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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
  

Mae’r adroddiad canlynol yn amlinellu i’r Pwyllgor sut mae’r Cyngor Sir yn rheoli  
 asedau ei Adeiledd Priffyrdd a sut mae'r Gwasanaeth yn bwriadu rheoli ei  
 lwyth gwaith mewn perthynas ag asedau'r Adeiledd Priffyrdd o fewn Rhwydwaith  
 Priffyrdd y Sir. 

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

 
Mae’r adroddiad hwn wedi ei ysgrifennu i helpu’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad i 
ddeall y risgiau yn sgil cyflwr presennol isadeiledd Adeiledd Priffyrdd y Sir, ac i allu 
archwilio ein strategaeth arfaethedig (h.y. Prosiect Ôl-groniad Adeiledd Priffyrdd, sy’n 
brosiect 10 mlynedd.  

 
3.  Beth yw’r Argymhellion? 

 
 Cefnogi ymagwedd y Gwasanaeth i reoli ôl-groniad y gwaith mewn perthynas ag 
asedau’r adeiledd priffyrdd, h.y. y Prosiect Ôl-groniad Adeiledd Priffyrdd. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 

 
 Mae Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol Cyngor Sir Ddinbych yn rheoli 150 o 
bontydd priffyrdd, 53 ohonynt wedi eu rhestru a 6 ohonynt hefyd yn henebion 
cofrestredig.  Maent yn amrywio o 1.5m hyd at 440m.  Hefyd mae’n rheoli 258 o 
geuffosydd sy’n fwy na 0.9m mewn diamedr, dros 300 o furiau cynhaliol a dros 300 o 
Bontydd Hawl i Dramwy Cyhoeddus. Drwy ddefnyddio methodoleg a gytunwyd yn 
genedlaethol nodwyd mai Gwerth eu Hadleoli yn eu Crynswth ar hyn o bryd fyddai 
£313miliwn.  Mae nifer o’r asedau adeiledd o fewn y sir yn gannoedd o flynyddoedd 
oed ac mae angen sylw sylweddol ar nifer ohonynt er mwyn ymdrin â'r risgiau sy'n 
bodoli. 
 
I gyd-fynd â’r safon o fewn y diwydiant mae Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio’r 
arferion a nodir yn “Isadeiledd Priffyrdd a Reoli’r yn Dda: Côd Ymarfer” Grŵp Cyswllt 
Ffyrdd y Deyrnas Unedig er mwyn rheoli ei isadeiledd Adeileddau Priffyrdd.  O’r 



ddogfen hon, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi drafftio ei Gynllun Rheoli Ased Priffyrdd 
ei hun er mwyn diffinio’r safonau lleol yr ydym wedi dewis eu mabwysiadu yn llawn.  
Mae’r Côd Ymarfer yn annog mabwysiadu ymagwedd “Wedi ei Seilio ar Risg” i reoli 
Isadeiledd priffyrdd.  Mae hyn yn cynnwys amrywiad o’r safonau sydd wedi eu 
cytuno'n genedlaethol, a osodir yn Llawlyfr Grwpiau Cyswllt Ffyrdd Prydain, mewn 
meysydd fel Archwilio, ac o ganlyniad mewn cysylltiad â’n partneriaid yn Grŵp 
Pontydd Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru rydym wedi dyfeisio Ymagwedd wedi ei 
Seilio ar Risg i archwilio adeiledd.  Fel canlyniad uniongyrchol mae’r Cyngor nawr yn 
cynnal Archwiliadau Adeiledd sy’n sylweddol lai “Manwl” nac y disgwylid o fewn y 
safonau a gytunwyd yn genedlaethol, gan arbed degau o filoedd o bunnoedd yn 
flynyddol. 
 
Mae’r Gwasanaeth hefyd yn gweithredu fel Awdurdod Cymeradwyaeth Dechnegol, 
sy’n golygu fod y Cyngor yn gyfrifol am sicrhau fod pob cynllun adeiledd priffordd 
newydd yn cael eu cwblhau i safonau’r Undeb Ewropeaidd a bod asesiadau adeiledd 
yn cael eu cynnal yn unol â Safonau Cenedlaethol.  
 
Mae gan bob un o asedau'r Cyngor sydd angen asesiad adeiledd, yn unol â'r 
Safonau Priffyrdd Cenedlaethol, asesiad erbyn hyn. Yn y Deyrnas Unedig mae hyn 
yn golygu fod cerbydau hyd at 40Tunnell mewn pwysau crynswth i ddefnyddio 
rhwydwaith briffyrdd y wlad heb gyfyngiad.  Mae gan Gyngor Sir Ddinbych 30 o 
asedau gydag asesiad Adeiledd is na’r safon. Unwaith mae gan adeiledd adroddiad 
asesu adeiledd gwan mae’n bwysig deall beth yw'r rheswm am hynny a beth yw'r 
cam gweithredu gorau. Yn dilyn yr arfarniad hwnnw fe nodwyd fod angen cyfyngiad 
pwysau bellach ar 20 ased. Mae’r Cyngor hefyd yn defnyddio’r wybodaeth hon i 
gynorthwyo symudiad llwyth anarferol yn ddiogel ar draws y wlad ac mae 
hysbysiadau o symudiadau o’r fath yn cael eu monitro’n ddyddiol.  Bydd y 
gorchmynion cyfyngiadau pwysau ffurfiol yn helpu i roi gorfodaeth ar symudiadau 
llwyth anarferol. 
 
Mae’r prosiect Ôl-groniad yn cynnwys ymdrin â diffygion DIFRIFOL mewn dros 60 o 
asedau sydd ar draws y wlad.  Os yw’r holl risgiau presennol yn cael eu gwireddu, 
yna gallai gwerth y gwaith hwnnw, os yw’n cael ei atgyweirio i fod yn union yr un fath 
fod yn fwy na £14miliwn. Mae’n bwysig cydnabod nad y ffigwr gronnol gyfan ar gyfer 
yr Isadeiledd Adeiledd Priffyrdd cyfan yw hyn ond y rhai sy’n golygu risg o gyfyngiad 
i’r briffordd neu ei gau o fewn y deng mlynedd nesaf.   
 
Drwy ddefnyddio barn beirianyddol, derbyn rhai cyfyngiadau pwysau/lled, a gwella pa 
mor effeithiol rydym yn darparu ein gwasanaethau, yna'r buddsoddiad cyfalaf yr 
amcangyfrifir sydd ei angen i ymdrin â'r risgiau presennol sy'n ymwneud ag asedau 
Ôl-groniad Adeiledd y Priffyrdd yw £6.059miliwn.  Mae Adeileddau Priffyrdd yn 
tueddu i fod yn asedau sy’n para’n hir ac ystyrir y gellir gwneud y gwaith hwn dros 
gyfnod o 10 mlynedd. Yn wir, mewn nifer o achosion, mae’n well ac yn aml yn 
ddefnydd llawer mwy cost effeithiol o arian i gymryd nifer o flynyddoedd i gwblhau 
pob prosiect, gan y gall hen adeiledd carreg gymryd sawl blwyddyn i sychu. 
 
Mae cyllideb y prosiect yn gofyn am nifer o dechnegau arbed arian.  Mae’r rhain yn 
cynnwys “Peirianneg Gwerth”.  Felly yn hytrach nac ailadeiladu elfen sy'n methu 
bydd datrysiadau eraill yn cael eu canfod.  Bydd y technegau hyn yn cynnwys 
adeiladu bwtresi, gosod platiau pattress ayb.  Hefyd rydym yn bwriadu recriwtio 



arolygwyr a gyflogir yn uniongyrchol i sicrhau nad ydym mwyach yn talu cyfraddau 
ymgynghoriaeth ar gyfer gwaith arferol sy’n rhagweladwy ac y gellir ei wneud yn 
hawdd drwy ddefnyddio staff wedi eu hyfforddi’n fewnol. 

 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  

Mae sicrhau priffyrdd “Agored a Diogel” yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol drwy gynorthwyo datblygiad yr economi leol a gwella ein ffyrdd.  Hefyd 
bydd y Prosiect Ôl-groniad yn galluogi’r cyngor i ddangos i’r cwsmeriaid sut mae'n 
cyflwyno arbedion effeithlonrwydd a gwella gwasanaethau. 

 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 

 
Bydd gweithredu Prosiect Ôl-groniad Adeiledd Priffyrdd yn golygu mwy o adnoddau.  
Disgwylir y bydd yn cynyddu cyllideb Refeniw Adeileddau Priffyrdd yn flynyddol o’r 
£145,000 presennol i £245,000. Hefyd disgwylir i’r hyn mae Adeileddau Priffyrdd yn 
ei dderbyn o gyllideb Cyfalaf Bloc Priffyrdd i gynyddu i £320,000 y flwyddyn, am 
gyfnod y Prosiect Ôl-groniad sef 10 mlynedd.  Yn olaf, bydd angen £2.86miliwn yn 
ychwanegol o arian cyfalaf i gwblhau’r prosiect, eto dros gyfnod o ddeng mlynedd, a'r 
elfen hon o'r prosiect oedd testun Cais Cyfalaf i'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn 
Rhagfyr 2016. Mae taenlen ynghlwm i ddangos dadansoddiad o’r arian a’r prosiectau 
o fewn y Prosiect Ôl-groniad.  

 
Er mwyn cynorthwyo gweithredu’r prosiect y bwriad yw recriwtio tri aelod ychwanegol 
o staff.  Bydd prentis adeiladu ychwanegol yn cael ei recriwtio i gynorthwyo 
gweithredu’r Prosiect Ôl-groniad a’r gwaith Cynnal a Chadw Ataliol sydd wedi ei 
gynllunio hefyd.  Bydd Prentis arall yn cael ei recriwtio i gynorthwyo o ran archwilio 
ein hasedau a'r ychwanegiad olaf fydd rôl ddeuol Goruchwyliwr/Arolygydd.  Ar ôl 
recriwtio’r staff ychwanegol hyn bydd y tîm o weithwyr adeiladu yn gyfystyr â 3 mewn 
nifer a byddant yn cael eu cyflogi i weithio’n uniongyrchol ar Adeileddau Priffyrdd o 
ganol Mawrth hyd ganol Tachwedd bob blwyddyn ac yna byddant ar gael i dderbyn 
secondiad i’n timau Strydwedd i gynorthwyo yn eu gweithgareddau gaeafol.  Bydd y 
staff ychwanegol hefyd yn galluogi codi’r nifer o arolygwyr sy’n cael eu cyflogi’n 
uniongyrchol o 1 i 3. Bydd cynnal mwy o archwiliadau "mewnol” yn rhyddhau mwy o 
arian o’n cyllideb Ymgynghoriaeth i'w wario ar gynnal a chadw a gwaith cyfalaf yn y 
dyfodol, ac mae hyn yn rhan bwysig o'n strategaeth ddeng mlynedd. 

 
Fel Awdurdod Priffyrdd mae dyletswydd statudol ar y Cyngor i gynnal ei briffordd 
gyhoeddus, o dan Ddeddf Priffyrdd 1980, h.y. mae’n rhaid iddo fod yn "Addas i’r 
Diben”.  

 
Gall cyfyngiadau pwysau a chau ffyrdd gael effaith gwirioneddol ar y boblogaeth 
gyhoeddus yn nhermau ymateb i argyfwng, niwed economaidd a cholli'r gallu i 
gystadlu.  Hefyd gall yr amgylchedd ddioddef niwed wrth i lwybrau dargyfeirio hir gael 
ei dilyn, gan gynyddu llygredd i’r atmosffer.  Bydd gweithredu’r Prosiect Ôl-groniad yn 
galluogi i’r rhan fwyaf o’r cyfyngiadau pwysau i gael eu symud, a lleihau’r nifer o 
gyfyngiadau pwysau yn y dyfodol yn sylweddol. 

 



7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho adroddiad 
yr Asesiad o Effaith ar Les oddi ar y wefan, a dylai gael ei gynnwys fel atodiad 
i'r adroddiad hwn 

 
Bydd cynnal y rhwydweithiau priffyrdd presennol yn cynorthwyo gyda:  

 Cynnal cysylltiad diwylliannol. 

 Cynnal llwybrau mewn argyfwng. 

  

 Amddiffyn yr hyder economaidd o fewn y gymuned 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

  
Mae nifer o ymgynghoriadau cyhoeddus wedi eu cynnal dros y 6 mis diwethaf gyda 
chymunedau lleol i asesu effaith lleol y cyfyngiadau pwysau arfaethedig ar 20 o 
bontydd a muriau cynhaliol.  

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Bydd gwariant arfaethedig a nodir yn yr adroddiad yn cael a dylai gael ei gynnwys o 
fewn naill ai dyraniadau cyfalaf presennol neu cyllideb refeniw yr Adran Priffyrdd a’r 
Amgylchedd ar gyfer 2017/18. Fodd bynnag, gall yr ymrwymiad effeithio ar allu’r 
gwasanaeth i wneud arbedion effeithlonrwydd gofynnol yn y dyfodol, a thrwy hynny 
yn arwain at yr angen i ganfod rhagor o arbedion o fewn y gwasanaeth er mwyn 
diwallu targedau arbedion y cyngor. 

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  

Mae nifer o risgiau yn gysylltiedig â gweithredu prosiect o’r fath: 

 Y cyfnod o amser ac a fydd arian yn parhau.  Gan y gall nifer o’r prosiectau gymryd 
rhai hafau i’w cwblhau, ni ellir gwarantu sicrwydd cyllidebau.  Mae methu parhau â 
phrosiect penodol sydd wedi ei ddechrau yn golygu fod bron yr holl arian sydd eisoes 
wedi ei wario yn cael ei wastraffu, oherwydd heb gwblhau briff y prosiect cyfan, yna 
ni fydd y budd a ddymunwyd yn cael ei gyflawni a bydd y risgiau'n parhau. 

 Y cyfnod o amser ac a fydd staff yn parhau.  Wrth ymdrin â phrosiect hir mae’n 
bwysig cadw Gwybodaeth Fel yr Adeiledir a bod arferion rheoli prosiect da yn cael eu 
dilyn.  Bydd hyn yn galluogi trosglwyddo llyfn os oes symudiadau staff yn y dyfodol, 
drwy gydol cyfnod 10 mlynedd y prosiect. 

 Gweithio dros ddŵr.  Mae gweithio dros sianeli dŵr yn golygu mai dim ond yn ystod 
misoedd yr haf y mae’n ddoeth i weithio yn y rhan fwyaf o achosion, ac mae hyn 
felly’n lleihau’r cyfnod o amser sydd ar gael yn ystod un flwyddyn ac felly’n cynyddu 
costau gosod adnoddau/tynnu adnoddau. 

 Bydd angen caniatâd ar gyfer y rhan fwyaf o’r gwaith ac felly mae blaen gynllunio yn 
hynod bwysig i sicrhau fod cyrff fel CADW a Cyfoeth Naturiol Cymru yn cael amser 
digonol i wneud eu gweithgareddau, cyn i’r cyllidebau adeiladu gael eu gosod.  

 Perchnogion trydydd parti.  Mae rhai pontydd yn eiddo i berchnogion trydydd parti, 
tra bod angen mynediad i dir trydydd parti ar brosiectau eraill.  Fel yr Awdurdod 



Priffyrdd, mae Cyngor Sir Ddinbych yn wynebu risg os yw’r trydydd parti yn 
mabwysiadu ymagwedd o wrthdaro. 

 Rheoli Traffig Dros Dro.  Mae angen i'r gwaith gael ei wneud mewn dull sy’n ystyried 
defnyddiwr y Briffordd gan geisio cadw unrhyw ymyrraeth ar y traffig i’r lefel isaf.  

 Mae’n bosib nad yw’r defnydd o Gontractau Tymor am hyd cyfan y prosiect yn 
darparu’r gwerth gorau am arian o ystyried hyd y prosiect o ran amser, felly byddai 
angen drafftio protocol caffael addas i ystyried yr amserlen aml brosiect ddeng 
mlynedd.  

 Mae rhai prosiectau yn gofyn am staff gyda sgiliau, a gall eu harbenigedd fod yn brin.  
Mae methu cael y sgiliau hyn pan fo angen yn golygu y gellir bod risg i'r rhaglen. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
  

 Deddf Priffyrdd 1980 
 

 Mae Adran 7.2.3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Archwilio ystyried 
unrhyw fater sy’n effeithio ar ardal neu drigolion y Cyngor.  

 
Swyddog Cyswllt: 
Uwch Beiriannydd  Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol  
Ffon: 01824 706745 


