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3 Mawrth 2020  
 

Annwyl Russell, 
 
Yn dilyn fy ateb i chi yn WAQ79265 amgaeaf y diweddariad ynghylch yr argymhellion sydd 
wedi’u derbyn o adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Gyflwr y Ffyrdd yng 
Nghymru Hydref 2018 sy’n berthnasol i’m mhortffolio. 
 
 
 
Yn gywir  

 
 
 
 
 

 
Ken Skates AC/AM 
Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru 
Minister for Economy, Transport and North Wales 
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Y newyddion trafnidiaeth diweddaraf o ran yr argymhellion a dderbyniwyd i adroddiad Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar 

Gyflwr y Ffyrdd yng Nghymru Hydref 2018 

Chwefror 2019 

Rhif Argymhelliad y 
Pwyllgor  

Ymateb Llywodraeth Cymru  Goblygiadau 
Ariannol 

Camau a Gymerwyd a Chamau 
Nesaf 

1 Dylai Llywodraeth Cymru 
werthuso a ellid 
defnyddio apiau symudol 
fel Street Bump Boston i 
wella ansawdd data 
mewn amser real sydd 
ar gael ar gyfer 
rhwydwaith ffyrdd Cymru 
 

Derbyn - Mae apiau symudol yn 
dod yn fwyfwy cyffredin a byddai 
hwn yn offeryn defnyddiol arall i 
gynorthwyo’r broses o gynllunio 
gwaith cynnal a chadw. 
Cydnabyddir ar draws y 
diwydiant nad yw arolygon 
cyfredol yn gweithredu dull 
effeithiol mewn amser real. Mae 
Llywodraeth Cymru ar hyn o 
bryd yn gweithredu rhwydwaith 
System Gwybodaeth 
Ddaearyddol y gall Asiantau 
gael mynediad iddo ac amlygu 
materion yn ymwneud â chyflwr 
a llywio penderfyniadau am 
waith cynnal a chadw wedi’i 
gynllunio. 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 

Archwiliadau symudol o broblemau 
peirianyddol gan asiantaethau 
Cefnffyrdd wedi’u gweithredu.  
 
Mae’r ap cynnal Goleuadau Stryd yn 
cael ei ddatblygu a dylai fod yn barod 
fis Ebrill 2020 i’w brofi.   
 
Cam 2 yw cael yr apiau symudol i’r 
Contractwyr fydd yna’n gallu 
diweddaru’r system.   

2 Dylid cyhoeddi a chasglu 
Cynlluniau Rheoli 
Asedau Priffyrdd (ar 
gyfer awdurdodau lleol 
ac asiantaethau 
cefnffyrdd) mewn un lle i 
sicrhau bod tryloywder 
ac atebolrwydd 
cyhoeddus ynglŷn â’r 
broses. 
 

Derbyn – ar gyfer Rhwydwaith 
Cefnffyrdd a Thraffyrdd 
Llywodraeth Cymru yn unig ar 
hyn o bryd  
 
Mae Llywodraeth Cymru yn 
cwblhau’r Polisi a’r Strategaeth 
rheoli Asedau ar hyn o bryd yn 
seiliedig ar yr arfer gorau 
cyfredol (ISO 55001:2014). 
Byddai cynlluniau rheoli asedau 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 
 
 

Mae strategaeth a chynllun rheoli 
asedau drafft gyda phrif 
ddangosyddion perfformiad i sicrhau 
bod y rhwydwaith traffyrdd a 
chefnffyrdd yng Nghymru yn gwneud 
eu cyfraniad at gyflawni amcanion 
Llywodraeth Cymru o fewn Symud 
Cymru Ymlaen, tra’n cydymffurfio â 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.  
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yn cael eu cynhyrchu gan 
ddefnyddio systemau rheoli 
asedau unigol a fyddai’n 
wahanol ar gyfer pob awdurdod 
lleol. Gellid cynhyrchu 
adroddiadau cryno ar allbwn 
mewn fformat cyffredin a’u storio 
yn ganolog. Bydd Llywodraeth 
Cymru yn trafod y ffordd orau o 
gymharu perfformiad asedau 
gydag awdurdodau lleol ar ôl 
cwblhau’r strategaeth a’r polisi. 
 

Rhagwelir y bydd y fersiwn terfynol yn 
cael ei gyhoeddi ar wefan 
Llywodraeth Cymru erbyn yr haf 
2020.   

5 Dylai Llywodraeth Cymru 
gynnull grŵp 
rhanddeiliaid tebyg i 
Grŵp Effeithlonrwydd 
Palmentydd Highways 
England i gynghori ar y 
deunyddiau a’r prosesau 
mwyaf effeithiol. 
 

Derbyn - Dechreuodd gwaith yn 
2017 gan arbenigwyr 
Palmentydd Llywodraeth Cymru 
i wella deunyddiau a phrosesau 
a ddefnyddir ar gyfer cynnal a 
chadw priffyrdd ar y Rhwydwaith 
Strategol. Cynhaliwyd gwaith 
treialu gyda chanlyniadau 
cadarnhaol hyd yma. Mae 
cydweithio ag ymarferwyr 
amrywiol ledled y DU gan 
gynnwys Transport Scotland a 
Highways England a hefyd 
contractwyr lleol wedi arwain at 
ddynodiad newydd ar gyfer 
gosod wyneb ffyrdd sy’n addas i 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 
 
 

Mae’r gwaith yn parhau ar wella 
manylebau deunyddiau ar wyneb 
ffyrdd ac mae hyn wedi arwain at 
ragor o ddatblygiadau o ran wyneb y 
ffyrdd ar gyfer rhaglen 2019/20. Mae 
nifer o weithgorau wedi’u sefydlu 
rhwng Llywodraeth Cymru, eu 
Hasiantaethau a’u Contractwyr i 
hyrwyddo rhagor o welliannau.  Mae’r 
rhannau sy’n cael eu treialu yn 
perfformio yn dda iawn a rhagwelir y 
bydd y deunyddiau hyn yn llawer 
gwell o ran gallu parhau, 
cynaliadwyedd, diogelwch a gwerth 
am arian. 
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ddiwallu heriau sydd ynghlwm 
wrth wydnwch, cynaliadwyedd 
ac effeithiau amgylcheddol 
newid hinsawdd. Mae 
arbenigwyr Palmentydd 
Llywodraeth Cymru yn mynychu 
Bwrdd Prosiect Technegol y DU 
ar hyn o bryd a gweithgorau 
cenedlaethol amrywiol ar gyfer 
disgyblaethau cynnal a chadw 
priffyrdd. 
 

Mae rhagor o ddatblygiadau wedi’u 
cynllunio er mwyn nodi y deunyddiau 
ar gyfer holl Rwydwaith Cefnffyrdd 
Cymru.   

6 Dylai Llywodraeth Cymru 
a llywodraeth leol 
sicrhau y rhoddir 
blaenoriaeth a chyllid i 
waith cynnal a chadw 
wedi’i gynllunio dros y 
tymor hir sy’n gost-
effeithiol er mwyn lleihau 
atgyweiriadau tymor byr 
mwy costus. 
 
 
 

Derbyn - Mae Llywodraeth 
Cymru yn buddsoddi mwy o 
arian mewn dulliau ataliol o 
gynnal a chadw, a fydd yn helpu 
i atal dirywio wyneb ffyrdd cyn 
bod angen ymyriadau mawr. Yn 
unol â hybu wyneb mwy gwydn 
ar gyfer ffyrdd, mae gwaith 
cynnal a chadw wedi’i gynllunio 
bellach yn cael ei ddylanwadu’n 
fawr gan gynllunio tymor hwy ac 
mae cynllun cynnal a chadw 5 
mlynedd bellach yn cael ei 
ddatblygu. Mae Llywodraeth 
Cymru yn defnyddio galluoedd 
modelu dirywio a ddefnyddir i 
ragweld gofynion o ran y cyllid 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 
 
 

Mae rhaglen 2020/21 ar gyfer rhoi 
wyneb newydd yn cynyddu y defnydd 
o dechnegau cynnal ataliol i alluogi 
dull o gynllunio hirdymor.  Mae’r 
deunyddiau hyn yn gost-effeithiol ac 
yn cynhyrchu allyriadau carbon isel.   
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sydd ei angen ar gyfer gwaith 
cynnal a chadw. 
 

7 Pan fo daeareg neu 
ddeddfau ffiseg yn atal 
cydymffurfiaeth lawn â’r 
safonau a bennwyd ar 
gyfer llwybrau teithio 
llesol, yna dylai unrhyw 
benderfyniad i ddiwygio 
cynigion gael ei wneud 
mewn cydweithrediad 
llawn â defnyddwyr.  
 

Derbyn - Caiff llwybrau Teithio 
Llesol eu nodi drwy broses 
ymgynghori gan Awdurdodau 
Lleol. Os bydd y cyfyngiadau yn 
ymwneud â chyfyngiadau lleol 
yn unig, mae’n debygol y 
byddai’r llwybr yn cael ei 
gymeradwyo oherwydd y 
byddai’r budd cyffredinol i 
ddefnyddwyr yn gorbwyso 
unrhyw fân gyfyngiadau. Fodd 
bynnag, os byddai’r cyfyngiadau 
yn rhai a fyddai’n peryglu’r 
llwybr, byddai Llywodraeth 
Cymru yn ymgysylltu â 
rhanddeiliaid; Sustrans a 
Swyddogion Beicio ALl i ddod o 
hyd i lwybrau amgen. 
 

Lle mae 
Llywodraeth 
Cymru yn 
darparu cyllid 
byddai’n 
sicrhau y 
byddai’r broses 
arfarnu yn 
ystyried gwerth 
am arian a 
fforddiadwyedd.  
 

Bydd y Canllawiau Cynllunio a 
Chyflenwi yn cael eu cyhoeddi ar 
gyfer ymgynghoriad erbyn diwedd 
Ionawr, sydd bellach yn adlewyrchu’r 
angen am fwy o hyblygrwydd yn  
gliriach.  Bydd y broses ymgynghori 
yn rhoi’r cyfle i brofi a yw’r 
cydbwysedd iawn wedi ei sicrhau yn 
y diwygiad hwn.   

11 Dylai Llywodraeth Cymru 
gomisiynu adolygiad 
annibynnol o 
Werthusiadau Prosiectau 
ar ôl Cychwyn diweddar 
yng Nghymru i asesu a 
yw ffyrdd yng Nghymru 

Derbyn - Mae’r offeryn Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru eisoes yn 
cynnwys yr angen i nodi’r 
manteision wrth wneud y 
penderfyniad ynghylch 
buddsoddi, yn ystod y cyfnod 
datblygu ac ar ôl datblygu. 

Ariennir y 
Comisiwn 
drwy’r gyllideb 
gyfredol. 

Paratoi dogfennau i alluogi caffael 
comisiwn i gynnal adolygiad 
annibynnol o Werthusiadau 
Prosiectau ar ȏl Cychwyn diweddar 
yng Nghymru.    
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wedi cyflawni’r 
manteision economaidd 
a ragwelid pan gytunwyd 
ar y cynlluniau 
 
 

Unwaith y bydd Adroddiadau 
Effaith digonol ar gael, bydd 
Llywodraeth Cymru yn 
comisiynu adolygiad o’r 
manteision sydd ynghlwm wrth 
fuddsoddi yn y rhwydwaith 
ffyrdd. 
 

13 Dylai Llywodraeth Cymru 
sicrhau bod cymorth ar 
gael i sicrhau bod yr 
Arweiniad newydd ar 
Arfarnu Trafnidiaeth 
Cymru yn cael ei ddeall 
yn gyffredinol, ac yn cael 
ei roi ar waith gan gyrff 
cyhoeddus, a 
chontractwyr sy’n 
gweithio ar eu rhan 
 
 

Cytuno - Mae Llywodraeth 
Cymru eisoes yn gweithio gyda 
swyddfa Cenedlaethau’r Dyfodol 
i ddatblygu rhaglen o sesiynau 
cymorth i sicrhau bod y pecyn 
cymorth yn cael ei ddeall a’i 
fireinio lle y bo angen. 
 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 
 
 

Cynhelir gweithdai ar gyfer 
defnyddwyr WelTAG gyda sesiynau o 
sut i ddefnyddio gofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i 
asesu ymyriadau trafnidiaeth yng 
Nghymru.  Rydym yn ystyried ar hyn 
o bryd pa feysydd o’r canllawiau y 
dylem ganolbwyntio arnynt wrth 
ddarparu cymorth pellach.   

14 Mae’r Pwyllgor yn 
awyddus i sicrhau y dylai 
pob prosiect ffyrdd 
newydd fod yn agored i 
gael ei herio er mwyn 
sicrhau bod Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol wedi cael ei 

Cytuno - Mae Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru 2017 yn 
cynnwys yr arferion gorau ar 
gyfer datblygu, arfarnu a 
gwerthuso ymyriadau 
trafnidiaeth arfaethedig yng 
Nghymru. Mae’r pecyn cymorth 
wedi’i ddatblygu gan Lywodraeth 

Nid oes angen 
unrhyw gyllid 
ychwanegol 
heblaw’r cyllid 
hwnnw a 
nodwyd eisoes 
yn y gyllideb 
gyfredol. 

Mae WelTAG 2017 yn cael ei 
ddefnyddio ar hyn o bryd i ddatblygu, 
gwerthuso ac arfarnu Astudiaeth 
Trafnidiaeth Llandeilo.  Cafodd dau 
ymgynghorydd eu penodi ym mis 
Hydref 2017 i gynnal cam 1, sydd 
bellach wedi’i gwblhau.  Arweinodd 
hyn at nodi rhestr hir o 42 o opsiynau.    
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chymhwyso’n drwyadl yn 
y cynllun. Os yw’r 
Arweiniad ar Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru yn 
cael ei ddilyn, dylai hyn 
ddigwydd yn ystod pob 
cam. Dylai Llywodraeth 
Cymru archwilio 
detholiad bach o 
brosiectau i asesu i ba 
raddau y mae hyn yn 
digwydd, ac adrodd yn ôl 
wrth y Pwyllgor ymhen 
12 mis. 
 

Cymru i sicrhau bod arian 
cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi 
mewn ffordd sy’n sicrhau ei fod 
yn manteisio i’r eithaf ar lesiant 
Cymru, fel y nodwyd yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(Cymru) 2015 ac i gyflawni 
gweledigaeth y Ddeddf o’r 
Gymru rydym ei heisiau. 
 
Bydd Llywodraeth Cymru yn 
adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ymhen 
12 mis ar y cynnydd a wneir yn 
erbyn cynlluniau ffyrdd newydd a 
ddatblygwyd ers i’r Arfarnu 
Trafnidiaeth Cymru 2017 ddod i 
rym.  
 
 
 
 

 
 

 
Cafodd y rhestr ei lleihau i restr fer o 
11 sydd wedi’u datblygu i gam 2.  
Roedd hyn yn seiliedig ar eu gallu i 
ddatrys y broblem, i ba raddau y 
maent yn cyd-fynd ag amcanion lleol 
a rhanbarthol, yr effaith bositif sy’n 
gysylltiedig â llesiant, cyflawni, 
cydnerthedd mewn ansicrwydd a’r 
posibilrwydd o newid hirdymor.    
 
Dechreuodd Cam 2 ym mis Hydref 
2018 ac mae yn agos at gael ei 
gwblhau, fis Ebrill 2020 gyda’r bwriad 
o ddechrau Cam 3 WelTAG ym mis 
Mehefin/Gorffennaf 2020. 
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