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Cyngor Sir Caerfyrddin 
ADRAN YR AMGYLCHEDD  

1. DATGANIAD POLISI YNGHYLCH Y GWASANAETH CYNNAL 
A CHADW DROS Y GAEAF 

 

Nod y Cyngor Sir yw darparu Gwasanaeth Cynnal a Chadw dros y Gaeaf 
a fydd, i'r graddau y mae hynny'n  bosibl, yn caniatáu i draffig cerbydau 
deithio'n ddiogel ar hyd rhannau strategol bwysig o'r rhwydwaith priffyrdd 
gan sicrhau y ceir cyn lleied â phosibl o oedi a damweiniau oherwydd 
tywydd gwael.   

Mae'r Cyfarwyddyd i Awdurdodau Priffyrdd ynghylch y gwasanaeth cynnal 
a chadw dros y gaeaf wedi newid yn y blynyddoedd diwethaf.  Yn 2013 
cyhoeddwyd Atodiad H o'r ddogfen 'Well Maintained Highways' a oedd yn 
rhoi cyngor mwy manwl i Awdurdodau Priffyrdd ynghylch eu gwasanaeth 
cynnal a chadw dros y gaeaf, ac yn rhoi gofynion mwy beichus arnynt.  
Cafodd y cyfarwyddyd hwn ei addasu ymhellach wrth gyhoeddi Côd 
Ymarfer yr 'Isadeiledd Priffyrdd sy'n cael ei reoli'n dda' a oedd yn rhoi 
darlun ehangach o reoli asedau ac a gafodd ei ategu gan Gyfarwyddyd 
Ymarferol gan Grŵp Ymchwil  y Gwasanaethau Cynnal a Chadw Dros y 
Gaeaf (NWSRG).  Mae canllawiau NWSRG yn cael eu hadolygu ar hyn o 
bryd a disgwylir iddynt gael eu cyhoeddi y gaeaf hwn. 

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin mewn cyswllt ag Awdurdodau Priffyrdd eraill 
yng Nghymru i sicrhau bod dull cyson yn cael ei fabwysiadu a byddwn yn 
adolygu ein gwaith ac yn cyflwyno gwelliannau fel sy'n briodol.  Mae'r 
NWSRG wedi cydnabod y gallai “... mewn rhai achosion gymryd hyd at 
10 mlynedd i roi ar waith yn llawn raglenni mawr sy'n cyflwyno 
newidiadau.”  Mae Cyngor Sir Caerfyrddin eisoes wedi gwneud 
gwelliannau sylweddol o ran gweithredu. Mae ein fflyd graeanu yn fodern 
ac o safon uchel a gosodwyd gorsafoedd tywydd newydd yn 2018/19. 
Rydym yn parhau i weithio gydag awdurdodau cyfagos, yr Asiantaeth 
Cefnffyrdd ac eraill i adolygu ac er mwyn gwella gweithrediadau.  

Ers y gaeaf diwethaf, mae dau newid amlwg wedi bod i'n Cynllun 
Gwasanaeth Gaeaf, sef effaith Covid-19 a newidiadau o ran graeanu ein 
meysydd parcio.  

COVID-19. Caiff effeithiau parhaus y pandemig a'r canllawiau newidiol eu 
hadolygu'n wastadol a gallai hyn effeithio ar y gwasanaeth a ddarparwn 
dros y gaeaf.  Ein nod yw cynnal y lefelau gwasanaeth a nodir yn y cynllun 
hwn ond, pe bai angen, efallai y bydd yn rhaid i ni roi mesurau wrth gefn 
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ar waith a darperir y wybodaeth ddiweddaraf ar ein gwefan trwy'r ddolen 
ganlynol:  

https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-
ffyrdd-a-pharcio/teithio-llesol/ 

Y MEYSYDD PARCIO.   

Nid oes unrhyw ofyniad statudol i raeanu meysydd parcio ac mae yna 
lawer o awdurdodau lleol yng Nghymru nad ydynt yn graeanu meysydd 
parcio o gwbl neu sydd wedi penderfynu peidio â gwneud hynny o hyn 
ymlaen.  Mae'r adnoddau sydd ar gael i ddarparu gwasanaethau wedi 
gostwng bob blwyddyn er 2008. O ystyried y cyfyngiadau adnoddau, bu'n 
rhaid i'r Cyngor Sir resymoli darpariaeth gwasanaeth ac o ganlyniad 
cytunwyd ar arbedion cyllidebol yn 2020/21 i newid ein llwybrau graeanu 
gaeaf i beidio â chynnwys Meysydd Parcio ac eithrio’r rhai sy'n cynnwys 
cyfleusterau meddygol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/gritting/
https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/gritting/
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2. TREFNIADAU'R GWASANAETH CYNNAL A CHADW 

DROS Y GAEAF 

                                               

2.1 Trefniadau'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Dros y Gaeaf ar 
Briffyrdd y Sir 
Caiff yr holl swyddogaethau gweithredol sy'n digwydd ar briffyrdd Sir 
Gaerfyrddin eu gwneud gan y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Phriffyrdd, sy’n 
rhan o Adran yr Amgylchedd y Cyngor Sir.  Mae hyn yn cynnwys gweithio 
mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru sef yr Awdurdod Priffyrdd ar 
gyfer Cefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin. Rydym hefyd yn gweithio'n agos 
gydag awdurdodau cyfagos i sicrhau gwasanaeth cyson i'r cyhoedd sy'n 
teithio. Cofnodir y cyfrifoldebau trefniadol a'r gweithdrefnau 
gweithrediadol yng Nghynllun Ansawdd Gwasanaeth Cynnal a Chadw 
Dros y Gaeaf yr Adran, sy'n cydymffurfio â safon ISO 9001. 

2.2 Trefniadau'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Dros y Gaeaf ar y 
Cefnffyrdd 
Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gynnal a chadw Traffyrdd a 
Chefnffyrdd yng Nghymru drwy'r ddau asiant sydd ar waith, SWTRA 
(Asiant Cefnffyrdd De Cymru) a NMWTRA (Asiant Cefnffyrdd Gogledd 
Cymru). Amlinellir y Rhwydwaith Cefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin isod: 

 
 
 
Rydym yn gweithio'n agos ag Asiant Cefnffyrdd De Cymru er mwyn trin y 
Cefnffyrdd yn Sir Gaerfyrddin.  Asiant Cefnffyrdd De Cymru sy'n gyfrifol 
am ragweld a gwneud penderfyniadau ynghylch trin y Rhwydwaith 
Cefnffyrdd ac mae'r tîm Priffyrdd a Thrafnidiaeth yn gweithredu'r driniaeth 
yn unol â'r amserlen a bennwyd.  Caiff hyn ei wneud drwy ddefnyddio 
cyfuniad o gerbydau graeanu Llywodraeth Cymru a'r Cyngor Sir gan 
weithredu o ddepos yng Nghaerfyrddin, Cross Hands, Pont Abraham a 
Llanymddyfri.  

Route Section Length (km)

A40 Pontwen to Llandovery A483 Jct 8.9

A40 Llandovery A483 Jct to Abergwili 40.4

A40 Abergwili to Black Bridge (Whitland) 46

A48 Pont Abraham to Carmarthen 48.8

A477 St Clears to Castle Heli 11.5

A483 Pont Abraham to Llandeilo 21.3

A483 Llandovery to Sugar Loaf 13.1

Total 190
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2.3. Trosolwg ar y Gwasanaeth Cynnal a Chadw Dros y Gaeaf 
 
Sir Gaerfyrddin sydd â'r rhwydwaith priffyrdd ail fwyaf yng Nghymru a 
phan ragwelir tywydd gaeafol, rhewllyd, mae'r gwaith o ragwasgaru halen 
ar ein prif rwydweithiau yn cael ei wneud cyn y tymereddau rhewllyd i 
sicrhau bod trafnidiaeth y Sir yn parhau i lifo.  Mae cyflawni ein 
dyletswyddau (Deddf Priffyrdd 1980 ad41 (1A)) i sicrhau, cyn belled ag y 
bo'n rhesymol ymarferol, nad yw eira neu iâ yn peryglu'r dramwyfa yn 
gallu bod yn her pan fo'r amserlen ar gyfer trin y briffordd yn dynn.  Mae 
amodau tywydd ledled y Sir yn amrywio yn ôl ein lleoliad a topograffi ac 
nid oes modd eu rhagweld yn gyfan gwbl. 

I sicrhau hyn rydym yn canolbwyntio ar drin Prif Rwydwaith o ryw 1040 o 
gilometrau yn Sir Gaerfyrddin, sy'n cyfateb i oddeutu 30% o'r rhwydwaith 
cyfan gan gynnwys y Cefnffyrdd. Taenir halen ar ryw 24% (836 cilometr) 
o'r rhwydwaith ffyrdd sirol fel rhan o'r Prif Rwydwaith hwn. Mae'r Prif 
Rwydwaith yn cynnwys Cefnffyrdd a Phrif Lwybrau, Prif Ffyrdd sy'n arwain 
at leoliadau a chyfleusterau pwysig, a llwybrau gweithredol allweddol 
megis: 

• Ysbytai a Gorsafoedd Ambiwlans 

• Gorsafoedd Tân 

• Gorsafoedd Heddlu 

• Llwybrau Allweddol i Fysiau 

• Meysydd Parcio (ger cyfleusterau meddygol yn unig) 

• Y Prif Golegau ac Ysgolion 

Mae'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Dros y Gaeaf yn ddibynnol ar daenu 
halen yn effeithlon o gerbydau pwrpasol gyda'r nod o sicrhau bod halen 
yn cael ei daenu ar y briffordd cyn iddi rewi. Pan fydd y tymheredd yn 
cwympo'n is na -7 gradd, mae'r halen yn llai effeithiol. Rydym yn cyflawni 
hyn drwy ddefnyddio'r fflyd o gerbydau graeanu sydd gan yr awdurdod ac 
sydd wedi'u lleoli mewn mannau strategol ledled y sir. Taenir tua 140 
tunnell o halen ar y rhwydwaith priffyrdd mewn un daith. Mae dyfais tracio 
system leoli fyd-eang (GPS) ym mhob cerbyd er mwyn gallu monitro'i 
leoliad ar y llwybr graeanu a monitro pa ffyrdd sydd wedi cael eu trin. 
Cafodd y fflyd graeanu ei diweddaru'n sylweddol yn 2016 a chyflwynwyd 
cerbydau newydd ledled y fflyd sy'n cynnwys offer rheoli a nodweddion 
modern a gwell a fydd yn helpu i wella diogelwch, effeithlonrwydd a'r 
gwasanaeth a ddarperir. Mae'r offeryn llywio llwybr graeanu Exactrak 
wedi'i osod ar gerbydau i wella gwybodaeth a theithiau'r gyrwyr. 
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Gellir gweld y prif lwybrau graeanu drwy glicio ar y ddolen isod: 

 https://www.sirgar.llyw.cymru/cartref/gwasanaethaur-cyngor/teithio-ffyrdd-a-
pharcio/teithio-llesol  

Yn unol ag amodau'r tywydd a'r adnoddau sydd ar gael, rhoddir sylw i'r 
ffyrdd eilaidd a fydd yn cynnwys y llwybrau bysiau mwy anfynych, 
llwybrau i bentrefi llai a rhiwiau serth.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/gritting
https://www.carmarthenshire.gov.wales/home/council-services/travel-roads-parking/gritting
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3. SYSTEMAU RHAGWELD Y TYWYDD 

 

3.1 Cyfnodau'r Gaeaf 
 
Gellir rhannu'r gwasanaeth cynnal a chadw dros y gaeaf yn dri chyfnod 
penodol, sef: 

CYFNOD YMYLOL – Ni 
ddisgwylir tywydd mawr 

Diwedd Medi ac ail hanner Ebrill 

CYFNOD ISEL – Tywydd mawr 
yn bosibl 

Hanner cyntaf mis Hydref a hanner 
cyntaf Ebrill 

CYFNOD UCHEL - Gellir yn 
rhesymol ddisgwyl tywydd 
mawr 

Canol Hydref tan ddiwedd Mawrth 

 

3.2 Rhagweld y Tywydd 
Rhwng 1 Hydref a 30 Ebrill, mae'r Cyngor Sir yn tanysgrifio i wasanaeth 
proffwydo'r tywydd sy'n cael ei ddarparu ar hyn o bryd gan MetDesk, sef 
cwmni preifat sy'n proffwydo'r tywydd. Mae'r gwasanaeth hwn yn cael ei 
gaffael trwy gontract fframwaith Cymru gyfan ac mae'n darparu 
gwasanaeth rhagweld y tywydd sy'n cwmpasu awdurdodau cyfagos 
megis Sir Benfro, Powys, Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot. Mae'r 
gwasanaeth yn digwydd ar ffurf rhagolwg treigl 36-awr a ddarlledir yn 
ddyddiol am 12 canol dydd, wedi'i ategu gan ddiweddariadau yn y bore 
a'r hwyr a rhagolwg mwy pellgyrhaeddol dros 2-5 diwrnod a ddarperir yn 
ddyddiol. Mae'r gwasanaeth hefyd yn darparu cyfleusterau ymgynghori â 
rhagolygwr y tu allan i oriau swyddfa. Darperir rhagolygon ar sail parth a 
gall swyddogion gyrchu'r rhagolygon diweddaraf a gwybodaeth am y 
tywydd trwy system reoli ar y we. Rhoddir map o'r parthau a ddefnyddir 
yn Atodiad 1. 

Bydd Swyddog ar Ddyletswydd wrth gefn ar ddyletswydd bob dydd drwy 
gydol y 'Cyfnod Uchel' (rhwng 19 Hydref 2020 a 31 Mawrth 2021).  

Gyda'r hwyr ac yn ystod y penwythnosau, bydd MetDesk yn cysylltu'n 
uniongyrchol â'r Swyddog ar Ddyletswydd pan fydd angen rhoi gwybod 
am unrhyw newidiadau o ran y tywydd neu amodau gwael. Gall y 
Swyddog ar Ddyletswydd gysylltu â'r rhagolygwr tywydd ar unrhyw adeg 
i drafod amodau'r tywydd yn ychwanegol i'r wybodaeth sydd ar gael drwy'r 
system reoli ar y we. Rhoddir rhagolwg nodweddiadol o'r tywydd yn 
Atodiad 2.              

Mae'r Adran a'i rhagolygwr tywydd yn gallu monitro'r data a gesglir gan 
orsafoedd tywydd sydd wedi eu gosod ar brif ffyrdd a chefnffyrdd Cymru.  
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Yn 2018 a 2019 mae Sir Gaerfyrddin wedi buddsoddi mewn uwchraddio 
ac ychwanegu gorsafoedd tywydd newydd ar ochr ffyrdd i wella rheolaeth 
a monitro ei gwasanaeth ymhellach. Gallwn hefyd weld y data o orsafoedd 
tywydd mewn awdurdodau cyfagos. Mae'r gorsafoedd tywydd ar ochr y 
ffyrdd wedi'u lleoli yn y lleoliadau a ganlyn (gweler atodiad 1):  

• Pumsaint, Heol Llanwrda i Lanbedr Pont Steffan A482 –wedi'i uwchraddio 2018 

• Carmel, Cross Hands A476 – wedi'i uwchraddio 2018   

• Ffordd osgoi Cydweli A484 – Safle newydd 2018 

• Bryn Iwan B4299 – Safle newydd 2018 

• A4069 Y Mynydd Du (Ynni'r Haul) – Safle newydd 
2018 

• A486 Pont-tyweli, Llandysul – Safle newydd 2019 

• B4309 Pump-hewl – Safle newydd 2019 

Mae synwyryddion yn y gorsafoedd maes yn 
storio ac yn trosglwyddo gwybodaeth am 
dymheredd yr aer a thymheredd wyneb y ffordd, y 
gwlith-bwynt, cyflymder a chyfeiriad y gwynt a lefel yr halen ar y ffordd. 
Didolir y wybodaeth gan gyfrifiadur trwy wasanaeth gwe-fiwro. Mae pob 
gorsaf dywydd bellach yn cynnwys camerâu i ddarparu delweddau byw 
(ac eithrio safle'r Mynydd Du sy'n cael ei bweru gan yr haul) 

Mae'r cyrff sy'n proffwydo'r tywydd wedi eu cysylltu â'r system.  Cedwir 
golwg ar y system bob awr o'r dydd a’r nos gan ein rhagolygwyr tywydd a 
rhoddir rhybudd i Swyddogion y Cyngor Sir sydd ar ddyletswydd pan welir 
bod yr amodau'n troi'n ddifrifol. Gweler y gorsafoedd tywydd yn Atodiad 
1. 

3.3 Trefniadau Staffio 
 Enwebir Swyddog ar Ddyletswydd yn ddyddiol ar gyfer y Sir (yn 
ystod y Cyfnod Uchel) ac mae'n gyfrifol am benderfynu ar y camau sy'n 
briodol yn ôl y rhagolygon a'r amgylchiadau ar ffyrdd y sir. Y tu allan i 
oriau'r swyddfa gellir cysylltu â'r Swyddog ar Ddyletswydd drwy ffonio 
llinell argyfwng arbennig drwy system awtomatig sy'n trosglwyddo 
galwadau.  

O ran Cefnffyrdd, bydd Swyddog ar Ddyletswydd penodedig yn derbyn ac 
yn rheoli cyfarwyddiadau ynghylch y gwasanaeth cynnal a chadw dros y 
gaeaf ar holl Gefnffyrdd Sir Gaerfyrddin a bydd yn gyfrifol am gydgysylltu 
â'r Swyddog sirol ar Ddyletswydd er mwyn sicrhau y cydlynir y gwaith yn 
effeithiol. 
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4. GWAITH CYNNAL A CHADW DROS Y GAEAF 

 

4.1 Gweithdrefnau 
Cyfrifoldeb y Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth yw cyfeiriad cyffredinol y 
Gweithrediadau Gwasanaethau Dros y Gaeaf, a dirprwyir y 
dyletswyddau i swyddogion awdurdodedig (gweler y tabl isod).   

Enw Teitl y Swydd Rôl Rheoli 
Ddirprwyedig  

Richard Waters Rheolwr Priffyrdd a 
Thrafnidiaeth 

Cyfrifoldeb 
Cyffredinol am 
Wasanaethau dros y 
Gaeaf 

Darren King Rheolwr y Gwasanaethau 
Priffyrdd 

Gweithrediadau 
Gwasanaethau dros 
y Gaeaf 

Chris Nelson Rheolwr Asedau Priffyrdd Cynllunio a Rheoli 
Systemau 

Swyddogion ar 
Ddyletswydd - 
Priffyrdd (x8) 

Amrywiol Monitro a gwneud 
penderfyniadau 
dyddiol ynghylch 
camau gweithredu 
dros y gaeaf 

Goruchwylwyr 
Gwasanaethau 
dros y Gaeaf 
(x19) 

Amrywiol Goruchwylio 
gweithrediadau 
graeanu 

 

Bydd manylion y gwaith graeanu ar ran yr Asiantaeth Cefnffyrdd yn cael 
eu dosbarthu trwy e-bost i'r Swyddogion sirol ar Ddyletswydd. Mae'r 
Swyddogion ar Ddyletswydd yn rhoi manylion y camau graeanu ar gyfer 
cefnffyrdd a ffyrdd y sir ar 'Hysbysfwrdd' systemau rhagolygon MetDesk 
erbyn 2pm fan hwyraf bob dydd. Llunnir cofnod o'r camau gweithredu 
dyddiol ac fe'i hanfonir drwy e-bost at sefydliadau allweddol gan gynnwys 
y Gwasanaethau Brys, awdurdodau cyfagos a Llywodraeth Cymru. Bydd 
staff yn yr ystafell reoli yn monitro'r camau gweithredu a gofnodir yn 
ddyddiol er mwyn sicrhau bod y partïon priodol wedi cael y wybodaeth. 
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Mae cynllun ansawdd a manyleb wedi eu llunio sydd yn rhoi rhagor o 
fanylion am weithdrefnau a threfniadau goruchwylio'r gwasanaeth Cynnal 
a Chadw dros y Gaeaf, ac maent ar gael ar ffurf dogfen ar wahân.    Dyma'r 
lefelau gweithredu:-  

                                         

Lefel Disgrifiad o'r cam gweithredu 

0 Dim camau gweithredu - Gyrrwr wedi'u rhyddhau 

 

1 Adolygiad i ddod - Gyrwyr ar rota ac yn aros am 
gyfarwyddiadau pellach - bydd rhagolygon y tywydd yn cael 
eu monitro gan Swyddog ar Ddyletswydd - mae'n bosibl y 
bydd angen ymgymryd â gwaith graeanu. 

 

2 Patrôl - bydd gyrwyr yn mynd â'u lorïau graeanu allan i roi 
halen ar ffyrdd penodol yn ôl yr amodau e.e. lle mae iâ ar y 
ffordd                

 
3 Cyn gwasgaru halen - Bydd gyrwyr yn mynd â'u lorïau 

graeanu allan i ragwasgaru swm penodedig o halen ar y 
ffyrdd rhestredig ar eu hyd, fel rheol cyn i'r iâ a ragwelir 
ddechrau ffurfio                                  

 

4 Gwasgaru halen a defnyddio aradr eira - Gwasgaru 
halen ar y ffyrdd i ddygymod ag eira, a chyfuno hynny â'r 
aradr eira os oes angen                         

 
 

Ceir siart lif sy’n dangos y broses o wneud penderfyniadau a gweithredu 
yn Atodiad 3. 

Yn achos digwyddiad mawr, mae'n bosibl y bydd protocolau Cynlluniau 
Argyfwng Cynghorau Sir yn cael eu gweithredu. 
 

4.2. Ymateb y gwasanaeth 
Mae'r Gwasanaeth Cynnal a Chadw Dros y Gaeaf yn dibynnu ar wasgaru 
halen yn effeithiol o gerbydau pwrpasol. Mae halen neu raean neu 
gyfuniad o'r ddau yn lleihau effeithiau iâ ac eira cywasgedig.  Gwaredir 
eira rhydd naill ai trwy ei droi gan aradr neu drwy ei lwytho. Mae gan Sir 
Gaerfyrddin arwynebedd o 934 milltir sgwâr ac mae'n gyfanswm o 
3760km (gan gynnwys cefnffyrdd). Mae ein rhwydwaith ffyrdd yn cynnwys 
Traffyrdd, Cefnffyrdd, Ffyrdd y Sir, Priffyrdd, Ffyrdd nad ydynt yn Briffyrdd 
a Ffyrdd Diddosbarth.  Mae'r rhan fwyaf o'r rhwydwaith yn wledig ond 
mae’r rhwydwaith trefol yn helaeth hefyd.   
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Dyma fanylion y rhwydwaith: -  

 

Rhagwasgaru Halen ar y Ffyrdd                                                                                                                              

Y flaenoriaeth bennaf yw taenu halen ar gefnffyrdd a ffyrdd pwysig eraill, 
yna prif ffyrdd, ffyrdd sy'n arwain at safleoedd diwydiannol pwysig, ysbytai, 
gorsafoedd ambiwlans, gorsafoedd tân, gorsafoedd rheilffyrdd rhwng 
dinasoedd, garejis/gorsafoedd bysiau, llwybrau pwysig o ran bysiau, y prif 
feysydd parcio a'r prif golegau ac ysgolion.  Mae halen yn cael ei 
ragwasgaru ar ryw 1040 o gilometrau, sef oddeutu 30% o Rwydwaith y 
Sir/Cefnffyrdd.    

Lleihau'r Gwasanaeth  

Ar gyfarwyddiadau Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, bydd Polisi a Chynllun y 
Gwasanaeth Gaeaf yn rhoi hyblygrwydd i Swyddogion ar Ddyletswydd 
mewn amgylchiadau eithafol leihau darpariaeth gwasanaeth a pheidio â 
pharhau â rhai agweddau ar y gwasanaeth. Mae'n bosibl y bydd hyn yn 
berthnasol yn ystod cyfnodau hir o dywydd garw lle mae halen yn prinhau 
ac mae'r rhagolwg yn rhagweld cyfnodau pellach o dywydd oer.  

4.3 Clirio Eira   
 Gwneir pob ymdrech i sicrhau bod ffyrdd y Prif Rwydwaith yn cael eu trin 
os rhagwelir y bydd iâ ac eira. Dylai'r driniaeth hon helpu i ddarparu haen 
sy'n dad-fondio er mwyn sicrhau nad yw iâ ac eira yn glynu wrth wyneb y 
ffordd ac i sicrhau bod y gwaith o glirio'r eira yn fwy effeithiol. Mae gan 
bob cerbyd graeanu aradr eira pe bai angen clirio eira a'n blaenoriaeth 
fydd y priffyrdd allweddol.  
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4.4 Troedffyrdd / Llwybrau beicio 
Mae ein gwasanaeth cynnal a chadw dros y gaeaf yn canolbwyntio'n 
bennaf ar sicrhau tramwyfa ddiogel ar hyd y priffyrdd, cyn belled ag y bo'n 
rhesymol ymarferol, a hynny gyda'r adnoddau sydd ar gael inni. Pan fydd 
tywydd gaeafol mae ein hadnoddau fel rheol yn cael eu cyfeirio'n llwyr at 
drin a chlirio'r rhwydwaith priffyrdd ac mae hyn yn golygu ei bod yn 
annhebygol y gallwn drin troedffyrdd hefyd. Yn unol ag amodau'r tywydd 
a'r adnoddau sydd ar gael, byddwn yn ystyried trin troedffyrdd/llwybrau 
beicio mewn lleoliadau o flaenoriaeth uchel.  

4.5 Adnoddau 
TABL 1.  Y Cyfarpar/Cerbydau a Ddefnyddir                   

Cyfarpar/Cerbyd Y nifer sydd 
ar gael 

(gan gynnwys 
cyfarpar/cerb
ydau wrth 
gefn) 

  

Peiriant Graeanu – (18t) 15 

Peiriant Graeanu – (26t) 

Peiriant graeanu wedi'i osod 
ar sgid (7.5t)  

Chwythwr eira wedi'i osod ar 
dractor  

6 

1 

 

1 

   

TABL 2.  Y Gweithwyr a Ddefnyddir                                                           

Swydd Y nifer a 
hyfforddwyd 

  

Gyrwyr (â chymhwyster 
NVQ) 

85 

Mecanyddion 5 
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TABL 3. Capasiti Storio Halen 

Lleoliad y 
Depo 

 Dull Storio  

 Mewn sgubor 
(Tunelli) 

Yn yr awyr 
agored 
(Tunelli) 

Caerfyrddin 

Cross Hands 

2500 

4500 

400 

850 

Llanymddyfri 4000  

Cyfanswm 11000 1250 
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 Adolygwyd y ddogfen hon a'i chymeradwyo gan: 

 

Pennaeth Priffyrdd a Thrafnidiaeth 

Adran yr Amgylchedd   

Parc Myrddin, 

Caerfyrddin, 

SA31 1HQ. 

 Llofnodwyd   Dyddiad  22 Hydref 2020 

 

 

Cynghorydd Sir, yr Aelod o’r Bwrdd Gweithredol dros yr 
Amgylchedd 

Neuadd y Sir, 

Rhiw'r Castell, 

Caerfyrddin, 

SA31 1JP.  

Llofnodwyd                     Dyddiad   24 Hydref 2020 

 

Cyfarwyddwr yr Amgylchedd, 

Neuadd y Sir, 

Rhiw'r Castell, 

Caerfyrddin, 

SA31 1JP.   

Llofnodwyd   Dyddiad 24 Hydref 2020 
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Atodiad 1. Parthau Rhagolygon a Gorsafoedd 
Tywydd Sir Gaerfyrddin 
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Atodiad 2. System Rhagweld y Tywydd 

      
Cynllun y rhagolwg                                
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Data'r gorsafoedd tywydd 
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Atodiad 3. Siart Lif Gwasanaeth y Gaeaf 
(dangosol)

COUNTY DUTY OFFICER 

DECIDES COUNTY WS ACTION 

BY DOMAIN

DUTY OFFICERS 

(TRUNK & COUNTY) 

ENTER ACTIONS ON 

MetDesk MESSAGE 

BOARD NO LATER 

THAN 14:00 HRS

Notes:

WS = Winter service i.e.  

Salting, ploughing as required

D.O. = DUTY OFFICER

COUNTY DUTY OFFICER REVIEWS MID-

DAY FORECAST 

AND TRUNK ROAD WS INSTRUCTION

WEATHER REPORT 

& DOMAIN BASED 

FORECAST ISSUED 

TO MetDesk BY 

13:00 HRS

TRUNK ROAD 

AGENT ISSUES   

DAILY WS 

INSTRUCTION TO 

TRUNK WESTERN 

PARTNERSHIP. 

TRUNK ROAD D.O. 

RELAYS ACTION TO 

COUNTY D.O.

EMAIL FROM MetDesk TO 

CONFIRM ACTIONS TO CCC 

OFFICERS, TRUNK ROADS, 

OUTSIDE PARTIES, 

FORECASTER ETC

HIGHWAYS & TRANSPORT 

WINTER CONTROL MONITOR 

& CHECK AND ENSURE 

ACTIONS POSTED BY 

14:00HRS

DUTY OFFICER 

TELEPHONES 

SUPERVISOR ASAP 

TO CONFIRM WS 

INSTRUCTION & 

ARRANGEMENTS

DIVISIONAL 

SUPERVISOR 

ARRANGES FOR WS 

ACTIONS TO BE 

CARRIED OUT

WS ACTIONS 

CARRIED OUT

DUTY OFFICER REVIEWS 

18:00 FORECAST (SUBJECT 

TO NOON FORECAST 

CONFIDENCE) & REVISES 

ACTIONS AS REQUIRED

DUTY OFFICER UPDATES 

MetDesk MESSAGE 

BOARD TO CONFIRM 

ACTION OR ANY REVISED 

ACTION BY 10:00 AM 

FOLLOWING DAY

SUPERVISOR 

COMPLETES 

WINTER 

MAINTENANCE 

RECORD SHEETS 

FOR COUNTY AND 

TRUNK ROADS

PROJECT PLANNER UPDATES 

SALT RETURN FOR WEEKLY 

(min) UPDATE TO STOCK 

MANAGEMENT SYSTEM

HIGHWAYS ADMIN 

PROCESSES 

FINANCIAL RECORDS

DUTY OFFICER MAINTAINS 

LOG OF ALL ACTIONS FOR 

WS & INCIDENTS. SAVE TO 

COUNCIL FILEPLAN NO 

LATER THAN 9:00AM NEXT 

DAY

WINTER SERVICE TEAM 

PROVIDE PERIODIC SALT 

STOCK UPDATES TO WG 

GRITTING 

ROUTES AS 

PER WINTER 

SERVICE PLAN

SUPERVISOR 

CARRIES OUT 

GRITTING 

INSPECTIONS 

AS REQUIRED

 

 


