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Craffu Cyffredinol ar Waith Gweinidogion ar Drafnidiaeth a Chymorth 

Cyflogwyadedd 

Annwyl Ken, 

Diolch am ddod i gyfarfod Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ddydd Mercher 

12 Chwefror 2020 fel rhan o'n gwaith craffu ar drafnidiaeth a chymorth 

cyflogadwyedd. 

Yn ystod y cyfarfod, fe wnaethoch chi gytuno i ddarparu'r wybodaeth a ganlyn 

mewn ymateb i faterion a godwyd gan y Pwyllgor: 

Llywodraethu a datblygu cynlluniau Metro yn y dyfodol yng ngogledd Cymru, de-

orllewin Cymru a de-ddwyrain Cymru 

▪ A oes cynllun strategol ar gyfer pob un o'r rhaglenni Metro, ac os felly ble 

mae wedi'i gyhoeddi? Sut mae’r cyhoedd yn gallu dod o hyd i fanylion 

prosiectau, a deall y cyllid a'r prosesau llywodraethu yn ogystal â'r sail 
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resymegol ar gyfer y cynlluniau Metro ar lefel rhaglen yn hytrach na lefel 

prosiect unigol? 

Goblygiadau Brexit i rwydwaith trafnidiaeth Cymru 

▪ Safbwynt Llywodraeth Cymru ar gynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer 

Porthladdoedd Rhydd.  Beth yw'r peryglon a'r cyfleoedd i Gymru?  A yw 

Llywodraeth Cymru wedi gallu ymgysylltu â'r Ysgrifennydd Gwladol a’r Panel 

Cynghori ar Borthladdoedd Rhydd?  Os na, beth yw'r rhwystrau?  Manylion y 

darn o waith a wnaed gan un o'r byrddau parthau menter yng Nghymru, yn 

benodol ynghylch porthladdoedd rhydd. 

Gwaith y Tasglu ar Ffyrdd Heb eu Mabwysiadu 

▪ Pa newidiadau penodol mewn dulliau sy'n cael eu gweithredu trwy'r 

Canllawiau Arfer Da a’r Safonau Cyffredin ar gyfer adeiladwyr tai ac 

awdurdodau lleol?  Sut y bydd y rhain yn cael eu gorfodi a'u monitro? Mae'r 

Prif Weinidog wedi dweud bod y Canllawiau Arfer Da yn cael eu treialu gan 

awdurdodau lleol ar hyn o bryd.  A yw’r gwaith hwn wedi'i gyhoeddi? 

Yn ogystal, oherwydd cyfyngiadau amser, ni lwyddodd yr Aelodau i godi nifer o 

faterion gyda chi yn ystod y cyfarfod. Byddai’r Pwyllgor yn ddiolchgar pe bai modd 

i chi ddarparu ymateb ysgrifenedig i’r rhain:  

▪ A allwch chi egluro cwmpas y Grŵp Gorchwyl a Gorffen yn ymwneud â 

therfynau 20mya.  Mae'r Prif Weinidog wedi cyfeirio at derfynau cyflymder 

20mya a pharthau 20mya.  A yw'r ddau yn cael eu hystyried?  Beth yw 

cryfderau a gwendidau cymharol y ddau ddull o ran cost ac effeithiolrwydd yn 

benodol?   

▪ A allwch chi roi rhagor o fanylion i ni am gryfder cyfredol y dystiolaeth ar 

gyfer effaith terfynau cyflymder a pharthau 20mya o ran cyfraddau 

damweiniau, ansawdd aer ac allyriadau nwyon tŷ gwydr? Er enghraifft, ym 

mis Tachwedd 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ymchwil sy’n awgrymu 

nad oes “tystiolaeth ddigonol” bod terfynau 20mya yn arwain at newidiadau 

sylweddol mewn gwrthdrawiadau ac anafiadau mewn ardaloedd preswyl o’u 

cymharu ag ardaloedd 30mya tebyg. 
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▪ Sut y bydd argymhellion y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar derfynau 20mya yn 

cael eu gweithredu, eu hariannu a'u gwerthuso? 

▪ Dywed y Ddogfen Cychwyn Prosiect ar gyfer y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar 

barcio ar balmentydd fod cylch gwaith y Grŵp yn rhagdybio mai’r bwriad yw 

cael gwaharddiad cenedlaethol ar barcio ar balmentydd ledled Cymru.  A 

allwch chi amlinellu'r dewisiadau cyfreithiol a’r dewisiadau polisi sydd ar gael 

er mwyn bwrw ymlaen â hyn? 

▪ Mae’r Dirprwy Weinidog wedi cydnabod bod angen “dod o hyd i ateb sy’n 

gweithio [i’r mater o barcio ar balmentydd]” ac “nad yw’n dieithrio pobl”.  Gan 

gydnabod nad yw'r Grŵp wedi adrodd eto, sut ydych chi’n credu bod modd 

sicrhau cydbwysedd rhwng buddiannau modurwyr a cherddwyr o ystyried y 

rhwystrau ar ofod ffyrdd a’r cyfyngiadau ar argaeledd dewisiadau amgen 

parcio a thrafnidiaeth gyhoeddus? 

Croesawodd y Pwyllgor y gonestrwydd yn eich ymateb chi a'ch swyddogion i'r 

cwestiynau ar gymorth cyflogadwyedd.  Mae'r Pwyllgor yn dal i bryderu am yr hyn 

sydd wedi digwydd ac i ba raddau y mae gwersi wedi'u dysgu. Fodd bynnag, rwy'n 

teimlo ar hyn o bryd mai’r peth mwyaf priodol yw i ni gyfeirio'r mater at y Pwyllgor 

Cyfrifon Cyhoeddus, ac felly byddaf yn ysgrifennu at Gadeirydd y Pwyllgor hwnnw 

i dynnu sylw at y dystiolaeth rydych chi wedi’i rhoi i ni. 

 

Yn gywir,  

 

 

 

 

Russell George AC 

Cadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 
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