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PWYLLGOR ARCHWILIO AMGYLCHEDD 
 
Cofnodion Cyfarfod Archwilio’r Amgylchedd a gynhaliwyd yn yr Ystafell Gynhadledd, Tŷ Nant, Prestatyn 
Ddydd Iau, 25 Hydref 2007 am 9.30 a.m. 
 

YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr E R Jones (Cadeirydd), B Blakeley, P C Duffy, D J Thomas a C H Williams.  
Mynychodd y Cynghorwyr R E Barton a T R Hughes fel Sylwedyddion.  
 

HEFYD YN BRESENNOL 
 
Cyfarwyddwr Corfforaethol: Yr Amgylchedd, Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd (G. Boase), 
Pennaeth Trafnidiaeth ac Isadeiledd Dros Dro (G. Dare), Pennaeth Archwilio Mewnol (Ivan Butler), Uwch 
Swyddog Rheoli Gwastraff (A. Roberts), Rheolwr Adran, Asedau a Pholisi (W. Cook), Opus International 
Consultants (A. Wanstall), Swyddog Cefnogi Archwilio (S. Price) a swyddogion eraill gan gynnwys Swyddog 
Gweinyddol (C I Williams). 
 

YMDDIHEURIADAU 
 
Y Cynghorwyr P.W. Owen ac S. Thomas. 
 
433 MATERION BRYS 
 

Ni chodwyd unrhyw faterion a ddylid, ym marn y Cadeirydd,  eu hystyried ar frys yn y cyfarfod yn unol 
ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol, 1972. 

 
434 COFNODION 

 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod Pwyllgor Archwilio Amgylchedd a gynhaliwyd Ddydd Iau, 27 Medi, 
2007. 
 
Materion yn codi:- 
 
6.  Cynnydd Cynllun Casglu Gwastraff / Ailgylchu Min y Ffordd bob Pythefnos X2 - cyfeiriodd y 
Cynghorydd C. H. Williams at ei bryderon ynghylch ansawdd a maint y bagiau bin a gyflenwir a 
darparodd enghreifftiau o'r bagiau bin dan sylw.   
 
PENDERFYNWYD – derbyn a chymeradwyo’r Cofnodion fel cofnod cywir. 

 
435 CYFLWYNIAD I’R CYNLLUN RHEOLI ASEDAU PRIFFYRDD 
 

Rhannwyd copi o adroddiad y Rheolwr Adran, Asedau a Pholisi, yn rhoi cyflwyniad a gwybodaeth 
ynghylch Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd a manylion ar sut y byddai hynny o fudd i reoli Rhwydwaith 
Priffyrdd y Sir gyda phapurau’r cyfarfod. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Mr Adrian Wanstall (Opus International Consultants) i'r cyfarfod. 
 
Gyda chymorth cyflwyniad PowerPoint cyflwynodd Mr Wanstall grynodeb manwl o'r Cynllun Rheoli 
Asedau Priffyrdd i'r Aelodau.   Roedd cyngor yn yr adroddiad a’r cyflwyniad ar yr angen i gynhyrchu 
Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd ac ar oblygiadau hynny ar y ffordd y byddai'r Rhwydwaith Priffyrdd yn 
cael ei reoli.  Esboniwyd bod Llywodraeth Cynulliad Cymru yn gofyn i bob Awdurdod yng Nghymru 
gynhyrchu Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd ac fe'i hystyriwyd yn ffordd ymlaen i optimeiddio rheoli’r 
Rhwydwaith Priffyrdd.  Roedd elfennau allweddol o reoli asedau seilwaith wedi’u cynnwys yn yr 
adroddiad a thynnwyd sylw atynt yng nghorff y cyflwyniad. 
 
Hysbyswyd yr aelodau bod y Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd yn cynnwys yr holl asedau yn ymwneud 
â phriffyrdd, roedd yn ystyried lefel gyffredinol y gwasanaeth a oedd yn ofynnol, yr adnoddau sydd ar 
gael a’r ffordd fwyaf cost effeithiol ac effeithlon o ymdrin â disgwyliad cyfnod oes yr asedau dan sylw.  
Cadarnhawyd bod manteision i gyflwyno Cynlluniau Rheoli Asedau Seilwaith er mwyn sicrhau y ceir y 
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budd gorau o’r cyllidebau cyfyngedig sydd ar gael i gynnal asedau sy’n heneiddio’n gyffredinol a bod 
hynny wedi’i wireddu gan lywodraethau ledled y byd. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd R.E. Barton ynghylch materion personél a chyllidebol ac 
ynghylch gallu’r Cyngor i weithredu’r Cynllun, cadarnhaodd Mr Wanstall y byddai angen adnoddau 
ychwanegol ac y byddai angen cyllid ychwanegol hefyd.   Cadarnhaodd fod Rheoli Asedau yn cysylltu 
polisïau gyda chynllunio ariannol, rhaglennu a monitro perfformiad a phwysleisiodd y dylai Rheoli 
Asedau gael ei yrru gan genhadaeth a chanolbwynt ar gwsmeriaid gyda chyswllt clir rhwng 
penderfyniadau, cyllidebu a monitro perfformiad. 
 
Mewn ymateb i gwestiynau oddi wrth Aelodau ynghylch y posibilrwydd o fynd at y Llywodraeth 
Ganolog am gymorth gydag ariannu, cadarnhaodd Mr Wanstall bod Cymdeithas Syrfewyr Sirol Cymru 
wedi mynd at Lywodraeth Cynulliad Cymru ynghylch materion ariannu ond bod angen cynllun 
cydlynol er mwyn cyflwyno tystiolaeth ar gyfer ceisiadau am arian. 
 
Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Amgylchedd y gallai'r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd 
gryfhau achos busnes yr awdurdod yn ogystal â thynnu sylw at gryfderau a gwendidau'r Rhwydwaith 
Priffyrdd cyfredol a dangos meysydd lle gellid gwneud gwelliannau ac felly gynyddu’r pwysau ar 
Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu arian ychwanegol.  
 
Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, ymatebodd Mr Wanstall i gwestiynau gan Aelodau a 
phwysleisiodd y byddai’r Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd yn gyfrwng i archwilio’r defnydd mwyaf 
cynhyrchiol o’r adnoddau a’r cyllid sydd ar gael ac y byddai’n dylanwadu ar y polisïau a’r 
gweithdrefnau presennol ar gyfer rheoli a chynnal y Rhwydwaith Priffyrdd.  Cytunwyd y byddai’r 
Cynllun Rheoli Asedau Priffyrdd yn cael ei ddosbarthu yn electronig i'r cynghorwyr. 
 
PENDERFYNWYD – bod y Pwyllgor Archwilio Amgylchedd yn derbyn ac yn nodi’r Cynllun Rheoli 
Asedau Priffyrdd ac yn cefnogi’r dull hwn o Reoli Priffyrdd.  
 

436 AILGYLCHU YN LLANGOLLEN 
 
Copi o adroddiad gan Uwch Swyddog Rheoli Gwastraff, a oedd yn adolygu gweithgareddau 
ailgylchu’r Cyngor yn Llangollen ar ôl cau'r Safle Amwynder Dinesig oherwydd pryderon diogelwch y 
ffordd. 
 
Cyflwynodd yr Uwch Swyddog Rheoli Gwastraff grynodeb o’r adroddiad gan amlinellu effaith cau’r 
safle.  Esboniodd y caewyd Safle Amwynder Dinesig Llangollen ar 3 Awst 2007 oherwydd pryderon 
ynghylch diogelwch y ffordd ac mai’r Safle Amwynder Dinesig arall agosaf yw’r un yng Ngharrog, 
Corwen.  Roedd manylion y mesurau er mwyn lliniaru effaith cau’r Safle yn yr adroddiad ac roedd 
gwaith ar y gweill o ddod o hyd i safle arall ar gyfer Parc Ailgylchu / Safle Amwynder Cyhoeddus. 
 
Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd R. E. Barton ynghylch darparu gwasanaeth i 
breswylwyr ardaloedd gwledig nad ydynt yn derbyn gwasanaeth x2, tynnodd yr Uwch Swyddog 
Rheoli Gwastraff sylw bod angen darparu cyfleusterau ailgylchu i breswylwyr ardaloedd gwledig er 
mwyn sicrhau y cyrhaeddir y targedau ailgylchu.  Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: 
Amgylchedd bod y strategaeth bresennol wedi’i seilio ar gyrraedd targedau 2009/2010 a 
chadarnhaodd y byddai’n rhaid cytuno ar strategaeth ddiwygiedig er mwyn mynd i'r afael â 
newidiadau yn yr amgylchiadau ar ôl 2010. Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol eu bod yn aros 
am gadarnhad ynghylch darpariaeth ariannol oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd T.R. Hughes at y ffigurau a gynhyrchwyd yn yr adroddiad a oedd yn 
cadarnhau nad oedd preswylwyr Llangollen wedi gwneud defnydd llawn o’r Safle Amwynder Dinesig 
amgen yng Ngharrog.  
 
Cadarnhawyd bod cais ffurfiol wedi’i wneud i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gofyn i breswylwyr 
Llangollen gael defnyddio’r Safle Amwynder Dinesig ym Mhlas Madog.  Ar gais yr Aelodau cytunodd 
yr Uwch Swyddog Rheoli Gwastraff gyflwyno sylwadau pellach i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 
yng nghyswllt y mater hwn.   
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Mewn ymateb i faterion a godwyd gan y Cynghorydd T.R. Hughes, cadarnhaodd yr Uwch Swyddog 
Rheoli Gwastraff y byddai’r gwasanaeth gwastraff swmpus am ddim yn parhau yn ystod cyfnod y 
gaeaf, y byddai’r cynhwysyddion ailgylchu ym maes parcio Llangollen yn cael eu gwacau bob chwe 
diwrnod ac y byddai casgliadau gwastraff yr ardd ar fore Sadwrn o'r Pafiliwn yn parhau, serch hynny, 
pe byddai’r defnydd o’r gwasanaeth yn gostwng yna byddai’n rhaid ymgynghori â’r Aelodau Lleol 
priodol ar y mater.  
 
Hysbysodd yr Uwch Swyddog Rheoli Gwastraff yr Aelodau y derbyniwyd llai o bwysau o wastraff a 
bod y targedau ailgylchu wedi’u hatal.  Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol bod y gwaharddiad 
ar dipio gwastraff masnachol anghyfreithlon wedi cynorthwyo’n sylweddol i leihau pwysau’r gwastraff 
a dderbynnir.   
 
PENDERFYNWYD – bod Pwyllgor Archwilio’r Amgylchedd yn cefnogi’r cais a gyflwynwyd i Gyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ganiatáu preswylwyr Llangollen ddefnyddio parc ailgylchu Plas Madog.  
 

437 ASESIAD RISG AR Y CYD 
 
Copi o adroddiad gan Bennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol, a oedd yn cyflwyno’r wybodaeth 
ddiweddaraf ar y risgiau lefel uchel a gofnodwyd ar gyfer  Cyfarwyddiaeth Amgylchedd ac yn gofyn 
am farn yr Aelodau yng nghyswllt y rheini ac unrhyw risgiau eraill. 
 
Esboniodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol fod gofyn i'r Cyngor ddatblygu Asesiad Risg 
ar y Cyd gyda’i rheolyddion allanol yn flynyddol fel rhan o Raglen Cymru ar gyfer Gwella.  
Defnyddiwyd yr asesiadau risg yn y broses flynyddol o Asesu Risg ar y Cyd gyda’i reolyddion allanol 
er mwyn dangos y risgiau allweddol sy’n eu hwynebu.  Roedd manylion y drefn o sgorio a 
ddefnyddiwyd yn yr adroddiad gyda manylion y risgiau lefel uchel a nodwyd ar gyfer gwasanaethau 
Cyfarwyddiaeth Amgylchedd yn yr atodiad. 
 
Roddodd yr aelodau Atodiad 1 ystyriaeth fanwl i’r adroddiad a rhoddwyd yr ymatebion a ganlyn i 
faterion a godwyd gan yr Aelodau:-  
 
426 - Cyfeiriodd Cyfarwyddwr Corfforaethol: Amgylchedd at doriadau mewn gweithdrefn rheoli 
contractwyr mewn rhai ysgolion wrth wneud gwaith cynnal a chadw ac adeiladu.  Pwysleisiodd y 
Cyfarwyddwr bwysigrwydd bod Sir Ddinbych yn cydymffurfio â gofynion deddfwriaeth iechyd a 
diogelwch wrth reoli contractwyr.  Esboniodd fod y gwaith yn dal ar y gweill, bod y mater yn cael ei 
gymryd o ddifrif a sicrhaodd yr Aelodau hefyd ei fod yn fodlon bod y gweithdrefnau priodol bellach yn 
eu lle. 
 
Dywedodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol wrth y Pwyllgor y byddai adroddiadau a 
gwiriadau pellach yn cael eu gwneud. 
 
368 - Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Archwilio Mewnol bod dyletswydd statudol i ddarparu 
prydau ysgol am ddim i ddisgyblion cymwys.  Felly byddai’n rhaid i'r Cyngor barhau i ddarparu prydau 
ysgol am ddim hyd yn oed pe byddai’r gwasanaeth prydau ysgol ehangach yn cael ei ddiddymu 
oherwydd y dyfarnwyd nad yw’r gwasanaeth arlwyo’n hyfyw.   
 
Esboniodd y Swyddog Cefnogi Archwilio bod y Gweithgor Prydau Ysgol wedi casglu swm sylweddol o 
ddata ymchwil y farchnad a’u bod yn ymgynghori gyda Phenaethiaid a chyrff llywodraethu ar bolisi i 
gadw disgyblion ysgol ym mlynyddoedd 7 i 11 mlwydd oed ar safleoedd ysgolion.      
 
Esboniodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Amgylchedd bod cyflenwi prydau ysgol yn fater yn bennaf y 
dylai Pwyllgor Archwilio Dysgu Gydol Oes ei ystyried, fe esboniodd fod y gwasanaeth dan sylw yn 
cael ei ddarparu gan Gyfarwyddiaeth Amgylchedd ac awgrymodd y dylai’r Gweithgor Prydau Ysgol 
gyflwyno adroddiad i Bwyllgor Archwilio’r Amgylchedd ynghylch y mater hwn. 
 
429 - Mewn ymateb i bryderon a godwyd gan y Cadeirydd, cadarnhaodd y Cyfarwyddwyr 
Corfforaethol: Amgylchedd y byddai nifer o aelodau o staff profiadol yn gadael eu swyddi yn yr 
awdurdod yn ystod y pum mlynedd nesaf yn enwedig yn adrannau Trafnidiaeth a Seilwaith a 
Gwasanaethau'r Amgylchedd.  Esboniodd fod llywodraeth leol yn cael anhawster i recriwtio staff 
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mewn rhai meysydd allweddol lle mae angen sgiliau penodol, oherwydd diffyg ariannu neu brinder 
recriwtiaid.  
 
256 - Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: Amgylchedd bod Sir Ddinbych wedi cyfarfod yn 
rheolaidd gydag Awdurdod Dŵr Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Network Rail i drafod mater 
llifogydd ac i rannu gwybodaeth.  Esboniodd fod proses wedi’i chyflwyno i feithrin data mewn 
perthynas â’r mater hwn, ac y byddai perchnogion tai sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd yn 
derbyn llythyr yn tynnu sylw at y risgiau. 
 
Dywedodd y Swyddog Cefnogi Archwilio wrth yr Aelodau yr awgrymodd Swyddfa Archwilio Cymru y 
gellid defnyddio adroddiadau megis y ddogfen asesu risg ar gyfer blaen raglen waith y Pwyllgorau. 
 
PENDERFYNWYD – bod Pwyllgor Archwilio Amgylchedd yn derbyn yr adroddiad, ac y dylid gwahodd 
y Gweithgor Prydau Ysgol i gyflwyno adroddiad i Bwyllgor Archwilio Amgylchedd ynghylch  eu 
canfyddiadau. 
 

438 ADRODDIAD GWAITH GORFODI YN YSTOD 2006/07 
 
Rhannwyd copi o adroddiad gan Bennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd, yn rhoi manylion y gwaith 
gorfodi a wnaed gan y Gwasanaeth yn ystod 2006/07 gyda phapurau'r cyfarfod.  
 
Esboniwyd mai prif swyddogaeth y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yw rheoleiddio 
deddfwriaeth a chymryd camau gorfodi yn ôl yr angen i ddiogelu'r amgylchedd, iechyd a lles unigolion 
a darparu cymunedau mwy diogel.  Rhoddodd Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd grynodeb 
manwl o’r adroddiad a oedd yn nodi nifer o gamau positif a gymrwyd gan y Gwasanaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd rhwng mis Ebrill, 2006 a mis Mawrth, 2007.   
 
Mae ymateb i bryderon a godwyd gan y Cynghorydd C H Williams ynghylch y ffigurau a 
ymddangosodd yn y wasg o ran nifer yr archwiliadau hylendid bwyd gan awdurdodau cyfagos mewn 
eiddo cysylltiedig â bwyd, cyfeiriodd Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd at y cynnydd yng 
nghanran yr archwiliadau a wnaed yn Sir Ddinbych.   Cyfeiriodd hefyd at y fenter o rannu ymarfer da 
gydag awdurdodau cyfagos a chadarnhaodd y byddai hyn yn parhau.  
 
Rhoddodd yr aelodau ystyriaeth fanwl i’r adroddiad ar waith gorfodi yn ystod 2006/2007 a rhoddwyd 
yr ymatebion a ganlyn i faterion a godwyd gan yr Aelodau:- 
 
Tudalen 7. Ymarfer Da – Soniodd Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd am fanylion y system 
sgorio sêr ar gyfer yr archwiliad hylendid bwyd diwethaf mewn eiddo cysylltiedig â bwyd, a 
chadarnhaodd y byddai ffreuturau ysgolion hefyd yn cael eu cynnwys ar y rhestrau.  Mewn ymateb i 
bryderon a fynegwyd gan y Cynghorydd T.R. Hughes ei bod yn bwysig sicrhau bod yr holl eiddo 
cysylltiedig â bwyd yn cael eu cynnwys yn y rhestr ddiweddar er mwyn osgoi camau cyfreithiol yn cael 
eu cymryd yn erbyn yr awdurdod, cytunodd Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd y byddai system 
gadarn yn cael ei gweithredu.  
 
Hysbyswyd yr aelodau y byddai’r Asiantaeth Safonau Bwyd yn cyflwyno cynllun tebyg yn 
genedlaethol.    
 
Tudalen 17. Astudiaeth Achos – Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd C H Williams, 
esboniodd Pennaeth Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd bod yr eitemau a gymerir i'w meddiant, megis 
dillad, yn cael eu dinistrio ond y gellid ystyried y posibilrwydd o’u rhoi i elusennau er mwyn eu 
hallforio.  
 
Dywedodd y Cynghorydd D J Thomas y dylid llongyfarch aelodau'r staff ar y gwaith llwyddiannus y 
tynnir sylw ato yn yr adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD - y dylai Pwyllgor Archwilio'r Amgylchedd dderbyn yr adroddiad a nodi'r cynnydd a 
wnaed hyd yma.  
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439 RHAGLEN WAITH CRAFFU 
 

Rhannwyd copi o’r adroddiad gan Swyddog Cefnogi Archwilio yn adolygu blaenraglen waith Pwyllgor 
Archwilio’r Amgylchedd gyda phapurau’r cyfarfod.  Rhoddodd y Swyddog Cefnogi Archwilio grynodeb 
o’r adroddiad a chytunodd yr Aelodau ar y camau a ganlyn:- 
 
• Prosiectau Cyfalaf Cymunedol – Ar gais y Prif Reolwr Adfywio, cytunwyd y dylid cyflwyno 

adroddiad ynghylch Prosiectau Cyfalaf Cymunedol i gyfarfod y Pwyllgor fis Rhagfyr, 2007.  
 

• Cyflwyniad Diogelwch ar y Ffyrdd – Cytunodd yr Aelodau y dylai’r cyflwyniad gan Heddlu 
Gogledd Cymru ar faterion Diogelwch ar y Ffyrdd gael ei dderbyn yn eu cyfarfod i'w gynnal ar 
22 Tachwedd 2007. 

 
• Rheoli Strwythurau Priffyrdd - Pontydd - Cytunodd yr aelodau y dylai adroddiad ar y Côd 

Ymarfer a gyhoeddwyd yn ddiweddar dros reoli strwythurau priffyrdd gael ei gynnwys ym 
mlaen raglen waith y Pwyllgor ar gyfer mis Tachwedd, 2007. 

  
•  Polisi Gorfodi – Cytunwyd y dylai adroddiad ar gynnwys polisi gorfodi drafft ar gyfer Cynllunio 

a Diogelu’r Cyhoedd gael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor Archwilio ym mis Tachwedd 2007. 
 

• Gwerthu Asedau - Cadarnhaodd y Swyddog Cefnogi Archwilio y bydd adroddiad ar Werthu 
Asedau er mwyn cynhyrchu derbyniadau cyfalaf yn cael ei gyflwyno i gyfarfod y Pwyllgor 
Archwilio ym mis Tachwedd, 2007. 

 
PENDERFYNWYD – yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo’r rhaglen waith ar gyfer Pwyllgor Archwilio’r 
Amgylchedd, fel yr amlinellir yn Atodiad 1 yr adroddiad. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.25 p.m. 
 

********* 


