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Adroddiad i’r:   Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad yr Adroddiad:  24 Hydref 2019 

Aelod / Swyddog Arweiniol: Aelod Arweiniol dros Briffyrdd, Effaith 

Amgylcheddol, Gwastraff a Theithio Cynaliadwy / 

Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac 

Amgylcheddol  

Awdur yr Adroddiad:  Tara Dumas, Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu 

Teitl: Diweddariad ar Gynnydd Dylunio Gwasanaeth 
Gwastraff ac Ailgylchu Newydd 

 
 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Ar 18 Rhagfyr 2018, cymeradwyodd y Cabinet fodel gweithredu newydd ar gyfer 

casglu gwastraff gweddilliol ac ailgylchu o gartrefi, h.y. gwasanaeth ailgylchu 

wythnosol o ymyl y palmant, ynghyd â chasgliad gwastraff gweddilliol bob pedair 

wythnos. Mae'r gwasanaeth newydd yn cynnig gweithredu o ddepo newydd, wedi'i 

leoli'n ganolog. Mae'r adroddiad hwn yn diweddaru'r Aelodau gyda'r sefyllfa ariannu 

ddiweddaraf ar gyfer y prosiect ac yn darparu rhagor o wybodaeth am yr amserlenni 

cyflawni a'r prosiectau cyfredol.   

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

2.1. Yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 25 Hydref, 2018 (y mae Cofnod 5h 

yn cyfeirio ato), gofynnodd yr Aelodau am ddod ag adroddiad diweddaru yn ôl i'r 

Pwyllgor. 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

3.1. Bod yr Aelodau'n nodi'r cynnydd a wnaed yn yr adroddiad hwn gan y Bwrdd 

Prosiect Gwastraff wrth ddarparu'r Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu newydd i 

breswylwyr o fis Medi 2021. 

3.2. Bod y Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol yn 

dychwelyd i gyfarfod yn y dyfodol o'r Pwyllgor Craffu Cymunedau i roi'r wybodaeth 

ddiweddaraf am ganlyniad y prosiectau peilot sy'n cael eu cynnal i gynyddu faint o 

wastraff ailgylchadwy a gesglir ledled y sir, fel yr amlinellir yn Atodiad V. 

3.3. Bod y Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol yn dod ag 

adroddiad i'r Pwyllgor Craffu Cymunedau yn y dyfodol i gynnig gweithredu’r Cynllun 

Gwireddu Buddion i fonitro buddion amgylcheddol, ariannol, gweithwyr a 

chwsmeriaid y model gweithredu gwastraff newydd. 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1.   Diweddariad cyffredinol ar y prosiect 



Page 2 of 5 

 

Mae'r Cyngor yn dal i weithredu o fewn ei ffenestr fforddiadwyedd a osodwyd gan y 

Cabinet ar 18 Rhagfyr 2018 i gael budd refeniw blynyddol o £500K o leiaf. 

 

Mae cyfanswm cost cyflwyno'r model gweithredu gwastraff newydd bellach yn 

£15.1M gan gynnwys dyraniad risg o £1.9M gyda chyfanswm cyfraniad Llywodraeth 

Cymru yn £8.15M o gyllid cyfalaf wedi'i gadarnhau hyd yma (mae Atodiad I yn 

cyfeirio ato). Mae'n hanfodol bod y Cyngor yn gallu alinio â chostau prosiect â'r 

cyfyngiadau amser cyllido. Adolygwyd cynrychiolaeth y Bwrdd Prosiect i wneud y 

broses o wneud penderfyniadau yn gyflymach ac mae'n cynnwys yr Aelod Arweiniol 

dros Gyllid, Perfformiad ac Asedau Strategol. 

Mae'n bwysig nodi bod penderfyniad y Cabinet ar 18 Rhagfyr 2018 wedi'i seilio'n 

bennaf ar fuddion amgylcheddol ac economaidd ehangach gan gynnwys: 

Mwy o berfformiad ailgylchu; Diogelu’r gwasanaeth yn y dyfodol yn erbyn newid 

polisi a deddfwriaeth sy'n gysylltiedig â gwastraff; Optimeiddio gwerth ac ansawdd 

yr ailgylchu i fodloni gofynion yr Economi Gylchol; Moderneiddio'r gwasanaeth ac 

isadeiledd yr hen ddepo; Mwy o gyfleoedd cyflogaeth trwy'r gwasanaeth a'r 

gymuned fusnes ehangach. 

Mae Atodiad II yn rhoi amlinelliad o'r cerrig milltir allweddol ar gyfer y prosiect dros y 

ddwy flynedd nesaf.  

4.2.   Diweddariad ar isadeiledd y depo 

Ers penderfyniad y Cabinet, gwnaed gwaith i ddatblygu dyluniad a chostau'r opsiwn 

depo a ffefrir sy'n un depo canolog ar gyrion Ystâd Ddiwydiannol Colomendy yn 

Ninbych. Mae cyfanswm costau datblygu'r depo wedi cynyddu o £6.6m i £9.3m 

oherwydd nifer o ffactorau na ellir eu hosgoi: cydymffurfio â rheoliadau tân llymach 

diweddar; gwelliannau amgylcheddol i ddiogelu’r datblygiad yn y dyfodol yn unol ag 

uchelgeisiau lleihau carbon corfforaethol; codiadau mewn cyfraddau; a'r angen i ail-

ddylunio mynedfa'r safle gan osgoi effeithio ar goetir hynafol (fel y cynghorir trwy 

arolygon amgylcheddol). Mae'r cyfanswm yn cynnwys £1.9m o risg a darpariaeth 

wrth gefn. Efallai na fydd rhai o'r risgiau hyn, neu'r un ohonynt, yn digwydd, ond o 

ystyried cymhlethdod y prosiect, cred y Bwrdd Prosiect ei bod yn ddoeth caniatáu ar 

eu cyfer yn y cam datblygu.   

Mae cynllun y safle ac adeilad yn dod yn ei flaen yn dda ac yn cael ei hysbysu ar 

bob cam gan gyngor ac adborth gan WRAP, sydd â gwybodaeth benodol am 

ofynion arbennig safle gwastraff. Rydym hefyd wedi cynnal ystod o asesiadau 

(megis sŵn ac aroglau) i lywio'r dyluniad. Mae'r trafodaethau prynu tir yn y camau 

olaf gan gynnwys perchennog y tir a phedwar busnes arall. Mae angen cwblhau 

cytundeb cydweithredu rhwng yr holl brynwyr ynghylch rhannu costau, caniatâd ac 

amodau cyn prynu’r tir. Mae dyluniadau priffyrdd manwl wedi'u llunio sy'n ymwneud 

â mynedfa'r safle y mae'n ofynnol ei roi mewn man mynediad addas, gan osgoi 

coetir cyfagos, gan gynnwys prynu llain o dir sy'n eiddo i'r GIG. Bydd ymgynghoriad 

cyn-gynllunio yn cychwyn yn ddiweddarach y mis hwn. Mae cynllun safle 

arfaethedig a chrynodeb o nodweddion allweddol wedi’u manylu yn Atodiad III. Bydd 

lleoli'r depo gwastraff 6 erw yn Ninbych yn datgloi dros 20 erw o dir datblygu i gyd, 

gan arwain at oddeutu 150 o swyddi newydd, yn ogystal â sicrhau presenoldeb 
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parhaus sawl busnes llwyddiannus iawn a allai fel arall fod wedi symud i ffwrdd o'r 

ardal. Nod swyddogion yw sicrhau caniatâd cynllunio llawn erbyn mis Mawrth 2020, 

a bydd y gwaith cychwynnol yn cychwyn ar y safle ddechrau haf 2020. Mae'r depo 

yn dal i fod ar y trywydd iawn i gael ei ddefnyddio erbyn Medi 2021. 

4.3   Diweddariad ar Gynnydd Dylunio Gwasanaeth 

Cymeradwywyd y dyluniad gwasanaeth safonol gan y Cabinet ar 18 Rhagfyr 2018. 

Fodd bynnag, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau nad yw dyluniad y gwasanaeth 

yn ddull “un maint i bawb”, a bod atebion amgen ar waith ar gyfer yr aelwydydd 

hynny sy'n canfod rheoli eu gwastraff yn fwy heriol. Mae'r gwasanaeth bellach yn 

gweithio gydag ystod o gyflenwyr, cynghorau eraill, grwpiau defnyddwyr a 

sefydliadau i bennu'r systemau amgen gorau i sicrhau eu bod ar gael i breswylwyr. 

Bu nifer o ddatblygiadau allweddol ers cymeradwyo dyluniad y gwasanaeth: 

 Mae Cynghorau Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu 

cyfleusterau ailgylchu Cynnyrch Hylendid Amsugol (AHP) erbyn Ebrill 2021. Mae 

CSDd wedi derbyn cyllid o £245K tuag at gerbydau, cadis ac isadeiledd depo a 

fydd yn cynyddu perfformiad ailgylchu’r Sir 1% arall. I fod yn gymwys i gael y cyllid 

rhaid i Gyngor Sir Ddinbych ddechrau hyrwyddo'r gwasanaeth newydd a sicrhau 

bod porthiant ar gael erbyn Ebrill 2021, yn amodol ar i'r dechnoleg newydd gael ei 

hadeiladu yng Nghymru erbyn y dyddiad hwn. 

 Yn y model newydd, bydd papur nawr yn cael ei gasglu ar wahân a bydd pob math 

o gerdyn yn cael ei gasglu gyda'i gilydd. Bydd hyn yn sicrhau prisiau gwerthu uwch 

ar gyfer y papur a hefyd yn lleihau dryswch i'r cyhoedd gan na fydd angen iddynt 

wahanu cerdyn o wahanol liwiau (gwyn a llwyd oddi wrth brown). Mae'r gofyniad i 

gadw'r papur ar wahân i ddeunyddiau eraill yn golygu bod angen adolygu cyfluniad 

y trolibocs. Mae trafodaeth wedi’u trefnu gyda chyflenwyr ac ymgynghori â grwpiau 

defnyddwyr yn y Flwyddyn Newydd.  

4.4 Diweddariad Cyfathrebu: Paratoi ein preswylwyr ar gyfer newid 

Mae'r Bwrdd Prosiect yn cydnabod pwysigrwydd paratoi preswylwyr a gweithwyr ar 

gyfer y model gweithredu newydd. Mae Atodiad IV yn amlinellu'r cynllun cyfathrebu 

hyd yma. Bydd y cynllun yn parhau i esblygu wrth i'r newid gwasanaeth agosáu ac 

wrth i gefnogaeth trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill ddatblygu. 

Mae Atodiad V yn rhoi mwy o fanylion am y gweithgareddau allweddol y mae'r 

cyngor yn canolbwyntio arnynt yn ystod y chwe mis nesaf.   

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

manylir yn Adroddiad y Cabinet 18 Rhagfyr 2018. 

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

O ganlyniad i argymhelliad archwilio mewnol, mae gan y Cyngor bellach ddau 

senario modelu ariannol sy'n rhagamcanu costau refeniw'r model gweithredu 

gwastraff newydd. Senario 1 yw model WRAP KAT. Ar adeg penderfyniad y 
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Cabinet, rhagwelodd Senario 1 fudd refeniw o £807K. Mae'r sefyllfa refeniw 

ddiweddaraf wedi gwella ychydig i £833k. Mae Senario 2 yn fersiwn sy'n seiliedig ar 

gostau gweithredol CSDd wedi'u diweddaru, a gymhwysir i'r model KAT (£549K). 

Mae arbedion refeniw y ddau senario yn dal i fodloni gofynion penderfyniad y 

Cabinet ar 18 Rhagfyr 2019, gan sicrhau budd refeniw o dros £500K yn y saith 

mlynedd gyntaf. Yn y ddau senario, bydd cost y gwasanaeth newydd ar ôl saith 

mlynedd (pan fyddai angen newid y fflyd ailgylchu newydd) yn dal i fod yn llai na 

chost refeniw a ragwelir ein gwasanaeth cyfredol o Ebrill 2020. Mae manylion 

pellach am y senarios modelu ariannol a’r rhagolygon refeniw yn Atodiad VI.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  

3.5. Fel y manylir yn Adroddiad y Cabinet ar 18 Rhagfyr 2018. Mae Swyddfa Archwilio 
Cymru yn y broses o adolygu'r ffordd y mae CSDd wedi cymhwyso'r 5 ffordd o 
weithio i gyflawni'r Model Gweithredu Gwastraff Newydd. Nid oedd eu canfyddiadau 
a'u hargymhellion ar gael ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn. Fodd bynnag, y 
bwriad yw y bydd y WIA yn cael ei diweddaru o ganlyniad i weithdai a 
chanfyddiadau'r broses hon. Yn benodol, mae'r Gwasanaeth wedi nodi'r angen i 
gynhyrchu "Cynllun Gwireddu Buddion" sy'n gymwys (ac yn meintioli mewn rhai 
achosion) buddion y model ac yn olrhain y buddion ar ôl ei weithredu. Cynigir bod y 
Cynllun Gwireddu Buddion drafft yn cael ei adolygu a'i gymeradwyo mewn Pwyllgor 
Craffu Cymunedau yn y dyfodol. Bydd y cynllun yn ymdrin â sawl maes fel buddion 
amgylcheddol, ariannol, gweithwyr a chwsmeriaid. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

4.1. Yn ychwanegol at y grwpiau hynny yr ymgynghorwyd â hwy hyd at yr adroddiad 
Cabinet ar 18 Rhagfyr 2018, darparwyd diweddariadau i'r canlynol: 

4.2. CET (eitem agenda fisol yn flaenorol); AMG (Mawrth 2019); SIG (25 Mehefin 2019) i 
ddiweddaru ar y gost gyffredinol / refeniw / sefyllfa cynilo yn dilyn adolygiad o 
gostau’r depo; MAG Dinbych (eitem sefydlog ers mis Mawrth 2019); Diweddariad i’r 
Cabinet (Gorffennaf 2019) / diweddariad i’r SLT (Medi 2019). 

 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

10. Mae croeso mawr i'r gwaith sylweddol sydd wedi'i wneud i sicrhau bod yr achos 
busnes mor gadarn â phosibl. Ar hyn o bryd mae'r effaith ar y gyllideb refeniw yn 
golygu y gellir disgwyl arbediad o oddeutu £277k yn y dyfodol i gyfrannu at y 
pwysau gwastraff cyffredinol o £900k a gynhwysir yn y Cynllun Ariannol Tymor 
Canolig (MTFP) ar gyfer 2020/21 (er bod y swm hwn yn cael ei adolygu ar hyn o 
bryd gan y rhagwelir y bydd y Gwasanaeth Gwastraff yn defnyddio £1.2m o 
gronfeydd wrth gefn yn 2019/20 er mwyn talu am y gorwariant yn ystod y flwyddyn). 
Yn ogystal, mae'r cynnig cyfredol yn dileu'r gofyniad am bwysau ychwanegol o 
£280k, sy'n gysylltiedig â chyfraddau contract ailgylchu cymysg sych, gael ei 
ychwanegu at y MTFP. Felly cyfanswm y rhagolwg buddion ariannol yn yr achos 
busnes cyfredol yw £549k, er yn amlwg mae hyn yn cynnwys nifer o amcangyfrifon, 
rhagdybiaethau a rhagamcanion y mae angen eu monitro'n agos.   

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



Page 5 of 5 

 

5.1. Cedwir cofrestr risg gynhwysfawr ar system Verto y Cyngor. Mae'r fersiwn 
ddiweddaraf o'r gofrestr risg ar gael trwy gysylltu â Peter Clayton 
(peter.clayton@denbighshire.gov.uk). 
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