
 

CABINET CYNGOR GWYNEDD 

 

 

Adroddiad i gyfarfod Cabinet Cyngor Gwynedd 

 
Y PENDERFYNIAD A GEISIR 

 

Fod y Cabinet yn: 

 Penderfynu mabwysiadu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

 Dirprwyo’r hawl i Bennaeth Adran Amgylchedd i wneud  addasiadau  ansylweddol i’r 

ddogfen cyn ei chyhoeddi. 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

RHESYMAU DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD 

 

Mae Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol i 

baratoi a chyhoeddi ac adolygu'r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT). Pwrpas y CGHT yw 

gosod fframwaith ar gyfer  blaenoriaethu, rheoli a gwella’r rhwydwaith  hawliau tramwy. 

1. CEFNDIR 

1.1 Mabwysiadwyd CGHT gwreiddiol Cyngor Gwynedd yn 2007 ac yn 2016 cyhoeddwyd 

canllawiau newydd gan Lywodraeth Cymru i Awdurdodau Lleol ar gyfer adolygu’i CGHT. 

Mae cefndir i’w gael yn yr adroddiad i’r Pwyllgor Craffu, Atodiad A. 

1.2 Mae gofyn statudol i ymgynghori  ar yr adolygiad ac mae hyn yn cynnwys ystod o fudd-

ddeiliaid, awdurdodau a’r cyhoedd. Er bod peth oedi gyda’r gwaith o baratoi’r 

adolygiad cafodd drafft terfynol ei gymeradwyo gan Bwyllgor Craffu Cymunedau ar 

4ydd o Dachwedd 2021 i’w ddefnyddio ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus.                                              

1.3 Adroddwyd ar ganlyniad yr ymgynghoriad  i’r Pwyllgor Craffu ar y 27ain o Hydref 2022. 

Mae canlyniadau'r ymgynghoriad  wedi eu crynhoi yn yr Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu ac 

yn cael eu dadansoddi yn gyflawn  yn Atodiad 2 -Adroddiad Canlyniadau Ymgynghoriad 

Cyhoeddus ac yn Atodiad 3 - Ymatebion ac argymhellion yn dilyn ymatebion i’r holiadur. 

 

1.4 Penderfyniad  y  Pwyllgor  Craffu oedd  i : 

 Dderbyn yr  adroddiad ac i ymgorffori mwy o wybodaeth yn y CGHT o ran 

gwirfoddolwyr a materion mynediad i bawb. 

 

 Argymell i’r Cabinet i fabwysiadu’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy. 

1.5 Mewn ymateb i sylwadau’r Pwyllgor Craffu addaswyd yr Adrannau perthnasol mewn 

perthynas â Gwirfoddolwyr (Adran 2.13 ) a “Mynediad i bawb”  ( Adran 4.5) 

Dyddiad y cyfarfod: 22 Tachwedd 2022 

Aelod Cabinet: Y Cynghorydd Dafydd Meurig- Aelod Cabinet Amgylchedd 

Swyddog Cyswllt: Dafydd Williams, Pennaeth Amgylchedd 

Pwnc: Mabwysiadu’r  Cynllun Gwella Hawliau Tramwy  

  



 
 

2. Adnoddau  

2.1 Mae llawer o’r meysydd gwaith y cyfeirir atynt yn y Datganiadau Gweithredu eisoes yn 

derbyn sylw gan y Gwasanaeth   o fewn cyllidebau ac adnoddau presennol. Ychwanegir 

at gyllidebau craidd drwy sicrhau grantiau a gweithio mewn partneriaeth ag 

awdurdodau ac  asiantaethau eraill. Rhagdybir bydd y CGHT  yn cael ei weithredu o fewn 

lefelau adnoddau presennol ynghyd a grantiau. 

2.2 Mae cymal 3.3 o’r Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu yn argymell dylid  blaenoriaethu’r 

Datganiadau Gweithredu isod gan mae’r  meysydd hyn sy’n gosod sylfaen i 

weithdrefnau’r Gwasanaeth. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Deddf Cydraddoldeb 2010 

3.1 Mae gofyn statudol i baratoi ac ystyried canfyddiadau asesiad o effaith o safbwynt 

cydraddoldeb wrth baratoi’r Cynllun yn unol â gofynion Deddf Cydraddoldeb 2010.  

Rhaid talu sylw dyledus i’r angen i : 

 diddymu gwahaniaethau anghyfreithiol 

 hyrwyddo  cyfle cyfartal 

 meithrin perthnasau da ar sail y nodweddion gwarchodedig. 

3.2 Gan fod  gosod cyllideb yn disgyn o fewn  penderfyniadau  all eu hystyried yn strategol, 

maen ddyletswydd i roi sylw dyledus i weithredu  mewn modd  sydd wedi ei  ddylunio i 

leihau  anghydraddoldebau sydd yn  deillio  o anfantais  economaidd -gymdeithasol. 

3.3 Paratowyd asesiad Effaith ar Nodweddion Cydraddoldeb, y Gymraeg ac anfantais 

Economaidd -Gymdeithasol. Atodir yr asesiad yn Atodiad B.  

3.4 Nid yw’r asesiad ar y Cynllun yn canfod unrhyw effaith fyddai’n cyfiawnhau gwyro oddi 

wrth yr argymhelliad a rhagwelir elfennau fyddai ag effaith positif. 

 

4. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)2015 

4.1 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ynglŷn â gwella llesiant 

cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’r Ddeddf yn 

gosod dyletswydd llesiant ar gyrff cyhoeddus sydd wedi ei anelu at gyflawni 7 o nodau 

llesiant sef Cymru sydd yn llewyrchus, gydnerth, iachach, mwy cyfartal gyda  

chymunedau cydlynus a diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu ac sy’n gyfrifol  a 

lefel bud eang. Gan ddal sylw at y cyd-destun, mae’r  argymhellion  yn gydnaws a’r 

dyletswyddau yma. 

5. Crynodeb 

5.1 Mae’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy yn arf pwysig yn y gwaith o gynnal a gwella’r 

rhwydwaith hawliau tramwy ac asedau mynediad eraill mae’r Cyngor yn gyfrifol 

amdanynt. 

5.2 Mae’r Cynllun wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Craffu  Cymunedau ac wedi bod yn 

destun ymgynghoriad cyhoeddus. Ystyrir felly bod y CGHT wedi ei baratoi yn unol â’r 

gofynion statudol ac argymhellir ei fod yn gymwys i fabwysiadu. 

 

 

Datganiad Gweithredu Blaenoriaeth uchel  Cyfnod   

3b . Diweddaru dogfen Polisïau Hawliau Tramwy er mwyn 

adlewyrch lefelau adnoddau presennol a newidiadau mewn 

defnydd tir.  

  

Erbyn Hydref 23  

c. “Ail asesu categorïau  llwybrau  i greu rhwydwaith sy’n 

adlewyrchu’n well  anghenion cymunedau’r Sir. “  

  

Y cam cyntaf fydd  sefydlu 

a threialu  trefn weithio cyn 

diwedd 2023 



 
Barn y swyddogion statudol 

 

 

Y Swyddog Monitro:  Mae’n amlwg fod yr argymhelliad yn yr adroddiad yn deillio o broses drylwyr 

o ymgynghori a chraffu er cyrraedd y Cabinet.  Rwy’n fodlon gyda priodoldeb yr adroddiad 

 

 

Y Pennaeth Cyllid: Mae gofyn statudol i baratoi a mabwysiadu Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 

ac rwyf yn fodlon fod yr adroddiad a’r cynllun drafft yn cwrdd â’r gofyn.  Er fod y Cynllun yn 

amlygu’r anghenion ariannol er mwyn cyflawni’r dyheadau’r Cynllun, rwyf yn fodlon na fyddai 

mabwysiadu’r cynllun yn creu ymrwymiad gwario uniongyrchol ychwanegol.  Wrth gwrs, os bydd 

angen adnoddau ychwanegol er mwyn gwireddu rhai o’r camau gweithredu, bydd rhaid unai 

chwilio am grantiau ychwanegol neu ail-gyfeirio adnoddau o fewn yr Adran. 

 

 
 

 
Atodiadau 

 

Atodiad A:   Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu 27 Hydref 2022  yn cynnwys yr Atodiadau                        

canlynol : 

 

 Atodiad 1 - Y CGHT (gydag addasiadau yn unol â chais y Pwyllgor Craffu) 

 Atodiad 2 - Adroddiad canlyniad ymgynghoriad cyhoeddus, Haf 2022 

 Atodiad 3 - Ymatebion yr holiadur i’r 7 cwestiwn a ofynnwyd   

                          

Atodiad B:  Asesiad Effaith Cydraddoldeb.  

 


