
 

 

 
At: Gadeirydd ac Aelodau’r  Pwyllgor 

Archwilio Perfformiad 
Dyddiad: 

 
Dydd Gwener, 8 
Gorffennaf 2016 
 

 Rhif Union: 
 

01824 712554 

 ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk 

 
 
Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR ARCHWILIO PERFFORMIAD, DYDD 
IAU, 14 GORFFENNAF 2016 am 9.30 am yn YSTAFELL BWYLLGORA 1A, NEUADD Y 
SIR, RHUTHUN. 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
 
 
AGENDA 
 
RHAN 1 – GWAHODDIR Y WASG A'R CYHOEDD I FOD YN BRESENNOL AR 
GYFER Y RHAN HON O’R CYFARFOD 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  (Tudalennau 5 - 6) 

 Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n 
rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 7 - 16) 

 Derbyn cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 9 Mehefin 
2016 (copi ynghlwm). 

 
 
 
 
 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

 

5 AIL-OSOD CARTREFI CYNGOR  (Tudalennau 17 - 28) 

 I ystyried adroddiad gan y Swyddog Arweiniol – Tai Cymuned (copi ynghlwm) 
yn ceisio barn yr aelodau ar ddeilliant perfformiad ar gyfer ail-osod cartrefi 
Cyngor a’u cefnogaeth ar gyfer y dull gweithredu sydd wedi ei fabwysiadau 
gan y Cyngor a'r targed perfformiad diwygiedig cysylltiedig.  

9.40 a.m.– 10.10 a.m. 
 

6 DIWEDDARIAD STRATEGAETH BAW CŴN  (Tudalennau 29 - 36) 

 I ystyried adroddiad gan Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd a 
Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd (copi ynghlwm) ar y cynnydd sydd wedi ei 
wneud yn erbyn Strategaeth Baw Cŵn y Cyngor a cheisio cefnogaeth 
aelodau ar gyfer y gwaith sy’n cael ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem baw 
cŵn yn y sir.  

10.10 a.m.– 10.40 a.m. 
 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ EGWYL 

 

7 ADOLYGIAD O'R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL- MEHEFIN 2016  
(Tudalennau 37 - 62) 

 I ystyried adroddiad gan Reolwr y Tîm Cynllunio Strategol (copi ynghlwm) yn 
ceisio barn yr aelodau ar fersiwn ddiweddaraf y Gofrestr Risg Gorfforaethol.  

11.00 a.m.– 11.30 a.m. 
 

8 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  (Tudalennau 63 - 82) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio (copi wedi’i amgáu) yn gofyn 
am adolygiad o raglen waith i’r dyfodol y pwyllgor a diweddaru’r aelodau ar 
faterion perthnasol. 

11.30 a.m.– 11. 45 a.m. 
 

9 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR   

 Derbyn unrhyw ddiweddariad gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar amrywiol 
Fyrddau a Grwpiau'r Cyngor. 

11.45 a.m. 
 

RHAN 2 - MATERION CYFRINACHOL 

 Dim eitemau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Barry Mellor 
(Cadeirydd) 
 

 

Raymond Bartley 
Meirick Davies 
Colin Hughes 
Geraint Lloyd-Williams 
 

Dewi Owens 
Arwel Roberts 
Gareth Sandilands 
Joe Welch 
 

 
 
 
 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 

Tudalen 5

Eitem Agenda 2



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR ARCHWILIO PERFFORMIAD 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd yn Ystafell Bwyllgora 
1a, Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Iau, 9 Mehefin 2016 am 9.30 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Cynghorwyr Raymond Bartley, Meirick Davies, Colin Hughes, Geraint Lloyd-Williams, 

Barry Mellor (Chair), Dewi Owens, Arwel Roberts and Gareth Sandilands 

 

Mynychodd yr Aelodau Arweiniol, y Cynghorwyr Bobby Feeley, Hugh Irving a Julian 

Thompson Hill ar wahoddiad y Pwyllgor. 

 

HEFYD YN BRESENNOL 

 

Y Prif Weithredwr (MM), Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau (NS), Prif Reolwr - 

Cefnogaeth Busnes (TW), Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol (GL), Rheolwr Tîm 

Cynllunio Strategol (VR), Cydlynydd Craffu (RE) a Gweinyddwr y Pwyllgor (SLW)   

 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwr(wyr) 
Joe Welch 
 

2 PENODI IS-GADEIRYDD  
 
Gofynnwyd am enwebiadau i Aelod wasanaethu fel Is-Gadeirydd y Pwyllgor ar 
gyfer blwyddyn gyngor 2016/17.  Cafodd y Cynghorydd Arwel Roberts ei enwebu 
gan y Cynghorydd Raymond Bartley, ac fe’i eiliwyd gan y Cynghorydd Gareth 
Sandilands.  Ni dderbyniwyd unrhyw enwebiadau eraill ac felly; 
 
PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorydd Arwel Roberts yn Is-gadeirydd y 
Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar gyfer y flwyddyn ddinesig 2016/17. 
 

3 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Dim. 
 

4 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Dim. 
 

5 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 
12 Ebrill 2016 a 28 Ebrill 2016.  
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12 Ebrill 2016 
 
Dywedodd y Cynghorydd Arwel Roberts nad oedd y pwynt roedd wedi’i godi yn 
ystod y cyfarfod ynghylch nifer o Aelodau Pwyllgor Archwilio Perfformiad a oedd yn 
aelodau o'r Grŵp Tasg a Gorffen wedi cael ei gynnwys yn y cofnodion.   
 
Gofynnodd y Cynghorydd Gareth Sandilands i gael gwybod pryd y byddai'r 
Pennaeth Gwasanaethau Cefnogi Cymunedol yn mynychu Pwyllgor Archwilio 
Perfformiad i roi diweddariad i'r Aelodau o'r Gwasanaethau Gofal Mewnol. 
 
Cadarnhaodd y Cadeirydd nad oedd dyddiad wedi ei osod, ond ei bod yn debygol y 
byddai pob preswylfa yn cael ei gyflwyno yn unigol. 
 
28 Ebrill 2016 
 
Tudalen 19 Eitem 4 Cofnodion y cyfarfod diwethaf - Cludiant Ysgolion Cynradd.  
Dywedodd y Cynghorydd Arwel Roberts nad oedd mater ynghylch llwybr Rhuddlan 
i Ysgol Dewi Sant wedi cael ei ddatrys eto.  Mynegodd yr Aelodau eu pryderon a 
dweud fod diogelwch y plant yn hollbwysig. 
 
Cadarnhaodd y Cydlynydd Archwilio y byddai'r Adolygiad o Gludiant Ysgol yn cael 
ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio  Cymunedau ar 30 Mehefin 2016. Awgrymodd y 
Prif Weithredwr y gallai'r adroddiad gynnwys problem Rhuddlan i Ysgol Dewi Sant 
ar gyfer trafodaeth bellach. 
 
Roedd arbenigwyr y Cyngor wedi asesu'r llwybr o Ruddlan i Ysgol Dewi Sant ac 
wedi cadarnhau ei fod yn llwybr diogel.  Roedd aelodau a thrigolion lleol wedi 
anghytuno â'r asesiad.  Dywedodd y Cynghorydd Roberts nad oedd y trefniadau 
cludiant ysgol dros dro yr oedd wedi’u trefnu i fynd â phlant o Ruddlan i'r ysgol, yn 
gynaliadwy yn y tymor hir. 
 
Tudalen 20 Eitem 4 Cyflwyno Cyflymu Cymru BT yn Sir Ddinbych - cytunwyd y 
dylid cadw’r eitem ar y Rhaglen Waith i'r Dyfodol a'n bod yn aros am wybodaeth 
gan Lywodraeth Cymru ynghylch "mannau gwan".  Awgrymodd y Prif Weithredwr y 
dylai Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad anfon llythyr at Lywodraeth Cymru 
os nad ydym yn derbyn gwybodaeth am "mannau gwan". 
 
PENDERFYNWYD – y dylid, yn amodol ar yr uchod, derbyn a chymeradwyo 
Cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 28 Ebrill 2016 
fel cofnod cywir. 
 

6 ADRODDIAD PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL - CHWARTER 4 
2015/16  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, y Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad, y 
Cynghorydd Julian Thompson Hill yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) a 
oedd yn rhoi diweddariad ar y gwaith o gyflawni'r Cynllun Corfforaethol 2012-17 fel 
yr oedd ar ddiwedd Chwarter 4 2015-16. 
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Yn y fan hon, cyflwynodd yr Aelod Arweiniol y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol a 
benodwyd yn ddiweddar, Vicki Robarts a chroesawodd hi i'w chyfarfod Pwyllgor 
Archwilio  cyntaf. 
 
Pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol wrth y Pwyllgor fod y gwelliant neu ddirywiad mewn 
perfformiad o un chwarter i'r llall fel arfer yn fach iawn oherwydd natur hirdymor y 
Cynllun.  Rhoddodd grynodeb o'r negeseuon perfformiad allweddol ar gyfer 
Chwarter 4 2015-16 fel y manylir yn Atodiad 1 i'r adroddiad, gan ddweud: 
 

 roedd tri "canlyniad" o dan flaenoriaeth datblygu'r Economi lleol a gafodd eu 
dosbarthu fel "derbyniol", fodd bynnag, byddai angen gwelliant ym 
mherfformiad y canlyniadau hyn. Serch hynny, roedd ffactorau allanol sy'n 
lliniaru yn erbyn gwelliant yn y dangosyddion hyn ar hyn o bryd; 

 roedd canran y plant rhwng 16 a 18 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth 
na hyfforddiant (NEET) yn faes arall yr oedd angen ei wella ymhellach. 
Roedd yn braf nodi bod y duedd tair blynedd o ran y nifer o bobl ifanc oedd 
wedi’u dosbarthu fel NEET yn dod i lawr; 

 tra bu gwelliant (lleihad) yn nifer yr oedolion sydd angen gofal preswyl, mae 
angen gwella perfformiad o ran y dangosydd perfformiad sy’n ymwneud â 
chanran y boblogaeth nad ydynt yn gallu byw yn annibynnol (18 oed a 
throsodd); 

 mae’r sefyllfa economaidd bresennol a diffyg hyder yn y farchnad dai yn 
golygu nad oedd datblygwyr yn gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer 
datblygiadau tai maint canolig i fawr. Yn ei dro, mae hyn yn cael effaith ar y 
dangosydd perfformiad (DP) sy'n ymwneud â nifer yr unedau tai fforddiadwy 
a gafodd ganiatâd cynllunio; a 

 gan nad yw Nwy Prydain, darparwr ynni'r Cyngor wedi gallu darparu 
dadansoddiad o allyriadau carbon y Cyngor, nid oedd modd i’r Cyngor 
adrodd yn erbyn y DP hwn. Roedd y Cyngor wedi newid darparwr ynni ers 
mis Ebrill, felly yn y dyfodol, byddai modd adrodd yn erbyn y DP hwn. 

 
Wrth ymateb i gwestiynau'r Aelodau, cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol a 
Swyddogion: 
 

 er y bu llithriad mewn perfformiad o ran nifer y dyddiau calendr a gymerwyd i 
ail-osod eiddo stoc tai cyngor, roedd rhesymau dilys dros hyn yn gysylltiedig 
â sicrhau bod yr eiddo o safon uchel wrth gael eu hail-osod (cafodd 
adroddiad ar berfformiad yn y maes hwn ei drefnu i’w gyflwyno i'r Pwyllgor 
yn ei gyfarfod ar 14 Gorffennaf 2016); 

 ar y cyfan roedd yr adborth gan y gymuned fusnes o ran y gefnogaeth sydd 
ar gael iddynt gan y Cyngor wedi bod yn gadarnhaol. Fodd bynnag, bu 
angen gwella perfformiad ymhellach mewn perthynas â'r flaenoriaeth hon a 
gwella cyfathrebu rhwng y gwahanol fudd-ddeiliaid. Roedd angen hefyd i 
fusnesau fod yn fwy craff, e.e. addasu eu horiau agor i gyd-fynd â gofynion a 
disgwyliadau'r cyhoedd; 

 byddent yn dilyn pryderon ynghylch glendid strydoedd a'r oedi wrth dorri 
gwair ym mynwentydd y sir o ganlyniad i broblem gyda'r contractwr. Byddent 
yn edrych sut y gallai cyfathrebu gydag aelodau lleol o ran oedi neu broblem 
gyda materion parth cyhoeddus gael eu cryfhau. 
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Mewn perthynas â'r flaenoriaeth "Moderneiddio'r Cyngor i Gyflenwi 
Effeithlonrwydd", gofynnodd yr Aelodau i'r Swyddogion holi am y nifer o broblemau 
a dderbyniwyd gan Gynghorwyr mewn perthynas â rhyngweithio rhwng Microsoft 
Outlook a'u i-pads cyngor i ganfod a oedd yn fater arwyddocaol a oedd yn haeddu 
ateb hirdymor cyn etholiadau awdurdodau lleol y flwyddyn nesaf a derbyn 
Cynghorwyr newydd.  
 
Ar ddiwedd y drafodaeth: 
 
PENDERFYNWYD yn amodol ar y meysydd a restrir uchod sy'n cael ei archwilio ac 
adrodd yn ôl i'r Pwyllgor: 

(i) derbyn yr adroddiad a nodi perfformiad y Cyngor o ran cyflawni ei Gynllun 
Corfforaethol yn ystod Chwarter 4, 2015-16, a 

(ii) bod adroddiad ar berfformiad y Cyngor wrth gyflawni ei Strategaeth Gwrth-
Faeddu, gan gymryd camau gorfodi a chyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn 
yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod nesaf (yr adroddiad i gynnwys 
gwybodaeth am y defnydd a chost o ddefnyddio offer Teledu Cylch Caeedig 
ar gyfer gweithgaredd gorfodi). 

 
7 ADRODDIAD BLYNYDDOL IECHYD CORFFORAETHOL, DIOGELWCH A LLES 

2015/16  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gyllid, y Cynllun Corfforaethol a Pherfformiad, y 
Cynghorydd Julian Thompson Hill, adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) i roi 
diweddariad blynyddol ar reoli Iechyd a Diogelwch yng Nghyngor Sir Ddinbych o 
safbwynt y tîm Iechyd a Diogelwch Corfforaethol. 
 
Amlinellodd y Rheolwr Iechyd a Diogelwch Corfforaethol y gwahanol ffurfiau i 
gyflwyno ystadegau Iechyd a Diogelwch.  Roedd y fformatau amrywiol hyn a’r 
manylion a gynhwysir ynddynt yn hynod o ddefnyddiol i Swyddogion Iechyd a 
Diogelwch wrth ymgymryd â'u gwaith.  Wrth ymateb i gwestiynau'r Aelodau, 
cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol a Rheolwr: 
 

 Bod y Pwyllgor Iechyd, Diogelwch a Lles Corfforaethol yn monitro ystadegau 
damweiniau bob chwarter a byddai unrhyw fater o bryder a godwyd yng 
nghyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu harchwilio ac adrodd yn ôl ar hyn mewn 
cyfarfodydd yn y dyfodol; 

 Roedd ystadegau a digwyddiadau Sir Ddinbych yn debyg i'r rhan fwyaf o 
awdurdodau lleol ar draws y DU, ond roedd yna duedd cenedlaethol i dan-
adrodd ystadegau iechyd a diogelwch; 

 yn gorfforaethol, roedd pob digwyddiad yn cael eu cofnodi a'u cynnwys yn yr 
adroddiadau ystadegol. Mewn ysgolion, nid yw mân ddigwyddiadau ar y cae  
chwarae yn cael eu hadrodd i'r ganolfan gorfforaethol, dim ond achosion o 
natur fwy difrifol sy’n cael eu hadrodd; 

 roedd tueddiadau blynyddol yn y nifer o achosion a gofnodwyd yn ogystal â 
thueddiadau tymhorol h.y. llai o achosion yn cael eu cofnodi yn yr ysgolion 
yn ystod yr haf oherwydd gwyliau haf yr ysgol; 

 gwnaed pob ymdrech i liniaru risg gynyddol o ddigwyddiadau iechyd a 
diogelwch yn y gwasanaethau a oedd wedi bod yn destun toriadau staffio 
drwy sicrhau bod yr holl reolwyr yn y gwasanaethau hynny yn cael eu 
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hyfforddi'n llawn wrth reoli materion yn ymwneud ag iechyd a diogelwch.Ni fu 
unrhyw gynnydd yn nifer y digwyddiadau a gofnodwyd yn y gwasanaethau a 
oedd wedi bod yn destun gostyngiadau staffio; 

 yn ystod blwyddyn 2016/17, byddai'r Gwasanaeth yn edrych ar sut i wella 
rheolaeth iechyd a diogelwch ar gyfer unigolion sy’n gweithio ar eu pen eu 
hunain; 

 roedd y cyngor yn dal i aros am ganlyniadau'r ymarfer monitro radon mewn 
eiddo sy'n eiddo i'r cyngor. Gallai canlyniadau'r gwaith monitro fod yn 
broblem bosibl i’r cyngor yn dibynnu ar y canlyniad, oherwydd os yw unrhyw 
eiddo wedi’i gofnodi ar lefel radon o 10% neu uwch, byddai angen monitro 
pob eiddo o fewn  radiws o 1 filltir ar gost o tua £30 fesul eiddo. 

 
Ar ddiwedd y drafodaeth, diolchodd y Pwyllgor i'r Rheolwr Iechyd a Diogelwch 
Corfforaethol a'i dîm am eu holl waith diwyd, a: 
 
PENDERFYNWYD yn amodol ar y sylwadau uchod, bod y Pwyllgor yn derbyn yr 
adroddiad blynyddol ar weithgareddau a sylwadau'r tîm Iechyd a Diogelwch 
Corfforaethol. 
 
 

EGWYL RHWNG 11.05 A.M. A 11.15 A.M. 
 
 
Yn y fan hon, cytunodd y Cadeirydd i newid trefn y busnes a nodir yn y Rhaglen. 
 
 
8 ADRODDIAD EICH LLAIS – CHWARTER 4 2015/16  

 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Gwsmeriaid a Llyfrgelloedd, y Cynghorydd 
Hugh Irving, adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn darparu trosolwg o’r 
sylwadau da, awgrymiadau a chwynion y mae Cyngor Sir Ddinbych wedi eu derbyn 
dan ‘Eich Llais’ (polisi adborth cwsmeriaid y cyngor) yn ystod Chwarter 4 2015/16.  
 
Eglurodd Y Prif Reolwr: Gwasanaethau Cefnogi, nad oedd y targed corfforaethol o 
95% wedi cael ei gyrraedd oherwydd natur gymhleth rhai o'r cwynion, cafodd 
manylion y cymhlethdodau sy'n gysylltiedig â rhai o'r cwynion eu crynhoi yn yr 
adroddiad.  Gosodwyd y targed yn flaenorol ar drothwy uchel gyda’r bwriad o 
sicrhau y gallai’r cyngor wneud pob ymdrech yn gorfforaethol i'w gyrraedd a cheisio 
gwella ei berfformiad a gwasanaethau i'r trigolion.  Wrth ymateb i gwestiynau'r 
Aelodau, cadarnhaodd yr Aelod Arweiniol a Prif Reolwr: 
 

 o ddechrau'r flwyddyn adrodd 2016/17, byddai cwynion yn ymwneud â 
gwasanaethau sy’n cael eu cyflwyno gan y Cyngor a gwasanaethau a 
gomisiynwyd gan y Cyngor gan ddarparwr allanol, yn cael eu cofnodi ar 
wahân; 

 cadarnhaodd bod cwynion a chanmoliaeth ar gyfer Gwasanaethau 
Amgylcheddol Priffyrdd yn cael eu cofnodi fel un ffigur. Nid yw’n cael ei 
wahanu mewn i ffigurau adrannol, gan fod y Gwasanaeth yn un Gwasanaeth 
sy’n cael ei reoli gan un Pennaeth Gwasanaeth; 
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 cytunodd bod y nifer o ganmoliaethau a dderbyniwyd gan y cyngor wedi bod 
yn arbennig o galonogol; 

 dywedodd fod y ffigurau a nodwyd yn yr adroddiad yn gysylltiedig â 
"cwynion", nid oedd yn cynnwys "ceisiadau am wasanaeth" a dderbyniwyd 
gan Gynghorwyr gan eu bod yn "geisiadau" nid "cwynion"; 

 gofynnodd i'r Aelodau, wrth wneud ceisiadau am wasanaethau ar ran 
preswylwyr, dylent gyfeirio’r ymholiadau hynny trwy'r system Rheoli 
Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) a pheidio â chysylltu â swyddogion yn 
uniongyrchol, fel arall byddai’r wybodaeth ystadegol am niferoedd o 
geisiadau am wasanaeth yn anghywir; 

 dywedodd fod y cyngor wrthi’n edrych ar y dull gorau o ddarparu 
gwasanaethau i gwsmeriaid – bydd trafodaeth yn digwydd gydag Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth y Cyngor (UDA) ar ddulliau arfaethedig o ddarparu 
gwasanaeth. 

 
O ran y drafodaeth sydd i ddod ar ddarparu gwasanaethau cwsmeriaid, gofynnodd 
yr Aelodau a oedd modd cynnwys system EMMA o fewn cwmpas yr adolygiad gan 
eu bod yn teimlo nad oedd yn arbennig o hawdd i'w ddefnyddio.  Er bod y cysyniad 
y tu ôl iddo yn ardderchog, a bod Aelodau yn deall yr angen i ddiogelu gwybodaeth 
bersonol trigolion, roeddynt yn teimlo ei bod yn feichus ac yn cymryd llawer o amser 
i lywio er mwyn dilyn yr ymholiadau a godwyd. 
 
Yn dilyn trafodaeth fanwl: 
 
PENDERFYNODD y Pwyllgor yn amodol ar y sylwadau ac ymholiadau uchod a 
wnaed mewn perthynas â'r ymholiad yn ymwneud â'r system EMMA, derbyn yr 
adroddiad a'i gynnwys. 
 

9 ADRODDIAD BLYNYDDOL CYFARWYDDWR Y GWASANAETHAU 
CYMDEITHASOL: 2015/16  
 
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol dros Ofal Cymdeithasol (Gwasanaethau Oedolion a 
Phlant), y Cynghorydd Bobby Feeley, yr adroddiad (a ddosbarthwyd eisoes) er 
mwyn galluogi'r Aelodau i graffu ar yr adroddiad drafft cyn iddo gael ei gyflwyno i 
Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 
 
Pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol nad oedd darparu gwasanaethau gofal 
cymdeithasol i drigolion y sir, a newid  moderneiddio’r gwasanaethau hynny, yn 
destun cyfyngiadau cyllidebol yn unig.  Mae gofynion y Deddf Gwasanaethau 
Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 yn golygu bod angen nifer o newidiadau i'r 
ffordd y cafodd gwasanaethau eu cyflwyno yn y gorffennol. Yn y dyfodol byddai 
mwy o bwyslais ar gefnogi pobl i fyw mor annibynnol â phosibl am gyhyd ag y bo 
modd, gydag ymagwedd fwy rhagweithiol, ataliol, ymyrryd at ddarparu gwasanaeth 
yn hytrach na chreu diwylliant o  ddibyniaeth ar wasanaethau math gofal preswyl.   
 
Yn ei rôl yn Gyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau, manylodd ar gynnwys ei 
hadroddiad, gan bwysleisio, er bod yr adroddiad yn ei henw, roedd y gwaith a 
grynhowyd oddi mewn yn ffrwyth y gwasanaeth gofal cymdeithasol cyfan.  
Mynegodd ddiolch arbennig i Bennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, 
Leighton Rees a ymddeolodd yn ddiweddar, ac i’r Pennaeth Addysg, Karen Evans 

Tudalen 12



am eu holl ymdrechion i baratoi'r ffordd ar gyfer uno Gwasanaethau Addysg a 
Gwasanaethau Plant a sicrhau trosglwyddiad mor esmwyth i un Gwasanaeth Plant 
ac Addysg.  
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol wrth yr Aelodau: 
 

 bod ei hadroddiad ar gyfer 2015/16 wedi cael ei gyflwyno mewn fformat 
diwygiedig er mwyn cydymffurfio â newidiadau deddfwriaethol a darparu 
fframwaith newydd er mwyn mesur perfformiad gofal cymdeithasol; 

 roedd yn ofynnol i'r Cyfarwyddwr ddynodi cryfderau a gwendidau'r 
Gwasanaeth yn yr adroddiad, ac amlinellu cynlluniau i gryfhau'r gwendidau a 
nodwyd; 

 roedd y Gymraeg yn bwysig i'r Gwasanaeth a derbyniwyd fod darparu 
gwasanaethau trwy gyfrwng dewis iaith y defnyddwyr gwasanaeth yn 
egwyddor ganolog o wasanaeth gofal cymdeithasol da; ac  

 roedd ei ffocws ar wneud gwahaniaeth i fywydau pobl a chadw pobl yn 
annibynnol am gyn hired ag y bo modd. Gwella ansawdd bywydau yw’r nod 
yn y pendraw, osgoi'r angen am wasanaethau statudol am gyhyd ag y bo 
modd yn amodol ar sicrhau diogelwch y defnyddwyr gwasanaethau. 

 
Llongyfarchodd yr Aelodau waith yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol o ran 
ymdrechu i ddarparu gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg i oedolion.  Fodd 
bynnag, roedd ganddynt bryderon mewn perthynas â gwasanaethau tebyg ar gyfer 
plant, yn enwedig gan fod Twf wedi ei dynnu'n ôl.  Wrth ymateb i'r pryderon hyn, 
dywedodd y Cyfarwyddwr mai dim ond yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy 
roedd Twf yn gweithredu yn y gogledd erbyn hyn.  Roedd Dechrau'n Deg yn 
brosiect blynyddoedd cynnar arall oedd yn cael ei fygwth gan doriadau cyllid.  
Serch hynny, roedd Sir Ddinbych yn hyderus y byddai ei ddull o ran dwyn  
Gwasanaethau Addysg a Phlant ynghyd yn cynorthwyo gydag ymgorffori sgiliau 
ieithyddol drwy gydol addysg y blynyddoedd cynnar, addysg prif ffrwd a 
gwasanaethau ieuenctid. 
 
Wrth ymateb i bwyntiau eraill a godwyd gan Aelodau, dywedodd y Cyfarwyddwr: 
 

 mewn perthynas â'r adolygiad o wasanaethau gofal i oedolion yn fewnol, 
byddai'r manylion y gofynnodd y Pwyllgor Archwilio a’r Cabinet amdanynt 
mewn perthynas â phob sefydliad yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio 
cyn gynted ag y bo modd, unwaith y byddai’r gwaith a’r dadansoddi sydd ei 
angen yn cael ei gwblhau. Roedd yn debygol na fyddent yn cael eu cyflwyno 
i'r Pwyllgor Craffu gyda'u gilydd, ond rhagwelir y byddai pob un yn cael ei 
gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn galendr; 

 bod angen cydbwysedd yn yr adroddiad rhwng cyfleu negeseuon pwysig a 
chynnwys y lefel briodol o fanylder, h.y. gwybodaeth am nod adolygiad 
darpariaeth gwasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yn fewnol yn y 
dyfodol a’r nifer o bobl sy’n defnyddio  gwasanaethau sy’n cael eu rhedeg 
gan y cyngor o gymharu â gwasanaethau preifat/annibynnol. Roedd y 
wybodaeth olaf ar gael am ddim i’r cyhoedd yn nogfennau eraill y cyngor 
sydd wedi’u cyhoeddi; 

 bu cydweithrediad rhagorol ar bob lefel yn ystod y gwaith i ddod â'r 
Gwasanaeth Addysg a'r Gwasanaeth Plant a Theuluoedd at ei gilydd fel un 
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gwasanaeth. Roedd staff yn y ddau wasanaeth wedi bod yn hynod 
gadarnhaol am yr uno ac ar lefel strategol, roedd yr Aelodau Arweiniol a’r 
Arweinydd yn rhan o gyfarfodydd rheolaidd gyda’r bwriad o sicrhau uno llyfn; 

 roedd hi’n ymwybodol o erthyglau diweddar yn y wasg mewn perthynas â 
chynnydd yn nifer yr hunanladdiadau ymhlith y boblogaeth o ddynion ifanc 
yn y Gogledd a'r pryderon a godwyd gan Grwner Ei Mawrhydi mewn 
perthynas ag achosion unigol. Roedd gan Gyfarwyddwyr Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar draws y rhanbarth hefyd bryderon o ran y digwyddiadau hyn 
ac roeddynt yn sefydlu bwrdd i archwilio mynediad i wasanaethau iechyd 
meddwl aciwt. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Llywodraeth Cymru (LlC) 
wrthi’n adolygu darpariaeth iechyd meddwl acíwt ar draws Cymru, a bod y 
Cyfarwyddwr a chydweithwyr wedi cyfarfod â swyddogion LlC yn Ysbyty 
Glan Clwyd yn ddiweddar i drafod eu pryderon am y ddarpariaeth iechyd 
meddwl yn y rhanbarth. Roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC) wedi penodi Cyfarwyddwr Gweithredol gwasanaethau Iechyd 
Meddwl newydd yn ddiweddar. Mae dadansoddiad cychwynnol o'r achosion 
o hunanladdiad ymhlith dynion ifanc yn dangos nad oedd gan yr unigolion 
broblemau iechyd meddwl tymor hir, ond roeddynt yn fwy tebygol o fod wedi 
wynebu sefyllfa “argyfwng” yn syth cyn lladd eu hunain yn hytrach na dioddef 
o broblem iechyd  meddwl; 

 roedd oedi wrth drosglwyddo gofal o ysbytai i gartref defnyddwyr 
gwasanaeth yn dueddol o ddigwydd pan fo angen pecynnau gofal cymhleth 
iawn oherwydd iechyd a/neu anghenion gofal defnyddwyr gwasanaeth. Nid 
yw'r broblem hon yn unigryw i Sir Ddinbych, mewn gwirionedd, mae gan Sir 
Ddinbych un o'r cyfraddau oedi wrth drosglwyddo gofal isaf yng Nghymru; 

 mi chafodd unrhyw gyfeiriadau penodol eu cynnwys yn yr adroddiad drafft ar 
ddarpariaeth gofal ychwanegol posibl yn ardal Dyffryn Dyfrdwy gan fod tai 
gofal ychwanegol yn yr ardal benodol yma o’r sir yn nodwedd o'r Cynllun 
Corfforaethol cyfredol. Serch hynny, petai Aelodau'n dymuno, gellir cyfeirio 
at gyfleusterau gofal ychwanegol arfaethedig yn ardal Corwen. 

 
Cyn diwedd y drafodaeth, dywedodd y Swyddogion wrth symud ymlaen, roedd 
angen brys am Wasanaethau Gofal Cymdeithasol a Gwasanaethau Gofal Iechyd i 
weithio'n agos gyda'i gilydd i ddod o hyd i ateb ar sut i integreiddio Gwasanaethau 
Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn effeithiol.   Nid am ddibenion ariannol yn unig, ond i 
ateb y galw yn y dyfodol, a oedd oherwydd newidiadau demograffig, yn alw 
cynyddol ar y ddau wasanaeth.  
 
Diolchodd yr Aelodau i'r Cyfarwyddwr am ei adroddiad manwl a: 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo Adroddiad Blynyddol y  Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol 2015/16 i'w gyflwyno i'r Arolygiaeth Gofal a 
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC). 
 

10 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  
 
Roedd copi o adroddiad gan y Cydlynydd Archwilio, a oedd yn gofyn i'r Pwyllgor 
adolygu a chytuno ar ei Raglen Gwaith i'r Dyfodol ac yn rhoi diweddariad ar faterion 
perthnasol, wedi ei ddosbarthu gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod. 
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Roedd copi o dempled ‘ffurflen cynnig Aelodau” wedi’i gynnwys yn Atodiad 2, roedd 
Rhaglen Waith i’r Dyfodol y  Cabinet wedi’i gynnwys fel Atodiad 3, ac roedd tabl yn 
crynhoi datrysiadau diweddar y Pwyllgor ac yn cynghori  am gynnydd wrth eu 
gweithredu wedi’i atodi yn Atodiad 4. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor ddrafft o’i Raglen Gwaith i'r Dyfodol ar gyfer cyfarfodydd y 
dyfodol fel a ganlyn: 
 
14 Gorffennaf 2016 
Cynnwys baw cŵn.   
Gwahodd Aelodau Arweiniol i fynychu'r cyfarfod. 
 
29 Medi 2016 
Gohirio Tai Fforddiadwy tan gyfarfod 29 Medi. 
 
Trafodwyd cynrychiolaeth y Pwyllgor ar Grwpiau Herio Gwasanaethau ac fe 
awgrymwyd bod y Cynghorydd Joe Welch a'r Aelod newydd, pan y caiff ei 
b/phenodi, yn cael ei g/wahodd i gynrychioli'r Pwyllgor ar y Grwpiau Herio 
Gwasanaethau. 
 
PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo’r Rhaglen Waith fel y caiff 
ei hamlinellu yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 

11 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR Y PWYLLGOR  
 
Dywedodd y Cynghorwyr Geraint Lloyd Williams a Dewi Owens eu bod wedi 
mynychu cyfarfod y Pwyllgor Iechyd a Diogelwch Corfforaethol, ond nid oedd gan y 
Pwyllgor gworwm. 
 
Cadarnhaodd y Cynghorydd Meirick Lloyd Davies ei fod wedi mynychu cyfarfodydd 
herio gwasanaeth Priffyrdd a Chynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  Cafwyd 
trafodaeth ynghylch, Taliadau Parcio, Cludiant Ysgol, Asiantaeth Cefnffyrdd a 
Gwastraff ac Ailgylchu.   
 
Adroddodd y Cynghorydd Dewi Owens yn ôl ar gyfarfod Grŵp Monitro Safonau 
Ysgolion diweddar (GMSY) roeddynt wedi’i fynychu ac roedd cynrychiolwyr o 
ysgolion yn Llangollen wedi bod yn bresennol.  Roedd yn ymddangos bod yna 
bryderon ynghylch diffyg posibl o ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion 
sy'n gadael Ysgol y Gwernant a throsglwyddo i Ysgol Dinas Brân. 
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chofnodi’r adborth. 
 

 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 12.30 pm. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Adroddiad i'r:   Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  14 Gorffennaf 2016 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol: Aelod Arweiniol Moderneiddio a Thai/  

Pennaeth Cyfleusterau, Asedau a Thai 
 
Awdur yr Adroddiad:  Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol 
 
Teitl:     Ail-Osod Cartrefi Cyngor  
 
 
 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
Pwrpas yr adroddiad hwn yw darparu diweddariad ar ddeilliant perfformiad ail-osod 
cartrefi Cyngor.  

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

Diweddaru’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar gefndir y broses sy’n ymwneud ag ail-
osod cartrefi Cyngor a’r meddylfryd presennol ynghylch y gwasanaeth a ddarperir 
gan Dai Cymunedol i’n cwsmeriaid.  

 
3. Beth yw'r Argymhellion?  

 
Ystyried cynnwys yr adroddiad hwn, gwneud sylwadau fel bo’r angen a chefnogi’r dull 
gweithredu a fabwysiadwyd gan y Cyngor o safbwynt ail-osod cartrefi Cyngor a’r 
targed perfformiad diwygiedig cysylltiedig.  
 

4. Manylion yr Adroddiad 
 
Yn hanesyddol, y targed perfformiad ar gyfer ail-osod cartrefi cyngor yw 26 diwrnod 
calendr, i gynnwys pob cam o ddiwedd un denantiaeth hyd at gychwyn un arall yn yr 
un eiddo.  
 
Tra bo’r cyfnod gwag hwn yn golygu colli rhent ar gyfer y cyfnod nad oes tenantiaeth 
ar yr eiddo, mae nifer o ffactorau i’w hystyried rhwng gosod cartref yn y ffrâm amser 
byrraf posib, gan wneud yn siŵr bod eiddo’n cael ei osod i safon resymol, a bod yr 
aelwyd gywir yn cael ei dyrannu, fydd yn gallu cynnal eu tenantiaeth.  
 
Mae hon yn gyd-darged o'r safbwynt bod yn rhaid i’r Tîm Cymunedol nodi tenant 
newydd addas, a bod yn rhaid i’r timau Eiddo wneud y gwaith glanhau, clirio ac 
atgyweirio angenrheidiol i ddod a’r eiddo i safon addas er mwyn i’r teulu newydd 
symud i mewn.  
 
Roedd perfformiad ail-osod yn ystor 2014/15 yn gyson rhwng 25 a 30 diwrnod. Ar 
hyn o bryd, ym mis Mai 2016, 43 diwrnod yw’r ffigwr.  
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Safonau Gosod Wedi'u Gwella’n Sylweddol  
 
Mae Tai Cymunedol wedi cychwyn arolwg i'r safonau o ran sut rydym yn gosod 
eiddo, ac yn datblygu dealltwriaeth gyffredin ar draws timau o ran pa safonau yr 
ydym yn eu disgwyl.  
 
Tra rydym wedi cyflawni Safon Ansawdd Tai Cymru yn gyffredinol i’n stoc, mae 
cartrefi’n cael eu dychwelyd i’r Cyngor mewn cyflwr gwael yn aml, yn arbennig o 
safbwynt addurno a glanweithdra.  
 
Yr hyn arferai ddigwydd oedd gwneud atgyweiriadau hanfodol er mwyn sicrhau bod 
gofynion iechyd a diogelwch yn cael eu cwrdd er mwyn sicrhau y gall eiddo gael eu 
hail-osod cyn gynted a phosib o ystyried y targed perfformiad. Roedd cyflwr 
addurno’r eiddo yn dibynnu’n bennaf ar y cyflwr y bu i’r tenant oedd yn symud allan 
adael y tŷ ynddo.   
 
Ers penodi Pennaeth Adnoddau, Asedau a Thai a grŵp Swyddogion Arweiniol 
newydd, mae’r diwylliant wedi newid er mwyn sicrhau bod tai sy’n cael eu hail-osod 
o’r safon uchaf posib.  
 
Balchder ac Effeithlonrwydd 
 
Ffactor allweddol wrth wella safonau’n sylweddol yw annog cynnydd yn y balchder 
sydd gan gwsmeriaid yn eu tai a’u gerddi, ac yn y tymor hir i gynyddu’n 
effeithlonrwydd a lleihau’n gwariant parhaol ar atgyweiriadau ymatebol a gwaith 
cyfalaf a gynlluniwyd.  
 
Hyd yma nid yw ailaddurno mewnol na gwaith garddio wedi eu blaenoriaethu ond 
mae hyn bellach yn allweddol er mwyn sicrhau fod teuluoedd yn cael symud i mewn i 
gartref o safon uwch gyda lle sy’n sylweddol well y tu allan i’w ddefnyddio ac i 
chwarae ynddo. Atodir y safon newydd yn atodiad 1.  
 
Manteision Safonau Ail-Osod Uwch  
 
Bydd y cynnydd yn y safonau ail-osod yn cynyddu costau, fodd bynnag bydd y 
diwylliant hwn yn dwyn nifer o fanteision i’r gwasanaeth tai cymunedol:  
 

 Cynyddu safon y gwasanaeth ar gyfer ein cwsmeriaid yn sylweddol  

 Gosod y safonau’r ydym yn eu disgwyl gan denantiaid newydd y Cyngor yn 
glir  

 Annog tenantiaid i fod yn falch o’u cartref newydd  

 Galluogi tenantiaid newydd i symud i mewn yn sydyn ac osgoi amharu gyda 
gwaith parhaol, a’r gost o ddod a'r tŷ i safon addas.  

 Mynd i’r afael â gerddi sydd mewn cyflwr gwael ers cryn amser 

 Lleihau gwaith cynnal a chadw parhaol yn y dyfodol  

 Lleihau’r nifer o geisiadau ac ymholiadau atgyweirio gan denantiaid newydd  
 
Bydd angen targed mwy addas o 35 diwrnod ar gyfer cydymffurfio gyda'r safon 
newydd er mwyn rhoi amser i ail addurno’r eiddo, a gweithio i ddarparu gerddi diogel 
o safon. Dros amser rydym yn disgwyl i effeithlonrwydd a pherfformiad wella unwaith 
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y byddwn wedi sefydlu’r lefel gywir o adnoddau ac wedi datblygu gwell cydlyniad 
rhwng ein gwasanaethau.  
 
Monitro Perfformiad  
 
Caiff perfformiad ei fonitro gan y Grŵp Swyddogion Arweiniol a byddwn yn parhau i 
feincnodi’n perfformiad gyda Landlordiaid eraill yng Nghymru a gyda Landlordiaid 
tebyg yn Lloegr.  
 
Caiff boddhad cwsmeriaid gyda’r broses ail-osod ei fonitro’n ofalus hefyd.  
 
Mae’r Gwasanaeth wedi gofyn am archwiliad mewnol o brosesau Dosraniadau ac 
Unedau Gwag, a dechreuodd y gwaith hwn ar 27 Mehefin 2016.  
 
Yr arfer cyffredin yw bod landlordiaid cymdeithasol eraill yn cychwyn tenantiaeth 
newydd cyn gwneud y rhan fwyaf o’r gwaith atgyweirio, er mwyn hwyluso’r 
perfformiad ail-osod byrraf posib. Rydym bellach o'r farn mai’r gwasanaeth gorau i 
denantiaid newydd fyddai cwblhau’r holl waith i’r safon uchaf posib cyn i’r 
denantiaeth gychwyn.  
 
Mae eiddo gwag wedi ei gwblhau i’r safonau newydd ac mae timau Tai ac Eiddo 
wedi ymweld â'r tŷ er mwyn gweld y safonau. Mae Aelod Arweiniol Moderneiddio a 
Thai hefyd wedi ymweld â’r eiddo, er gwybodaeth.  
 
Gosodiadau Effeithiol  
 
Bydd rhoi Un Llwybr Mynediad at Dai (ULlMaD) ar waith yn nes ymlaen yn 2016 yn 
dangos angen o ran tai yn fwy cywir, ac yn cefnogi proses osod fwy effeithiol.  
 
Defnydd Gorau o Stoc Dai  
 
Er bod galw sylweddol am dai, mae’r nifer cyfyngedig iawn o eiddo sydd ar gael yn 
golygu ei fod yn fwyfwy anodd i gwrdd anghenion amrywiol a chymhleth ein 
cwsmeriaid.  
 
Mae gwaith yn cael ei wneud er mwyn rhoi strategaethau tai cymdogaeth ar waith, a 
fydd yn rhoi i ni ddealltwriaeth fanwl o’r anghenion o ran tai nawr ac yn y dyfodol, er 
mwyn ein galluogi i sicrhau bod ein stoc yn ateb y gofyn.  
 
Wrth ymateb i’r dystiolaeth hon, yn ogystal ag adeiladu tai stoc newydd, rydym yn 
debygol o adolygu addasrwydd ychydig o’n stoc presennol gyda’r posibilrwydd o 
ddymchwel ac ail adeiladu os bydd angen, ailddosbarthu am fath gwahanol o dŷ os 
yw’n addas, ac ailwampio er mwyn sicrhau bod cartrefi’n fwy atyniadol a bod 
adnoddau modern i deuluoedd ynddynt.  
 
Mae cynnydd sylweddol wedi ei wneud yn ardaloedd pwysau uchel Y Rhyl a 
Dinbych, drwy gael gafael ar dir a safleoedd addas, a thrwy nodi eiddo lle byddai 
defnydd gwahanol posib yn fwy addas.  
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Yn ogystal, mae gwaith yn mynd rhagddo i nodi’r effaith y bydd diwygiadau lles 
pellach yn eu cael ar faterion gosod a chynaliadwyedd tenantiaethau.  

 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol?  
 
Mae “Sicrhau mynediad at dai o safon uchel” yn flaenoriaeth yng Nghynllun 
Corfforaethol y Cyngor, ac mae’r argymhelliad hwn yn cefnogi’r flaenoriaeth hon, er 
mwyn sicrhau bod cwsmeriaid Sir Ddinbych yn cael y gwasanaeth gorau posib pan 
fyddant yn chwilio am dai.  
 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
Mae’r broses ail-osod yn cael effaith ar gostau o safbwynt y golled mewn rhent yn 
ystod y cyfnod pan fydd cartref yn wag, ac o ran y costau sy’n gysylltiedig ag 
atgyweirio a chynnal a chadw ar gyfer y safonau ail-osod. Mae’r ddwy gost yn cael eu 
monitro’n ofalus.  

 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad?  
 
Nid oedd angen Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb ar y contract hwn am nad yw’n 
cael unrhyw effaith benodol ar y nodweddion gwarchodedig. 

  
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 

  
Bydd y safonau ail-osod diwygiedig yn cael eu trafod gyda Ffederasiwn Tenantiaid a 
Phreswylwyr Sir Ddinbych, fodd bynnag maent yn debyg o gefnogi gan fod y 
safonau'n cael eu cynyddu’n sylweddol. 
 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
Bydd y costau sy’n gysylltiedig â cholli rhent, ac â chynnal a chadw’n cael eu 
cynnwys a’u cyfrifo o fewn y Cyfrif Refeniw Tai, ac yn cael eu monitro’n ofalus.  

 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

 
Y risg yw diffyg rhent yn ystod y cyfnod pan fydd yr eiddo yn wag. Mae’r adroddiad yn 
nodi’r camau gweithredu sydd i'w cymryd er mwyn cadw hyn mor isel â phosib.  

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad  

 
Mae Erthygl 6.3.4 (b) yn amlinellu pwerau Archwilio o ran monitro perfformiad.  
 
Swyddog Cyswllt: 
Swyddog Arweiniol - Tai Cymunedol 
Ffôn:  01824 712706 
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  Introduction 

The purpose of this document is to outline the standard 

that homes will be re-let to in Denbighshire. This refers 

to existing homes where a tenant has left the property 

and a new household is moving in. 

We want to let homes in the best possible condition so 

that: 

 The incoming household have the best possible start 

in their  new home, 

 Customers understand the standards the council ex-

pects 

 The council operates in accordance with the highest  

possible standards. 

The Standard 

Our homes will be re-let to the highest standards possible. In     

general this means that a home will be ready to move into to. 

We acknowledge that tenants will want to make a home to suit 

their own style however we believe that high standards will 

enable      tenants to enjoy their home without the need for 

costly redecoration or alterations. 
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  External Appearance 

We will ensure that from the street the property will have a clean 

and tidy appearance and look modern and well maintained. 

This means that: 

 There will be a safe pathway access to the front door. 

 Fences and gates will be continuous and in good       

condition. A uniform boundary will be considered having 

regard for the wider street scene. 

 The roof will be in good well maintained condition with no 

missing or cracked slates or tiles. 

 Gutters and fascia’s will be in good condition and free 

from obstruction. 

 Brickwork, cladding or render will be sound and free from 

defects or markings. 

 Damaged or unsightly aerials or satellite dishes including 

cabling will be removed. 
Garden Areas 

 All external areas will be free from unsuitable structures, 

raised beds and other features in order to facilitate safe 

and easily maintainable garden areas including grassed 

areas for safe play. 

 Front gardens will give a positive appearance and be in 

a safe condition so the new tenant can maintain and   

enjoy the garden. 

 Rear gardens will provide a safe and secure environ-

ment for a family. 

 Any overgrown trees or vegetation will be reduced or  

removed to enable ease of maintenance in future  
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Cleanliness 

A home will be fully cleaned to the highest possible stands to  

ensure that it is free from grease, mould, dirt, dust and signs of 

condensation. Particular attention will be made to the kitchen and 

bathroom which will be clean and ready for immediate use. 

 White goods will be removed from the property. 

 All rubbish, carpets and furniture will be removed      

including clearance of the loft spaces and outbuildings 

with floors swept and left ready for recovering.  

 Where carpets have been left in place, are well fitted, 

in prime condition and may benefit the incoming tenant, 

these shall be left in position. Where carpets are       

removed, all gripper rods, threshold strips and any    

excessive surface adhesive will also be removed. 

 Carpets will be fully cleaned prior to re-letting. 

 Particular attention will be given to kitchen work       

surfaces, tiles and splash backs, kitchen cupboards, 

storerooms, bathrooms and toilet areas. 

 All DIY works deemed inappropriate, unsafe or   

surplus to the requirements of the incoming tenant, 

unless otherwise directed, will be removed from the 

property.  
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Internal Decoration 

All properties will be decorated to a high standard with all walls 

stripped and coated with emulsion and joinery work will be   

painted with satin paint. 

Existing floor coverings if deemed suitable to be left will be 

cleaned.  

Security 

The property will be fully secured by means of adequate door 

and window locks. 

 New front and rear door locks will be fitted, we will provide 2 

keys per lock and, where appropriate, a minimum of 2     

window keys. 

 Where appropriate suited locks to match the scheme      

system will be provided.  
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General work  

 Where fitted, hard wired smoke detectors and careline   

equipment will be checked to ensure it is fully operational 

and functional, with any battery detectors fitted by the      

previous resident removed from site. 

 It is the new tenant’s responsibility to arrange for a gas and 

electricity supply, and arrange if they wish a new meter of 

their choice. 

 We do not supply standard light bulbs or florescent tubes.  

 Gas and Electric installation will be inspected to ensure com-

pliance with the relevant standards. 

Sanitary Goods 

 All installations for the supply of water and sanitation will be 

in good repair and working order. All taps and plugs will be 

operational. WCs will have a secure seat and lid and flush 

correctly.  

 Sinks, WCs, baths, shower trays and wash hand basins will 

all be firmly fixed in position and be free from chips, leaks 

and bad staining.  

 Any required replacements of sanitary goods will match ex-

isting wherever possible; however any replacements will be 

provided in white.  
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Kitchens 

 A sufficient number of kitchen wall and floor units will be 

provided to suit the shape and size of the kitchen. 

 The kitchen will have space for a cooker (either gas or   

electric point) and a fridge or a tall fridge / freezer.  

 A cooker hood extraction unit will be fitted (where practical) 

to reduce the ongoing accumulation of dirt and grease.  

Windows, Doors and Joinery 

 All windows and doors will be checked for: ease of           

operation, lubricated, with handles fully tightened as        

required. 

 Double glazed units will be inspected for misting or cracks 

and replaced as required, conforming where appropriate 

with safety glass. 

 All internal doors will be good quality doors and will open 

and close with ease and have functional door furniture fitted. 

 Where PVCu windows have been fitted, restrictors will be 

operational to the first floor windows and the designated 

egress window in the event of an emergency is adequately 

identified and marked. 

 All banisters and fitted handrails will be safe, secure and 

firmly fixed, and that no obvious and visible sign of damage 

is apparent. 
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Floors 

Any loose or defective flooring will be secured or replaced as 

needed. Missing vinyl tiles will be replaced to match as near as 

possible existing. Vinyl sheet covering will be sound and free from 

signs of damage.  

Where floor coverings have been removed, or are to be removed, 

floor boards and fitted coverings will be inspected to ensure they 

are secure, without signs of distress or possible imminent failure. 

Tenants Improvements 

 Any improvements made by previous tenants will generally 

be removed and the property returned to its original layout 

and design. 

 In exceptional circumstances a flexible approach can be tak-

en to improvements. 

Walls 

Loose and defective plaster will be made good prior to             

redecoration. Missing wall tiles will be replaced were possible to 

match existing.  
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Adroddiad i'r:   Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod:  14 Gorffennaf 2016 
 
Aelod / Swyddog Arweiniol: Aelod Arweiniol, Parth Cyhoeddus  
 
Awdur yr Adroddiad:  Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd  
     Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd  
 
Teitl:     Y Diweddaraf ar Strategaeth Baw Cŵn 
 
 
 
 
1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Mae hwn yn adroddiad sy'n rhoi’r diweddaraf i Aelodau ar y cynnydd a wnaed yn 

erbyn y strategaeth baw cŵn y Cyngor. 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.2 Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar gynnydd yn erbyn y Strategaeth Baw 

Cŵn. 
 
3.  Beth yw'r Argymhellion? 
 
3.1 Bod yr aelodau'n ystyried cynnwys yr adroddiad, yn rhoi sylwadau yn unol â hynny ac 

yn cefnogi'r gwaith rhagorol a wnaed gan y swyddogion ar draws gwasanaethau i 
fynd i'r afael â baw cŵn yn y Sir. 

 
4. Manylion yr Adroddiad 
 
4.1 Mae baw cŵn yn ffynhonnell gyson o gwynion, a chafodd y Cyngor 477 o 

gwynion yn ymwneud â baw cŵn ar CRM yn ystod blwyddyn galendr 2015. 
Roedd hyn i lawr o 592 yn 2014. Mae hyn yn ostyngiad o 19% (gweler Atodiad 
1). 

4.2 Mae'r Tîm Gwasanaethau Strydwedd o fewn yr Adran Priffyrdd a Gwasanaethau 
Amgylcheddol yn gweithio'n agos gyda Swyddogion Diogelu'r Cyhoedd a'n 
Hymgynghorwyr Trosedd Amgylcheddol (Kingdom Security Ltd) er mwyn sicrhau bod 
baw cŵn yn cael sylw. Gyda'n gilydd rydym wedi adolygu a diweddaru arferion 
gweithio presennol er mwyn helpu i fynd i'r afael â'r mater o Faw Cŵn.  

4.3 Mae staff rheng flaen bellach yn rhyngweithio llawer mwy gyda pherchnogion cŵn. 
Mae staff yn dosbarthu’r bagiau tafladwy i berchnogion cŵn fel mater o drefn, ac yn 
rhoi cyngor ar ble mae'r bin agosaf. Mae’r rhyngweithio hyn gyda pherchnogion cŵn 
hefyd yn caniatáu i'r tîm gasglu gwybodaeth am droseddwyr cyson, sy'n helpu i 
adnabod y "mannau gwaethaf" i swyddogion gorfodi Kingdom eu targedu. 
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4.4 Mae tîm Gwasanaethau Strydwedd bellach yn chwistrellu sialc melyn bob tro y 
byddant yn glanhau baw ci er mwyn helpu i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd. Mae’r 
cyhoedd yn ffafrio hyn.  

4.5 Mae Rheolwyr Diogelu'r Cyhoedd, swyddogion gorfodi Kingdom a thîm Strydwedd 
bellach yn cwrdd yn rheolaidd i gyfnewid gwybodaeth am y "mannau gwaethaf" ac i 
drosglwyddo unrhyw gudd-wybodaeth y maent wedi ei chasglu am droseddwyr 
cyson. Mae'r wybodaeth hon yn cynnwys amseroedd, dyddiadau a disgrifiad o'r cŵn, 
sy'n helpu i swyddogion gorfodi Kingdom dargedu ardaloedd problemus mewn ffordd 
fwy effeithiol. 

4.6 Mae nifer y ceisiadau gan gwsmeriaid i dîm Strydwedd i glirio baw cŵn yn dangos 
tuedd ar i lawr a'r targed yw i'r tîm ymdrin â'r llanast yr un diwrnod y caiff y cais ei 
dderbyn. 

 Camau gorfodi baw cŵn 
  

4.7 Mae tîm Gwarchod y Cyhoedd yn gweithredu mewn partneriaeth â Kingdom Security 
Ltd ar gyfer gorfodi rhai agweddau o droseddau amgylcheddol gan gynnwys baw 
cŵn. Mae hyn wedi bodoli ers mis Hydref 2012. Y cylch gwaith yw gorfodi 
tramgwyddau mewn perthynas â baw cŵn, tipio anghyfreithlon, graffiti, sbwriel ac 
ysmygu mewn mannau caeedig. 

4.8 Mae tîm Kingdom yn cynnwys 6 swyddog gorfodi (gan gynnwys arweinydd tîm) 
wedi’u cefnogi gan un swyddog gweinyddol. Mae hyn yn cynnwys y sir gyfan. 

4.9 Caiff swyddogion eu defnyddio chwe diwrnod bob wythnos ar hyn o bryd rhwng 7am 
a 5pm, gan weithredu system ddwy shifft. Caiff oriau dyletswydd eu hymestyn wrth i 
oriau golau dydd gynyddu. Mae oriau’r nos yn ei gwneud yn anodd cael tystiolaeth 
dda i gymryd camau gorfodi. Mae patrolau baw cŵn yn digwydd bob dydd fel 
blaenoriaeth ac wedi gwneud hynny ers mis Hydref 2012. Mae gweithrediadau 
penodol wedi digwydd gan dargedu ardaloedd problemus o drosedd amgylcheddol. 
Enghraifft ddiweddar yw Operation Daybreak a gynhaliwyd rhwng 16 a 28 Mai. 
Roedd hon yn ymgyrch proffil uchel rhwng 06.00 a 22.00 bob dydd, ac felly yn 
cynnwys yr oriau o'r dydd pan fyddwn yn ystyried bod y rhan fwyaf o gŵn yn baeddu. 
Aethpwyd at nifer o berchnogion cŵn yn ystod y gweithrediad i ofyn a oedd ganddynt 
'fagiau baw' ac i ddarparu addysg a chyfarwyddyd. Rhoddwyd cyfanswm o 10 
hysbysiad cosb benodedig am faw cŵn a 266 am ollwng sbwriel.  Bydd swyddogion 
hefyd bellach yn cael eu defnyddio ar y Sul am gyfnod o amser.  

4.10 Rydym wedi nodi nifer o leoliadau yn y sir sy'n dod o dan y 'mannau gwaethaf'. Mae'r 
rhain yn lleoliadau baw cŵn arbennig o broblemus. Mae swyddogion yn ymweld â’r 
lleoliadau hyn yn ddyddiol. Gellir gweld rhestr o'r mannau gwaethaf presennol yn 
Atodiad 2. 

4.11 Mae swyddogion hefyd yn postio llythyr drwy flwch post tai yn yr ardal lle mae 
baw cŵn yn digwydd, i roi gwybod i'r trigolion lleol ein bod yn patrolio'r ardal a 
hefyd yn rhoi gwybod i unrhyw droseddwyr posibl y byddwn yn cymryd camau 
os byddwn yn eu dal. Mae swyddogion Gwarchod y Cyhoedd a Kingdom hefyd yn 
ymgysylltu gyda busnesau yn yr ardal leol, ysgolion a chynghorau tref a chymuned 
fel mater o drefn. 
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4.12 Mae Kingdom yn gorfodi'r ddeddfwriaeth yn bennaf trwy gyhoeddi Rhybuddion Cosb 
Benodol, ymhle y cyfeirir troseddwyr at Lys yr Ynadon i'w herlyn am gomisiwn y 
drosedd wreiddiol os na fyddant yn talu erbyn y cyfnod a ganiateir. 

 

4.13 Rydym wedi targedu'r mannau gwaethaf o ran baw cŵn yn effeithiol dros y misoedd 
diwethaf ac wedi cyhoeddi cyfanswm o 45 o Hysbysiadau Cosb Benodedig am faw ci 
yn 2016 hyd yma. Gwnaethom gyhoeddi mwy o Hysbysiadau Cosb Benodedig am 
faw cŵn yn ystod 2014/15 nag unrhyw Awdurdod Lleol arall yng Nghymru.  Mae 
gennym 24 o achosion erlyn yn aros am ddedfryd yn y llys ar gyfer perchnogion cŵn 
nad ydynt wedi talu eu Hysbysiadau Cosb Benodedig. 

4.14 Mae pwerau hefyd yn bodoli o fewn Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Trosedd 
a Phlismona 2014 i gyflwyno Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus a 
gwahardd cŵn o dir penodol h.y. meysydd chwarae plant caeedig, tir ysgol, meysydd 
chwaraeon, mynwentydd ac ati a hefyd i'w gwneud yn ofynnol i berchnogion cŵn roi 
eu cŵn ar dennyn mewn ardaloedd penodol. Mae hyn yn gofyn am ystyriaeth a 
chynllunio gofalus er mwyn sicrhau mai rheolaethau cymesur ac yn seiliedig ar 
dystiolaeth a gaiff eu cyflwyno. Mae'r broses yn gofyn am ymgynghoriad cyhoeddus 
cyn cyflwyno Gorchmynion Amddiffyn Mannau Cyhoeddus o'r fath, ac rydym ar hyn o 
bryd yn cwblhau ein cynigion i ymgynghori â'r cyhoedd. 

4.15 Yn ddiweddar, rydym hefyd wedi prynu camerâu teledu cylch cyfyng bach y gellir eu 
gosod mewn lleoliadau problemus penodol i rwystro troseddwyr posibl neu i gofnodi 
unrhyw droseddau sy’n digwydd. Caiff arwyddion llachar (sy’n goleuo yn y tywyllwch) 
dros dro eu gosod yn y lleoliadau hynny i hysbysu unrhyw droseddwr posibl ein bod 
yn monitro'r ardal am droseddau baw cŵn a bod teledu cylch cyfyng yn cael eu 
defnyddio. Nid yw'r camerâu teledu cylch cyfyng hyn yn rhan o system teledu cylch 
cyfyng mannau cyhoeddus. Mae'r camerâu hyn yn cadw'r wybodaeth y gellir ei 
lawrlwytho a'i gweld yn nes ymlaen.  

4.16 Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda swyddfa'r wasg Cyngor Sir Ddinbych i wneud 
y defnydd gorau o'r cyfryngau wrth gyhoeddi negeseuon am faw cŵn. Mae hyn yn 
cynnwys darllediadau ar weithrediadau a wneir, risgiau iechyd sy'n gysylltiedig â baw 
cŵn, achosion erlyn a wnaed ac ati 

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae’r gwaith a wnaed fel rhan o'r strategaeth cŵn yn baeddu yn cyfrannu'n 

uniongyrchol at y flaenoriaeth gorfforaethol o sicrhau strydoedd glân a thaclus. 
 
6.  Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Caiff y costau eu cadw o fewn cyllidebau’r gwasanaeth. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 

gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylai fod templed o’r Asesiad o Effaith ar 
Gydraddoldeb wedi ei lenwi a’i atodi i'r adroddiad. 

 
7.1 Nid oes angen AEC ar gyfer yr adroddiad hwn. 
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8.  Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill? 
 
8.1 Mae ymgynghori wedi digwydd gyda swyddogion o’r Gwasanaethau Amgylcheddol, 

Kingdom Security Ltd a Chynllunio a Gwarchod y Cyhoedd.  
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Mae'r holl gostau o fewn y cyllidebau presennol. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Nid yw Kingdom yn cynnal digon o batrolau baw cŵn a chaiff Hysbysiadau Cosb 

Benodedig eu cyhoeddi heb dystiolaeth ddigonol.  Eir i’r afael â’r risgiau hynny gan 
rheolwyr cadarn Kingdom gan Reolwyr Diogelwch y Cyhoedd. Mae'r trefniadau 
rhwng y Cyngor a Kingdom wedi bod yn ddarostyngedig i archwiliad mewnol yn 
ddiweddar.  Roedd yr adroddiad yn gadarnhaol iawn. Mae'r Aelod Arweiniol dros Dir 
y Cyhoedd a'r Cyfarwyddwr Corfforaethol perthnasol yn cael y wybodaeth 
ddiweddaraf am berfformiad yn y maes gwaith hwn yn rheolaidd. 

 
11. Pŵer i wneud Penderfyniad 
  
11.1 Mae Erthygl 6.3.4(b) yn rhoi manylion pŵer craffu mewn perthynas â monitro 

perfformiad a chyflawni amcanion y polisi. 
 
 
Swyddog Cyswllt: 
Rheolwr Gwarchod y Cyhoedd 
Ffôn:  01824 706350 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Appendix 2 

 

Dog fouling Hot Spots 

 

Corwen 

- Cricket/Football Ground 
 

Llangollen 

- Butlers Hill 
- Riverside Walk/Canal 
- Market Street 

 

Ruthin 

- Cae Ddol 
- Ruthin Football ground 

 
Denbigh 

- Mount Woods 
- Henllan Street 
- Smithfield Road 
- Castle Lane 
- Park Street 
- Denbigh football Fields 

 

St.Asaph 

- Roe Plas Fields/Pont Beggard/All along the River 
- Mount Road/Bryn Gobaith 
- Glan Clwyd School Fields 

 

Bodelwyddan 

- Community Centre Field 
- Rhuddlan Road 

 

Rhuddlan 

- Admiral Fields 
- Gwindy Street 
- Hyas Lane/Twt Hill 
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Dyserth 

- Thomas Avenue 
- Upper/lower Foel Road 

 

Melidan 

- Walkway 
 

Prestatyn 

- Mount Woods 
- Barkby Beach 

- Ffrith Beach Arena  
- Victoria Road 
- Bastion gardens 

 

Rhyl  

- Splash Point 
- Green Gym 
- East parade 
- West parade 
- Marine lake 
- Marsh Tracks/The Cob 
- Brickfield Ponds 
- Coronation Gardens 
- Memorial Gardens 

 

Patrols are also undertaken in the below areas due to the number of complaints we 

have in these areas at the moment. 

 

Llandyrnog 

Cynwyd 

Llanfair DC 

Llanrhaeadr 

Henllan 
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Adroddiad i'r:   Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

Dyddiad y Cyfarfod:  14 Gorffennaf 2016 

Aelod/Swyddog Arweiniol: Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio 

Awdur yr Adroddiad:  Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol 
 
Teitl: Adolygiad o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, 

Mehefin 2016 
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  

 
1.1 Adolygiad ffurfiol o’r Gofrestr Risg Corfforaethol mis Mehefin 2016.  

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

2.1 I gyflwyno’r Gofrestr Risg Gorfforaethol i’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
(Atodiad 1), fel y cytunwyd yn ystod Sesiwn Friffio’r Cabinet.  
 

3. Beth yw'r argymhellion? 
 

3.1 Bod y Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn nodi’r dileadau, yr ychwanegiadau a’r 
newidiadau i’r Gofrestr Risg Corfforaethol, a chael cyfle i wneud sylwadau.  
 

4. Manylion yr Adroddiad 
 

4.1 Y prif faterion i'w nodi o ran y Gofrestr Risg Gorfforaethol yw: 

i. Dim newid i DCC001, ‘Y risg o gamgymeriad diogelu difrifol lle mae gan y 
cyngor gyfrifoldeb, gan arwain at anaf difrifol neu farwolaeth’.  Mae mwy na 
hanner y camau gweithredu arfaethedig yn dilyn adolygiad gan y gwasanaeth 
Archwilio Mewnol yn gyflawn ac er bod amserlenni wedi llithro ar gyfer y 
camau sy'n weddill, mae'r rhan fwyaf yn agos i’w cwblhau. Fodd bynnag, o 
ystyried yr effaith pe bai camgymeriad diogelu difrifol yn digwydd, nid oes 
cynnig i leihau’r sgôr gweddilliol ar hyn o bryd. 

ii. Dim newid i DCC006: 'Y risg bod yr amgylchedd economaidd ac ariannol yn 
gwaethygu y tu hwnt i ddisgwyliadau presennol, gan arwain at alw ychwanegol 
am wasanaethau a llai o incwm'. Mae’r risg yn parhau i gael ei fonitro'n ofalus 
ac mae proses gyllideb gadarn ar gyfer 2017/18 wedi dechrau i nodi 
amrywiaeth o gynigion i ddiwallu’r toriadau y daethpwyd ar eu traws. 

iii. Dim newid i DCC011: ‘Y risg o dywydd garw, llygredd, neu ddigwyddiad sy’n 
effeithio ar iechyd y cyhoedd'. Disgwylir i'r llawlyfr digwyddiad mawr gael ei 
gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn hon.  Unwaith y bydd hyn wedi ei wneud ac 
unwaith caiff y newidiadau ar 'lefel arweiniol ymateb' eu hymgorffori, y gobaith 
yw y gall y tebygolrwydd risg gweddilliol gael ei israddio i 'prin', ond dylai aros 
ar 'posibl' am y tro. 
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iv. DCC012: ‘Y risg o adroddiadau negyddol gan reolyddion allanol’. Cafwyd 
adroddiadau archwilio cadarnhaol ac eithrio'r adroddiad Estyn gwael, a oedd 
â’i ffocws ar GwE.  Yn ogystal, mae canfyddiadau’r AGGCC ynghylch Diogelu 
Oedolion Diamddiffyn (POVA) i drefniadau yn cael sylw. Felly, mae'r 
tebygolrwydd wedi gostwng o 'posibl' i 'prin'.  

v. DCC013: 'Y risg o rwymedigaethau sylweddol yn deillio o fodelau amgen o 
ddarparu gwasanaethau'.  Mae fframwaith ar gyfer trefniadau llywodraethu 
wedi cael ei gweithredu ond o ystyried y gwaith sy'n cael ei wneud i ddatblygu 
methodoleg corfforaethol / offeryn asesu ar gyfer modelau darparu 
gwasanaeth amgen arfaethedig, bydd hyn yn awr yn cael ei ailystyried er 
mwyn sicrhau aliniad.  Yn ogystal, mae'r elfen o fonitro Aelodau etholedig 
hefyd yn cael ei ddiwygio yn sgil yr hyn a ddysgwyd o geisiadau diweddar.  
Fodd bynnag, mewn cydnabyddiaeth o'r angen cynyddol i nodi a gweithredu 
modelau darparu gwasanaethau amgen i gynnal gwasanaethau, mae’r 
tebygolrwydd wedi cael ei gynyddu i 'posibl' gydag effaith 'uchel'. 

vi. Dim newid i DCC014: ‘Y risg o ddigwyddiad iechyd a diogelwch yn arwain at 
anaf difrifol neu golli bywyd'.  

vii. DCC016: 'Y risg bod effaith y diwygiadau lles yn fwy arwyddocaol na'r hyn a 
ragwelwyd gan y cyngor'. Nid yw'r effeithiau negyddol a ragwelwyd yn y lle 
cyntaf wedi dwyn ffrwyth. Yn ogystal, mae'n debygol y bydd cyfuniad o 
ffactorau yn cyfrannu at ddinasyddion fod angen cefnogaeth ni allai fod wedi’i 
briodoli'n uniongyrchol i ddiwygio lles. Mae'r risg hon wedi cael ei thynnu oddi 
ar y gofrestr risg gorfforaethol.  

viii. DCC017: 'Y risg nad yw'r fframwaith TGCh yn diwallu anghenion y sefydliad'. 
Mae Cam 2 y strategaeth TGCh bellach wedi'i chwblhau a cham 3 yn cael ei 
weithredu.  Bydd darparu’r strategaeth yn llwyddiannus yn cynyddu ein hyder 
ymhellach. Mae'r risg hon felly wedi cael ei thynnu oddi ar y gofrestr risg 
gorfforaethol a bydd yn cael ei rheoli ar lefel gwasanaeth. 

ix. Dim newid i DCC018: 'Y risg na fydd buddiannau rhaglen a phrosiect yn cael 
eu gwireddu'n llawn'.  

x. DCC019: 'Y risg nad yw argaeledd cyfraniad arian cyfatebol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Band A rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif yn unol â'r amserlenni 
ar gyfer rhaglen waith Sir Ddinbych'.  Mae cyllid wedi'i gadarnhau ac mae 
prosiectau mawr fel Ysgol Uwchradd y Rhyl a Glan Clwyd yn Llanelwy yn 
gyflawn / ar y gweill.  O ganlyniad, mae'r risg hon wedi cael ei thynnu oddi ar y 
gofrestr risg gorfforaethol a bydd yn cael ei rheoli ar risg prosiect. 

xi. DCC021: 'Y risg nad yw partneriaethau a rhyngwynebau effeithiol rhwng 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ddinbych (CSDd) yn 
datblygu, gan arwain at camleoliad sylweddol rhwng cyfeiriad strategol a 
gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chyngor Sir Ddinbych'.  
Mae hyn yn dal yn faes pryder gan fod sefydlu'r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol yn ei hôl hi ac mae angen cryn dipyn o waith i gyrraedd sefyllfa lle 
gellir cyfuno  cyllidebau ar gyfer lleoliadau cartrefi preswyl a nyrsio erbyn Ebrill 
2018; dau ofyniad o Ddeddf Lles y Gwasanaethau Cymdeithasol. Fodd 
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bynnag, mae nifer cynyddol o fesurau rheoli wedi cael eu rhoi ar waith gan 
arwain at:  

o gwell cyfathrebu, rhyngwynebau a gweithio mewn partneriaeth rhwng  
Awdurdodau Lleol Conwy a Sir Ddinbych a BIPBC; 

o mwy o eglurder ynghylch cyfrifoldebau ac atebolrwydd yn BIPBC; a 
o mwy o ymgysylltu â BIPBC drwy archwilio. 

I gydnabod y nifer cynyddol o fesurau rheoli mae’r tebygolrwydd wedi cael ei 
leihau i 'tebygol iawn', ond mae’r effaith yn parhau i fod 'uchel'. 

xii. Dim newid i DCC027: 'Y risg nad yw’r penderfyniadau sy'n angenrheidiol i 
alluogi cyflwyno cyllideb gytbwys yn cael eu cymryd neu eu gweithredu yn 
ddigon cyflym'. Mae hyn yn parhau i fod yn her er gwaethaf cynnydd parhaus 
proses y gyllideb, sydd yn cynnwys cyfranogiad Aelodau, oherwydd yr 
ansicrwydd ynghylch setliadau yn y dyfodol.  

xiii. DCC028: 'Y risg bod y gwasanaethau rydym yn eu tynnu’n ôl yn cael mwy o 
effaith positif neu negyddol na'r disgwyl'.  Mae'r effeithiau yn cael eu monitro 
ac nid ydynt yn fwy na'r hyn a ragwelwyd.  Yn ogystal, nid oes angen unrhyw 
doriadau pellach yn ystod 2016/17. Felly, mae'r tebygolrwydd risg weddilliol 
wedi cael ei leihau i 'posibl' gydag effaith 'canolig'. 

xiv. Dim newid i DCC029: 'Risg o her lwyddiannus ein bod yn amddifadu pobl o'u 
rhyddid yn anghyfreithlon'. Yn ddiweddar, mae Comisiwn y Gyfraith wedi 
cwblhau adolygiad ac rydym yn parhau i gadw llygad i fod yn ymwybodol o 
newidiadau arfaethedig yn dod i rym.  

xv. Dim newid i DCC030: "Y risg nad oes gallu a sgiliau priodol i gynnal 
gwasanaethau a pherfformiad corfforaethol ar gael'.  Mae mesurau rheoli yn 
eu lle gyda rheolwyr canol yn cael eu datblygu, a thrwy hynny mae gwell gallu 
yn cael ei feithrin ymysg y garfan bresennol o reolwyr. 

xvi. Risg newydd: DCC031: 'Y risg o dwyll a llygredd gan arwain at golled ariannol 
a cholli enw da ac o bosibl effeithio ar gyflenwi gwasanaethau'. O ystyried 
maint a natur gweithrediadau'r Cyngor, mae risg barhaus o golled oherwydd 
twyll a llygredd o ffynonellau mewnol ac allanol.  Er mwyn cydnabod yr 
effeithiau ariannol, enw da a phosibl ar ddarparu gwasanaethau, caiff y risg 
gynhenid ei asesu fel 'tebygol iawn' gydag effaith 'uchel'. Fodd bynnag, mae 
mesurau rheoli cadarn yn eu lle ac felly mae'r risg gweddilliol yn cael ei asesu 
fel 'prin' gydag effaith 'uchel'. 

xvii. Risg newydd: DCC032: 'Y risg y bydd yr ansicrwydd presennol o ran Diwygio 
Llywodraeth Leol (LGR) yn arwain at fwy o ffocws ar bontio ac felly leihau 
uchelgais ein cynlluniau'. Gallai’r risg yma effeithio ar ein Cynllun Corfforaethol 
nesaf a’r Cynllun Lles yn arbennig.  Wrth fod yn llai uchelgeisiol efallai na 
fyddant yn cyflawni'r newidiadau sydd eu hangen i gynnal gwasanaethau ar 
gyfer y dyfodol.  Er ein bod yn parhau i gadw golwg ar y cynlluniau ar gyfer 
LGR a wrth ystyried y mesurau rheoli, mae'r risg weddilliol wedi cael ei hasesu 
fel 'tebygol' gydag effaith 'uchel'.  

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

Tudalen 39



  

5.1 Pwrpas y Gofrestr Risg Corfforaethol yw adnabod digwyddiadau posibl yn y 
dyfodol all gael effaith niweidiol ar allu’r cyngor i gyflawni’r amcanion, gan 
gynnwys y blaenoriaethau corfforaethol. Mae’r rheolyddion a’r gweithredoedd 
yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol.   

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau 
eraill? 

 
6.1 Mae cost datblygu, monitro ac adolygu’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn cael eu 

cynnwys yn y cyllidebau cyfredol.   

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb (AEC) a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad?  Dylai’r templed AoEaG wedi'i lenwi gael 
ei atodi fel atodiad i'r adroddiad. 
 

7.1 Mae’r Gofrestr Risg Gorfforaethol yn dogfennu risgiau sydd wedi’u canfod, a’r 
gweithredoedd lliniaru cyfredol ac arfaethedig. Nid yw’r broses o ddatblygu ac 
adolygu’r ddogfen yn ei hun yn cael effaith uniongyrchol ar unrhyw berson 
gyda rhinweddau wedi’u diogelu. Ond, dylid asesu effaith ar gydraddoldeb ar 
unrhyw broses, strategaeth neu bolisi newydd sy’n cael eu ffurfio o ganlyniad i 
weithred lliniaru, ar lefel darparu gwasanaeth.  

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda’r Pwyllgorau Archwilio ac eraill?  
 

8.1 Y Tîm Gweithredu Corfforaethol sydd wedi datblygu’r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol, a nhw sy’n berchen arni. Mae’r broses adolygu fel a ganlyn: 

 Mae pob gwasanaeth yn adolygu eu cofrestr risg ddwywaith y flwyddyn 
(yn unol â methodoleg rheoli risg corfforaethol) cyn bob adolygiad 
Corfforaethol.  

 Mae’r Tîm Gwelliant Corfforaethol yn dadansoddi cofrestrau risg y 
gwasanaethau i ganfod risgiau sy’n arwyddocaol yn gorfforaethol neu 
unrhyw themâu sy’n ymddangos ar draws y gwasanaethau.   

 Mae’r diweddariadau am risgiau corfforaethol cyfredol yn cael eu casglu 
gan berchnogion y risg, a bydd diweddariadau am weithredoedd i 
liniaru yn cael eu casglu gan y rhai sy’n cyflawni’r gweithredoedd.  

 Cynhelir cyfarfodydd unigol gyda’r Prif Weithredwr a phob Cyfarwyddwr 
Corfforaethol, i drafod y risgiau y maent yn gyfrifol amdanynt. Rhoddir 
ystyriaeth a yw’r risg yn parhau, a yw’r sgôr yn gywir, ac a oes angen 
cynnwys unrhyw risgiau newydd o dan eu hawdurdodaeth.  

 Cynhelir gweithdy risg yn ystod Sesiwn Friffio’r Cyngor i adolygu risgiau 
cyfredol; trafod cynnydd ar gamau lliniaru a gytunwyd arnynt; trafod a 
chytuno ar risgiau corfforaethol newydd; adolygu a diweddaru sgôr 
risgiau sy’n weddill; diweddaru rheolyddion sydd eisoes yn bodoli (yn 
dilyn gweithredoedd sydd eisoes wedi eu cwblhau); a chytuno ar 
unrhyw weithredoedd eraill sydd eu hangen i liniaru’r risg.  

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
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9.1 Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol yn codi o’r broses sydd wedi’i hamlinellu 
yn yr adroddiad hwn i ddatblygu, monitro ac adolygu’r Gofrestr Risg 
Gorfforaethol.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

10.1 Y prif risg yn berthnasol â’r broses o reoli risg yw nad yw’r cofrestrau’n cael eu 
hadolygu’n rheolaidd ac felly nid ydynt yn dod yn offeryn rheoli ystyrlon a 
dynamig.  Ond, mae’r broses wedi’i chynnwys yn llawn yn fframwaith rheoli 
perfformiad y cyngor, a ddylai sicrhau nad yw hyn yn digwydd.  

11. Pŵer i wneud Penderfyniad 

Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Erthygl 6 o Gyfansoddiad y Cyngor 

 

Swyddog Cyswllt: 

Rheolwr y Tîm Cynllunio Strategol 

Ffôn:  01824 712346 
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Adroddiad i’r:    Pwyllgor Archwilio Perfformiad 
 
Dyddiad y Cyfarfod:   14 Gorffennaf 2016 
 
Swyddog Arweiniol:   Cydlynydd Archwilio 
 
Awdur yr Adroddiad:  Cydlynydd Archwilio  
 
Teitl:     Rhaglen Waith Archwilio  
 
 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?  
 
 Mae’r adroddiad yn cyflwyno drafft rhaglen waith i’r dyfodol y Pwyllgor 

Archwilio Perfformiad i’r aelodau ei hystyried. 
 
2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?  
 
 Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen waith i’r dyfodol, a 

rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
  
 Bod y Pwyllgor yn ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn 

cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei raglen gwaith i’r dyfodol fel y gwêl 
yn briodol.  

 
4. Manylion am yr adroddiad. 
 
4.1 Mae Erthygl 6 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch 

gorchwyl, swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Archwilio, tra bo 
rheolau’r gweithdrefnau i bwyllgor archwilio wedi’u gosod yn Rhan 4 y 
Cyfansoddiad.   

 
4.2 Mae’r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau archwilio’r 

Cyngor baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol. Drwy 
adolygu a blaenoriaethu materion mae modd i aelodau sicrhau fod y 
rhaglen waith yn cyflwyno rhaglen dan arweiniad yr aelodau.  

 
4.3 Arfer sydd wedi’i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd 

yw bod pwyllgorau archwilio’n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir 
mewn unrhyw gyfarfod i uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad 
rhaglen waith y Pwyllgor ei hun. Nod y dull hwn yw hwyluso cael 
trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 
4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru a Swyddfa 

Archwilio Cymru wedi tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl archwilio ar 
draws llywodraeth leol a gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru, gan 
gynnwys defnyddio archwilio fel modd o ymgysylltu â phreswylwyr a 
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defnyddwyr gwasanaeth. Wrth fynd ymlaen disgwylir i archwilio 
ymgysylltu'n well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda golwg ar sicrhau 
penderfyniadau gwell a fydd yn y pen draw yn arwain at well 
canlyniadau i ddinasyddion. Yn y dyfodol, bydd Swyddfa Archwilio 
Cymru yn mesur effeithiolrwydd archwilio wrth gyflawni'r disgwyliadau 
hyn. 

 
4.5  Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer archwilio ac ar yr un 

pryd ganolbwyntio ar flaenoriaethau lleol, mae’r Grŵp Cadeiryddion ac 
Is-gadeiryddion Archwilio (GCIGA) wedi argymell y dylai pwyllgorau 
archwilio’r Cyngor, wrth benderfynu ar eu rhaglenni gwaith, 
ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:  

 
 arbedion ar y gyllideb; 
 cyflawni amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais 

arbennig ar y modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi 
ariannol);  

 unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Archwilio 
(neu'r GCIGA) fel blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini 
prawf profion ‘PAPER’ - gweler ochr gefn y ‘ffurflen gynnig 
aelodau’ yn Atodiad 2 ) a; 

 Materion brys, materion na ellir eu rhagweld neu faterion â 
blaenoriaeth uchel 

 
 Ffurflenni Cynnig ar gyfer Archwilio  
4.6 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y 

Cyngor yn gofyn i bwyllgorau archwilio baratoi ac adolygu rhaglen ar 
gyfer eu gwaith i’r dyfodol. Er mwyn cynorthwyo’r broses o 
flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r swyddogion o’r farn fod pwnc yn 
haeddu’r amser i gael ei drafod ar agenda fusnes y Pwyllgor, mae’n 
rhaid iddynt wneud cais ffurfiol i’r Pwyllgor i ystyried derbyn adroddiad 
ar y pwnc hwnnw. Gwneir hyn trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n 
egluro pwrpas, pwysigrwydd a chanlyniadau posibl y pynciau a 
awgrymir. Does dim un ffurflen gynnig wedi dod i law oddi wrth 
swyddog i’w ystyried yn y cyfarfod cyfredol. 

 
4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser archwilio drwy ganolbwyntio 

adnoddau pwyllgorau i archwilio testunau’n fanwl, gan ychwanegu 
gwerth drwy’r broses o wneud penderfyniadau a sicrhau gwell 
canlyniadau ar gyfer preswylwyr, penderfynodd y GCIGA y dylai’r 
aelodau, yn ogystal â swyddogion, gwblhau 'ffurflenni cynnig ar gyfer 
archwilio’ yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o 
fewnbwn archwilio. Gellir gweld copi o ‘ffurflen gynnig' yn Atodiad 2. 
Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r 
cwestiynau y dylai aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnig eitem ar 
gyfer archwilio, ac y dylai pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar 
addasrwydd testun arfaethedig i'w gynnwys ar raglen gwaith i’r dyfodol 
archwilio. Os, ar ôl cwblhau’r broses hon, y penderfynir nad yw’r testun 
yn addas i’w archwilio’n ffurfiol gan bwyllgor archwilio, yna gellir 
ystyried dulliau eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater e.e. 
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darparu ‘adroddiad gwybodaeth', neu os yw’r mater yn un o natur leol 
gellir ei archwilio gan y Grŵp Aelodau Ardal (GAA) perthnasol. Yn y 
dyfodol ni fydd unrhyw eitemau'n cael eu cynnwys ar raglen gwaith i’r 
dyfodol heb i ‘ffurflen gynnig ar gyfer archwilio' gael ei chwblhau, ac i’r 
testun gael ei gymeradwyo i'w gynnwys ar y rhaglen gan un ai'r 
Pwyllgor neu’r GCIGA. Mae cymorth ar gael i lenwi’r ffurflenni gan y 
Cydlynydd Archwilio. 

 

  Rhaglen Waith i’r Dyfodol y Cabinet 
4.8 Wrth benderfynu ar eu rhaglen waith i’r dyfodol mae’n bwysig fod 

pwyllgorau archwilio yn ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet. Ar 
gyfer y diben hwn, mae rhaglen waith y Cabinet wedi ei chynnwys yn 
Atodiad 3.  

 
 Datblygiad Penderfyniadau’r Pwyllgor 
4.9 Yn Atodiad 4 mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y Pwyllgor 

ac yn cynghori aelodau am eu gweithrediad.  
 
5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio 
 
 Dan drefniadau archwilio'r Cyngor mae Grŵp Cadeiryddion ac Is-

Gadeiryddion Archwilio (GCIGA) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu. 
Cyfarfu’r Grŵp ar 28 Mehefin.  Yn y cyfarfod hwnnw ystyriwyd nifer o 
geisiadau gan swyddogion am i adroddiadau gael eu cyflwyno i’r 
pwyllgorau archwilio.  O ganlyniad gofynnwyd i’r Pwyllgor hwn ystyried 
adroddiad ar Berfformiad Sir Ddinbych o ran Diogelu Oedolion yn ei 
gyfarfod ym mis Medi (gweler Atodiad 1). 

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

Corfforaethol? 
  
 Bydd archwilio effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau 

corfforaethol yn unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion. 
Bydd datblygu ac adolygu’r rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn 
cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu ei flaenoriaethau corfforaethol, i wella 
canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod â thoriadau llym yn y 
gyllideb. 

 
7. Faint fydd hyn yn costio a sut bydd yn effeithio ar wasanaethau 

eraill? 
 
Mae’n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i 
gynorthwyo’r Pwyllgor gyda’r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a 
chydag unrhyw gam gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny. 
 

8. Beth yw'r prif gasgliadau o'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb a 
gynhaliwyd ar y penderfyniad? Dylid cynnwys templed yr Asesiad 
o Effaith ar Gydraddoldeb a gwblhawyd fel atodiad i’r adroddiad. 
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Ni chynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb er diben yr adroddiad 
hwn gan nad yw ystyried rhaglen waith i’r dyfodol y Pwyllgor yn debygol 
o gael effaith andwyol neu annheg ar bobl sy’n rhannu nodweddion 
sydd wedi’u diogelu.  
 

9. Pa ymgynghori sydd wedi digwydd?  
 
 Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn. Fodd 

bynnag, mae’r adroddiad ei hun a’r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i’w 
raglen waith ar gyfer y dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda’r 
Pwyllgor o ran ei raglen waith. 

 
10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 

lleihau?   
 
 Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith. 

Fodd bynnag, wrth adolygu ei raglen waith yn rheolaidd gall y Pwyllgor 
sicrhau bod meysydd sy’n peri pryder yn cael eu hystyried a’u 
harchwilio fel y maent yn dod i’r amlwg a bod argymhellion yn cael eu 
gwneud er mwyn mynd i’r afael â nhw. 

 
11. Grym i wneud Penderfyniad 
 

Yn unol ag Erthygl 6.3.7 Cyfansoddiad y Cyngor mae’n rhaid i 
bwyllgorau archwilio’r Cyngor baratoi rhaglen waith a’i hadolygu. 

 
 

Swyddog Cyswllt:  
Cydlynydd Archwilio    
Rhif ffôn: (01824) 712554   
e-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk    
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 Performance Scrutiny Committee Forward Work Plan    Appendix 1 

 1 

 
Note: Any items entered in italics have not been approved for inclusion at the meeting shown by the Committee. Such reports are listed here for 
information, pending formal approval. 

 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

        

29 September 
 
(GwE 
representatives 
to be invited) 

Cllr. Eryl 
Williams 

1. Provisional External 
Examinations and 
Teacher Assessments  
[Education] 

To review the performance 
of schools and that of 
looked after children 

Scrutiny of 
performance leading to 
recommendations for 
improvement 

Karen 
Evans/Julian 
Molloy 

September 
2015 

 Cllr. Hugh 
Irving 

2 Your Voice’ 
complaints 
performance (Q 1) 
including social 
services annual 
complaints report 

To scrutinise Services’ 
performance in complying 
with the Council’s 
complaints.  The report to 
include: 
(i) a comprehensive 

explanation on why 
targets have not been 
met when dealing with 
specific complaints, 
reasons for non-
compliance, and 
measures taken to rectify 
the failures and to ensure 
that future complaints will 
be dealt with within the 
specified timeframe; and 

(ii) how services encourage 
feedback and use it to 
redesign or change the 
way they deliver services 

Identification of areas 
of poor performance 
with a view to the 
development of 
recommendations to 
address weaknesses.   

Tony Ward/Clare 
O’Gorman/Meinir 
Blunt 

September 
2015 

 Cllr. Barbara 
Smith/David 
Smith/Julian 
Thompson-Hill 

3. Creating a supply of 
affordable homes  

To examine progress in 
delivering theme 2 of the 
Local Housing Strategy  

To support the delivery 
of the corporate 
priority relating to 
‘ensuring access to 
good quality housing’ 

Graham 
Boase/Jamie 
Groves/Angela 
Loftus 

By SCVCG 
December 
2015 
(rescheduled 
May 2016) 

 Cllr. Bobby 4. Performance of Adult To examine the processes Ensuring that adults in Nicola By SCVCG 
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 2 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

Feeley Safeguarding in 
Denbighshire 

in place to deliver adult 
safeguarding work and the 
outcomes achieved 

the county are 
safeguarded in 
accordance with 
statutory guidance and 
that issues relating to 
performance in the 
area of POVA, 
highlighted in the 
CSSIW’s Annual 
Review and Evaluation 
of Performance 
2014/15, have been 
addressed 

Stubbins/Phil 
Gilroy/Alaw 
Pierce 

June 2016 

        

29 September 
2016 (pm) 
 
Special 
Meeting  
(tbc) 
 

Cllr. Bobby 
Feeley 

1. Update on options 
appraisals for In-
house care services. 

To consider the results of 
the analysis undertaken with 
respect to potential options 
for future provision of the 
services 

Formulation of 
recommendations with 
respect to the future 
provision of the 
services for 
submission to Cabinet 

Phil Gilroy/Tony 
Ward 

June 2016 

        

        

8 December Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

1. Corporate Plan (Q2) 
2016/17 

To monitor the Council’s 
progress in delivering the  
Corporate Plan 2012-17 
(with particular emphasis on 
the delivery of the Outcome 
Agreements) 

Ensuring that the 
Council meets its 
targets, its Outcome 
Agreements, delivers 
its Corporate Plan and 
the Council’s services 
in line with its 
aspirations and to the 
satisfaction of local 
residents, and 
maximises the 
financial incentives 
available through 
meeting its Outcome 

Alan Smith/Vicki 
Robarts 

April 2016 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

Agreements 

 Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

2. Procurement Strategy 
and Revised CPRs 

To outline how the Strategy 
is being implemented, its 
impact on the Authority’s 
finances and on the local 
economy, and an 
assessment on whether all 
services are consistently 
applying and adhering to the 
Strategy and CPRs 

Identification of 
whether the Strategy 
and CPRs are 
realising efficiencies 
for the Council, 
supporting the delivery 
of the corporate 
priority of developing 
the local economy and 
any areas for further 
improvement  

Tom Booty By SCVCG 
April 2016 

(tbc) Cllr. Bobby 
Feeley 

3. Update on options 
appraisals for In-
house care services. 

To consider the results of 
the analysis undertaken with 
respect to potential options 
for future provision of the 
services 

Formulation of 
recommendations with 
respect to the future 
provision of the 
services for 
submission to Cabinet 

Phil Gilroy/Tony 
Ward 

June 2016 

        

26 January 
2017 
 

(GwE 
representatives 
to be invited) 

Cllr. Eryl 
Williams 
 
 

1. Verified External 
Examinations and 
Teacher Assessments  
[Education] 

To review the performance 
of schools and that of 
looked after children; and 
GwE’s impact on the 
educational attainment of 
the County’s pupils. 
 
The report to incorporate 
GwE’s Annual report and 
information on the 5 year 
trend in relation to 
educational attainment in 
Denbighshire 

Scrutiny of 
performance leading to 
recommendations for 
improvement 

Julian Molloy September 
2015 

(tbc) Cllr. Bobby 
Feeley 

2. Update on options 
appraisals for In-
house care services. 

To consider the results of 
the analysis undertaken with 
respect to potential options 
for future provision of the 
services 

Formulation of 
recommendations with 
respect to the future 
provision of the 
services for 

Phil Gilroy/Tony 
Ward 

June 2016 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

submission to Cabinet 

        

16 March Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

1. Corporate Risk 
Register 

To consider the latest 
version of the Council’s 
Corporate Risk Register 

Effective monitoring 
and management of 
identified risk to 
reduce risks to 
residents and the 
Authority 

Alan Smith/Vicki 
Robarts/Nicola 
Kneale 

December 
2015 

        

27 April         

        

8 June Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

1 Corporate Plan (Q4) 
2016/17 

To monitor the Council’s 
progress in delivering the  
Corporate Plan 2012-17 
(with particular emphasis on 
the delivery of the Outcome 
Agreements) 

Ensuring that the 
Council meets its 
targets, its Outcome 
Agreements, delivers 
its Corporate Plan and 
the Council’s services 
in line with its 
aspirations and to the 
satisfaction of local 
residents, and 
maximises the 
financial incentives 
available through 
meeting its Outcome 
Agreements 

Alan Smith/Vicki 
Robarts 

April 2016 

 Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

2. Corporate Health and 
Safety Annual Report 

To consider the Council’s 
management of general 
health and safety and fire 
safety matters 

Assurances that the 
Authority is abiding 
and conforming with all 
relevant H&S 
legislation and 
therefore mitigate the 
risk of litigation 

Gerry Lapington June 2016 

 Cllr. Bobby 
Feeley 
(required) 

3. Draft Director of 
Social Services 
Annual Report for 
2016/17 

To scrutinise the content of 
the draft annual report to 
ensure it provides a fair and 
clear evaluation of 

Identification of any 
specific performance 
issues which require 
further scrutiny by the 

Tony Ward June 2016 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

performance in 2016/17 and 
clearly articulates future 
plans. 

committee in future 

13 July        

        

28 September        

        

7 December        

 
Future Issues 
 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

Impact of Budgetary Cuts on the 
Deliverability of the Corporate Plan 
and the Council’s performance in 
delivering services 
(periodically) 
 
[Task & Finish Group] 
 

To detail the impact of present and 
projected budgetary cuts on the 
deliverability of the Corporate Plan 2012-
17; and the Council’s overall performance 

An evaluation of the Plan’s 
deliverability, the anticipated 
impact of the cuts on the Council’s 
performance versus the actual 
outcome to inform the planning of a 
communication strategy to inform 
residents and stakeholders   

Task and Finish 
Group 

October 2014 

Implementation of the Donaldson 
Report ‘Successful Futures’ – 
Independent Review of Curriculum 
and Assessment Arrangements in 
Wales  
[Education] 
 
Dependent upon the legislative 
timetable  

To consider and monitor the plans to 
implement the agreed measures adopted 
by WG following the consultation on the 
review’s findings  

Better outcomes for learners to 
equip them with jobs market skills 

Karen Evans April 2015 

     

 
Information/Consultation Reports 
 

Date Item (description / title) Purpose of report Author Date 
Entered 
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Monthly 
Information 
Bulletin 

Your Voice Complaints Procedure  Details of number of complaints received and dealt  
with for each Service via the ‘Your Voice 
procedure to inform the information required in the 
quarterly reports to the Committee 

Tony Ward/Clare 
O’Gorman/Meinir 
Blunt 

June 2014 

Corporate Plan (Q1 
& Q3) 2016/17 
 
September 2016 & 
March 2017 
 
[Information] 

To monitor the Council’s progress in 
delivering the  Corporate Plan 2012-17  

Ensuring that the Council meets its targets, its 
Outcome Agreements, delivers its Corporate Plan 
and the Council’s services in line with its 
aspirations and to the satisfaction of local 
residents, and maximises the financial incentives 
available through meeting its Outcome 
Agreements 

Alan Smith/Vicki 
Robarts 

April 2016 

Information Report  Annual Complaints Report for Social Care To meet statutory requirement to report on the 
complaints annually 

Mark 
Southworth/Ben 
Chandler/Meinir 
Blunt 

By SCVCG 
June 2016 

 
Note for officers – Committee Report Deadlines 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

29 September 15 September 8 December 25 November 26 January 2017 12 January 2017 

 
Performance Scrutiny Work Programme.doc 
 
Updated 04/07/2016 RhE 
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Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Archwilio 
 

 
ENW'R PWYLLGOR ARCHWILIO 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy 
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. 
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr 
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
 

 

 
Dyddiad 
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Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Archwilio. Gellir ei 

gyfeirio at gorff arall neu ofyn 

am adroddiad er gwybodaeth. 
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Cabinet Forward Work Plan   

Appendix 3 
 
 

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

26 July 1 Tyn y Celyn, Llanbedr Dyffryn 
Clwyd, Rhuthun 

To declare surplus to the 
requirements of the 
Agricultural Estate and 
thereafter to dispose 

Yes Councillor Julian 
Thompson-Hill / Mair 
Jones 

 2 Lodge Farm, Denbigh To declare surplus to the 
requirements of the 
Agricultural Estate and 
thereafter to dispose to the 
sitting Tenant 

Yes Councillor Julian 
Thompson-Hill / Mair 
Jones 

 3 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 

 4 Treasury Management Annual 
Report 

To consider the Treasury 
Management Annual Report 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 

 5 Strategy for the Prevention and 
Detection of Fraud, Corruption 
and Bribery 

To consider approval of the 
draft strategy. 

Tbc Gary Williams 

 6 Regional Partnership Board To inform partners of the 
requirements within Part 9 of 
the Social Services and Well-
Being (Wales) Act 2014 

Tbc Councillor Bobby 
Feeley / Nicola 
Stubbins / Bethan 
Jones Edwards 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

which requires the 
establishment of a Regional 
Partnership Board in each 
health board region in Wales, 
and to provide information on 
the steps which are being 
taken to establish this 
Regional Partnership Board 

 7 Ruthin Town Schools 
Development 

To seek authority to award 
the construction contract for 
the new Ysgol Pen Barras 
and Rhos Street School in 
Ruthin. 

Yes Cllr Eryl Williams / 
Nicola Stubbins 

 8 Employment and ICT Policy To consider approval of the 
policy 

Yes Councillor Barbara 
Smith / Andrea Malam 

 9 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

27 Sept 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 

 2 Faith Based Secondary Position To seek approval to 
commence the formal stage 
of public consultation on 

Yes Councillor Eryl 
Williams / Karen 
Evans 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

proposals to close Blessed 
Edward Jones Catholic High 
School and to open a new 
Faith school 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

25 Oct 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 

 2 Corporate Plan Performance 
Report 2016/17 Q1 

To consider progress against 
the Corporate Plan 

Tbc Cllr Julian Thompson-
Hill / Alan Smith 

 3 Update on options appraisals 
for In-house Care Services 

To consider and, if 
appropriate, make a decision 
on the potential options for 
future provision of the 
services identified in the 
report 

Tbc Cllr Bobby Feeley / 
Phil Gilroy 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

15 Nov 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead 
member and contact 

officer 

 2 Update on options appraisals 
for In-house Care Services 

To consider and, if 
appropriate, make a decision 
on the potential options for 
future provision of the 
services identified in the 
report 

Tbc Cllr Bobby Feeley / 
Phil Gilroy 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

13 Dec 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian 
Thompson-Hill / 
Richard Weigh 

 2 Corporate Plan Performance 
Report 2016/17 Q2 

To consider progress against 
the Corporate Plan 

Tbc Cllr Julian Thompson-
Hill / Alan Smith 

 3 Update on options appraisals 
for In-house Care Services 

To consider and, if 
appropriate, make a decision 
on the potential options for 
future provision of the 
services identified in the 
report 

Tbc Cllr Bobby Feeley / 
Phil Gilroy 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 
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Cabinet Forward Work Plan   

 

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

July 12 July September 13 September October 11 October 
 
Updated 05/07/16 - KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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Appendix 4 
 

Progress with Committee Resolutions 
 

Date of 
Meeting 

Item number and 
title 

Resolution  Progress 

9 June 
2016 

5 6.  CORPORATE 
PLAN 
PERFORMANCE 
REPORT  - 
QIARTER 4 
2015/16 

RESOLVED subject to the areas listed above 
being examined and reported back to the 
Committee: 

(i) to receive the report and note the Council’s 
performance in delivering its Corporate Plan 
during Quarter 4, 2015-16, and 

(ii) that a report on the Council’s performance in 
delivering its Anti-Fouling Strategy, taking 
enforcement action and introducing Dog 
Control Orders be presented to the 
Committee at its next meeting  (the report to 
include information on the use and cost of 
utilising mobile CCTV equipment for 
enforcement activity). 

 
 
 
 
 
Requested report presented for 
consideration at the current meeting 

 6 7.  CORPORATE 
HEALTH, SAFETY 
& WELFARE 
ANNUAL 
REPORT 2015/16 

RESOLVED that subject to the above 
observations, the Committee receive the annual 
report on the activities and observations of the 
Corporate Health & Safety team. 

Lead Member and officers informed of the 
resolution.  Next year’s annual report 
scheduled into the Committee’s forward 
work programme for June 2017 

 7 8.  YOUR VOICE 
REPORT - Q4 
2015/16 

RESOLVED that subject to the above observations 
and enquiries being made with respect to the 
query relating to the EMMA system, to receive the 
report and its contents. 

Lead Member and officers informed of the 
resolution and asked to examine the query 
relating to EMMA 
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 8 9.  DIRECTOR OF 
SOCIAL 
SERVICES 
ANNUAL 
REPORT 2015/16 

RESOLVED to endorse the Director of Social 
Services Annual Report 2015/16 for submission to 
the Care and Social Services Inspectorate Wales 
(CSSIW). 

Lead Member and officers advised of the 
resolution 
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