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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad canlynol yn amlinellu pa mor effeithiol yw’r buddsoddiad a 
wnaethpwyd yn ystod y blynyddoedd diweddar i wella cyflwr ffyrdd a beth fydd 
cynnwys y strategaeth arfaethedig o ran rheoli’r cyllid sydd ar gael yn y 
dyfodol i sicrhau’r budd gorau.  

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

Rhoi gwybod i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad am dueddiadau yng nghyflwr y 
ffyrdd ers dechrau’r Cynllun Corfforaethol diwethaf (2012 - 2017), ac i 
ddarparu gwybodaeth am y ffordd y mae’r gwasanaeth yn bwriadu defnyddio’r 
gyllideb sydd ar gael yn ystod cyfnod y Cynllun Corfforaethol nesaf (2017 - 
2022). 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Bod y Pwyllgor yn: 

3.1 darparu sylwadau ac yn cefnogi’r dull a gynigir gan y gwasanaeth i 
gydbwyso’r risg o ffyrdd yn dirywio yn erbyn yr adnoddau ariannol sydd ar 
gael yn ystod 2017-2022; ac yn  

3.2 cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r Effaith ar Les 
(Atodiad 3) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr adroddiad 

 Mae yna 1,416 cilomedr o briffyrdd cyhoeddus wedi eu mabwysiadu yn Sir 
Ddinbych, pob un o wahanol gymeriad a phwysigrwydd ac yn amrywio o 
strydoedd mawr prysur i lonydd gwledig sy’n cysylltu eiddo unigol. Beth bynnag 
eu natur, mae’n ddyletswydd statudol arnom ni i gadw pob un mewn cyflwr 
diogel. Felly mae’n rhaid i’r Cyngor Sir benderfynu sut y mae’n bwriadu rheoli’r 
risg.  

Ers 2012 mae’r Cynllun Corfforaethol yn cynnwys ymrwymiad gan y Cyngor i 
wella cyflwr y ffyrdd yn Sir Ddinbych fel bod gan drigolion ac ymwelwyr Sir 



Ddinbych fynediad i rwydwaith ffyrdd wedi ei reoli’n dda, ac mae cyllid 
sylweddol wedi ei neilltuo er mwyn cadw at yr ymrwymiad hwn. Yn y Cynllun 
Corfforaethol newydd, dan y strategaeth Clymu Cymunedau, mae ymrwymiad 
o hyd i fuddsoddi mewn ffyrdd a phontydd er mwyn cynnal rhwydwaith hyfyw a 
chynaliadwy. 

Mae’r rhwydwaith wedi ei rannu’n bedwar dosbarth ffordd, sef A, B, C a Di-
ddosbarth, gyda’r ffyrdd C a Di-ddosbarth yn cyfrif am y rhan fwyaf o’r ffyrdd 
(cyfanswm o 1,142 cilomedr). Pob blwyddyn rydym ni’n defnyddio Scanner, 
techneg arolygu syml sy’n cael ei asesu’n allanol, i asesu cyflwr yr holl ffyrdd A 
a B a sampl ar hap o hanner y ffyrdd C. Mae canlyniadau’r asesiadau hyn yn 
cyflwyno canlyniadau ar gyfer y Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol ar 
gyflwr ffyrdd. Ers 2011 mae’r dangosyddion hyn wedi dangos gwelliannau 
parhaus yn y tri dosbarth, gydag ond 2.7% o’n ffyrdd A yn y categori ‘gwael’. 
Serch hynny, mae’n dal yn bwysig nodi bod angen ymgymryd â gwaith mewn 
sawl lleoliad ac mae rhywfaint o’r gwaith yma yn golygu buddsoddiad 
sylweddol, heb unrhyw ffynhonnell ariannu amlwg ar eu cyfer. Dylid nodi hefyd 
bod y Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol yn berthnasol i 32% o ffyrdd y 
sir.  

Mae’r 68% arall yn cael eu hasesu yn defnyddio methodoleg arolygu weledol 
gan ein harolygwyr ein hunain, ac ers 2011 mae hyn wedi dangos darlun mwy 
cymhleth. Rydym ni wedi gwella dros 100 o ffyrdd gwaethaf y sir ac felly dylid 
bod modd gweld gwelliant amlwg yn y sgôr cyffredinol. Fodd bynnag, nid 
dyma'r achos. Mewn gwirionedd mae'r sgôr bellach yn 16% yn waeth na’r 
sgôr a gafwyd chwe blynedd yn ôl, sy’n dangos bod sgôr cyfartalog pob ffordd 
bellach yn uwch, h.y. yn waeth. Mae hyn yn dangos bod gennym ni lai o ffyrdd 
mewn cyflwr gwael ond bod gennym ni fwy o ffyrdd yn dirywio. Mae 
dadansoddiad pellach yn dangos bod y dirywiad hwn yn fwy lleol yn hytrach 
nag ar ddarnau hirach o ffyrdd, ac felly gall hyn ein helpu ni ddatblygu 
strategaeth i symud ymlaen, fel y nodir yn ddiweddarach yn yr adroddiad hwn. 
 
O ran ffynonellau ariannu, mae’r gwelliannau hyd yma wedi eu hariannu yn 
bennaf drwy fenthyca darbodus. Am dair blynedd ychwanegwyd at y swm hwn 
gan Lywodraeth Cymru, drwy Fenter Benthyca Llywodraeth Leol, a oedd yn 
hwb mawr. Fodd bynnag, nid yw’r cyllid hwn bellach ar gael i ni. Lwfans cyfalaf 
y sir ar hyn o bryd yw £2.55 miliwn ac mae oddeutu £2.3 miliwn yn cael ei wario 
ar y rhwydwaith ffyrdd. Yn ychwanegol at hyn ceir cyllid refeniw ac mae 
dadansoddiad o hynny ar gael yn Atodiad 1.  

Os yw’r lefelau presennol o wario yn cael ei chynnal yn ystod cyfnod y Cynllun 
Corfforaethol presennol, teimlir y byddai hyn yn arwain at:- 

a) Cynnydd yn y dyraniad cyllideb sydd angen ei wario ar waith cynnal a chadw 
ymatebol er mwyn ymgymryd â'n dyletswyddau statudol  

b) Dirywiad cymedrol yn y cyflwr 

c) Cynnydd yn nifer y mân ddiffygion 

d) Cynnydd yn y nifer posibl o hawliadau gan drydydd parti  

e)  Lleihad tebygol ym modlonrwydd cwsmeriaid a chyflwr y ffyrdd 
 



Mae Atodiad 2 yn cynnwys graff o’r dirywiad tebygol yn seiliedig ar y lefelau 
cyllido presennol.  

 
Drwy ddefnyddio meddalwedd mae’n bosibl dadansoddi effaith y strategaethau 
gwario amrywiol ac mae un dewis yn ceisio cyflawni ‘cyflwr cyson’ h.y. cynnal 
y ffyrdd yn ei gyflwr presennol. Mae'r canlyniad yn fan hyn yn golygu y bydd yr 
adnoddau presennol yn ddigon cyhyd a bod pob ceiniog yn cael ei wario yn y 
lle cywir ar yr adeg gywir. Fodd bynnag, yn ymarferol, mae hyn yn anodd iawn. 

Bu i ni hefyd ddefnyddio’r meddalwedd i gyfrifo'r gost yn ystod cyfnod y 
Cynllun Corfforaethol newydd i gyflawni'r gwelliant cyfartalog o 4% y cawsom 
yn ystod cyfnod y Cynllun Corfforaethol diwethaf, ac mae hynny’n cyfateb i 
fuddsoddiad o £2.7 miliwn flwyddyn ar ôl blwyddyn (o gymharu â’r £2.3 miliwn 
presennol), gan dybio y bydd y dyraniad refeniw presennol yn aros yr un peth.  
Gan fod y rhwydwaith ffyrdd yn rhan naturiol o’r seilwaith ar draws y sir gyfan, 
mae’n debygol iawn y bydd mathau eraill o waith yn cael eu gwneud a fydd yn 
effeithio ar y priffyrdd. O ganlyniad, a chyda cynllunio priodol, ein nod yw 
cysylltu â chymaint o ffynonellau ariannu eraill â phosibl i ddarparu budd 
cydfuddiannol. Rydym ni eisoes yn gweithio gyda'r Adran Dai ar strategaeth i 
dderbyn y budd cydfuddiannol mwyaf, a byddwn yn parhau i wella’r cyfathrebu 
gyda swyddogion cynllunio er mwyn treiddio ymhellach i sut y gall datblygiadau 
newydd roi hwb i’n cyllideb h.y. drwy gytundebau adran 278. Bydd y Cynllun 
Datblygu Lleol (CDLl) hefyd yn ein helpu gyda hyn. Yn naturiol, rydym ni eisoes 
yn gweithio’n agos gyda chwmnïau gwasanaethau i wneud y defnydd gorau o 
ddeddfwriaethau sy’n ymdrin â gwasanaethau stryd, ac ar gyfer cynlluniau 
penodol, pan fo’n briodol, rydym ni’n ceisio cyllid grant. Yn fras, byddwn yn 
gwneud ein gorau i fanteisio ar gymaint o gyfleoedd ariannu â phosibl a sicrhau 
bod y cyllid yn cael ei ddefnyddio’n ddoeth. 

O ran y strategaeth cynnal a chadw a’r wybodaeth yn sgil y Dangosydd Cyflwr 
Ffyrdd mae'n amlwg mai ychydig iawn o ffyrdd yn y sir, ac eithrio ffyrdd sy’n 
destun cynlluniau mawr, sydd wedi methu’n strwythurol a bod diffygion lleol yn 
fwy cyffredin. Yn wir, mae llawer o’n ffyrdd mewn cyflwr rhesymol, ac felly mae’n 
bwysig eu cadw yn y cyflwr hwnnw drwy raglen triniaethau wyneb ffordd. Pan 
fo’n briodol, byddwn yn llenwi tyllau ac ati un flwyddyn ac yna'n trin yr wyneb yn 
ystod gwanwyn y flwyddyn ganlynol.  

Mae data cyflwr ffyrdd yn nodi, ar gyfer y rhan fwyaf o’r rhwydwaith, bod rhoi 
rhaglen o lenwi tyllau a gwaith trin wyneb llai ar waith yn gwneud synnwyr, fel 
rydym ni wedi ei wneud eleni, ac rydym ni’n credu bod y gwaith hwn yn gwneud 
y defnydd gorau o’n hadnoddau ac yn lleihau’r risg i ddefnyddwyr. Cyhyd a bod 
modd, bydd y rhaglen hon yn derbyn cymeradwyaeth yr Aelodau, yn erbyn 
meini prawf a reolir i sicrhau bod dull cyson ar draws y sir. Byddwn yn 
canolbwyntio ar leihau risg, ond byddwn hefyd yn edrych ar ddefnydd lleol.  

Fodd bynnag, nid trin arwynebau ffyrdd yn unig rydym ni. Drwy nodi lleoliadau 
lle mae uniadau yn agor, gallwn selio’r rhain am gost resymol i atal dirywiad. 
Os yw’r difrod yn ymwneud â gosod gwasanaeth, yna byddwn yn parhau i fod 
yn rhagweithiol a thrwsio’r difrod. Yn olaf, rydym ni hefyd yn defnyddio ein 
cyllideb refeniw i ysgubo ffyrdd a chael gwared ar weddillion; agor ffosydd 



draenio a sicrhau bod y gylïau yn gweithio’n effeithlon. Nid yw dŵr yn sefyll ar 
y ffordd yn helpu, ac felly mae cael gwared ar hynny yn flaenoriaeth.  

a) Byddwn yn canolbwyntio ar strategaeth atal ac yn defnyddio’r cyllid sydd 
ar gael i ddiogelu cymaint o ffyrdd â phosibl sydd mewn cyflwr eithaf da  
 

b) Mae diogelu/atal dirywiad ffyrdd yn darparu gwell gwerth am arian na’u 
trwsio 

 
c) Byddwn yn blaenoriaethu triniaethau arwyneb i selio ffyrdd i’w cadw mewn 

cyflwr da 
 

d) Bydd gwaith llenwi tyllau ac ati yn dal yn rhan bwysig o’r rhaglen 
 

e) Byddwn yn nodi safleoedd lle bydd selio uniadau yn ddigon i atal dirywiad 
mawr  

 
f) Byddwn yn defnyddio cyllidebau refeniw yn effeithiol er mwyn sicrhau bod 

systemau draenio yn effeithlon i gadw cymaint o ddŵr â phosibl oddi ar y 
ffyrdd  

 
g) Byddwn yn defnyddio’r peiriant Jetpatcher i drin ffyrdd gwledig sydd wedi 

dirywio  
 
h) Byddwn yn gweithio gyda gwasanaethau eraill i gael y gwerth gorau yn 

defnyddio’r cyllid sydd ar gael  
 
i) Byddwn yn ceisio derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i fynd i’r afael â 

materion sylweddol nad ydym ni'n gallu eu cyllido  

 

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

 Mae’r gwaith hwn yn cyfrannu’n uniongyrchol at flaenoriaeth Clymu 
Cymunedau ac mae hefyd yn cysylltu â’r rhaglen Creu Cymunedau Cryf o ran 
estyn y ddarpariaeth cwrb isel, gan wella mynediad pobl. Yn benodol, rydym 
ni'n ceisio gwneud hyn ar hyd llwybrau strategol lle mae yna fudd cydfuddiannol 
gwell yn hytrach na diwallu anghenion unigolion. Yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd nesaf byddwn yn pennu targedau ar gyfer deunyddiau y gellir eu 
hailgylchu, a fydd yn eu tro yn cysylltu â nod y Cyngor i leihau allyriadau carbon. 
Er mwyn pennu targedau uchelgeisiol mae arnom ni angen cynnal asesiad 
sylfaenol, a bydd hwn yn cael ei gynnal gyda hyn. 

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

  Mae’r ystyriaethau cyllidebol wedi eu cynnwys ym mhrif gorff yr adroddiad.  

  



7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

Mae’r cynnig hwn yn darparu canlyniad cyfatebol ac felly ni ddisgwylir y bydd 
yn ychwanegu'n sylweddol at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
Fodd bynnag, bydd yn cael ychydig o effaith negyddol hefyd.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gydag Archwilio ac eraill? 

 Mae ymgynghori gydag Aelodau, Cynghorau Tref a Chymuned a thrydydd 
partïon eraill sydd â diddordeb yn broses parhaus wrth flaenoriaethu’r gwaith.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae’r adroddiad yn nodi’r gofynion cyfalaf amcangyfrifedig i gefnogi’r 
strategaeth cynnal a chadw priffyrdd. Mae cynllun cyfalaf y Cyngor ar gyfer 
2018/19 yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a bydd yn mynd drwy'r prosesau 
penderfynu ffurfiol arferol. Nid yw’r broses o flaenoriaethu a dosbarthu cyllid i 
gefnogi’r cynllun corfforaethol newydd wedi ei phenderfynu arni eto, a bydd 
eto yn destun penderfyniad ffurfiol. Mae’n rhaid i bob penderfyniad i fuddsoddi 
gael ei weld yng nghyd-destun sefyllfa ariannol heriol gyda’r cyllid yn lleihau 
flwyddyn ar ôl blwyddyn. 

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

  Fel nad yw’r Cyngor yn agored i ymgyfreitha yn sgil methu cynnal a chadw 
ffyrdd, mae arnom ni angen dull cadarn i flaenoriaethu cynlluniau ac mae’n 
rhaid i hyn gael ei gefnogi gan weithdrefnau archwilio da a chod ymddygiad 
addas – sy’n ddichonadwy.  

 Mae’r risgiau eraill yn ymwneud ag argaeledd contractwyr i wneud y gwaith 
angenrheidiol, ond mae modd lliniaru hyn drwy brosesau cynllunio a chaffael 
da, ac mae'r rhain eisoes yn eu lle. 

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: 
 Rheolwr Asedau Priffyrdd a Risg 

Rhif ffôn: 01824 706875 
  

 


