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Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   
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Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
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Caerdydd 
CF99 1NA  

15 Awst 2019 

Annwyl Janet, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 17 Gorffennaf yn gofyn fy marn ynghylch deiseb a ddaeth i 
law'r pwyllgor yn galw am wahardd y defnydd o fyrddau A ar gyfer hysbysebu yng Nghymru. 

Yng Nghymru, mae gennym ddeddfwriaeth y gall awdurdodau lleol ei defnyddio i symud 
rhwystrau ar y briffordd. Er enghraifft, dan Adran 130 y Ddeddf Priffyrdd, dyletswydd yr 
awdurdod priffyrdd yw gorfodi a diogelu hawliau'r cyhoedd i ddefnyddio a mwynhau'r 
briffordd. Mae holl awdurdodau lleol Cymru yn awdurdodau priffyrdd. Hefyd, dan Adran 137 
y Ddeddf, mae'n drosedd i rwystro teithio rhydd ar y briffordd yn fwriadol.  

Nid wyf yn argyhoeddedig bod digon o dystiolaeth i awgrymu bod angen camau penodol a 
phellach ar lefel genedlaethol. Mewn achosion lle caiff byrddau A eu defnyddio yn 
anghyfrifol, gellir ymdrin â'r rhain ar lefel leol a thrwy orfodi’r rheoliadau presennol.  

Mae Anabledd Cymru wedi cael arian grant o £537k dros y tair blynedd 2017-20 o'r Grant 
Cydraddoldeb a Chynhwysiant i weithredu fel y corff sy'n cynrychioli pobl anabl a'u 
sefydliadau yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys gweithio gyda Llywodraeth Cymru a chyrff 
cyhoeddus eraill i sicrhau bod barn pobl anabl yn cael ei chlywed. Mae Anabledd Cymru yn 
eistedd ar nifer fawr o'n grwpiau rhanddeiliaid a gofynnir iddynt yn aml i gynghori ar 
ddogfennau ymgynghori Llywodraeth Cymru.  
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Bydd y Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl, y mae'r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn ei 
Gadeirio, yn ystyried y mater hwn yn eu cyfarfod nesaf yn ystod yr hydref. 
 
Yn gywir,  

 
Julie James AC/AM 
Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol 
Minister for Housing and Local Government  


