
 

Adroddiad i’r:          Cabinet  

Dyddiad y cyfarfod            21 Ionawr 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol      Brian Jones, Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r   

Amgylchedd 

Awdur yr Adroddiad Tim Towers, Rheolwr Asedau Priffyrdd a Risg  

Teitl Cod Ymarfer Priffyrdd  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae Dyletswydd Statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd i gynnal y rhwydwaith priffyrdd 

mabwysiedig ond, i raddau, mae’r safon y dylai gael ei gynnal i’w disgresiwn nhw. 

Mae’r adroddiad yn rhoi cefndir i Aelodau o sut y gellir defnyddio’r sail statudol a 

sut y mae hynny’n cysylltu â’r Cod Ymarfer newydd. 

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

I roi dealltwriaeth i Aelodau o’r meini prawf rydym yn bwriadu ei defnyddio i gynnal 

y rhwydwaith priffyrdd yn ddiogel ac i dderbyn cadarnhad corfforaethol ar eu cyfer 

fel bod hawliad yswiriant trydydd parti yn gallu cael ei amddiffyn yn gadarn. 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

3.1 Bod Aelodau yn derbyn yr adroddiad ac yn cadarnhau’r Cod Ymarfer newydd 

hwn fel ei fod yn gallu cael ei ddefnyddio’n ffurfiol yn Sir Ddinbych.  

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 Adran 41 (1) o’r Ddeddf Priffyrdd 1980 yn rhoi dyletswydd absoliwt ar yr 

Awdurdod Priffyrdd (yn yr achos hwn Cyngor Sir Ddinbych) i gynnal y briffordd 

fabwysiedig mewn cyflwr ‘diogel’ ond bod y diffiniad o ‘ddiogel’ yn cael ei adael yn 

benagored i’w feirniadu. Dros y blynyddoedd mae Cyfraith Achosion wedi helpu i 

brosesu beth yw’r diffiniad hwn ond hyd yn oed wedyn nid oes paramedrau amlwg, 

a gall hynny arwain at awdurdodau i fod yn agored i ymgyfreitha rheolaidd gan 

drydydd parti sy’n hawlio ac wedi anafu eu hunain neu wedi dioddef colled o 

ganlyniad i fethiant ymddangosiadol i gyflawni’r ddyletswydd a amlinellir uchod. 

4.2 I amddiffyn ei hun yn erbyn hawliadau o’r fath mae darpariaeth yn Adran 58 o’r 

Ddeddf Priffyrdd 1980 sy’n nodi na allwn fod yn atebol os ydym yn cymryd yr holl 

gamau rhesymol i sicrhau fod priffyrdd yn ddiogel.  Mewn gwirionedd mae hyn yn 

arddangos bod angen gwneud archwiliadau rheolaidd o’r ffyrdd a’r llwybrau troed, 

ac i drwsio unrhyw ddiffygion fel tyllau yn y ffordd, llithriadau, cyrbiau rhydd ac ati y 

mae’r arolygwr yn ei weld. Ond beth yw tyllau ar y ffyrdd a pha mor sydyn y dylid 

eu trwsio, yn wir, pa mor aml y dylai’r arolygydd ymweld â’r lleoliad yn y lle cyntaf? 

4.3 I ateb y cwestiynau hyn roedd Cod Ymarfer ar gyfer y diwydiant eang wedi’i 

bennu yn 2005 o’r enw ‘Priffyrdd a Gynhelir yn Dda’ a gydag unrhyw hawliad sy’n 

mynd i’r llys byddem yn dweud fod ein hymarferion yn cyd-fynd â’r argymhellion 

wedi’u cynnwys ynddo.    

4.4 Yn 2016 lluniwyd Cod Ymddygiad newydd gan Bwyllgor Cysylltiadau Ffyrdd y 

Deyrnas Unedig gydag argymhelliad fod yr Awdurdodau Priffyrdd yn mabwysiadu 

ei ddefnydd erbyn Hydref 2018. Mae’r Cod Ymddygiad newydd hwn wedi diwygio 

egwyddorion  yr hen god drwy ei newid i ddull asesiad risg h.y. mae ffordd ddi-

ddosbarth sy’n cael ei ddefnyddio’n aml yn golygu mwy o waith cynnal a chadw na 

Ffordd Dosbarth B sydd ddim yn cael ei ddefnyddio’n aml.   Rheswm arall dros ei 

gyflwyno oedd galluogi’r rheiny sydd yn gyfrifol am gynnal y ffyrdd i ganolbwyntio 

ar yr hyn a welir fel cyllidebau sy’n lleihau ar gyfer meysydd â’r angen mwyaf a 

heb fod yna ddull unffurf i bawb fel y bu gyda’r Cod Ymddygiad diwethaf.  

4.5 Tra bod y Cod Ymddygiad wedi’i lunio i ‘rhyddhau’ awdurdodau (er mwyn rhoi 

mwy o hyblygrwydd cyllidebol) fe gymerodd swyddogion priffyrdd Awdurdodau 

Cymru y safbwynt fod yna ddiogelwch mewn niferoedd wrth ystyried yr 



 
 

ymgyfreitha posib ac felly yn cydweithio ar ddogfen ar y cyd.  Maent wedi gwneud 

hyn bellach ac mae’n nodi’r safonau lleiafswm y byddai’n rhaid i’r awdurdodau 

weithio tuag atynt. Mae hyn yn rhoi sgôp i rai cynghorau i gael gwell safonau ond 

mae pawb wedi cytuno i beidio â disgyn o dan y lefel y cytunwyd arno. Un 

enghraifft lle byddwn yn rhagori ar y lleiafswm yw gyda’r ffyrdd na chaiff eu 

defnyddio’n aml le mae’r safon wedi’i osod i gael archwiliad bob dwy flynedd lle 

byddwn yn cadw at ysbeidiau o chwe mis. Mae’r drafft terfynol o’r Cod Ymddygiad 

wedi’i atodi fel Atodiad B. 

4.6 Fel y nodir ym mharagraff 3.1 mae Swyddogion rŵan yn disgwyl cadarnhad ar 

gyfer y ddogfen fel ei fod yn sail i safonau cynnal a chadw y byddem yn eu 

cyflawni ac felly yn gallu cael ei ddefnyddio fel amddiffyniad mewn achos o 

ymgyfreitha.  Ar y wyneb mae’r Cod Ymddygiad yn ddogfen weithredol ond mae 

ganddo hefyd rwymedigaethau ariannol ac mae hefyd yn gweithredu fel teclyn 

asesiad risg fel bod arweiniad cywir yn cael ei roi ynglŷn â’r hyn ddylai gael ei 

drwsio a’r hyn na ddylai gael ei drwsio.   

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

Corfforaethol? 

5.1 Mae gwella cyflwr ffordd yn flaenoriaeth gorfforaethol o dan y fenter Cysylltu 

Cymunedau ond mae cyflawni gwaith ar y briffordd yn cysylltu i lawer o agweddau 

eraill o weledigaeth y cyngor i wella’r amgylchedd.    

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar 

wasanaethau eraill? 

6.1 Bydd yn gynnig niwtral o ran cost ond yn ein galluogi ni i ganolbwyntio ar gyllid 

lle gellir ei ddefnyddio’n well i leihau’r risg i ddefnyddwyr o’r ffordd.  

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

7.1  Ar y cyfan mae’r cynnig hwn unai’n bositif neu’n niwtral gyda dim ond yr 

achosion sy’n eithaf anosgoadwy ynghylch bioamrywiaeth yn negyddol.  



 
 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Cyn ei gyflwyno i Gabinet cafodd y papur ei drafod hefyd ym mhwyllgorau 

Briffio’r Cabinet a Chraffu Perfformiad.  Cyn hynny cafodd ei ffurfio mewn nifer o 

weithdai yn cynnwys ymarferwyr o holl awdurdodau Cymru fel bod modd dod i 

gytundeb gwybodus.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1  Mae’r adroddiad yn cael ei gefnogi gan y bydd yn helpu’r gwasanaeth i 

gyflawni gwasanaeth effeithlon o fewn y cyllidebau presennol sydd ar gael.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud 

i'w lleihau? 

10.1 Mae’r cynnig hwn am reoli’r risg mewn modd cost effeithiol.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Deddf Priffyrdd 1980 


