oherwydd roeddent yn teimlo ei 

bod yn rhy gynnar i lunio casgliadau i’r gwrthwyneb. Roedd sylwadau ar y safle 

gan y swyddogion yn dweud fod digon o ddefnydd yn cael ei wneud o’r 

palmentydd ehangach, hyd yn oed tu allan i’r amseroedd prysur traddodiadol 

megis penwythnosau a gwyliau ysgol. 

4.3.3 Yn dilyn llacio cyfyngiadau Covid Llywodraeth Cymru yng nghanol mis Awst 2021, 

ac ar ôl symud i Lefel Rhybudd 0, cymerodd Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant 

a'r Amgylchedd y penderfyniad i dynnu’r cynllun dros dro yn dilyn trafodaeth gydag 

aelodau lleol.  

4.4 Cynllun y Rhyl 

4.4.1 Ar ôl ei weithredu, ychydig iawn o adborth a gafwyd gan drigolion am y cynllun 

dros dro yn y Rhyl. Fodd bynnag, codwyd pryderon gan fusnesau lleol a 

ddywedodd bod colli parcio ar y stryd wedi cael effaith niweidiol ar eu busnesau. 

Cododd rhai trigolion ac aelodau lleol bryderon bod y cynllun yn cynyddu ciwiau 

traffig ar gyffordd yr A548 Ffordd Wellington/Stryd Bodfor. Gwnaeth yr Aelod 

Arweiniol benderfyniad ar y cynllun yn dilyn ymgynghoriad gyda GAA’r Rhyl. 

Tynnwyd y cynllun ar ddiwedd mis Ebrill 2021. 

  



 
 

4.5 Casgliadau  

4.5.1 Fel y trafodwyd yn yr adroddiad pwyllgor craffu blaenorol ym mis Rhagfyr 2020 

(gweler Atodiad A), roedd y terfynau amser byr ar gyfer cyflwyno cynigion i 

Lywodraeth Cymru yn golygu ychydig iawn o amser i ddatblygu prosiectau ac i 

ymgysylltu â phreswylwyr, busnesau ac ymwelwyr yn ddigonol. Roedd hyn 

oherwydd yr angen i geisio gweithredu gwaith mor gyflym â phosibl ac i helpu 

busnesau, siopwyr ac ymwelwyr i deimlo’r ddiogel wrth ailagor canol trefi.  

4.5.2 Arweiniodd yr ymateb negyddol i gynllun Dinbych at gytuno i ymgynghoriad byw ar 

gyfer y pedwar cynllun dros dro arfaethedig. 

4.5.3 Ac eithrio cynllun Dinbych, cafodd y tri cynllun arall eu cefnogi gan ymatebwyr yr 

ymgynghoriad ar y cyfan. Erbyn i’r prosiectau gael eu cyflwyno yn niwedd 

Hydref/dechrau Tachwedd, roedd nifer yr ymwelwyr gwanwyn/haf wedi disgyn ac 

roedd y “cyfnod atal byr” ym mis Hydref newydd ddigwydd. Roedd y tywydd oer 

ynghyd â chyfnod clo pellach ar 20 Rhagfyr 2020 tan y Gwanwyn, wedi arwain at 

nifer o ganol trefi yn eithaf gwag. Felly roedd pwrpas y cynlluniau dros dro hyn i’w 

gweld yn llai amlwg, yn arbennig gan fod hyn wedi dod ar draul parcio ar y stryd. 

Roedd hyn yn sicr yn ffactor ar gyfer tynnu cynlluniau’r Rhyl a Rhuthun yn gynnar.  

4.5.4 Os fydd cyllid tebyg yn dod ar gael yn y dyfodol ar fyr rybudd, argymhellir fod cyllid 

o’r fath yn cael ei gyfyngu i brosiectau sydd wedi’u datblygu’n ddigonol yn barod, 

neu i brosiectau sy’n eithaf syml mewn cwmpas, ac y gellir eu gweithredu’n eithaf 

hawdd. 

4.5.5 Rhoddwyd cyflwyniad ar y Prosiect Teithio Llesol Covid i’r Uwch Dîm Arweiniol yn 

niwedd mis Hydref er mwyn rhannu’r gwersi a ddysgwyd gyda gwasanaethau 

eraill. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1  Mae’r cynlluniau teithio llesol yn cyfrannu i’r flaenoriaeth Cysylltu Cymunedau. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar 
wasanaethau eraill? 

6.1  Cafodd cyfanswm costau’r holl waith, gan gynnwys y costau staff a ysgwyddwyd, ei 

ddiwallu’n llawn gan y grant o £825,000. 



 
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1  Ni chynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Les gan nad ydym yn ceisio penderfyniad gan 

y Pwyllgor. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

8.1 Ymgynghorwyd  a’r Aelod Arweiniol a’r GauAA i gychwyn. Yna dilynwyd hyn gan 

ymarfer ymgynghori dwy wythnos ar-lein ym mis Gorffennaf 2020. Cyflawnwyd 

ymgynghoriad dilynol ar gyfer Llangollen gan fod y prosiect hwn wedi parhau am 

gyfnod hirach. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Gan fod yr adroddiad hwn yn canolbwyntio adolygu prosesau, nid oes unrhyw 

oblygiadau ariannol uniongyrchol. Fodd bynnag, dylid nodi bod rhai o’r materion a 

godwyd yn yr adrodd hwn yn themâu cyffredin o mewn perthynas â’r cyllid grant. 

Mae’r cydbwysedd rhwng y nod i sicrhau eon bod yn gwneud y mwyaf o ffynonellau 

ariannu allanol a’r angen i sicrhau bod prosiectau yn adlewyrchu blaenoriaethau 

lleol, yn dasg bwysig, ond gall hefyd fod yn anodd ar adegau. Yn arbennig pan 

gyhoeddir cyllid ar fyr rybudd. Mae’r materion ehangach hyn yn cael eu codi’n 

rheolaidd gyda Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) a Llywodraeth Cymru. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w 
lleihau?  

10.1 Niwed i enw da oherwydd i elfennau o'r cynlluniau fod yn amhoblogaidd, er 

enghraifft, lle dynnwyd gofodau parcio er mwyn gallu lledu palmentydd.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000  

11.2 Mae Adran 7.4.2 o Gyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r Pwyllgor Archwilio 

o ran astudio effaith penderfyniadau a defnyddio polisïau. 


