
 

 

 

Cyfarfod: Grŵp Ymgynghorol Aelodau Cabinet Trafnidiaeth Dyddiad

:  

20.05.2019 

 

Yn bresennol: 

Cyng. David A Bithell, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam; Cyng. Carolyn Thomas, Cyngor Sir y Fflint; Cyg. Donald 

Milne, Cygor Bwrdeistref Sirol Conwy; Cyng. Gareth Griffith, Cyngor Gwynedd; Cyng. Brian Jones, Cyngor Sir 

Ddinbych; Cyng. Bob Parry Cyngor Sir Ynys Môn.  

 

Yn mynychu: 

Darren Williams, Stephen O Jones, Tony Ward, Dafydd Wyn Williams, Geraint Edwards, Huw Percy, Iwan Prys Jones 

Iwan Evans, Vera Jones (Cyngor Gwynedd) rhan 

 

Cynhaliwyd yng: 

Nghanolfan Fusnes Conwy @ 1400 

 

Ymddiheuriadau: 

Lawrence Isted, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 

 

Rhif yr Eitem 1 a 2 

Teitl:  Croeso ac Ymddiheuriadau, Datganiadau o Fuddiant 

Sylwadau: Agorodd y Cynghorydd DB y cyfarfod a chroesawodd bawb oedd yn bresennol.  

Nodwyd yr ymddiheuriadau fel yr uchod.  

 

Nid oedd unrhyw ddatganiad o fuddiant.  

Penderfyniad:   

 

Rhif yr Eitem 3 

Teitl:  Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2019 

Sylwadau: Adolygwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Chwefror 2019 

Nid oedd unrhyw faterion yn codi nad oedd rhaglen y cyfarfod yn mynd i'w hystyried. 

 

Penderfyniad:  Derbyniwyd y cofnodion  

 

Rhif yr Eitem 4 

Teitl:  Materion Cyfansoddiadol - Is-fwrdd Cyflawni Trafnidiaeth 

Sylwadau: Ymunodd Iwan Evans a Vera Jones o Gyngor Gwynedd â'r cyfarfod er mwyn egluro prosesau 

llywodraethu'r Bwrdd Uchelgais, rôl Gwynedd fel awdurdod lletya a goblygiadau symud i is-

bwyllgor ffurfiol o'r Bwrdd Uchelgais.  

Ym mis Chwefror 2019 cytunodd y Bwrdd Uchelgais i'r cynnig i sefydlu'r grŵp Aelodau Cabinet 

Trafnidiaeth anffurfiol yn is-bwyllgor ffurfiol o'r Bwrdd Uchelgais. Rhoddodd y broses hon o 

ffurfioli ei rôl statws i'r grŵp a fyddai'n help wrth i'r trafodaethau ynghylch creu Cyd-Awdurdodau 

Trafnidiaeth fynd rhagddynt. 

Pwrpas yr eitem agenda hon oedd trafod y Cylch Gorchwyl cytunedig ac ymarferoldeb sut fyddai'r 

is-bwyllgor ffurfiol yn gweithio dan y strwythur newydd.  

Cynhaliwyd trafodaeth fanwl ar y dogfennau cytunedig yn cynnwys y Cylch Gorchwyl. Nodwyd y 

pwyntiau a ganlyn 

 Roedd y lefel ddirprwyo gyfredol i'r Bwrdd Uchelgais yn gyfyngedig, ond roedd yn cefnogi 

cyflawni'r Weledigaeth ar gyfer Economi'r Gogledd ynghyd â gwaith paratoadol ar gyfer 

Cynllun Twf Gogledd Cymru.  
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 Ymhen amser, byddai gan yr is-bwyllgor rôl allweddol i reoli rhaglen y gwaith o gyflwyno 

arian a glustnodir drwy'r Cynllun Twf. 

 Byddai gan y grŵ p y gallu i wneud argymhellion i'r Bwrdd Uchelgais ynghylch pwerau'r 

dyfodol neu unrhyw ddirprwyo fyddai ei angen er mwyn cyflawni prosiectau trafnidiaeth 

strategol yn y rhanbarth. 

 Roedd Ian Roberts wedi'i enwebu gan y Bwrdd Uchelgais i weithredu fel y cyswllt rhwng 

y grŵ p a'r Bwrdd Uchelgais.  

 Rhoddid manylion am y broses i ddatrys unrhyw bleidlais ddiddatrys yn y grŵp yn y Cylch 

Gorchwyl. 

 Nodwyd y protocolau sydd wedi'u nodi yn y cytundeb llywodraethu ar gyfer y Bwrdd 

Uchelgais. Yn benodol, roedd y gofyn i bapurau'r cyfarfod gael eu hanfon i grŵp 

swyddogion mewn pryd i sicrhau y caiff unrhyw faterion eu datrys, wedi'u diffinio. Gallai 

hyn naill ai fod drwy ddosbarthu am sylwadau neu gellid trefnu cyfarfod swyddogion pe 

byddai angen.  

 Byddai amserlen o gyfarfodydd gyda rhaglen waith tymor hir yn cael eu datblygu.  

 Roedd cefnogaeth ar gyfer cynnal cyfarfodydd ar hap i aelodau, fodd bynnag, cynghorwyd 

y grŵ p i fod yn wyliadwrus ynghylch sefydlu cyfarfodydd anffurfiol. 

 Roedd cefnogaeth i barhau â'r cyfarfodydd yn y lleoliad cyfredol.  

 Roedd cyllideb y Bwrdd Uchelgais yn cynnwys adnoddau digonol i ddarparu 

ysgrifenyddiaeth, cyngor cyfreithiol a chefnogaeth arall.  

 Ar sail y trafodaethau, byddai Gwynedd fel yr awdurdod lletya yn ystyried ail-ddrafft o'r 

protocolau cyfredol i adlewyrchu rôl y grŵp. Byddai'r rhain yn cynnwys (1) proses i 

gytuno ar agenda yn cynnwys unrhyw briffio ymlaen llaw sydd ei angen (2) cyhoeddi 

papurau a chofnodion gan yr awdurdod lletya, gyda chysylltiadau i awdurdodau eraill (3) y 

mater ffurfiol o hysbysiad penderfyniadau yn union wedi'r cyfarfod. 

 

Penderfyniad:  1. Nodwyd yr adroddiad gan yr Aelodau 

2. Caiff unrhyw newidiadau i'r Cylch Gorchwyl a'r protocolau eu cyfeirio'n ôl i'r grŵp er 

gwybodaeth 

3. Bydd amserlen cyfarfodydd a rhaglen waith hir dymor yn cael eu cyflwyno yn y cyfarfod 

nesaf. 

 

 

Rhif yr Eitem 5 

Teitl:  Cludiant Cyhoeddus 

Sylwadau: Rhoddodd yr aelodau ddiweddariad ar y newidiadau diweddar a wnaed i amserlenni bysiau. 

Nodwyd rhai pryderon ynghylch newidiadau sylweddol a gweithredwyr yn canslo gwasanaethau. 

Roedd hyn yn arwain at aflonyddwch sylweddol i ddefnyddwyr bysiau, costau ychwanegol i 

awdurdodau a nemor ddim diddordeb mewn tendro ar gyfer contractau newydd.  

Nodwyd y cynigion oedd ar y gweill i wella rheolaethau, ond gan fod y ddeddfwriaeth tua 18-24 

mis i ffwrdd, roedd pryderon y gallai difrod sylweddol ddigwydd cyn iddi gael ei gweithredu. 

Amlygodd pob awdurdod y materion a oedd yn effeithio ar wasanaethau. Roedd hi'n glir bod yr 

effeithiau'n anghyson. Ar hyn o bryd, roedd gwasanaethau Sir y Fflint yn dioddef y mwyaf i 

aflonyddwch, ond roedd ardaloedd eraill yn cael eu heffeithio hefyd. Disgrifiwyd y sefyllfa fel 

argyfwng mewn rhai ardaloedd.  

Trafodwyd yr amrywiol brosiectau a oedd ar y gweill ynghylch â'r datrysiadau posib. 

Nodwyd yr arian a gynigiwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi cyflawni rhanbarthol. Er nad oedd 

hyn yn ddigonol i roi adnoddau iawn i'r holl waith a oedd ei angen, roedd yn cynnig cyfle i 

ddechrau gwaith ar rwydwaith bysiau rhanbarthol.  

Yn ystod y drafodaeth, cytunwyd y dylai cynigion gael eu datblygu i sefydlu strwythur rhanbarthol 

gydag adnoddau iawn, a fyddai'n sefydlu rhwydwaith strategol yn y Gogledd a rhaglen i gyflwyno 

partneriaethau o ansawdd ar hyd y rhwydwaith. Yn ogystal, dylai'r cynigion ystyried y gwelliannau 

posib i isadeiledd a fyddai eu hangen.  
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Penderfyniad:   Cytunodd yr aelodau y dylid cynnal cyfarfod ychwanegol i drafod opsiynau cyflawni posib yn y 

dyfodol er mwyn sefydlu rhwydwaith bysiau strategol yn y rhanbarth ac y dylid cyflwyno 

adroddiad ar y cynigion. 

 

 

Rhif yr Eitem 6 

Teitl:  Rhaglen Waith y Dyfodol  

Sylwadau: Trafododd yr aelodau faterion ar gyfer rhaglen waith y grŵp yn y dyfodol. Codwyd yr eitemau a 

ganlyn fel eitemau posib i'w trafod yn y dyfodol 

 Rhwydwaith Bysiau Strategol a phrosiectau cysylltiedig 

 Papur Gwyned - Gwella Trafnidiaeth a chynigion i sefydlu Cyd-Awdurdod(au) 

Trafnidiaeth 

 Datgarboneiddio trafnidiaeth a'r prosiectau peilot a oedd ar y gweill 

 Datblygiadau rheilffyrdd a chyfleoedd ar gyfer integreiddio moddol 

 Strategaeth Trafnidiaeth Cymru / Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol a'r angen i adolygu'r 

Cynllun Trafnidiaeth Lleol a Rhanbarthol 

 Gweithredu parthau 20mya 

 Strategaeth ffyrdd sydd heb eu mabwysiadu 

 Teithio Llesol 

 Ansawdd Aer ac effaith ar rwydweithiau trafnidiaeth.  

Cytunodd Cyng. David Bithell i ddosbarthu papur ar gynnydd gyda Theithio Llesol  

 

Penderfyniad:   Nododd yr aelodau'r diweddariad gan wneud cais am raglen waith hir dymor yn y 

cyfarfod nesaf 

 

Rhif yr Eitem 7 

Teitl Unrhyw Fater Arall 

Sylwadau Ni chodwyd unrhyw fater pellach.   

  

 

 

Cyfarfod Nesaf: 0930 ar 23 Medi 2019 yng Nghanolfan Fusnes Conwy, Cyffordd Llandudno 

Gyda chyfarfod ychwanegol ym mis Mehefin / Gorffennaf i'w gadarnhau 

 

 


