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Cod Ymarfer Priffyrdd

1.

Am beth mae’r adroddiad yn sôn?
Mae Dyletswydd Statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd i gynnal a chadw’r rhwydwaith
priffyrdd mabwysiedig, ond, i raddau, mae’r Awdurdod yn rhydd i benderfynu at ba
safon y mae’n ei gynnal a’i gadw. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi rhywfaint o gefndir
i’r Aelodau am sut y gellir cymhwyso’r sail statudol a sut y mae hyn yn gysylltiedig
â’r Cod Ymarfer newydd.

2.

Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?
Rhoi dealltwriaeth i’r Aelodau o’r meini prawf yr ydym yn bwriadu eu defnyddio i
gynnal a chadw’r rhwydwaith yn ddiogel. Bydd yn rhoi cyfle hefyd i’r Aelodau
archwilio’r Cod Ymarfer Priffyrdd newydd sy’n nodi’r safonau y bydd y Cyngor yn
cadw atynt i fodloni ei ddyletswydd statudol, er mwyn lleihau’r risg i ddefnyddwyr y
ffyrdd a’i effaith ar adnoddau cyllidebol.

3.

Beth yw’r Argymhellion?
3.1. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod yn fodlon argymell y Cod Ymarfer newydd
i’r Cabinet i’w fabwysiadu’n ffurfiol er mwyn gallu cymhwyso’r safonau cynnal a
chadw yn Sir Ddinbych, ac fel y gall y Cyngor ddefnyddio’r Cod Ymarfer mewn
amddiffyniad i honiadau yn erbyn yr awdurdod.

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

4.

Manylion yr Adroddiad
4.1. Mae Adran 4.1(1) Deddf Priffyrdd 1980 yn rhoi dyletswydd absoliwt ar yr
Awdurdod Priffyrdd (Cyngor Sir Ddinbych yn yr achos hwn) i gynnal a chadw’r
priffyrdd mabwysiedig mewn cyflwr ‘diogel’, ond gadewir y diffiniad o ‘ddiogel’ yn
agored i farn. Dros y blynyddoedd, mae Cyfraith Achosion wedi helpu mireinio’r
diffiniad hwn ond er hyn, nid oes unrhyw baramedrau amlwg, a gall hyn adael
awdurdodau arwain yn agored i ymgyfreitha rheolaidd gan hawlwyr trydydd parti
sydd wedi’u hanafu eu hunain neu wedi dioddef colled o ganlyniad i fethiant
ymddangosiadol i gyflawni’r ddyletswydd a amlinellir uchod.
4.2 Er mwyn ei amddiffyn ei hun rhag honiadau o’r fath, mae yna ddarpariaeth o
fewn Adran 58 Deddf Priffyrdd 1980 sy’n nodi na ellir ein dal yn atebol os ydym
wedi cymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y briffordd yn ddiogel. Mewn
gwirionedd, mae hyn yn golygu cynnal archwiliadau rheolaidd ar y ffyrdd a’r
llwybrau troed a thrwsio unrhyw ddiffygion fel tyllau, llithriadau, ymylon palmant
rhydd ac ati, y mae’r archwiliwr yn eu canfod. Ond beth yw twll yn y ffordd a pha
mor gyflym y dylid ei drwsio; yn wir, pa mor aml ddylai’r archwilydd ymweld â’r
lleoliad yn y lle cyntaf?
4.3 Er mwyn ateb y cwestiynau hyn, sefydlwyd Cod Ymarfer trwy’r diwydiant cyfan
yn 2005 a alwyd yn “Priffyrdd a Gynhelir yn Dda”, ac mewn unrhyw honiad sy’n
mynd i’r llys, byddem yn dweud bod ein harferion yn cyd-fynd â’r argymhellion
sydd ynddo. Yn wahanol i Awdurdodau eraill, nid oedd unrhyw dystiolaeth i’r
penderfyniad i ddefnyddio’r Cod Ymarfer hwn erioed gael ei gadarnhau gan yr
Aelodau ers i Sir Ddinbych ddod i fodolaeth ym 1996, ac roedd potensial i hyn
greu trafferthion pe bai byth yn cael ei herio mewn gwrandawiad llys.
4.4. Yn 2016, cynhyrchwyd Cod Ymarfer newydd gan Bwyllgor Cyswllt Ffyrdd y
Deyrnas Unedig, gydag argymhelliad bod yr Awdurdodau Priffyrdd yn mabwysiadu
ei ddefnydd erbyn Hydref 2018. Bu i’r Cod Ymarfer newydd hwn ddiwygio
egwyddorion yr un blaenorol drwy newid ei ymagwedd i fod yn debyg i asesiad
risg, h.y. mae ffordd ddi-ddosbarth a ddefnyddir yn aml yn denu lefel uwch o waith
cynnal a chadw na Ffordd Dosbarth B nad yw’n cael llawer o ddefnydd. Rheswm

arall dros ei gyflwyniad oedd er mwyn gadael i’r rheiny sy’n gyfrifol am gynnal a
chadw ffyrdd ganolbwyntio'r hyn a adnabuwyd fel cyllidebau oedd yn gostwng ar y
meysydd â’r mwyaf o angen, heb yr ymagwedd ‘un dull i bawb’ a welwyd yn y Cod
Ymarfer blaenorol.
4.5. Er y dyluniwyd y Cod Ymarfer newydd i ‘ryddhau’ awdurdodau (er mwyn rhoi
mwy o hyblygrwydd yn y gyllideb), yr agwedd a gymerodd swyddogion priffyrdd
Awdurdodau Cymru oedd eu bod yn fwy diogel gyda’i gilydd o ran ymgyfreitha
posib, felly aethant ati i greu dogfen ar y cyd. Maent bellach wedi gwneud hyn ac
mae’n nodi’r safonau gofynnol y bydd pob awdurdod yn gweithio tuag atynt. Mae
hyn yn rhoi cyfle i rai Cynghorau lunio gwell safonau, ond mae pob un wedi cytuno
i beidio â gostwng yn is na’r lefel y cytunwyd arni. Un enghraifft lle byddwn ni’n
rhagori ar y safon ofynnol yw ar ffyrdd bychain, lle nodwyd mai’r safon yw eu
harchwilio bob dwy flynedd, ond byddwn ni’n cadw at archwiliad bob chwe mis.
Mae drafft terfynol y Cod Ymarfer i’w weld yn Atodiad B sydd ynghlwm.
4.6. Fel y nodwyd ym mharagraff 3.1, mae Swyddogion bellach yn ceisio
arweiniad ar sut y gellir cadarnhau’r ddogfen hon yn ffurfiol er mwyn gallu ei
defnyddio fel amddiffyniad mewn achos o ymgyfreitha. Ar yr olwg gyntaf, mae’r
Cod Ymarfer yn ddogfen weithredol, ond mae yna hefyd rwymedigaethau ariannol
iddo, ac mae’n gweithredu fel adnodd asesu risg er mwyn rhoi arweiniad priodol
am yr hyn y dylid ac na ddylid ei drwsio. Mae gan Gynghorau eu barn wahanol eu
hunain am sut i reoli’r broses hon, gyda rhai’n ei dirprwyo i’r Aelod Arweiniol
priodol, eraill yn rhoi cymeradwyaeth y Cabinet iddi a rhai’n mynd â hi ger bron y
Cyngor llawn. Diben cynhyrchu’r adroddiad hwn yw trafod y dewisiadau er mwyn
gallu gwneud mwy o waith datblygu.

5.

Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau
Corfforaethol?
5.1. Mae gwella cyflwr ffyrdd yn un o'r blaenoriaethau corfforaethol dan y fenter
Cysylltu Cymunedau, ond mae cynnal gwaith ar y priffyrdd yn cysylltu â nifer o
rannau eraill o weledigaeth y Cyngor i wella’r amgylchedd.

6.

Beth fydd cost hyn a beth fydd ei effaith ar wasanaethau
eraill?
6.1. Bydd hwn yn gynnig niwtral o ran cost, ond bydd yn ein galluogi i
ganolbwyntio’r cyllid lle gellir ei ddefnyddio’n well i leihau risg i ddefnyddwyr y
ffyrdd.

7.

Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?
7.1. Ar y cyfan, mae’r cynnig hwn naill ai’n gadarnhaol neu’n niwtral, gyda'r unig
agweddau negyddol yn ymwneud â'r materion na ellir eu hosgoi mewn perthynas
â bioamrywiaeth.

8.

Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau
Craffu ac eraill?
8.1 Dim ar hyn o bryd.

9.

Datganiad y Prif Swyddog Cyllid
9.1 Cefnogir yr adroddiad gan y bydd yn helpu darparu gwasanaeth effeithlon o
fewn y cyllidebau sydd ar gael ar hyn o bryd.

10.

Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud
i'w lleihau?
10.1. Mae’r cynnig hwn yn ymwneud â rheoli risg mewn modd cost effeithlon.

11.

Pŵer i wneud y Penderfyniad
11.1. Deddf Priffyrdd 1980
11.2. Mae Adran 7.4.2(d) Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Pwyllgorau Craffu
wneud argymhellion i'r Cabinet a/neu'r Pwyllgor priodol a/neu’r Cyngor sy’n
deillio o ganlyniadau'r broses graffu.

