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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 17 Rhagfyr 2020 

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

Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn 

Gwlad  

Awdur yr Adroddiad Y 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 yn sôn am y cynlluniau teithio llesol a roddwyd ar waith mewn 

ambell i ganol tref yn Sir Ddinbych, ac a ariannwyd gan grant trafnidiaeth 

gynaliadwy Covid-19 Llywodraeth Cymru (LlC). 

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

2.1  Darparu gwybodaeth i’r pwyllgor Craffu am ddiben y grant, y sail resymegol y tu ôl 

i’r cynlluniau a ddatblygwyd a chanfyddiadau cynnar eu gweithrediad. 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

3.1 Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad ac yn cynnig sylwadau am y 

broses a ddilynodd y Cyngor wrth adnabod a datblygu prosiectau, gwneud cais am 

y grant a rhoi’r prosiectau ar waith. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1 Cefndir a diben y grant 

4.1.1 Ym mis Mai 2020, ysgrifennodd Dirprwy Weinidog Economi a Thrafnidiaeth 

Llywodraeth Cymru at Arweinwyr Cynghorau Cymru yn eu gwahodd i fynegi 



 
 

diddordeb mewn grant arbennig ar gyfer “mesurau trafnidiaeth leol gynaliadwy 

mewn ymateb i Covid-19”. Mae copi o’r llythyr hwn i’w weld yn Atodiad A.  

4.1.2 Roedd dau brif reswm y tu ôl i’r grant. Y rheswm cyntaf oedd i ddatblygu ar y 

cynnydd mewn  teithio llesol (beicio a cherdded) a fu’n digwydd yn ystod y cyfnod 

clo cyntaf. Yr ail oedd i helpu pobl i gadw pellter cymdeithasol yng nghanol ein trefi 

ac mewn mannau cyhoeddus prysur eraill fel llwybrau i ysgolion, safleoedd bysiau 

a gorsafoedd bysiau, ar ôl i ysgolion a siopau manwerthu nad ydynt yn hanfodol 

ailagor. 

4.1.3 Mae’r llythyr gan y Dirprwy Weinidog yn cynnig enghreifftiau o rai o’r mathau o 

fesurau y gallai’r grant eu hariannu i greu mwy o le i feicwyr, cerddwyr ac yn y 

safleoedd bysiau. Mae’r enghreifftiau hyn yn cynnwys lledu troedffyrdd, cau ffyrdd, 

systemau unffordd, cau lonydd, cael gwared â mannau parcio dros dro ac ati. 

4.1.4 Nododd LlC eu bod yn disgwyl i nifer o’r mesurau fod yn rhai dros dro neu arbrofol 

i gychwyn, ond eu bod yn disgwyl gallu cyflwyno rhai o’r mesurau hyn yn barhaol 

os gwelir eu bod yn effeithiol. 

4.2 Camau a gymerwyd gan y Cyngor 

4.2.1 Ar ôl derbyn y llythyr, cyfarfu swyddogion yr Adran Traffig, Parcio a Diogelwch ar y 

Ffyrdd i ddatblygu syniadau cychwynnol am gynigion y gellid eu rhoi ar waith am 

gyfnod prawf o 18 mis. O ystyried y diffyg amser ar gael, penderfynwyd 

canolbwyntio ar ddatblygu cynigion ar gyfer ein pum canol tref prysuraf, sef Y 

Rhyl, Llangollen, Prestatyn, Dinbych a Rhuthun. Datblygwyd cynigion ychwanegol 

hefyd ar gyfer ambell i lwybr troed o amgylch Ysbyty Glan Clwyd. Ar ôl 

trafodaethau â’r Aelod Arweiniol, cysylltodd y swyddogion â Grwpiau Ardal yr 

Aelodau (GauAA) i amlinellu’r cynigion o fewn eu hardaloedd hwy a’u gwahodd i 

roi adborth. Ar sail yr adborth hwn, cefnwyd ar y cynigion ar gyfer Prestatyn. 

Darparwyd amcangyfrifon o gostau ac yna cyflwynwyd y datganiadau o 

ddiddordeb i LlC ar 22 Mai 2020. Mae manylion y cynlluniau ar gyfer Llangollen, Y 

Rhyl a Rhuthun, fel yr ymgynghorwyd arnynt, i’w gweld yn Atodiad B. 

4.2.2 Ysgrifennodd LlC at y Cyngor ar 19 Mehefin 2020 i gadarnhau ein bod wedi 

llwyddo i gael cyllid ar gyfer pob un o’n cynigion teithio llesol, ar wahân i Ysbyty 

Glan Clwyd. Cyfanswm gwerth y grant ar gyfer y cynlluniau teithio llesol oedd 

£825,000. 



 
 

4.2.3 Fel y nodwyd yn y llythyr gan y Dirprwy Weinidog, bwriad LlC oedd i nifer o’r 

cynlluniau gael eu rhoi ar waith “o ddechrau’r haf ymlaen”. Roedd yr amserlen hon 

wastad am fod yn heriol o ystyried na ddyfarnwyd y cyllid tan 19 Mehefin 2020. Er 

hynny, roedd disgwyl i’r cynigion gael eu rhoi ar waith yn gyflym. I helpu gyda hyn, 

cafodd yr is-ddeddfwriaeth mewn perthynas â Gorchmynion Rheoleiddio Traffig 

(TRO) brys ei diwygio i gynnwys gwaith priffyrdd oedd yn gysylltiedig â Covid fel 

cyfiawnhad dros lunio TRO dros dro. Golyga hyn y gellid cyflawni cynigion i 

weithredu systemau unffordd neu gael gwared â mannau parcio ar y stryd dros 

dro, er enghraifft, heb fod angen ymgynghori, er mwyn osgoi oedi diangen wrth eu 

gweithredu. Yn unol â hyn, bu i ni ddatblygu strategaeth ymgysylltu oedd yn 

amlinellu sut y byddem yn hysbysu trigolion a busnesau am y cynigion, ond eto, ni 

gynlluniwyd hyn i fod yn broses ymgynghori. 

4.2.4 Cysylltwyd ag aelodau lleol i’w hysbysu am y dyfarniad cyllid a threfnwyd 

cyfarfodydd WebEx i drafod y cynigion mewn mwy o fanylder.  

4.2.5 Yn y diwedd, ymddangosodd y newyddion am y cynigion ar gyfer Dinbych yn 

gyhoeddus. Cafwyd nifer o sylwadau negyddol yn sydyn iawn ar y cyfryngau 

cymdeithasol. Ar ôl cynnal trafodaethau rhwng uwch swyddogion a’r Aelod 

Arweiniol, penderfynwyd cynnal ymgynghoriad ar-lein am bythefnos ar gyfer pob 

un o’r cynlluniau canol tref. Cytunwyd hefyd y byddai swyddogion wedyn yn 

cyflwyno crynodeb o’r adborth o’r ymgynghoriad ar gyfer pob tref i’r GAA 

perthnasol, cyn i’r GAA argymell p’un a ddylid bwrw ymlaen â’r cynllun ai peidio. 

Penderfynwyd y byddai’r Aelod Arweiniol yn bresennol ym mhob un o’r 

cyfarfodydd hyn er mwyn arsylwi yn unig, ac y byddai wedyn yn penderfynu a 

ddylid bwrw ymlaen â phob un o'r cynlluniau. 

4.2.6 Ar ôl cwblhau’r broses hon, penderfynwyd bwrw ymlaen â’r cynigion ar gyfer Y 

Rhyl, Llangollen a Rhuthun, ond i gefnu ar y cynnig ar gyfer Dinbych. 

Penderfynwyd datblygu cynnig amgen ar gyfer Dinbych yn lle hynny. 

4.2.7 Cafodd y cynlluniau arfaethedig ar gyfer Llangollen, Y Rhyl a Rhuthun eu rhoi ar 

waith yn ddiweddar. Ni osodwyd contractau ar gyfer y gwaith adeiladu nes y 

gwnaed penderfyniadau am bob un o’r cynlluniau.  



 
 

4.2.8 Mae cynlluniau monitro cadarn wedi’u sefydlu ar gyfer pob un o’r cynlluniau canol 

tref. Bydd hyn yn ein galluogi i fonitro effaith y cynigion yn ofalus dros y cyfnod 

prawf o 18 mis. 

4.2.9 Mae rhai mân broblemau wedi codi yn dilyn rhoi’r cynlluniau ar waith. Mae’r 

swyddogion yn mynd i’r afael â’r materion hyn yn ddi-oed. Nid yw materion o’r fath 

yn anghyffredin ar gyfer cynlluniau a ddatblygwyd dros amserlenni arferol, ond 

maent yn amlwg yn fwy tebygol o godi ar gyfer cynlluniau a ddarparwyd o fewn 

amserlenni wedi’u cywasgu fel y rhain. 

4.3 Casgliadau  

4.3.1 Mae cynlluniau peirianneg traffig fel arfer yn cael eu datblygu dros flwyddyn neu 

ddwy, gan fod angen cynnal arolygon, cynhyrchu dyluniadau ac amcangyfrifon 

costau a chynnal ymgynghoriadau. Mae’r prosesau hyn yn sicrhau y caiff 

problemau ac atebion eu hasesu’n llawn ac yn galluogi budd-ddeiliaid i roi eu barn 

cyn gwneud y penderfyniadau terfynol. 

4.3.2 Am y rhesymau a amlinellir yn yr adroddiad hwn, ychydig iawn o amser oedd ar 

gael yn gyntaf i gynhyrchu cynigion ac yna i ddatblygu’r rheiny’n barod i’w 

gweithredu.  

4.3.3 Golyga'r ffaith mai grant untro yn unig yw hwn, ac amgylchiadau’r grant, ei bod yn 

anodd ei gymharu ag arferion gwaith arferol. Bu i’r swyddogion gynhyrchu’r 

cynigion yn gyflym a rhannu’r rhain ag aelodau lleol i gael eu barn gychwynnol cyn 

cyflwyno datganiad o ddiddordeb i Lywodraeth Cymru. Dilynodd mwy o 

ymgysylltiad â'r aelodau wrth i’r cynlluniau gael eu datblygu. 

4.3.4 Diwygiwyd y Rheoliadau ar gyfer llunio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Dros Dro 

(TTRO) i gynnwys gwaith priffyrdd cysylltiedig â Covid fel cyfiawnhad ar gyfer 

llunio TTRO, sy’n golygu nad oedd angen ymgynghori. Fodd bynnag, o ystyried yr 

ymateb negyddol i gynnig Dinbych yn enwedig, penderfynwyd ymgynghori ar y 

pedwar cynllun. Gellir dadlau mai dyma’r penderfyniad cywir o ystyried y pryder 

gan y cyhoedd, ond bu iddo hefyd oedi gweithrediad y prosiectau'n sylweddol, 

sydd hefyd wedi denu llawer o feirniadaeth. At ei gilydd fodd bynnag, ystyrir i’r 

ymagwedd gywir gael ei defnyddio. 



 
 

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  Bydd cyfanswm costau’r holl waith, gan gynnwys y costau staff a ysgwyddwyd, yn 

cael ei dalu’n llawn gan y dyfarniad 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. Dilynwyd hyn gydag 

ymarfer ymgynghori ar-lein am bythefnos ym mis Gorffennaf 2020. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Gan fod yr adroddiad hwn yn canolbwyntio ar brosesau, nid oes unrhyw 

oblygiadau ariannol uniongyrchol. 

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna 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, cael gwared â mannau parcio er mwyn gallu lledu palmentydd. Mae 

swyddogion wrthi’n cyfarfod â‘r unigolion a effeithiwyd i geisio lliniaru’r niwed hwn 

lle bo hynny’n bosib. Mae monitro'r prosiectau’n gadarn hefyd yn allweddol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.4.2 Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu pwerau’r pwyllgor Craffu 

mewn perthynas ag archwilio effaith penderfyniadau a chymhwyso polisïau. 


