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Yr Amgylchedd, Ffyrdd a
Chyfleusterau
Adran Gwaith Stryd
Swyddfeydd Mochdre, Conway Road,
Mochdre,
LL28 5AB.

Adain Gwaith Stryd
Rhif Ffacs: 01492 575454

Yr Amgylchedd, Ffyrdd a Chyfleusterau
Pennaeth Gwasanaeth Geraint Edwards, BEng(Hons) CEng FICE

DEDDF PRIFFYRDD 1980: ADRANNAU 169, 172, 173 TRWYDDED AR GYFER CODI, CYNNAL A THYNNU
SGAFFALDIAU, FFENSYS/SGRINIAU DIOGELWCH A STRWYTHURAU ERAILL.

Eich Cyf: Cyf Awdurdod Stryd (Rhif Trwydded):    SW2800/

Enw Cyswllt (Prif lythrennau):

Ar Ran (Cwmni Sgaffald):

Cyfeiriad:

Rhif Ffôn: Rhif Ffôn y tu allan i oriau: Rhif Ffacs:

LLEOLIAD Y SGAFFALD Enw / Rhif Tŷ:

Enw Stryd: Pentref / Tref:

Dyddiad o: Dyddiad hyd at:

RHAID I’R YMGEISYDD ARWYDDO AC ANFON COPI O’R CAIS AM DRWYDDED AR BOB ACHLYSUR.

Nid yw’r Drwydded yma’n ddilys ac ni ddylid codi’r sgaffald nes:-

1. Bod yr Adran wedi derbyn a gwirio cadarnhad ysgrifenedig gennych sy’n nodi eich bod yn derbyn yr holl Amodau.
2. Eich bod wedi derbyn y drwydded wedi’i chydarwyddo gan y Peiriannydd Gwaith Stryd neu eu Swyddog awdurdodedig.

DATGANIAD

Rwyf / Rydym yn cytuno i gadw at yr holl amodau a nodir yn y Drwydded Sgaffaldiau yma a gyhoeddir i mi/ni gan
Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

LLOFNOD:……………………………………..ENW(Printiwch)…………………………….……..    DYDDIAD………………………

AT DDEFNYDD YR AWDURDOD PRIFFYRDD YN UNIG
AMODAU SY’N BENODOL I'R SAFLE:

GAN HYNNY rhoddaf Drwydded ar gyfer Sgaffaldiau, Ffensys/Sgriniau Diogelwch neu Strwythurau eraill yn unol â’r amodau ynghlwm.

ARWYDDWYD AR RAN YR AWDURDOD: ……………………………………..…… DYDDIAD:………………………..……

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus hyd at £5 miliwn Cofrestrwyd gyda CITB

Aelod o sefydliad masnach cydnabyddedig Gweithwyr wedi’u cymhwyso’n unol â chanllawiau CITB
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AMODAU SAFONOL
1. Bydd yr ymgeisydd wedi indemnio’r Cyngor Bwrdeistref Sirol a / neu Gynulliad Cenedlaethol Cymru, a’i gadw wedi’i indemnio, rhag

pob trallod, difrod a chostau a allai gael eu codi, eu dwyn neu eu gwneud am ba reswm bynnag a allai godi’n uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol o ganlyniad i’r gwaith a awdurdodir i'w  wneud dan y rhybudd, yn cynnwys tynnu’r gwaith.  Bydd wedi’i indemnio
am isafswm o  £5,000,000 am unrhyw un cais. Rhaid i’r ymgeisydd ddarparu’r Dystysgrif Yswiriant sy’n nodi’n glir bod ganddo ef /
hi’r Yswiriant angenrheidiol i gydymffurfio â’r amod yma.

2. Rhaid i’r holl ymgeiswyr darparu tystiolaeth ysgrifenedig eu bod yn: -
(a) Aelodau o sefydliad masnach cydnabyddedig sy’n archwilio statws ariannol a chydymffurfiaeth ei aelodau ac sy’n monitro ei

aelodau’n gyson.
(b) Bod eu busnes / cwmni wedi’i gofrestru gyda Bwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB).
(c) Bod eu gweithwyr sy’n codi, cynnal a thynnu’r sgaffaldiau ar y briffordd wedi’u cymhwyso’n unol â chanllawiau CITB a Diwydiant fel

y rhestrir isod: -
- Gweithiwr dan Hyfforddiant
- Gweithwyr â Thystysgrif Sgaffaldiau sylfaenol neu NVQ Lefel II
- Gweithwyr â Thystysgrif Sgaffaldiau uwch neu NVQ Lefel III

3. Rhaid i'r ymgeisydd ddarparu manylion am ei (g)waith arfaethedig, math o waith, a manylion am y sgaffaldiau y bwriedir eu codi
h.y. confensiynol neu ynghrog / ar gantilifrau etc. ar ffurf lluniad / braslun dimensiynol.  Rhaid darparu rhif ffôn cyswllt y tu allan i
oriau.

4. Dylid codi’r strwythur yn briodol gyda deunyddiau cadarn, ar sylfeini da, a dylid ei gynnal yn briodol bob amser.  Hefyd dylid sicrhau
nad oes unrhyw ddarnau sy’n ymwthio allan yn beryglus neu ochrau garw.

5. Rhaid i’r sawl sy’n gwneud cais am drwydded ddarparu tystiolaeth ysgrifenedig bod y strwythur wedi’i godi’n unol â Rheoliadau
Adeiladu (Iechyd, Diogelwch a Lles) 1996 a / neu ddeddfwriaeth ddilynol arall a’i fod wedi’i archwilio gan ‘unigolyn cymwys’ yn unol
â’r Rheoliadau y cyfeiriwyd atynt yn flaenorol os bydd angen.

6. Bydd y strwythur wedi’i oleuo’n briodol yn ystod oriau tywyllwch.  Ni fydd lampau a / neu arwyddion ar gael gan y Cyngor dan
unrhyw amgylchiadau.

7. Dylai wyneb y droedffordd fod yn wastad ac wedi’i gynnal yn dda fel bod modd i gerddwyr, pramiau a phobl anabl fynd heibio’n
rhwydd heb unrhyw rwystr gyda lled o 1.2 metr ar bob adeg yn ystod gwaith adeiladu.

8. Pan fo’r droedffordd neu’r ymyl wedi’i rwystro’n sylweddol rhaid darparu ffordd ddiogel ar y ffordd i gerddwyr - gan eu diogelu’n
llawn rhag cerbydau sy’n pasio a’i oleuo’n addas yn y nos.  Rhaid i bob rhwystr dros dro nodi’n glir i yrwyr sy’n agosáu beth yw
union led y rhwystr ar y ffordd a chaniatáu pellter rhesymol er mwyn diogelwch.  Rhaid i'r holl rwystrau ar y briffordd fod ag
arwyddion llawn a bod wedi’u goleuo’n llawn yn unol â Phennod 8 o Lawlyfr Arwyddion Traffig a / neu unrhyw ddeddfwriaeth
ddilynol arall. Rhaid i bob arwydd fertigol, llorweddol a chroeslinol a leolir ar neu ger y briffordd a dan 2.5 metr fod wedi’u marcio’n
glir gyda gwelededd uchel.

9. Ar gyfer uchder o 2.28 metr neu fwy uwchben troedffordd gall platfform freichio ar gantilifrau o wyneb yr adeilad o led sy’n gyfartal i
led y droedffordd llai na 0.50 metr (lle clir ar yr ochr), dylai’r platfform fod wedi’i gau â bordiau ochr a llawr, er mwyn diogelu’r
cyhoedd rhag darnau sy’n disgyn.

10. Dylid gwneud iawn am unrhyw ddifrod a achosir i’r droedffordd neu ffordd wedi’i phalmantu neu fetel yn sgil codi, cynnal neu dynnu
sgaffaldiau, ffensys/sgriniau diogelwch neu strwythur arall, i'r Awdurdod Priffyrdd ar gost yr ymgeisydd.

11. Dylid tynnu’r strwythur yn syth ar ôl cwblhau’r gwaith adeiladu.  Dylai’r Trwyddedai hysbysu’r Awdurdod Priffyrdd ymlaen llaw cyn y
dyddiad a’r amser y bwriedir tynnu’r strwythur fel y gellir, os ystyrir bod angen, archwilio’r safle ar y cyd er mwyn asesu difrod
posibl i’r briffordd o ganlyniad i ddarparu’r strwythur a / neu waith cysylltiedig.

12. Ni chaniateir codi sgaffald rhwng 08:30 a 17:30 mewn ardaloedd o amwynder uchel.

13. Mae’r caniatâd hwn yn ddilys am gyfnod o ddim hirach na 28 diwrnod o’r dyddiad cyflwyno, ac mae’n rhaid cyflwyno cais pellach
i’w adnewyddu o leiaf 2 ddiwrnod gwaith cyn diwedd y cyfnod hwnnw.

14. Ni fydd unrhyw beth yn y Drwydded yma a gyhoeddir yn esgusodi’r ymgeisydd o’i (d)dyletswyddau dan y ddeddfwriaeth bresennol
sy’n ymwneud â chodi, cynnal a thynnu sgaffaldiau, ffensys/sgriniau diogelwch neu strwythur arall.  Mae’r telerau a’r amodau yma
yn ychwanegol, nid yn disodli unrhyw ofynion statudol sy’n ymwneud â gwaith a awdurdodir gan y caniatâd yma.

15. Tynnir sylw’r ymgeisydd ar ddarpariaethau Adrannau 168 a 172 o Ddeddf Priffyrdd 1980.

16. Nid yw’r drwydded yma’n ddilys ac ni chaniateir codi sgaffaldiau na ffensys/sgriniau diogelwch na strwythur arall nes:-
(a) Bod y swyddfa yma wedi derbyn a gwirio cadarnhad ysgrifenedig gennych sy’n nodi eich bod yn derbyn yr holl amodau y

cyfeiriwyd atynt yn flaenorol.
(b) Eich bod wedi derbyn y Drwydded wedi’i chydarwyddo gan y Peiriannydd Gwaith Stryd neu ei swyddog awdurdodedig.

17. Yn dilyn cyhoeddi'r drwydded yma, os caiff ei ddwyn i sylw’r Cyngor bod y sgaffaldiau, ffensys/sgriniau diogelwch etc heb eu codi
a’u diogelu’n briodol, nad ydynt yn ddiogel, neu eu bod wedi’u newid, mewn unrhyw ffordd fyddai’n beryglus i ddefnyddwyr y
briffordd, yna dylai’r trwyddedai gymryd camau ar unwaith i naill ai adfer y sefyllfa neu dynnu’r strwythur.  Os na chymerir y camau
yma o fewn amser rhesymol, ni fydd gan y Cyngor ddewis ond gweithredu ei hun a chodi tal am wneud hynny ar y trwyddedai.
Wrth benderfynu beth yw amser rhesymol, bydd y Cyngor yn cymryd i ystyriaeth ddifrifoldeb pob sefyllfa.  Hefyd gall y Cyngor
ddwyn achos cyfreithiol yn eich erbyn. Mae’n bosib na ystyrir ceisiadau am drwyddedau pellach / yn y dyfodol.
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Strydoedd gyda Chyfyngiadau Parcio arnynt

LLANDUDNO

Back Madoc Street
Clonmel Street
Gloddaeth Street
Lloyd Street
Madoc Street
Market Street
Mostyn Broadway
Mostyn Street
North Parade
Prince Edward Square
South Parade
St George’s Place
Trinity Square
Upper Mostyn Street
Vaughan Street

The Parade (Prince Edward Square – Ty’n Y Ffrith Road)

BAE COLWYN

Conwy Road
Ffordd Abergele / Abergele Road
Rhodfa’r Tywysog / Princes Drive
Penrhyn Road
Hawarden Road
Llewelyn Road
Mostyn Road
Wynnstay Road
Coed-Pella Road
Ffordd Lansdowne / Lansdowne Road
Ffordd Coetir Ddwyreiniol / Woodland Road East
Ffordd Coetir Orllewinol / Woodland Road West
Seaview Road
Greenfield Road
Bay View Road


