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Croeso i’n Cynllun Rheoli Asedau 
Strategol cyntaf.  Byddem yn 
gwerthfawrogi eich syniadau a’ch 
cyfraniadau ar gyfer ein cynllun nesaf, 
felly cofiwch gysylltu.
Cyswllt a help

Crynodeb o’n Cynllun Rheoli Asedau Strategol cyntaf

https://trc.cymru/cymorth-a-chysylltu
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Ym mis Mawrth 2020, daeth Trafnidiaeth 
Cymru (TrC) yn berchennog ar asedau 
seilwaith rheilffyrdd Llinellau Craidd 
y Cymoedd (LICC). Ers trosglwyddo’r 
asedau, mae TrC wedi bod yn gyfrifol am 
gynnal a chadw a rheoli trac, signalau, 
pontydd, gwrthgloddiau a systemau 
draenio.

Bydd ein cyfrifoldebau’n debygol o dyfu wrth 
i ni symud ymlaen ac mae ein timau wedi 
ymrwymo i sicrhau bod ein hasedau’n cael eu 
rheoli’n ddiogel ac yn effeithlon er mwyn creu 
rhwydwaith rheilffyrdd gwell.

Mae ein Cynllun Rheoli Asedau Strategol 
(SAMP) cyntaf yn tynnu sylw at ein 
hamcanion Rheoli Asedau ac yn hysbysu 
ein rhanddeiliaid, partneriaid, noddwyr a 
chwsmeriaid o’n dyletswydd i gynnal ac 
uwchraddio ein hasedau seilwaith. Mae ein 
SAMP yn elfen allweddol o’n fframwaith Rheoli 
Asedau ac yn amlinellu’r camau gweithredu 
sydd eu hangen i sicrhau bod ein hamcanion 
Rheoli Asedau’n cael eu cyflawni ac yn cyd-
fynd â’n hamcanion sefydliadol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi ei 
gweledigaeth a’i gofynion yn Llwybr 
Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
2021, lle mae’r rhwydwaith rheilffyrdd wedi’i 
drawsnewid yn chwarae rôl hanfodol.

Mae gennym waith seilwaith ffisegol 
sylweddol i’w wneud i ailwampio ein 
rhwydwaith rheilffyrdd i’w baratoi ar gyfer 
ein gwasanaeth rheilffyrdd cyflymach, 
gwyrddach, amlach a chydnerth newydd.
Rydym yn ymroddedig i leihau ein heffaith 
ar yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd ac 
mae ein hasedau yn chwarae rhan allweddol 
wrth ein helpu i gyflawni ein nodau.

Wrth i ni weithio’n galed i wella’r rhwydwaith, 
rwyf am eich sicrhau ein bod yn gwneud 
popeth o fewn ein gallu i sicrhau y bydd 
y gwaith y byddwn yn ei wneud yn tarfu 
cyn lleied ag y bo modd ac y byddwn yn 
ymgysylltu’n rheolaidd â’n cymunedau am y 
cynnydd rydym yn ei wneud wrth i’r gwaith 
barhau.

Rhagair

Alexia Course
Cyfarwyddwr Gweithrediadau Trafnidiaeth
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Philip Rawlings
Pennaeth Rheoli Asedau Rheilffyrdd

Rwy’n falch o gyflwyno SAMP cyntaf 
Trafnidiaeth Cymru, sy’n disgrifio ein dull 
strategol o reoli ein hasedau seilwaith.

Mae gan y SAMP rôl ganolog yn hierarchaeth 
y dogfennau Rheoli Asedau ac mae’n 
amlinellu’r camau strategol lefel uchel sy’n 
ofynnol i sicrhau bod yr amcanion Rheoli 
Asedau’n cael eu cyflawni. Mae hyn yn rhoi 
sicrwydd i’n sefydliad a’n cyflenwyr fod 
gweithgareddau rheoli asedau’n cyfrannu’n 
effeithiol at gyflawni amcanion cyffredinol y 
sefydliad.
 
Mae TrC yn berchennog asedau cymharol 
newydd ac mae ein portffolio’n cynnwys 
amrywiaeth eang o asedau.  Mae hyn 
yn cynnwys traciau, signalau, pontydd, 
gwrthgloddiau a systemau draenio y bydd, 
mwy na thebyg, yn esblygu yn y dyfodol. Mae 
data yn ased pwysig ynddo’i hun, ac mae’n 
allweddol i ddeall ein hasedau ffisegol a sut 
rydym yn eu defnyddio, yn y tymor byr a’r 
tymor hwy.

Mae Rheoli Asedau’n gydbwysedd rhwng 
y buddsoddiad sydd ar gael yn erbyn 
perfformiad a risg asedau, ac mae angen y 
data asedau ac offer a sgiliau addas i sicrhau 
ein bod yn cael y cydbwysedd hwnnw’n iawn.
 
Bydd rhan fawr o’r gwaith o reoli ein 
hasedau dros y tymor hir yn ymwneud â 
deall a lliniaru effaith newid yn yr hinsawdd. 
Mae Trafnidiaeth Cymru yn cymryd camau 
sylweddol eisoes ar ddatgarboneiddio, drwy 
drydaneiddio LICC, ond mae angen ystyried 
gofynion addasu hirdymor ar gyfer LlCC a 
chydnerthedd ein hasedau’n ofalus. 



Ym mis Mawrth 2020, trosglwyddwyd 
perchnogaeth y seilwaith rheilffyrdd 
sy’n ffurfio LlCC o Network Rail (NR) i 
TrC.

Gyda’r newid perchnogaeth hwn, 
daethom yn gyfrifol am reoli asedau 
seilwaith rheilffyrdd LlCC, ac am 
gyflawni ein rhaglen drawsnewid 
uchelgeisiol.

Rydym yn gwella’r rhwydwaith LlCC i 
ddarparu ar gyfer ein gwasanaethau 
gwyrddach, cyflymach ac amlach 
newydd a darparu gwasanaeth 
modern, troi-i-fyny-a-mynd rhwng 
Treherbert, Merthyr Tudful, Aberdâr, 
Rhymni a Bae Caerdydd.

Cyflwyniad



Asedau ac ystadegau allweddol am Linellau Craidd y Cymoedd
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Beth yw Rheoli Asedau?

Mae Safon ISO 55001 (‘Systemau 
Rheoli Asedau – Gofynion’) yn diffinio 
rheoli asedau fel gweithgaredd 
cydgysylltiedig sefydliad i wireddu 
gwerth o’i asedau.

Mae asedau’n bodoli i ddarparu 
gwasanaeth, a’r man cychwyn mewn 
unrhyw strategaeth rheoli asedau yw 
meithrin dealltwriaeth o anghenion 
cwsmeriaid a rhanddeiliaid eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn 
ariannu’r buddsoddiad yn y seilwaith 
a rheoli ei asedau. Mae’n ariannu’r 
trenau a’r gwasanaethau teithwyr 
cysylltiedig hefyd.

Er mwyn cyflawni ein cyfrifoldebau rheoli, 
rydym wedi caffael Rheolwr Seilwaith (IM) 
ar gyfer rheoli asedau o ddydd i ddydd, 
megis arolygiadau a chynnal a chadw, tra’n 
cadw’r cyfrifoldeb am benderfyniadau 
buddsoddi a stiwardiaeth hirdymor yr 
asedau.

Rydym yn ‘gleient seilwaith gwybodus’ o ran 
y gwasanaethau a ddarperir gan yr IM tra’n 
cadw ein set ein hunain o gyfrifoldebau rheoli 
asedau. Mae hwn yn drefniant unigryw yn y 
DU, sydd yn dibynnu ar gydweithio da, a dull 
‘cydgysylltiedig’, rhwng TrC a’r IM. Darperir 
y gwasanaethau IM gan Amey Infrastructure 
Wales Limited (AIWL).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno ei 
gweledigaeth a’i gofynion yn Llwybr
Newydd: Strategaeth Drafnidiaeth Cymru 
2021, lle mae LlCC ar eu newydd wedd yn 
chwarae rhan hollbwysig.

Ar y lefel uchaf, mae Llywodraeth Cymru yn 
ei gwneud yn ofynnol i LlCC fod yn ddiogel, yn 
ddibynadwy a chael eu rheoli’n gynaliadwy:
• Diogel i deithwyr, gweithwyr a’r cyhoedd yn 

gyffredinol.

• Dibynadwy, fel y gall teithwyr rheilffyrdd fod 
â hyder yn amserlen y rheilffyrdd. Mae hyn 
yn arbennig o bwysig yng nghyd-destun 
teithiau aml-foddol, lle mae dibynadwyedd  
cyrraedd gwasanaethau cysylltu yn bwysig.

• Cael eu rheoli’n gynaliadwy, er mwyn 
sicrhau defnydd economaidd o adnoddau, 
hirhoedledd y rheilffordd a gwerth hirdymor 
i’r trethdalwr a’r teithiwr.



Y Cynllun Rheoli Asedau Strategol 

Mae ‘System Rheoli Asedau’ (AMS), 
yn cynnwys yr holl elfennau y mae 
angen iddynt gydweithio mewn ffordd 
integredig i gyflawni’r amcanion 
rheoli asedau.

Mae cydrannau o’r fath yn cynnwys 
y Polisi Rheoli Asedau, cynllunio 
strategol a thactegol, rheoli cylch 
bywyd asedau, gweithredu asedau, 
rheoli data, prosesau llywodraethu ac 
eraill. 
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Ein Polisi Rheoli Asedau

Mae amcanion ein Polisi Rheoli Asedau’n 
egluro sut y caiff LlCC eu rheoli. Mae’n 
cyd-fynd â’n diben a gweledigaeth 
Llywodraeth Cymru:
1. Bydd yr holl weithgareddau rheoli 

asedau’n cydymffurfio’n llawn â gofynion 
deddfwriaethol a statudol perthnasol.

2. Byddwn yn ymdrechu i leihau risgiau 
diogelwch i deithwyr, y cyhoedd, ein 
gweithlu a gweithluoedd ein contractwyr 
a’u hisgontractwyr.

3. Byddwn yn hyrwyddo iechyd a lles da i’n 
gweithlu a gweithluoedd ein contractwyr.

4. Byddwn yn darparu amgylchedd 
gwaith cefnogol ac ysgogol lle mae ein 
cydweithwyr yn deall eu rôl a’u hamcanion 
ac yn gallu tyfu a llwyddo.

5.  Lle rydym yn gweithredu fel ‘Cleient 
Seilwaith Gwybodus’ o ran gwasanaethau 
rheoli asedau, byddwn yn sicrhau gwerth 
am arian drwy arweinyddiaeth gref, rheoli 
contractau a llywodraethu effeithiol.

6. Byddwn yn gweithio gyda’n contractwyr i 
ddatblygu, gweithredu a gwella’n barhaus, 
un System Rheoli Asedau integredig, sy’n 
gyson ag ISO55001.

7. Byddwn yn datblygu ac yn cynnal SAMP, 
sy’n egluro’r gofynion uchelgeisiol 
a ariennir gan Lywodraeth Cymru a 
rhanddeiliaid eraill. Bydd ein SAMP yn 
darparu trywydd clir rhwng ein Cynllun 
Busnes a’n gweithgareddau rheoli asedau.

8. Byddwn yn ymdrechu i ddeall y berthynas 
gymhleth rhwng perfformiad asedau, risg 
a lefel gwariant, fel y gall Llywodraeth 
Cymru wneud penderfyniad gwybodus am 
gyllido.

9.  Caiff asedau, systemau a rhwydweithiau 
eu rheoli’n unol ag egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 2015.

10. Byddwn yn datblygu, cynnal a gweithredu 
ymateb cymesur ar sail tystiolaeth i heriau’r 
newid yn yr hinsawdd. 

11. Byddwn yn sbarduno newid cynyddol o 
reoli asedau’n adweithiol i gyfundrefn 
‘rhagweld ac atal’, wedi’i hategu gan 
Fframwaith Rheoli Seiliedig ar Risg cadarn 
sy’n gyson â’n hegwyddorion.

12. Byddwn yn gwella ein gwybodaeth 
am asedau, ein dealltwriaeth a’n gallu i 
wneud penderfyniadau gan ddefnyddio 
technolegau ffisegol a digidol buddiol o ran 
costau, dadansoddiadau craff, a rhannu 
gwybodaeth â sefydliadau eraill sy’n 
perfformio’n dda.
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Dyma ein SAMP cyntaf, ac mae’n 
ymroddedig i reoli asedau LlCC.

Yn y dyfodol, gellid ei ymestyn yn hawdd i 
gynnwys asedau ychwanegol. Mae’r SAMP yn 
cwmpasu’r cyfnod o 10 mlynedd o ddyddiad 
trosglwyddo’r asedau. Fel arfer, byddai SAMP 
yn cwmpasu cyfnod hirach. Ystyriwyd bod y 
cyfnod byrrach hwn o 10 mlynedd yn briodol 
ar hyn o bryd tra bod TrC a’r IM yn datblygu 
eu gwybodaeth am yr asedau.

Swyddogaeth y SAMP yw darparu cyd-
destun a chyfeiriad strategol ar gyfer y broses 
Cynllunio Rheoli Asedau flynyddol.

Dyma ein Cynllun Rheoli Asedau Strategol cyntaf, ac mae’n 
ymroddedig i reoli asedau Llinellau Craidd y Cymoedd 
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Bydd y SAMP yn cyflawni’r amcanion canlynol:
1. Darparu llwybr clir rhwng gofynion 

rhanddeiliaid a gweithgareddau rheoli asedau 
ar lawr gwlad.

2. Rhoi cyngor ac arweiniad i’r IM i gefnogi’r 
gwaith o ddatblygu Cynlluniau Rheoli Asedau 
(AMPs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Sbarduno gwelliannau yn y ffordd rydym yn 
cyflawni ein rôl fel ‘cleient seilwaith gwybodus’ 
o ran y gwasanaethau a ddarperir gan yr IM, 
gan gynnwys:

• Sicrhau, a gwella, gwelededd yr asedau a 
gweithgareddau’r IM.

• Llenwi bylchau mewn data sy’n effeithio ar 
effeithiolrwydd a risg rheoli asedau.

• Datblygu ein hamgylchedd digidol a’n gallu 
dadansoddol er mwyn meithrin gwybodaeth 
am asedau a chefnogi ein rolau Cleient 
Gwybodus a Stiward Asedau.

• Datblygu a gweithredu llywodraethu 
effeithiol dros fusnes yr IM a’n busnes ein 
hunain.

4. Pennu dull priodol o ymdrin â’r newid yn yr 
hinsawdd a chymryd camau cynnar.

5. Gwella’r broses o wneud penderfyniadau rheoli 
asedau, gan sicrhau bod darpariaeth briodol 
yn y fframweithiau penderfynu ar gyfer Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

6. Cyfrannu at, a sicrhau, bod budd i LlCC o 
raglenni ymchwil rheilffyrdd a thechnolegau 
priodol.

7. Cadw’r uchod o fewn System Rheoli Asedau 
sy’n gwella’n barhaus, yn unol ag ISO 55001.
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Ein gweledigaeth
creu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar 
y cwsmer drwy rwydwaith trafnidiaeth 
diogel y gall Cymru fod yn falch ohono.

Ein pwrpas
Darparu gwasanaeth trafnidiaeth 
cynaliadwy sy’n cadw Cymru i symud.

Mae ein gweledigaeth 
a’n bwriad yn cyd-fynd 
â Llwybr Newydd: 
Strategaeth Drafnidiaeth 
Cymru 2021, sy’n egluro 
dyheadau ar gyfer y 
rhwydwaith trafnidiaeth 
ehangach.

Ein rhanddeiliaid



Os hoffech chi gyfrannu, 
cysylltwch ag engagement@tfw.
wales. Byddwn yn anfon copi o’r 
dadansoddiad rhanddeiliaid a 
gynhaliwyd gennym hyd yma i ch 
ei adolygu a byddwn yn darparu 
templed ar gyfer eich mewnbwn.
14

Mae ein SAMP wedi cael ei lywio gan 
ymgysylltiad ag arweinyddiaeth TrC, 
penaethiaid adrannol a pheirianwyr yn ein 
tîm Perchennog Seilwaith (IO).

Drwy ddefnyddio gwybodaeth rhanddeiliaid 
yn TrC, rhoddodd yr ymgysylltiad hwn farn 
gychwynnol i ni am safbwyntiau rhanddeiliaid 
ac mae wedi ein galluogi i ddatblygu ein  
SAMP cyntaf.

Rydym nawr yn awyddus i ymgysylltu’n ffurfiol 
â’n rhanddeiliaid yn awr fel bod y fersiwn 
nesaf o’n SAMP, a ddylai fod yn barod yn 
2022, yn elwa o’u mewnbwn, eu barn a’u 
syniadau uniongyrchol.



Mae ein blaenoriaethau cychwynnol 
yn ymwneud yn bennaf â mynd i’r 
afael â phroblemau uniongyrchol, 
sy’n cynnwys problemau a etifeddwyd 
wrth drosglwyddo’r asedau.

Ein dull gweithredu
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Mae’r SAMP yn ystyried asedau LlCC 
ynghyd ag amrywiaeth o bynciau a 
materion eraill, fel y nodir yn nhabl 1. 
Crynhowyd y prif ddosbarthiadau asedau, 
ynghyd â ffeithiau allweddol,  
yn gynharach.

Ar gyfer pob un o’r dosbarthiadau asedau 
hyn a phynciau pwysig, mae’r SAMP yn 
ystyried y cyflwr presennol ac yna’n cyflwyno 
gweledigaethau cyflwr dros dri phwynt 
amser: 2021, 2024 a 2029. Mae’r pwyntiau 
amser hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod y 
dadansoddiad ar gyfer y SAMP wedi’i gynnal 
yn ystod 2020.

Bydd Prosiect Trawsnewid LlCC yn sicrhau 
bod gan y seilwaith y gallu i fodloni gofynion 
gwasanaeth trên sylweddol fwy, a bydd y 
datblygiadau a’r gweithgareddau rheoli 
asedau a nodir yn ein SAMP yn sicrhau y bydd 
asedau LlCC yn cael eu rheoli’n ddiogel, yn 
economaidd ac yn gynaliadwy.

Tabl 1. Pynciau SAMP

Crynodeb 
Gweithredol

Trac System rheoli asedau:

Polisi asedau Oddi ar y cledrau

Aeddfedrwydd

Strategaeth a chynllunio

Cylch bywyd asedau 

Pobl a sefydliad

Llywodraethu

Risg 

Amcanion y SAMP
Eiddo strwythurau/
gweithrediadau 

Dadansoddiad 
rhanddeiliaid

Systemau gorchymyn a 
rheoli

Diogelwch Croesfannau rheilffordd

Galw Geo-dechnegol

Effeithlonrwydd
Trydaneiddio a 
pheiriannau

Perfformiad 
seilwaith

Tir Cyflenwyr

Safonau Technoleg a data Newid hinsawdd a’r amgylchedd 



Mae gan bob un o’r dosbarthiadau 
asedau ofynion gwahanol, yn 
seiliedig ar eu rôl a’u cyflwr pan 
drosglwyddwyd yr asedau o Network 
Rail i TrC. Felly, mae gweledigaethau’r 
dosbarth asedau’n eithaf manwl ac yn 
benodol i asedau. 

Isod, rydym yn egluro rhai o’r heriau 
a’r cyfleoedd allweddol sydd wedi’u 
nodi yn y SAMP. Mae’r rhain yn 
tueddu i fod yn lefel uchel ac yn 
ymwneud â phortffolio asedau LlCC 
yn ei gyfanrwydd.

Materion Allweddol
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Mae llifogydd, gwyntoedd cryfion, a 
thymheredd uchel a isel eithafol yn 
effeithio ar weithrediad y rheilffordd 
heddiw. Bydd yr holl ffactorau hyn 
yn gwaethygu yn sgil newid yn yr 
hinsawdd.

Mae llifogydd ar y rheilffyrdd yn broblem 
benodol yn y cymoedd oherwydd 
daearyddiaeth a glaw cynyddol. Er mwyn 
mynd i’r afael â llifogydd, cam cyntaf yw 
deall y systemau draenio yn y cymoedd. 
Mae angen dealltwriaeth dda o systemau 
draenio’r rheilffyrdd – ond nid yw’n 
ddigonol gan fod angen deall rôl afonydd 
hefyd a’r rhyngwyneb â systemau draenio 
ar y tir o amgylch y rheilffordd. 

Cam cynnar pwysig fydd gwella ein data 
ar ddraenio, a chydweithio â Cyfoeth 
Naturiol Cymru, Network Rail, y byd 
academaidd, a rhanddeiliaid eraill i 
ddatblygu dealltwriaeth fwy cyfannol o 
systemau draenio. Rydym wedi cychwyn 
trafodaethau gyda Phrifysgol Caerdydd i 

archwilio’r posibilrwydd o ddatblygu model 
o’r systemau draenio sy’n effeithio ar LlCC, 
ac i ddefnyddio hyn i gefnogi’r broses o 
wneud penderfyniadau rheoli asedau a 
chynllunio ymaddasu yn yr hinsawdd.  

Bydd strategaethau ymaddasu’n amrywio; 
er enghraifft, yn achos offer trydanol, 
gallant gynnwys gwell amddiffyniad rhag 
dŵr neu godi offer oddi ar y ddaear. Ar 
gyfer y system ddraenio, efallai y bydd 
angen cynyddu ei chapasiti a’i gallu; er 
enghraifft, drwy osod pibellau â diamedr 
lletach. Gellid gweithredu strategaeth 
o’r fath fwyaf rhwydd wrth adnewyddu 
asedau.

Fodd bynnag, hyd nes y byddwn wedi 
datblygu ein dealltwriaeth o’r system 
ddraenio, a pha mor gyflym y bydd newid 
yn yr hinsawdd yn rhoi pwysau cynyddol ar 
y system hon, nid ydym yn gwybod a fydd 
cysylltu gwelliannau capasiti ag amseroedd 
adnewyddu arferol yn mynd i’r afael â’r 
broblem hon yn ddigon cyflym.

1.  Newid yn yr Hinsawdd
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2. Gweithio o fewn cyllideb a ddyrannwyd

Fel sy’n digwydd mor aml i gwmnïau 
sydd â phortffolio o asedau i’w rheoli 
dros y tymor hir, mae Network Rail wedi 
gweithio o fewn cyllideb a ddyrannwyd 
ers blynyddoedd lawer.

Mae hyn wedi arwain at yr angen am 
flaenoriaethu a dewisiadau anodd 
ynghylch ble i wario arian. Effaith gronnol 
blynyddoedd o flaenoriaethu isel yw bod 
cyflwr rhannau o LlCC yn gymharol wael.
Her bwysig o ran rheoli asedau yw gwella 
cyflwr asedau o’r fath yn raddol i lefel 
briodol a chynaliadwy.
 
 

3. Data asedau
Wrth drosglwyddo asedau, roedd meysydd 
sylweddol lle’r oedd y data asedau 
cysylltiedig yn anghyflawn a/neu nad oedd 
ansawdd y data yn addas i’r diben.

Mae data cyflawn o ansawdd da wrth 
wraidd y broses o wneud penderfyniadau 
gwrthrychol, ac mae’r SAMP yn rhoi pwys 
mawr ar lenwi’r ‘bwlch’ data asedau hwn 
mor gyflym ac effeithlon â phosibl, yn 
enwedig ar gyfer yr asedau hynny sydd â’r 
data lleiaf cyflawn.
 

4. Trawsnewidiad

Mae’r prosiect trawsnewid yn 
fuddsoddiad sylweddol.

Bydd yn arwain at ddyblu
gwasanaethau trên, ynghyd â chyflwyno 
fflyd newydd o gerbydau trydan. O 
safbwynt rheoli asedau, mae trawsnewid yn 
creu sawl her a chyfle. Er enghraifft, mae’n 
bwysig alinio’r prosiect â gweithgareddau 
rheoli asedau o ddydd i ddydd er mwyn 
osgoi gwrthdaro a dyblygu gyda’r gwaith. 

Bydd mabwysiadu dull cydweithredol yn 
helpu i sicrhau bod cyfleoedd ar gyfer 
arbedion effeithlonrwydd yn cael eu 
gwireddu. O safbwynt cyfle, bydd gan 
rai o’r trenau newydd offer monitro trac 
soffistigedig, a fydd yn galluogi i ddata 
cyfoethog a chyfredol gael ei ddarparu i 
gefnogi gwaith rheoli asedau.
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Mae’r potensial ar gyfer gwelliannau o 
ran effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd 
rheoli asedau o dechnolegau a 
ddewiswyd yn ofalus yn sylweddol. Yn 
ogystal â mecaneiddio, megis offer 
gosod trac, mae’r cyfleoedd sy’n deillio 
o ‘alluogi digidol’ yn fwyfwy deniadol 
wrth i ffrwd o ddatblygiadau arloesol 
newydd ddod ar gael ac wrth i brisiau 
technoleg ostwng.

Mae’r dosbarth cyffredinol o dechnolegau 
y cyfeirir atynt fel y ‘Rhyngrwyd 
Pethau’ (IoT) yn cynnwys offerynnau a 
synwyryddion deallus a all wella ein gallu 
i ddeall cyflwr ac ymddygiad asedau yn 
fawr. Yn achos pontydd, mae technegau 
arolygu traddodiadol wedi dibynnu ar 
archwiliadau ‘statig’. Fodd bynnag, drwy 
ddosbarthu mesuryddion symudiadau 
a chyflymder cost isel o amgylch y bont 
yn ofalus, credwn y bydd modd datblygu 
dealltwriaeth o sut mae pont yn ymateb 

i lwyth dynamig trenau, gwynt ac ati, a 
thrwy hynny o bosibl nodi problemau  
strwythurol na fyddent yn cael eu canfod 
fel arall. Yn yr un modd, mae’r SAMP hefyd 
yn nodi’r gwerth y gallai technolegau 
synhwyro IoT fel mesuryddion straen a 
mesuryddion lefel dŵr ei gynnig o ran 
gwrthgloddiau a draenio.

Mae cwmpas galluogi digidol o fewn 
rheoli asedau yn eang iawn ac mae’n 
parhau i ehangu. Gall dronau chwarae 
rhan allweddol o safbwynt gwyliadwriaeth 
asedau cost-effeithiol a chasglu data. Gall 
Deallusrwydd Artiffisial (AI) gynorthwyo 
drwy awtomeiddio gweithgareddau 
adnabod patrymau llafurddwys, megis 
dadansoddi fideos i ganfod problemau 
ar y trac ac o’i amgylch. Bydd gan AI rôl 
bwysig o ran datblygu ein dealltwriaeth o 
ddirywiad a pherfformiad asedau hefyd. 
Bydd llawer o’r gwelliannau yn y dyfodol 
o ran rheoli asedau LlCC o ganlyniad i 
gasglu a dadansoddi ffynonellau data 

cyfoethocach a mwy deinamig mewn 
modd mwy clyfar yn y dyfodol.

5. Technoleg



Y SAMP hwn yw’r allbwn cyntaf 
o’r hyn a fydd yn broses gynllunio 
strategol barhaus sy’n gwella’n 
barhaus. 

Mae wedi ystyried y pynciau a nodir 
yn nhabl 1 gan ddefnyddio ein lefel 
bresennol o ddealltwriaeth, a nodi’r 
hyn a gredwn yw’r blaenoriaethau 
rheoli asedau allweddol yn y tymor 
byr i ganolig. 

Bydd y diwygiad mawr cyntaf o’r 
SAMP hwn yn cael ei gynhyrchu 
yn ystod Ch3 a Ch4 2022, a chaiff 
ei lywio gan ofynion, syniadau a 
mewnwelediadau ein rhanddeiliaid.
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