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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Mae gwylanod yn rhan o fywyd pob dydd ein trefi ac maent hefyd yn achosi niwsans i 

rai preswylwyr ac ymwelwyr. Mae’r hyn y mae modd i'r Cyngor ei wneud i geisio rheoli 
gwylanod yn gyfyngedig. Cytunodd y Cyngor i edrych ar fesurau cymesur a fforddiadwy 
i helpu i reoli’r niwsans. Cymeradwywyd cynllun gweithredu ac mae’r adroddiad hwn 
yn manylu ar y cynnydd sydd wedi ei wneud gan y Cyngor yn erbyn y cynllun a’r camau 
gweithredu pellach arfaethedig.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 I ddarparu’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau am y cynnydd sydd wedi ei wneud yn 

erbyn y cynllun gweithredu, y camau penodol sydd wedi eu cymryd yn y Rhyl, ac i roi 
gwybod i’r Aelodau am gamau gweithredu arfaethedig eraill.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Argymhellir bod yr Aelodau yn ystyried ac yn darparu sylwadau ar gynnwys yr 

adroddiad ac yn cefnogi’r camau sydd wedi eu cymryd hyd yma. 
 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Mae gwylanod (y ceir sawl rhywogaeth ohonynt) yn adar clyfar sy'n gallu addasu i 

amgylchfyd. Mae llawer ohonynt wedi dod yn rhan o fywyd trefol ac wedi symud yn 
raddol i fyw ar y tir. Mae gwylanod wedi eu diogelu dan Ddeddf Cefn Gwlad a Hawliau 
Tramwy 2000.  

 
4.2 Ar 22 Mawrth 2018 cyflwynwyd adroddiad manwl (Atodiad 1) i’r Pwyllgor Craffu 

Cymunedau yn manylu ar y ‘problemau’ sy'n gysylltiedig â gwylanod. Cytunodd Uwch 
Dîm Arweinyddiaeth y Cyngor ar gynllun gweithredu (Atodiad 2) a chefnogwyd y 
cynllun gan yr Aelodau. Mae’r cynllun gweithredu yn gynllun ar draws y Cyngor sy’n 
manylu ar y camau y mae modd eu harchwilio a’u cymryd gan wahanol wasanaethau 
Cyngor. Yn ystod y 12 mis diwethaf mae gwasanaethau CSDd wedi ymgymryd â 
gwaith sydd yn ein barn ni wedi cael effaith gadarnhaol ar fynd i’r afael â rhai o’r 
‘problemau’ sy’n gysylltiedig â gwylanod. Fel y cytunwyd yn ystod cyfarfod mis Mawrth 
2018 y Pwyllgor Craffu, anfonwyd llythyrau i Lywodraeth Cymru, CLlLC a Chyfoeth 
Naturiol Cymru yn gofyn iddynt ddarparu cefnogaeth a chymorth i ddelio gyda’r her 
genedlaethol a rhanbarthol hon – ni chafwyd ymateb gan yr un sefydliad.  



 
4.3 Cwynion 
4.4 Ers 1 Mawrth 2018 mae CSDd wedi derbyn 45 o gwynion gan y cyhoedd am wylanod. 

Mae'r cwynion yn bennaf yn ymwneud â phreswylwyr yn cwyno am gymdogion yn 
bwydo gwylanod. Mae rhai yn ymwneud ag ymosod ar wylanod (ar Stryd Fawr y Rhyl 
yn bennaf). Pan dderbynnir cwynion o’r fath am fwydo gwylanod y tu allan i eiddo 
preswyl, mae swyddogion Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd yn anfon llythyr rhybuddio 
at y preswylwyr yn gofyn iddynt beidio â bwydo gwylanod ac i roi gwybod iddynt fod 
hynny yn achosi niwsans i bobl eraill. Ceir enghraifft o’r llythyr yn Atodiad 3. Os yw’r 
broblem yn parhau, yna mae’n bosibl cyflwyno hysbysiad cyfreithiol yn gofyn i’r person 
beidio â bwydo gwylanod. Hyd yma, nid ydym wedi cyflwyno hysbysiad cyfreithiol i 
ddelio ag unrhyw broblem benodol y tu allan i eiddo preswyl. Nid ydym wedi derbyn 
cwynion am bobl yn bwydo gwylanod mewn mannau cyhoeddus neu ar stryd fawr ac 
ati.  

 
4.5 Cyfryngau a Chyfathrebu  
4.6 Mae gwaith wedi ei wneud ar amlygu’r broblem ac ymgysylltu â phreswylwyr a 

busnesau er mwyn derbyn eu cefnogaeth i fynd i’r afael â’r broblem. Roedd hyn yn 
cynnwys: 

 Straeon newyddion yn gofyn i bobl beidio â bwydo gwylanod  

 Erthyglau ar y wefan gorfforaethol 

 Rhaglen o negeseuon cyfryngau cymdeithasol am y gwylanod  

 Erthyglau mewn tri rhifyn o Llais y Sir 

 Fideo gyda Phennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd ar gyfer y cyfryngau 
cymdeithasol 

 Fideo gyda Maer blaenorol y Rhyl, yn croesawu’r newyddion bod y Cyngor yn lansio 
ymgyrch  

 
4.7 Oherwydd gallu cyfyngedig Tîm Cyfathrebu/Swyddfa'r Wasg CSDd, nid ydynt yn gallu 

cefnogi’r prosiect i’r un lefel yn y dyfodol.  
 
4.8 Mae’r Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd wedi ariannu gwaith dylunio ac 

argraffu posteri i'w gosod yn ffenestri siopau a busnesau’r Rhyl sy’n cynghori aelodau 
o’r cyhoedd i beidio â bwydo gwylanod. Mae’r rhain wedi eu dosbarthu ac fe ddylent 
helpu i godi ymwybyddiaeth preswylwyr ac ymwelwyr. Mae’r posteri ar gael yn Atodiad 
4. 

 
4.9 Gweithgareddau Strydwedd/Gwastraff  
4.10 Mae’r Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol wedi cyflwyno manyleb gyffredin ac 

wedi rhoi biniau newydd yng nghanol tref y Rhyl ac ar y promenâd; mae'r biniau 
newydd yn dal mwy o sbwriel ac nid yw’r gwylanod yn gallu mynd i mewn iddynt. Mae’r 
gwasanaeth wedi derbyn adborth cadarnhaol ers gwneud y newid hwn ac mae 
glanweithdra’r ardaloedd hyn wedi gwella’n aruthrol.  

 
4.11 Mae’r rhaglen lanhau ac ysgubo hefyd wedi ei gwella, sydd bellach yn cynnwys gwagio 

biniau yn amlach, mwy o ysgubo a golchi celfi stryd yn rheolaidd efo peiriant golchi jet 
(yn enwedig yn ystod yr haf). Mae hyn wedi gwella bodlonrwydd a chanfyddiad pobl 
o’r parth cyhoeddus a chanol y dref.  



4.12 Mae’r holl golofnau golau newydd yn cael eu hasesu’n rheolaidd i weld a oes modd 
gosod rhwystrau adar – ond nid yw hyn bob tro yn bosibl. Fodd bynnag, mae’r rhan 
fwyaf o’r rheiny sydd ar yr arfordir yn cynnwys rhyw fath o fesur atal nythu.  

4.13 Mae’r Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol yn edrych ar gost gosod a chynnal a 
chadw rhwydi yng nghanol tref y Rhyl ond, oherwydd y pwysau sylweddol ar gyllideb 
refeniw’r Gwasanaethau Stryd, nid yw’n glir ar hyn o bryd sut y byddwn yn ariannu’r 
rhain. Byddai gosod rhwydi hefyd yn golygu derbyn caniatâd landlordiaid preifat. Mae 
Ardal Gwella Busnes y Rhyl wedi dweud ei fod yn bwriadu buddsoddi £400,000 yn 
ystod y pum mlynedd nesaf mewn glanhau a chynnal a chadw (sef prif ffocws yr Ardal 
Gwella Busnes ar gyfer y ddwy flynedd gyntaf), ac maent wedi ymrwymo’n benodol i 
fynd i’r afael â phroblemau sy’n gysylltiedig â gwylanod. Felly, fe all hyn fod yn 
rhywbeth i’r Ardal Gwella Busnes edrych arno os yr ystyrir bod rhwydi yn un o’r ffyrdd 
mwyaf effeithiol i fynd i’r afael â phroblemau sy’n gysylltiedig â gwylanod.  

4.14 Mae Gwasanaethau Gwastraff ac Ailgylchu yn parhau i geisio stopio defnyddio sachau 
untro yn yr ardal, gan ddarparu biniau ar olwynion i bob eiddo addas. Mae bagiau du 
wedi eu tipio a bagiau du sydd wedi eu rhoi wrth ymyl y ffordd ar ddiwrnodau casglu 
yn un o brif ffynonellau bwyd gwylanod.  

4.15 Mae’r biniau cymunedol “ar y stryd”, sydd wedi arwain at dipio sachau du, hefyd wedi 
eu symud, ac mae preswylwyr wedi llwyddo i ddefnyddio biniau unigol a'r cadis 
gwastraff bwyd sydd wedi eu hailddosbarthu.  

4.16 Mae oddeutu 15 o eiddo yn rhoi sachau gwrth-wylanod mawr. Mae’r preswylwyr yn 
rhoi’r sachau untro y tu mewn i’r sach gwrth-wylanod, sy’n darparu dull effeithiol o 
gadw’r gwastraff. Mae’r adborth gan y preswylwyr sy’n defnyddio’r sachau wedi bod 
yn gadarnhaol iawn ac nid yw'r gwylanod wedi ceisio malu'r bagiau. Mae cais am gyllid 
wedi ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru drwy gynnig cenedlaethol a chydweithredol dan 
arweiniad Cadwch Gymru'n Daclus, disgwylir derbyn canlyniad y cais fis Chwefror. 
Gofynnwyd am gyllid i ddarparu digon o sachau gwrth-wylanod i bob aelwyd sy'n 
parhau i dderbyn y gwasanaeth casglu sachau oherwydd nad oes lle i gadw 
cynwysyddion bin. Byddai’r cyllid hefyd yn cwrdd â chost technoleg briodol i fonitro 
cyfranogiad a chydymffurfedd â gwasanaeth ailgylchu’r Cyngor. Mae cyllideb wrth gefn 
wedi ei dyrannu ar gyfer y prosiect hwn yn y Model Gweithredu Gwastraff Newydd, os 
nad yw'r cais am gyllid yn llwyddiannus. Yn dilyn adborth gweithwyr gwastraff a 
phreswylwyr, byddwn yn addasu dyluniad y sachau ychydig.  

4.17 Mae’r Cyngor hefyd yn cymryd rhan mewn prosiectau prawf ar draws y gogledd ar 
gyfer gorfodi ailgylchu. Llywodraeth Cymru sydd wedi ariannu’r prosiectau prawf, gyda 
WRAP yn datblygu’r ymgyrch gyfathrebu gysylltiol. Bydd y prosiect ar waith ar draws 
y sir ond mae gorllewin y Rhyl wedi ei ddewis fel ardal ffocws a bydd adnoddau 
ychwanegol yn cael eu targedu yno i annog mwy o bobl i ailgylchu. Bydd hyn yn helpu 
i stopio pobl rhag rhoi gwastraff bwyd yn y sachau untro ac yn eu hannog i ddefnyddio’r 
cadis gwastraff bwyd cloadwy, gan dorri cyflenwad bwyd gwylanod. Bydd gwaith 
monitro cyn y prosiect prawf yn cael ei wneud fis Chwefror i ganfod data gwaelodlin 
pwysig a fydd yn helpu i werthuso’r ymgyrch.  

4.18 Gwasanaethau Eiddo CSDd 

4.19 Mae Gwasanaethau Eiddo'r Cyngor yn parhau i ddarparu sicrwydd eu bod yn 
gweithredu mesurau i ddiogelu eiddo presennol a newydd rhag gwylanod, ble bo'n 



'ymarferol' ac yn 'ariannol' bosibl gwneud hynny. Maent yn gweithredu mesurau priodol 
i wella neu atal problemau rhag gwaethygu. Mae’r holl ddatblygiadau glan y môr wedi 
eu dylunio a’u gwella i leihau effaith gwylanod. Ni fydd modd i ni waredu’r broblem yn 
gyfan gwbl. Ond byddwn yn gwneud ein gorau i leihau effaith gwylanod pan fyddwn yn 
buddsoddi yn ein heiddo. Mae mesurau atal gwylanod bellach yn rhan anhepgor o 
friffiau prosiect.  

4.20 Ardal Gwella Busnes y Rhyl 

4.21 Mae Ardal Gwella Busnes y Rhyl wedi nodi rheoli gwylanod fel blaenoriaeth. Maent ar 
hyn o bryd yn datblygu eu cynllun busnes terfynol ac felly mae’n bosibl y bydd yr Ardal 
Gwella Busnes yn ystyried ariannu gwaith rheoli gwylanod yn y dref.  

4.22 Er bod y Cyngor dan bwysau ariannol sylweddol a chyllidebau yn lleihau, mae 
gwasanaethau CSDd wedi gwneud llawer o waith yn ystod y 12 mis diwethaf i fynd i’r 
afael â’r problemau a achosir gan wylanod yng nghanol y dref, wedi eu cydbwyso yn 
erbyn y ffaith bod gwylanod yn rhan o fywyd arfordirol.  

 
4.23 Mae’n bosibl y bydd gwaith pellach yn cael ei wneud yn ystod y 12 mis nesaf, yn 

arbennig ar y cyd â busnesau’r Rhyl.  
 
5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
 
5.1 Mae’r gwaith yn cyfrannu at y flaenoriaeth gorfforaethol o ddarparu amgylchedd 

deniadol ac wedi ei diogelu.  
 
6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1 Bydd angen ariannu’r holl gamau o fewn cyllidebau presennol y gwasanaeth. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
7.1 Adroddiad diweddaru yw hwn ac felly nid oes angen asesu’r effaith ar les. 

Cynhaliwyd asesiad ar adroddiad mis Mawrth 2017.  
 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
8.1 Ymgynghorwyd â gwasanaethau amrywiol CSDd, Pwyllgor Craffu Cymunedau ac 

Ardal Gwella Busnes y Rhyl.  
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 
9.1 Mae’n rhaid cynnwys yr holl gamau gweithredu a amlygwyd o fewn yr adnoddau 

presennol. 
 
10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Risg i enw da’r Cyngor ymhlith preswylwyr os na gymerir unrhyw gam i fynd i’r afael â 

rhai o’r pryderon. Mae yna hefyd risg na fydd y camau gweithredu yn cael unrhyw 
effaith o gwbl ac y bydd mesur unrhyw effaith yn anodd.  

 



11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
11.1 Mae’r adroddiad yn darparu diweddariad ac felly nid oes angen gwneud 

penderfyniad.  
 
11.2 Mae Adran 7.4.2(b) Cyfansoddiad y Cyngor yn gosod amod y gall pwyllgorau craffu 

“adolygu a chraffu ar berfformiad y Cyngor mewn perthynas â'i amcanion polisi, 
targedau perfformiad a/neu feysydd gwasanaeth arbennig”. 

 
 
Swyddog Cyswllt: 
Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
Ffôn: 01824 706350 


