
 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor, 
Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Iau, 25 Hydref 2018 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Meirick Davies, Rachel Flynn, Tina Jones, Merfyn Parry, Glenn Swingler, 
Andrew Thomas a Graham Timms (Is-Gadeirydd yn Cadeirio) 
 
Y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy ar 
gyfer eitem 5 ar y Rhaglen. 
 
Sylwedyddion -  Y Cynghorwyr Bobby Feeley, Huw Hilditch-Roberts, Rhys Thomas ac 
Emrys Wynne  
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a’r Parth Cyhoeddus (GB), Pennaeth Priffyrdd a’r 
Amgylchedd (TW), Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu (TD), Arweinydd Tîm: Twristiaeth, 
Marchnata a Digwyddiadau (PM), Cydlynydd Craffu (RE) a Gweinyddwr Pwyllgorau 
(KEJ) 
 
Roedd Kelly Thomas o Raglen Gweithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau yn 
bresennol ar gyfer eitem 5 ar y Rhaglen.  
 

 
PWYNT SYLW 
 
Yn absenoldeb y Cadeirydd, y Cynghorydd Huw Williams, fe wnaeth yr Is-Gadeiyrdd, y 
Cynghorydd Graham Timms gadeirio’r cyfarfod. 
 
 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Y Cynghorwyr Brian Blakeley, Anton Sampson Cheryl Williams a Huw Williams 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Hugh Evans, Arweinydd ac Aelod Arweiniol Economi a 
Llywodraethu Corfforaethol ymddiheuriadau am absenoldeb ar gyfer eitem rhif 6 ar 
y Rhaglen oherwydd ymrwymiad blaenorol. 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Datganodd y Cynghorydd Merfyn Parry gysylltiad personol yn eitem rhif 5 ar y 
Rhaglen - Dyluniad Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu Newydd Arfaethedig gan 
fod ei gwmni yn contractio ar ran Biogen a oedd yn ymdrin â gwastraff bwyd o 
Waith y Waen. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 



Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor a gynhaliwyd ar 6 Medi 2018. 
 
Materion yn Codi - Tudalen 9, Eitem Rhif 5 Rhoi Cynnig Gofal Plant Am Ddim 
Llywodraeth Cymru ar waith yn Sir Ddinbych - roedd Swyddogion Llywodraeth 
Cymru wedi ymateb i’r ymholiad yn ymwneud â gohebiaeth ganddynt ar y mater 
hwn a oedd yn Saesneg yn unig a sicrhaodd y Swyddogion y byddai gohebiaeth yn 
y dyfodol yn ddwyieithog.  
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 6 Medi 2018 fel cofnod cywir. 
 

5 DYLUNIAD NEWYDD ARFAETHEDIG Y GWASANAETH GWASTRAFF AC 
AILGYLCHU  
 
Cyn i’r Aelod Arweiniol Priffyrdd, Cynllunio a Theithio Cynaliadwy gyflwyno'r 
adroddiad a’r atodiadau ar y Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu newydd 
arfaethedig (wedi’i ddosbarthu’n flaenorol), cyflwynodd Kelly Thomas o Raglen 
Gweithredu'r Cynllun Gwastraff ac Adnoddau (WRAP) Cymru i'r cyfarfod. Eglurwyd 
bod WRAP Cymru yn sefydliad a oedd yn gweithio gyda llywodraethau, busnesau a 
chymunedau i ddarparu datrysiadau ymarferol er mwyn gwella economi cynaliadwy 
ac effeithlon o ran adnoddau. Eglurodd yr Aelod Arweiniol bod Kelly Thomas wedi 
bod yn gweithio’n agos gyda’r Cyngor i ddatblygu’r model arfaethedig a gyflwynwyd 
i’r Pwyllgor yn ystod y cyfarfod.  
 
Yn ystod ei gyflwyniad, dywedodd yr Aelod Arweiniol wrth yr aelodau bod llawer o 
sesiynau/ gweithdai wedi’u cynnal ar gyfer aelodau etholedig yn ystod datblygiad y 
model newydd arfaethedig, er mwyn ceisio eu barn a’u briffio ar yr angen i newid y 
model gwastraff ac ailgylchu presennol. Er bod Sir Ddinbych wedi llwyddo am 
flynyddoedd i gadw ei safle fel y Cyngor sy’n perfformio orau yng Nghymru mewn 
perthynas ag ailgylchu gwastraff y cartref, roedd targedau a disgwyliadau 
cenedlaethol yn newid. O dan strategaeth 'Tuag at Ddyfodol Diwastraff' 
Llywodraeth Cymru a gofynion statudol Mesur Gwastraff (Cymru) 2010, erbyn 
2024/25 bydd disgwyl i awdurdodau lleol gynyddu’r swm o wastraff sy’n cael ei 
ailddefnyddio, ei ailgylchu a’i gompostio i 70%. Ar hyn o bryd, roedd Sir Ddinbych 
yn bodloni’r targed o 64% a osodwyd ar gyfer 2019/20, ond roedd ei berfformiad 
wedi aros yr un fath yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Felly, os nad oedd yn gallu 
cyrraedd y targed o 70% erbyn 2024/25 byddai modd codi dirwy arno o hyd at £200 
y dunnell ar bob tunnell yr oedd yn ei anfon i safle tirlenwi a oedd yn uwch na’i 
lwfans tirlenwi. Yn ychwanegol i'r newidiadau i dargedau cenedlaethol, roedd 
agwedd y cyhoedd tuag at gyfrifoldeb dynoliaeth tuag at y blaned a chenedlaethau’r 
dyfodol hefyd yn newid, felly roedd angen dulliau mwy effeithiol i gael gwared ar 
wastraff ac ailgylchu/ ailddefnyddio. O ystyried yr holl elfennau hyn, roedd y 
Cyngor, o dan y model newydd, yn cynnig -  
 

 newid amlder casgliadau gwastraff ailgylchadwy o bob pythefnos i bob wythnos 



 cynyddu capasiti casgliadau gwastraff ailgylchadwy drwy ddarparu system 
ddidoli ymyl y ffordd ‘trolibocs’.  

 ehangu’r gwasanaeth casglu tecstilau ac esgidiau i gynnwys y sir gyfan; 
cyflwyno casgliadau ymyl y ffordd ychwanegol ar gyfer offer trydanol ac 
electronig gwastraff (WEEE) a gwasanaeth casglu batris y cartref.  
 

 cyflwyno gwasanaeth casglu gwastraff hylendid dynol e.e. clytiau a 
chynhyrchion anymataliaeth ac ati, y gellir gofyn amdano, a 

 newid amlder y gwasanaeth caglu gwastraff gweddilliol presennol o bob 
pythefnos i bob pedair wythnos ar gyfer y mwyafrif o aelwydydd.  

 
Pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol, er nad oedd modd cyfrifo’r gost wirioneddol o 
gyflwyno’r model newydd ar hyn o bryd oherwydd graddau'r gwaith a oedd angen ei 
wneud i ail-fodelu depos y Cyngor i ymdrin â’r gwastraff a fyddai’n cael ei anfon 
atynt, oherwydd y grant cyfalaf sylweddol ar gael gan Lywodraeth Cymru i 
gyflwyno’r gwasanaeth didoli ymyl y ffordd, roedd gan y model y potensial i leihau’r 
pwysau ar y gyllideb a oedd eisoes yn bresennol o fewn y gwasanaeth casglu 
presennol a oedd ar hyn o bryd yn cael ei gyllido gan gronfeydd wrth gefn. Yn 
ychwanegol, roedd y model newydd yn cyd-fynd â gweledigaeth Llywodraeth 
Cymru ar gyfer ailgylchu a rheoli gwaredu gwastraff yn y dyfodol.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau'r aelodau, bu i’r Aelod Arweiniol, Pennaeth Priffyrdd a’r 
Amgylchedd, Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu’r Cyngor a chynrychiolydd WRAP 
Cymru nodi’r canlynol -  
 

 dywedwyd bod gan yr holl fudd-ddeiliaid rôl i’w chwarae er mwyn sicrhau bod y 
sir yn cyflawni’r targed ailgylchu o 70%. Bydd gan breswylwyr yn benodol rôl fwy 
i’w chwarae drwy’r cynllun didoli ymyl y ffordd, gan fod gan yr agwedd hon y 
potensial i gynyddu swm y gwastraff ailgylchadwy sy’n cael ei brosesu;  

 cadarnhawyd y byddai’r Cyngor yn ei chael hi’n anodd cynnal ei lefel bresennol 
o 64% mewn perthynas ag ailgylchu gwastraff yn y dyfodol oherwydd 
newidiadau i weithgynhyrchu cynnyrch. Roedd gan y model rheoli gwastraff 
newydd arfaethedig, a oedd yn cyd-fynd â gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar 
gyfer rheoli gwastraff yn y dyfodol, y potensial i godi perfformiad y Cyngor i 70%, 
mynd i’r afael â phwysau cyllidebol o fewn y gwasanaeth a darparu buddion a 
chyfleoedd ar gyfer menter gymdeithasol leol a’i gweithwyr;  

 dywedwyd, er bod y system ailgylchu ‘bin glas’ cymysg wedi profi’n hynod 
boblogaeth ymhlith preswylwyr, gwelwyd tueddiad yn ddiweddar o unigolion yn 
rhoi gwastraff nad oedd modd ei ailgylchu yn y biniau hyn ac felly’n llygru’r ffrwd 
ailgylchu; 

 nodwyd eu bod o’r farn y byddai cyflwyniad y model gwastraff newydd yn 
cynyddu’r cyfraddau ailgylchu yn y rhanbarth o oddeutu 3.1%. Roedd hwn yn 
amcangyfrif ceidwadol, roedd ardaloedd eraill a oedd wedi cyflwyno systemau 
tebyg yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi llwyddo i gynyddu eu cyfraddau 
ailgylchu o oddeutu 8%. Roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi nodi 
cynnydd o 14% o ran cyfanswm y gwastraff ailgylchadwy yr oedd yn ei gasglu 
yn dilyn cyflwyniad gwasanaeth casglu gwastraff gweddilliol bob 4 wythnos ar 
draws y sir, er hyn roedd ei berfformiad ailgylchu cyn y newid yn is na 
pherfformiad Sir Ddinbych;  



 dywedwyd mai’r prif gynnyrch nad oedd modd ei ailgylchu ar hyn o bryd oedd 
ffilm plastig, er hynny, roedd profion yn mynd rhagddynt er mwyn ceisio canfod 
datrysiad i’r broblem hon; 

 cadarnhawyd bod gan y Gwasanaeth dîm o bum unigolyn a oedd yn ymweld ag 
unigolion ac aelwydydd gyda’r bwriad o’u haddysgu ar sut i reoli eu gwastraff 
cartref yn briodol. Roedd y Swyddogion hyn, ar gyfartaledd, yn ymgymryd ag 
oddeutu 1,000 o ymweliadau bob chwarter. Pe bai’r model newydd yn cael ei 
gymeradwyo, byddai gan y swyddogion hyn rôl hanfodol i’w chwarae wrth 
gyfathrebu gofynion a buddion y dull newydd â phreswylwyr a landlordiaid. 
Byddai gan WRAP rôl allweddol i’w chwarae hefyd o ran y strategaeth 
gyfathrebu ar gyfer y model newydd arfaethedig. 

 dywedwyd os oedd bocs/ bin ailgylchu wedi’i lygru’n llwyr byddai swyddogion yn 
ymweld â’r aelwyd dan sylw i drafod y mater. Fodd bynnag, os mai dim ond 
ychydig eitemau oedd yn llygredig o fewn y bocs, byddai’r eitemau hynny’n cael 
eu gadael ar ôl er mwyn i’r unigolyn gael gwared arnynt yn y ffordd briodol.  

 dywedwyd bod Bwrdd Prosiect Gwastraff wedi’i sefydlu i oruchwylio ymchwil a 
chyflwyniad y model gwastraff newydd arfaethedig. Roedd y Bwrdd yn cyfarfod 
bob pythefnos. Un o’r eitemau sefydlog ar y rhaglen oedd ‘cyfathrebu’ gan fod y 
Bwrdd, yn fuan iawn ar ôl sefydlu, wedi nodi pwysigrwydd cyfathrebu’r 
negeseuon cywir i breswylwyr cyn cyflwyno’r model newydd.  

 rhoddwyd gwybod i aelodau bod effaith y newid arfaethedig i’r model darparu 
gwasanaethau ar breswylwyr ac ar enw da’r Cyngor wedi’i nodi’n fuan yn ystod 
y broses gan fod ganddo’r potensial i gyfrannu tuag at egwyddor Datblygu 
Cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. O ystyried 
nodau ac amcanion y Ddeddf, cynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Les ac fe 
adolygwyd y casgliadau gan Banel ‘Cyfeillion Beirniadol’, sef panel traws-
wasanaeth mewnol. Roedd y Panel hwn yn cynnwys cynrychiolwyr o lawer o 
wasanaethau a oedd wedi archwilio pob agwedd o’r Asesiad o Effaith ar Les a 
dyluniad y cynwysyddion; 

 dywedwyd er bod peth dryswch ymhlith y cyhoedd o ran pa eitemau oedd yn 
ailgylchadwy, byddai’r Cyngor yn cynghori unigolion i roi pob dim heblaw 
cynwysyddion plastig du yn y bin ailgylchu. Dywedwyd nad oedd modd ailgylchu 
pecynnau plastig du a ffilm plastig ar hyn o bryd. Roedd llawer o 
weithgynhyrchwyr yn ceisio lleihau eu defnydd o blastig du nes bo modd dylunio 
technoleg i’w wahanu oddi wrth liwiau eraill.  

 cadarnhawyd bod potiau, tybiau a hambyrddau plastig i gyd yn cael eu derbyn 
gan weithgynhyrchwyr yn y DU a oedd yn ymdrin â gwastraff ailgylchadwy. 
Fodd bynnag, un o brif fanteision y model gwastraff newydd arfaethedig oedd ei 
botensial i ddarparu deunyddiau i’w hailgylchu o ansawdd gwell i 
weithgynhyrchwyr yn y DU eu defnyddio.  

 dywedwyd bod gwastraff ailgylchu Sir Ddinbych ar hyn o bryd yn cael ei anfon i 
Felin Bapur Shotton, lle roedd yn cael ei drefnu a’i werthu i weithgynhyrchwyr. 
Roedd gweithredwyr y Felin yn chwilio’r farchnad yn rheolaidd er mwyn ceisio 
cael y pris gorau am y ‘gwastraff’ a oedd yn cael ei werthu.  

 cadarnhawyd y byddai’r gwasanaeth casglu gwastraff hylendid dynol 
arfaethedig yn wasanaeth wythnosol, rhad ac am ddim y gellir gofyn amdano. 
Byddai aelwydydd yn cael gymaint o gynhwysedd a oedd ei angen ar gyfer y 
gwasanaeth hwn; 

 dywedwyd bod manylion ynglŷn â'r cynwysyddion a ddarperir, amlder 
casgliadau, dull casglu, capasiti wythnosol a’r gweithdrefnau rheoleiddio a oedd 
yn gysylltiedig â phob math o gasgliad, i’w cael yn Atodiad I [A] i'r adroddiad.  



 dywedwyd bod ymarferoldeb cyflwyno gwasanaeth casglu ‘gwastraff anifeiliaid 
anwes’ wedi’i archwilio ar gais cynghorwyr. Fodd bynnag, daeth yn amlwg y 
byddai cyflwyno gwasanaeth arbennig yn gostus ac felly ni fyddai’n ddefnydd 
cost effeithiol o adnoddau. Roedd hefyd pryderon o ran iechyd a diogelwch yn 
ymwneud â gweithwyr gwasanaeth mewn perthynas â’r math hwn o 
ddarpariaeth arbennig. Nid oedd gan unrhyw ardal awdurdod lleol yn y DU yn 
wasanaeth casglu ‘gwastraff anifeiliaid anwes’ arbennig ar hyn o bryd. Roedd 
Swyddogion o’r farn y byddai’n fwy 'cost-effeithiol’ i roi ‘gwastraff anifeiliaid 
anwes’ yn y sachau gwastraff gweddilliol yn hytrach na’i gasglu ar wahân. Nid 
oeddent yn rhagweld y byddai ‘gwastraff anifeiliaid anwes’ yn broblem fawr. Os 
oedd unigolion yn dymuno cael gwared ar unrhyw aroglau a oedd yn cael ei 
achosi gan wastraff anifeiliaid anwes, dywedodd y swyddogion y dylid rhoi’r 
gwastraff mewn bagiau plastig yn hytrach na bagiau pydradwy ac yna eu rhoi yn 
y sach gwastraff gweddilliol. Fodd bynnag, byddai hyn yn benderfyniad i’r 
unigolyn. 

 dywedwyd y dylai aelwydydd a oedd ddim ond â gwastraff AHP yn achlysurol, 
hynny yw pan fo babanod ac ati yn ymweld, byddai modd iddynt roi’r gwastraff 
gyda’r gwastraff gweddilliol yn hytrach na chael bin AHP ar gyfer casgliadau 
rheolaidd.  

 dywedwyd bod gwaith yn mynd rhagddo i archwilio a oedd modd i aelwydydd, 
nad oedd â biniau olwynion oherwydd problemau mynediad, gael sachau diogel 
rhag wylanod/ anifeiliaid ar gyfer gwastraff ailgylchu a gweddilliol, a fyddai o 
gymorth i gadw’r sachau untro a gyflwynir â’i gilydd. Roedd gwaith hefyd yn 
mynd rhagddo i ddylunio datrysiadau ymarferol ar gyfer eiddo lle na fyddai’n 
bosibl gweithredu model ‘darpariaeth gwasanaeth safonol’ e.e. yr eiddo a 
wasanaethir gan ardaloedd storio biniau cymunedol. Pe bai’r treialon hyn yn 
llwyddiannus, byddai cyflwyno sachau a/neu gynwysyddion i nifer fawr o’r 
aelwydydd hyn ar draws y sir, yn enwedig yr aelwydydd hynny sy'n defnyddio 
cyfleusterau gwastraff cymunedol, yn cynyddu cyfraddau ailgylchu, yn ogystal â 
chyflwyno cadis gwastraff bwyd ynghyd â gorfodaeth i gydymffurfio â’r 
gwasanaeth gwastraff bwyd. Yn ychwanegol, cyhoeddodd  

 cadarnhawyd bod y cynnig Llywodraeth Cymru yn ddiweddar bod cyllid ar gael 
ar gyfer materion cyfathrebu gwastraff bwyd ac ailgylchu. Pe na bai modd 
canfod datrysiadau priodol i storio gwastraff gweddilliol yn ddiogel am 4 wythnos 
mewn rhai ardaloedd, byddai’r Gwasanaeth yn trefnu casgliadau yn amlach. ar 
gyfer casglu gwastraff gweddilliol bob pedair wythnos ac nid bob mis.  

 cydnabuwyd bod rhai eiddo, gyda mynediad cyfyngedig at gefn eu tai, yn 
tueddu i gadw eu biniau ar olwynion ac ati yn eu gerddi blaen. Roedd yr arfer 
hwn, a oedd yn broblem ar draws y wlad, yn hyll ac nid oedd yn helpu wrth 
hyrwyddo’r ardal leol i ymwelwyr a busnesau. Roedd y Cyngor ar hyn o bryd yn 
ceisio archwilio opsiynau ar gyfer atal hyn er mwyn gwella’r amgylchedd lleol. 
Pe bai eiddo â ierdydd hygyrch yn y cefn, gallai’r Cyngor ystyried cynnig 
gwasanaeth y codir tâl amdano i landlordiaid os ydynt yn cael problem â 
thenantiaid sy’n gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros eu biniau er mwyn eu cyflwyno 
ger pwyntiau casglu swyddogol ar ymyl y ffordd. Byddai’r gwasanaeth hwn yn 
casglu’r biniau o bwyntiau mynediad hygyrch yn y cefn a byddai’r Cyngor hefyd 
yn gweithio gyda landlordiaid i lunio datrysiadau priodol.  

 dywedwyd bod yr ymarfer ymgysylltu â’r cyhoedd a gynhaliwyd, ‘Ailgylchu Mwy, 
Gwastraffu Llai,’ a’r sesiynau galw heibio cysylltiedig wedi tynnu sylw at y ffaith 
fod preswylwyr yn ei chael hi’n anodd ailgylchu mwy gan fod y biniau ailgylchu 
cymysg glas yn llawn yn bell cyn y diwrnod casglu bob pythefnos, ond roedd 
hyn yn llawer llai cyffredin yn achos y biniau gwastraff gweddilliol. Roedd 
preswylwyr hefyd wedi tynnu sylw at y ffaith y byddent yn croesawu’r cyfle i 



ailgylchu ystod ehangach o eitemau. Roedd y model newydd arfaethedig yn 
mynd i’r afael â’r awydd hwn. Byddai’r system ‘trolibocs' yn rhoi'r cyfle i 
breswylwyr ailgylchu hyd at 35 litr yn ychwanegol yr wythnos, gyda 
gwasanaethau casglu ychwanegol yn cael eu darparu ar gyfer AHP, WEEE a 
batris bychain.  

 dywedwyd bod y gyfradd ymateb i’r arolwg ymgynghoriad cyhoeddus, cafwyd 
cyfanswm o 2,450 arolwg, yn gadarnhaol, ac er nad oedd nifer fawr wedi 
mynychu’r sesiynau galw heibio, roedd y rhai a oedd wedi mynychu wedi bod yn 
gefnogol iawn o’r dull i gynyddu’r lefelau ailgylchu.  

 cadarnhawyd, yn rhan o’r casgliad gwastraff ailgylchu, y byddai sach y gellir ei 
hailddefnyddio a’i hatodi at handlen y ‘trolibocs’ yn cael ei darparu er mwyn 
ailgylchu cardfwrdd brown.  

 dywedwyd y byddai bocsys duon ar gyfer y ‘trolibocs’ yn rhatach i’w prynu na rai 
lliw a chytunwyd ag aelodau y byddai'r rhain yn llai amlwg os oedd rhaid eu 
storio y tu blaen i’r tŷ. Fodd bynnag, efallai y byddai’n rhaid rhoi caeadau 
gwahanol liw ar y bocsys er mwyn helpu unigolion sydd â nam ar eu golwg i 
wahaniaethu rhwng y bocsys a’r hyn y dylid ei roi ym mhob bocs. Fel arall 
byddai modd darparu bocsys gwahanol liw ar gais i’r aelwydydd hynny a oedd 
eu hangen.  

 dywedwyd, pe bai’r model newydd yn cael ei gymeradwyo, byddai modd i 
aelwydydd wneud cais am fin gwastraff gweddilliol mwy os oedd angen. Fodd 
bynnag, rhagwelwyd na fyddai gan bob aelwyd angen bin gwastraff gweddilliol 
mwy os oeddent yn cadw at y polisi ailgylchu, er enghraifft eiddo ag un unigolyn 
yn byw ynddo.  

 cadarnhawyd y byddai gwasanaeth â chymorth yn parhau ar gyfer preswylwyr 
nad oedd yn gallu rhoi eu biniau o flaen eu heiddo am resymau corfforol. Er 
hynny, mewn aelwydydd lle'r oedd unigolion abl hefyd yn byw, byddai disgwyl 
iddynt roi eu cynwysyddion gwastraff allan i’w casglu. Byddai hyn yn cynnwys 
eiddo mewn ardaloedd gwledig.  

 dywedwyd na fyddai’n ariannol hyfyw i ganiatáu i breswylwyr a oedd yn dymuno 
parhau â’r system ailgylchu bresennol i dalu am gael parhau i ddefnyddio’r 
system ‘bin glas’, gan y byddai hyn yn golygu anfon lorïau gwahanol i gasglu’r 
gwastraff.  

 dywedwyd na ddylai’r system ‘trolibocs’ arfaethedig arwain at focsys trymach 
na’r bin glas presennol, gan y byddai’r gwastraff yn cael ei gasglu bob wythnos 
yn hytrach na phob pythefnos ac roedd ‘gwastraff bwyd' yn drymach na unrhyw 
wastraff arall. Pe bai defnydd o’r system casglu ‘gwastraff bwyd’ yn cael ei orfodi 
yn llym, byddai hyn yn lleihau swm y gwastraff bwyd sydd yn ein system 
gwastraff gweddilliol. Byddai gorfodaeth i gydymffurfio â’r system ailgylchu 
‘gwastraff bwyd’ yn lleihau swm a phwysau’r gwastraff gweddilliol a’r 
posibilrwydd i wastraff gweddilliol achosi arogleuon amhleserus ac ati.  

 pwysleisiwyd bod derbyn y cyllid cyfalaf o £7m gan Lywodraeth Cymru yn 
ddibynnol ar y Cyngor yn mabwysiadu model gwastraff ac ailgylchu Llywodraeth 
Cymru gyda’r bwriad o gyflawni ei dargedau ailgylchu a thirlenwi uchelgeisiol. 
Hyd yma, roedd y Cyngor wedi dewis peidio â newid ei system, ond byddai’r 
cyllid cyfalaf ar gael yn cefnogi’r costau cysylltiedig ag ailfodelu’r depos 
gwastraff ac ailgylchu er mwyn gweithredu’r model newydd. Nid oedd prisiadau 
manwl yn ymwneud â chostau ailddatblygu a gweithredu’r depos (neu weithio 
mewn partneriaeth ag awdurdodau cyfagos) wedi’u cyfrifo eto gan fod angen 
cefnogaeth yr aelodau ar gyfer y model newydd arfaethedig yn gyntaf, cyn 
symud ymlaen i gyfrifo’r costau. Pe bai’r Pwyllgor Craffu a’r Cabinet yn gefnogol 
o’r cynigion byddai costau manwl yn cael eu llunio. Roedd cyfarfod wedi’i drefnu 



rhwng cynrychiolwyr y Cyngor a chynrychiolwyr Llywodraeth Cymru i drafod 
cyllid cyfalaf cyn cyflwyno’r cynnig ger bron y Cabinet ym mis Rhagfyr 2018.  

 dywedwyd bod gan y model newydd arfaethedig nifer fawr o fanteision yn 
gysylltiedig ag ef, yn ogystal â denu swm sylweddol o gyllid cyfalaf. Byddai’n 
gwella cyfraddau ailgylchu’r, ehangu’r mathau o ailgylchu oedd ar gael i 
breswylwyr, lleihau’r risg ariannol i’r Cyngor o ran bod yn gyfrifol am dalu ffioedd 
safleoedd tirlenwi a chosbau, cefnogi gwaith menter gymdeithasol leol a hybu’r 
economi lleol drwy greu oddeutu 18 swydd newydd. Byddai hefyd yn sicrhau 
bod gweithwyr presennol yn cael eu hail-hyfforddi neu'n dysgu sgiliau newydd er 
mwyn darparu’r gwasanaeth newydd. Roedd staff y gwasanaeth yn ymwybodol 
o’r cynigion 

 dywedwyd bod y ddarpariaeth o gyfleusterau ailgylchu cymunedol ar y cyfan yn 
cynhyrchu cynnyrch ailgylchu o ansawdd isel oherwydd lefelau halogiad y 
cynwysyddion.  

 cadarnhawyd bod Llywodraeth Y DU ar hyn o bryd yn ystyried manteision 
cynllun blaendal a dychwelyd. 

 dywedwyd bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ar gyfer rhaglen newid 
ymddygiad cenedlaethol gyda’r bwriad o annog cydymffurfedd â gwasanaethau 
casglu gwastraff ac ailgylchu. Roedd ymgyrch lleihau gwastraff eisoes wedi’u 
datblygu’n dda ac ar gael i’r awdurdod lleol eu defnyddio a’u lleoli. Un enghraifft 
o’r math hwn o newid ymddygiadol oedd y prosiect Caru Bwyd, Casáu 
Gwastraff. Roedd WRAP Cymru yn gweithio’n agos gyda sawl awdurdod lleol ar 
hyn o bryd i geisio lleihau gwastraff.  

 cydnabuwyd bod archfarchnadoedd ac ati’n defnyddio llawer o becynnau 
plastig, yn enwedig mewn perthynas â bwyd sy’n medru mynd yn ddrwg. Fodd 
bynnag, nid oedd o fewn gallu’r Cyngor i newid eu harferion. Byddai’n rhaid rhoi 
pwysau arnynt yn genedlaethol ac yn fewnol er mwyn newid arferion o’r fath. 
Roedd WRAP yn gweithio’n strategol ag archfarchnadoedd ar lefel genedlaethol 
i leihau pecynnau plastig diangen. Roedd Awdurdodau Lleol yn gyfrifol am gael 
gwared ar gynhyrchion gwastraff o aelwydydd neu safleoedd busnes / 
manwerthu.  

 cadarnhawyd, o dan y Polisi Gwastraff ac Ailgylchu i gefnogi’r newid 
gwasanaeth arfaethedig, y byddai tâl yn cael ei godi am ddarparu bin gwastraff 
gweddilliol newydd i gyfeiriad nad oedd yn meddu ar fin gwastraff neu i eiddo 
newydd. Fodd bynnag, byddai deiliad y tŷ yn cael bin gwastraff gweddilliol mwy 
am ddim os y gofynnir amdano o ganlyniad i’r newid gwasanaeth arfaethedig a 
byddai hefyd yn cael cyfnod prawf er galluogi iddo benderfynu a oes ganddo 
angen y bin yn hirdymor. Felly, ni fyddai’r ffi yn dod i rym ar unwaith, byddai’n 
beth amser ar ôl cyflwyno’r newid gwasanaeth. 

 dywedwyd y byddai’r holl finiau glas a’r biniau duon llai yn cael eu casglu a’u 
hailgylchu os nad oedd deiliad y tŷ am eu cadw.  

 cadarnhawyd, ar hyn o bryd, nad oedd gan y Gwasanaeth unrhyw fewnbwn i’r 
broses cais cynllunio a/ neu rheoli adeilad mewn perthynas â darparu ardal 
storio biniau gwastraff ar gyfer tai newydd neu tai wedi’u hailwampio. Serch 
hynny, roedd hon yn agwedd yr oedd swyddogion yn dymuno mynd i’r afael â hi 
gyda chydweithwyr y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd, gan eu 
bod yn credu bod gan yr ‘amodau’, a oedd wedi eu cynnwys yn y broses 
caniatâd cynllunio, y potensial i warchod a gwella’r amgylchedd lleol, a  

 chadarnhawyd y byddai’r gwasanaeth casglu gwastraff gardd taladwy y gellir 
gofyn amdano yn parhau'r un fath pe bai’r model newydd yn cael ei gymeradwy 
gan fod y gwasanaeth taladwy yn cyd-fynd â Glasbrint Casglu Gwastraff y 
Llywodraeth.  



 
Holodd yr Aelodau a fyddai modd ailgylchu plastig ‘du’ gan fod gwastraff 
amaethyddol, megis y plastig du a ddefnyddir i lapio beliau, yn cael ei gasglu gan 
gontractwyr preifat o ffermydd a’i ailgylchu i greu meinciau, pyst ffensio a llochesau 
anifeiliaid ac ati. Canmolwyd y defnydd a wnaed o’r gwastraff bwyd a ailgylchwyd 
gan BioGen yn y sir, defnyddiwyd y gwastraff i gynhyrchu trydan a rhoddwyd y sgil-
gynhyrchion ar dir amaethyddol fel gwrtaith. Pwysleisiwyd y pwysigrwydd o gael 
strategaeth gyfathrebu effeithiol ar waith yn ystod camau cynllunio a gweithredu’r 
prosiect, gyda gohebiaeth reolaidd a chlir yn cael ei hanfon at breswylwyr gan 
ddefnyddio'r holl lwyfannau cyfathrebu sydd ar gael at y diben hwn, yn cynnwys 
addysgu disgyblion y sir ar y system sy’n cael ei chyflwyno yn y gobaith y bydd y 
disgyblion hyn yn llwyddo i berswadio eu teuluoedd i gydymffurfio â gofynion y 
system. Dywedwyd y byddai taflen yn cael ei hanfon i bob eiddo cyn y Nadolig i 
hyrwyddo’r manteision o ailgylchu gwastraff bwyd.  
 
Pwysleisiodd yr Aelod Arweiniol bod gan y model gwastraff ac ailgylchu newydd 
arfaethedig hwn y potensial i newid bywydau preswylwyr ac i newid y Cyngor a’r 
amgylchedd. Roedd Fframwaith Cynllun Cyfathrebu eisoes wedi’i ddatblygu gan 
ragweld cymeradwyaeth yr aelodau i symud ymlaen â gwaith pellach mewn 
perthynas â’r prosiect. Cytunodd yr Aelod Arweiniol i dreialu’r cynllun yn bersonol 
ac fe estynnodd wahoddiad i aelodau’r Pwyllgor ymuno ag ef os oeddent yn 
dymuno gwneud hynny.  
 
Ar ddiwedd y drafodaeth, awgrymodd y Pwyllgor y byddai o bosib yn ddefnyddiol, 
pe bai’r model newydd yn cael ei roi ar waith, i breswylwyr gael fideo yn dangos y 
camau yn nhaith deunydd ailgylchadwy, gan y byddai hyn o bosib yn tynnu sylw 
unigolion at bwysigrwydd ailgylchu gwastraff a phwysigrwydd eu rôl yn y broses.  
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar y sylwadau uchod - 

 
 (a)  cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith ar 

Les (Atodiad II i’r adroddiad) fel rhan o'i ystyriaethau; 
 
 (b) nodi bod yr arbedion refeniw presennol rhagamcanedig o £807,000 (Adran 

6.2 o’r adroddiad), yn gyflawnadwy o weithredu'r dyluniad gwasanaeth 
Gwastraff ac Ailgylchu arfaethedig, yn uwch nag unrhyw opsiwn arall a 
fodelwyd; 

 
 (c) nodi’r manteision cymdeithasol (Atodiad III [2] i’r adroddiad) a'r goblygiadau 

ariannol (Adran 6.3 o’r adroddiad) o ddefnyddio'r trydydd sector ar gyfer 
casglu tecstilau a WEEE (Offer Trydanol ac Electronig Gwastraff), ac 
argymell y parhad ac ehangiad trefniant gyda Menter Gymdeithasol o Sir 
Ddinbych ar gyfer casglu, ailddefnyddio ac ailgylchu'r deunyddiau hyn; 

 
 (d) cymeradwyo'r Dyluniad Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu Newydd 

Arfaethedig fel yr amlinellir yn Atodiad I [A] i weithredu Glasbrint Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Casgliadau Gwastraff ac i alinio isadeiledd casgliadau 
ailgylchu gyda'r pum Awdurdod arall yng Ngogledd Cymru; 

 



 (e) nodi bod y Polisi Casglu Gwastraff Cartrefi drafft (Atodiad I [B] i’r adroddiad) 
wedi'i ddylunio i gefnogi gweithredu a rheoleiddio'r gwasanaeth arfaethedig 
er mwyn bodloni arbedion refeniw a thargedau amgylcheddol; 

 
 (f) nodi bod Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau cefnogaeth cyllid cyfalaf o £4m 

yn 2019/20 a £3m pellach ar 2020/21 ar gyfer gweithredu casgliadau didoli 
ar garreg y drws, a gofyn i'r Pennaeth Priffyrdd a'r Amgylchedd barhau i 
weithio gyda Llywodraeth Cymru a WRAP i sicrhau'r holl gronfeydd cyfalaf 
ychwanegol sydd eu hangen i weithredu'r Gwasanaeth Gwastraff ac 
Ailgylchu newydd; 

 
 (g) gofyn i’r Pennaeth Priffyrdd a'r Amgylchedd gyflwyno adroddiad i'r Cabinet 

cyn gynted â phosibl (yn amodol ar gyflawni penderfyniad (f) uchod) i 
argymell gweithredu'r Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu newydd a 
amlinellir yn Atodiad I i’r adroddiad, a  

 
 (h) cheisio bod adroddiad pellach yn cynnwys gwybodaeth fanwl am y 

Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu Newydd Arfaethedig, yn cynnwys 
gwybodaeth am ddyluniad gwasanaeth, gofynion ad-drefnu depo, costau 
dangosol, argaeledd cyllid, a manylion am y strategaeth gyfathrebu 
arfaethedig, yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor yn ystod ei gyfarfod ym mis Mai 
2019.  

 
Ar y pwynt hwn (12.05 p.m.) cymerodd yr aelodau egwyl am luniaeth. 
 

6 ADRODDIAD CYNNYDD TWRISTIAETH  
 
Yn absenoldeb yr Arweinydd, cyflwynodd yr Arweinydd Twristiaeth: Twristiaeth, 
Marchnata a Digwyddiadau yr adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn manylu 
ar y cynnydd a gyflawnwyd mewn perthynas â mentrau twristiaeth amrywiol a’u 
cyfraniad tuag at gyflawni uchelgais gyffredinol y Cyngor mewn perthynas â 
datblygu economaidd.  
 
Yn ystod ei gyflwyniad, tynnodd yr Arweinydd Twristiaeth sylw at lwyddiant 
Partneriaethau Twristiaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru, yn 
enwedig yr olaf sydd wedi derbyn £140k gan Lywodraeth Cymru at ddibenion 
hyrwyddo cynnig twristiaeth yr ardal ar gyfer y gaeaf, a fyddai’n cefnogi’r 
weledigaeth o farchnata’r ardal fel cyrchfan i dwristiaid drwy gydol y flwyddyn. Y 
nod oedd cynyddu nifer y twristiaid a oedd yn ymweld â’r ardal, ond wrth wneud 
hynny, sicrhau budd economaidd cynaliadwy drwy gydol y flwyddyn yn hytrach na 
thwristiaeth tymhorol a oedd o fudd i’r economi am gyfnod cyfyngedig yn unig.  
 
Wrth ymateb i gwestiynau'r Aelodau, dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol: 
Economi a’r Parth Cyhoeddus a’r Arweinydd Twristiaeth -  
 
 bod staff Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau’r Cyngor yn fodlon gweithio’n 

agos â grwpiau twristiaeth a digwyddiadau lleol pan yr oeddent yn trefnu 
digwyddiadau yn eu hardaloedd lleol. Gyda’r bwriad o symleiddio’r broses a 
hyrwyddo digwyddiadau lleol i’r eithaf, symleiddiwyd y broses Hyrwyddo 
Digwyddiadau. Roedd y ffurflen Hysbysu Digwyddiadau bellach wedi’i chrynhoi i 
ddwy ochr o dudalen A4. Ar ôl derbyn ffurflen wedi’i chwblhau byddai’n cael ei 



rhannu â’r holl wasanaethau a’r swyddogion a fyddai angen gwybod am y 
digwyddiad. Yn ychwanegol, byddai’r dyddiad arfaethedig ar gyfer y digwyddiad 
yn cael ei wirio yn erbyn digwyddiadau hysbys eraill a oedd yn cael eu cynnal ar 
y diwrnod hwnnw ac os teimlwyd y byddai digwyddiadau eraill yn yr ardal leol yn 
effeithio ar y digwyddiad byddai’r trefnwyr yn cael gwybod. Nid oedd hyn o 
reidrwydd yn golygu y byddai’n rhaid newid y dyddiad, roedd y drefn hon ar 
waith er mwyn codi ymwybyddiaeth a chefnogi llwyddiant yr holl ddigwyddiadau 
lleol.  

 fel rhan o’r gwaith i gyflawni’r flaenoriaeth gorfforaethol ‘Cymunedau 
Cysylltiedig’, trefnwyd adroddiad i’w gyflwyno i’r “Bwrdd Cymunedau a’r 
Amgylchedd” yn ei gyfarfod ym mis Hydref ar sut y gellid gwella isadeiledd yn y 
sir i gefnogi cynnal mathau gwahanol o ddigwyddiadau cymunedol a 
digwyddiadau sy’n canolbwyntio ar dwristiaid.  

 byddai bob amser angen am lety dros nos ychwanegol i ymwelwyr yn Sir 
Ddinbych. Roedd hi’n ymddangos mai dim ond nifer gyfyngedig o leoedd oedd 
yn cynnig llety dros nos i dwristiaid yn rhan ganolog y Sir. Roedd llawer o westai 
i’w cael yn Ne Sir Ddinbych ac roedd llawer o safleoedd i garafannau sefydlog a 
theithiol yng ngogledd y sir. Er hynny, roedd gan Sir Ddinbych nifer sylweddol o 
letyau hunanarlwyo o safon ac roedd sawl un wedi ennill statws 5*.  

 roedd gan Croeso Cymru gyllid ar gael i fusnesau llety gwyliau a oedd yn 
awyddus i ennill statws 4* neu 5* er mwyn eu helpu i gyflawni’r nod hwn.  

 roedd sylw ar gyfryngau cymdeithasol yn sicr wedi cynyddu nifer yr ymwelwyr 
posibl a oedd wedi ceisio gwybodaeth am yr ardal leol yn ystod y blynyddoedd 
diwethaf, gwelwyd hyn yn yr atodiadau amrywiol ynghlwm wrth yr adroddiad, yn 
cynnwys Atodiad 13 a oedd yn cynnwys gwybodaeth am Fonitor Gweithgaredd 
Economaidd Scarborough (STEAM). Roedd STEAM yn mesur effaith ymwelwyr 
sy’n aros ac ymwelwyr dydd ar yr economi leol.  

 defnyddiwyd y cyfryngau cymdeithasol i godi proffil yr ardal a dangos yr hyn 
oedd gan Sir Ddinbych i’w gynnig i dwristiaid, ond roedd y cyfryngau 
cymdeithasol yn un o sawl llwyfan codi proffil a ddefnyddiwyd at y diben hwn. 
Ymddangoswyd i nifer yr ymweliadau â gwefannau cyfryngau cymdeithasol 
gyrraedd uchafbwynt pan gynhaliwyd ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth 
penodol.  

 roedd gwaith yn mynd rhagddo i leihau nifer y llwyfannau cyfryngau 
cymdeithasol yr oedd Gwasanaeth Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau'r 
Cyngor yn eu defnyddio i hyrwyddo’r cynnig lleol, gyda’r bwriad o ddarparu 
deunydd marchnata a gwybodaeth fwy penodol.  

 roedd y ‘Blogiau’ (dolenni atynt wedi’u cynnwys yn yr atodiadau) wedi’u 
hysgrifennu gan unigolion annibynnol. Talodd Croeso Cymru i’r unigolion hyn 
lunio’r ‘Blogiau’, ac er bod rhannau o’u naratifau wedi’u golygu i sicrhau 
cywirdeb ffeithiol, gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod personoliaeth pob ‘blogiwr’ 
yn amlwg yn ei waith/ ei gwaith.  

 bod yr holl wybodaeth gyhoeddus a gynhyrchwyd gan y Cyngor a’i bartneriaid 
cyhoeddus yn cael ei chyhoeddi’n ddwyieithog.  

 nid oedd y Cyngor wedi cau unrhyw un o’i Fannau Gwybodaeth i Dwristiaid, 
roedd sawl un o’r cyfleusterau hyn ar draws y sir mewn adeiladau cyhoeddus 
e.e. llyfrgelloedd ac fe agorwyd un yn ddiweddar ar Ystâd Rhug, Corwen. Roedd 
trafodaethau ar y gweill gyda gweithwyr y Premier Inn newydd yn Y Rhyl er 
mwyn archwilio’r posibilrwydd o osod Man Gwybodaeth i Dwristiaid yno. Ar hyn 
o bryd roedd y Cyngor yn gweithredu dwy Ganolfan Groeso, un yn y Rhyl a’r llall 
yn Llangollen.  



 nid oedd unrhyw gynllun i leihau lefel y gwasanaeth a oedd yn cael ei gynnig 
yng Nghanolfannau Croeso’r sir. Roedd Canolfannau Croeso hefyd yn gallu 
cynhyrchu incwm drwy archebion a gwerthiant llyfrau ac ati. Byddai gwybodaeth 
mewn perthynas â nifer yr ymweliadau â Chanolfannau Croeso bob blwyddyn 
yn cael ei darparu i aelodau.  

 roedd busnesau lleol eisoes yn cydweithio â Chanolfannau Croeso mewn 
perthynas ag archebion, nwyddau, pecynnau gweithgareddau ac ati, ond roedd 
darparwyr llety a oedd yn rhan o gadwyn yn dueddol o ddewis peidio â 
rhyngweithio’n rheolaidd â gwasanaethau archebu Canolfannau Croeso. <0} 
Byddai lle a chyfle bob amser i wella’r gwasanaethau a oedd yn cael eu cynnig. 

 roedd gan Ganolfannau Croeso a Mannau Gwybodaeth i Dwristiaid y sir gyfoeth 
o wybodaeth am bwyntiau o ddiddordeb a hanes y sir. Roedd staff y 
Gwasanaeth Llyfrgell yn gyfarwydd iawn â’u hardaloedd lleol ac roeddent bob 
amser yn barod i rannu gwybodaeth ag ymwelwyr er mwyn eu helpu i wneud y 
mwyaf o’u hamser a mwynhau eu profiad yn ymweld â’r ardal.  

 nid oedd tystiolaeth bod busnesau llety lleol yn codi eu prisiau pan yr oedd 
digwyddiadau maer ‘arbennig’ yn cael eu cynnal yn y sir. Fodd bynnag, gan eu 
bod yn fusnesau annibynnol, roedd ganddynt yr hawl i godi eu prisiau os 
oeddent yn dymuno gwneud hynny, roedd busnesau preifat yn cael eu llywio 
gan bwysau marchnad yn hynny o beth.  

 cafwyd cryn dipyn o gyllid ar gyfer prosiectau twristiaeth gan yr Undeb 
Ewropeaidd. O ganlyniad, roedd Croeso Cymru yn ceisio sicrwydd gan 
Lywodraethau Cymru a’r DU o ran cyllid ar gyfer y dyfodol yn dilyn ymadawiad y 
DU â'r Undeb Ewropeaidd. Roedd sicrwydd cyllid y dyfodol ar gyfer twristiaeth, 
yn debyg i sawl maes arall, yn anhysbys.  

 byddai’r profiad drwy gydol y flwyddyn i ymwelwyr yn Sir Ddinbych a’r ardaloedd 
cyfagos yn targedu ymwelwyr dydd a nos o drefi cyfagos megis Lerpwl a 
Manceinion yn ogystal ag unigolion a grwpiau sydd eisiau treulio penwythnosau 
tawel neu benwythnosau yn mwynhau gweithgareddau awyr agored yn yr ardal. 
Cymysgedd o brofiadau gwariant uchel ac isel i ymwelwyr, ac 

 roedd Gogledd Cymru bellach yn dechrau datblygu ei hunaniaeth ei hun o ran 
twristiaeth, yn debyg iawn i Ardal y Llynnoedd. Prosiect twristiaeth y gaeaf oedd 
y tro cyntaf i’r rhanbarth cyfan gydweithio ar un prosiect penodol, felly roedd y 
prosiect hwn yn cael ei ystyried fel ‘glasbrint’ posibl ar gyfer y dyfodol.  

 
Yn dilyn trafodaeth fanwl -  
 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar y sylwadau uchod ac ar ddarparu’r wybodaeth 
ychwanegol y gofynnwyd amdani, derbyn y data a’r wybodaeth a ddarparwyd yn yr 
adroddiad a’r atodiadau cysylltiedig.  
 

7 RHAGLEN WAITH ARCHWILIO  
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) sy’n gofyn 
i’r Aelodau adolygu Rhaglen Waith y Pwyllgor ac yn rhoi diweddariad ar faterion 
perthnasol.  
 
Canolbwyntiodd y drafodaeth ar y canlynol –  

 ail-gadarnhawyd yr eitem ar y rhaglen gwaith ar gyfer cyfarfod nesaf y Pwyllgor 
yn ymwneud â gorfodi cynllunio a chytunwyd i wahodd yr Aelod Cabinet 



Arweiniol perthnasol i’r cyfarfod hwnnw; nododd yr aelodau'r potensial ar gyfer 
ychwanegu eitemau at y rhaglen ar gyfer y cyfarfod hwnnw yn dilyn cyfarfod y 
Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu'r prynhawn hwnnw.  

 byddai’r adroddiad ar gynnydd y Dyluniad Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu 
Newydd Arfaethedig, a geisiwyd gan y Pwyllgor yn gynt yn y rhaglen, yn cael ei 
raglennu ar gyfer mis Mai. 

 tynnwyd sylw at faterion sy’n codi o Dân Mynydd Llantysilio i'w hystyried gan y 
Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu'r prynhawn hwnnw er mwyn eu 
dyrannu ar gyfer craffu fel bo’n briodol ac fe gadarnhawyd y byddai adborth o’r 
cyfarfod aml-asiantaeth i ddod yn cael ei rannu ag aelodau.  

 cododd y Cynghorydd Meirick Davies y mater o adnoddau mewn perthynas â 
Rheoli Adeiladu a rhoddwyd gwybod iddo y dylid codi’r mater yn yr Her 
Gwasanaeth yn y lle cyntaf (cynrychiolydd y Pwyllgor ar yr Her Gwasanaeth 
honno oedd y Cynghorydd Huw Williams). Cynghorwyd iddo hefyd gwblhau 
Ffurflen Gynnig gan Aelod os oedd yn dymuno i’r mater gael ei ystyried gan y 
Pwyllgor Craffu.  

 
PENDERFYNWYD yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo’r rhaglen gwaith i'r dyfodol 
fel y caiff ei manylu yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 

8 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU  
 
Tynnodd y Cydlynydd Craffu sylw'r Pwyllgor at nodiadau’r Her Gwasanaeth 
Gwelliant Busnes a Moderneiddio ar 2 Hydref 2018 a oedd wedi’u dosbarthu’n 
flaenorol fel rhan o Friff Gwybodaeth y Pwyllgor.  
 
Dywedodd y Cynghorydd Glenn Swingler ei fod wedi mynychu cyfarfod llwybrau 
ymholi yn ddiweddar mewn perthynas â’r Gwasanaeth Cwsmeriaid, Cyfathrebu a 
Marchnata er mwyn ffurfio cwestiynau ar gyfer y cyfarfod Herio Gwasanaeth a fydd 
yn cael ei gynnal ym mis Tachwedd / Rhagfyr. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Economi a’r Parth Cyhoeddus y broses i aelodau adrodd yn ôl i’r 
Pwyllgor yn dilyn y cyfarfod Herio Gwasanaeth ac fe dynnodd sylw at bwysigrwydd 
y ffaith bod aelodau yn ymgyfarwyddo â gwaith y ddau Fwrdd Rhaglen 
Corfforaethol a’u hannog i gwblhau’r Ffurflen Gynnig gan Aelod briodol os oeddent 
yn credu bod mater a fyddai’n elwa o graffu pellach.  
 
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chofnodi’r adroddiad. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 1.15pm.  
 


