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Annwyl Russell 
 
Rwy'n ysgrifennu atoch i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am argymhelliad 14 yn adroddiad 
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ar Gyflwr y Ffyrdd yng Nghymru.  
 
Mae fy swyddogion wedi bod yn gweithio gyda defnyddwyr ar nifer o astudiaethau er mwyn 
helpu i roi WelTAG 2017 ar waith ac maent wedi nodi themâu allweddol lle mae angen rhagor 
o gymorth a chanllawiau ar ddefnyddwyr WelTAG. Mae canllawiau atodol wrthi'n cael eu 
drafftio ar ymgysylltu ac ymgynghori a hefyd ar sut i gymhwyso Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 
Dyfodol yn ystod pob cam o'r broses. 
 
Mae swyddogion wrthi ar hyn o bryd yn ystyried y cynlluniau y bwriedir cynnal archwiliad 
WelTAG arnynt, ac maent hefyd yn ystyried natur yr archwiliad hwnnw. Gwnaethom gynnal 
dau weithdy ar WelTAG yn ddiweddar, a daeth nifer dda o bobl i'r gweithdai hynny. Diben y 
gweithdai oedd dod â defnyddwyr WelTAG at ei gilydd i drafod eu profiadau ac enghreifftiau 
o'r arferon gorau. Rydym yn bwriadu sefydlu Cymuned Ymarfer WelTAG a chynnal rhagor o 
weithdai a sesiynau hyfforddi fel y bo modd cynnig cymorth parhaus i ddefnyddwyr a rhannu'r 
hyn a ddysgir ac arferion gorau. 
 
Ers i WelTAG 2017 gael ei gyhoeddi, rydym wedi dechrau newid i ffordd o weithio sy'n 
seiliedig ar goridorau/ardaloedd yn ystod camau cynnar arfarniad.  Er enghraifft, y Fframwaith 
sy'n cael ei ddatblygu ar gyfer Gwella'r Metro, sy'n mabwysiadu ffordd o weithio sy'n seiliedig 
ar goridorau wrth ystyried ymyriadau ym maes trafnidiaeth yn ardal Metro De Cymru.  
 
Gan gydnabod bod astudiaethau a chynlluniau wrthi'n cael eu cynnal a'u datblygu pan 
gyhoeddwyd WelTAG 2017, gwnaethom gyhoeddi canllawiau atodol ar drefniadau pontio 
ochr yn ochr â phrif becyn cymorth WelTAG 2017. Mae'n ofynnol o dan y canllawiau pontio i 
gynlluniau a oedd eisoes yn cael eu rhoi ar waith drwy WelTAG 2008 newid i WelTAG 2017 
yn ystod cam priodol o'u datblygiad. Mae hyn yn cynnwys ystyried a oes angen diweddaru 
camau sydd wedi'u cymryd eisoes er mwyn ystyried y ddeddfwriaeth a'r polisïau diweddaraf, 
gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
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Mae WelTAG 2017 yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i ddatblygu, i arfarnu ac i werthuso 
Astudiaeth Trafnidiaeth Llandeilo. Penodwyd dau ymgynghorydd ym mis Hydref 2017 i 
ymgymryd â cham 1, sydd bellach wedi'i gwblhau. Arweiniodd y gwaith hwnnw ar restr hir o 
42 o opsiynau. Ar sail yr opsiynau hynny, lluniwyd rhestr fer o 11 a fyddai’n mynd yn eu blaen   
i gam 2. Fe'u dewiswyd ar sail eu gallu i ddatrys y broblem, a oeddent yn cyd-fynd ag 
amcanion lleol a rhanbarthol, a fyddent yn cael effeithiau cadarnhaol ar draws pob agwedd 
ar lesiant, a fyddai modd eu cyflawni, a fyddent yn gadarn yn wyneb ansicrwydd, ac a fyddent 
yn sbarduno newid hirhoedlog. Aed ati wedyn ym mis Mai 2018 i benodi ymgynghorwyr i 
ddechrau ar gam 2, ac mae'r gwaith hwnnw'n parhau. Cynhelir cyfarfod o'r grŵp adolygu ar 
22 Hydref ac ymgynghoriad arall â'r cyhoedd ar 2 Rhagfyr. Bydd hynny'n ein galluogi i 
benderfynu ar un neu ddau opsiwn o'r rhestr fer a fydd yn mynd yn eu blaen i gam 3, sydd i 
fod i ddechrau yn gynnar ym mis Ionawr 2020.  
 
Yn gywir  
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