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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Ebrill ar ran y Pwyllgor Deisebau ynghylch deiseb P-06-
1275 Yn galw ar y Llywodraeth i ailystyried ei phenderfyniad i dynnu'n ôl o gynllun ffordd osgoi 
Llanbedr. 

Yr wyf yn llwyr sylweddoli bod teimladau cryf yn y gymuned leol, ond ni fyddaf yn newid fy 
mhenderfyniad ar y mater hwn. Yr wyf wedi bod yn gwbl glir ynglŷn â'r argyfwng hinsawdd yr 
ydym yn ei wynebu, y targedau beiddgar a nodir yn Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a'r angen 
i roi’r gorau’n raddol i wario arian ar brosiectau sy'n annog mwy o bobl i yrru gan fuddsoddi 
yn hytrach mewn dewisiadau amgen gwirioneddol a chynaliadwy sy'n cynnig dewis ymarferol 
i bobl.  

Ar 10 Chwefror, cyhoeddais hefyd Datganiad Ysgrifenedig: Adolygiad Ffyrdd − Adroddiad 
Cychwynnol a Chomisiwn Trafnidiaeth Gogledd Cymru (Adolygiad o Gyffyrdd 14-16 ar yr 
A55) (10 Chwefror 2022) | LLYW.CYMRU gan nodi y byddai Comisiwn Trafnidiaeth Gogledd 
Cymru yn cael ei sefydlu, dan arweiniad yr Arglwydd Burns, a fydd yn gyfrifol am fabwysiadu 
dull a arweinir gan dystiolaeth i ddatblygu argymhellion ar gyfer atebion trafnidiaeth 
integredig, aml-foddol. Bydd yr adolygiad blwyddyn o hyd yn datblygu argymhellion ar gyfer 
teithio ar y ffyrdd, y rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol ledled y gogledd.   

Rwy'n sylweddoli bod pobl yn awyddus i weld bod camau’n cael eu cymryd er mwyn mynd i'r 
afael â'r problemau traffig yn Llanbedr ac mae fy swyddogion wrthi'n gweithio gyda Chyngor 
Sir Gwynedd a Trafnidiaeth Cymru ar y camau nesaf i ystyried opsiynau trafnidiaeth 
gynaliadwy.  Bydd digwyddiadau ymgysylltu â'r gymuned yn cael eu hysbysebu ymlaen llaw 
i sicrhau bod pawb sydd â diddordeb yn lleol yn cael cyfle i roi eu barn. 
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Mae Maes Awyr Llanbedr yn parhau i fod yn ased allweddol o fewn y rhanbarth, ac yn bwysig 
ar lefel Cymru a'r DU.  Fe'i nodir fel ased allweddol a all gefnogi'r gwaith o ddatblygu 
technolegau hedfan a gofod at y dyfodol, gan hwyluso amgylchedd ac economi gynaliadwy.  
Gallai hedfan yn y dyfodol (gan gynnwys awyrennau heb allyriadau sero ac awyrennau 
allyriadau isel) a thechnolegau gofod greu swyddi o ansawdd uchel ym maes STEM sy'n 
talu'n dda mewn rhanbarth gwledig lle mae cydnerthedd economaidd a chyflogau wythnosol 
yn her.   
 
Deallaf pam mae rhywfaint o rwystredigaeth yn y gymuned ynglŷn â'r penderfyniad, a phryder 
am y sefyllfa bresennol. Holl bwrpas yr Adolygiad Ffyrdd yw dechrau'r broses o ymateb i 
broblemau trafnidiaeth heb droi’n awtomatig at adeiladu ffyrdd a gobeithiaf y gall y gwaith y 
gallwn ei wneud gyda'n gilydd yn Llanbedr osod esiampl i gymunedau eraill o ran dod o hyd 
i ateb a all fynd i'r afael â thagfeydd a hefyd y newid yn yr hinsawdd. 
 
Yn gywir,  
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