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Osgoi a Lleihau Plastig yn Swyddfeydd Cyngor Sir
Ddinbych

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn?
Ystyried canfyddiadau ac argymhellion/ Cynllun Gweithredu (Atodiad 1) o'r Grŵp Tasg a
Gorchwyl Defnydd o Blastig (Aelodau).

2. Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn?
Galluogi Aelodau i graffu canfyddiadau ac argymhellion/ Cynllun Gweithredu drafft yn dilyn
Rhybudd o Gynnig (Gorffennaf 2018) lle cafodd ei ddatrys bod y Cyngor yn ‘cefnogi mewn
egwyddor y lleihad o'r defnydd o blastig ond yn gofyn iddo gael ei atgyfeirio i’r Pwyllgor
Craffu i gael eu hystyried yn fanwl ac adrodd yn ôl i’r Cyngor.’
Cytunodd yr Aelodau bod defnydd o blastig un tro yn broblem fyd-eang ond yn lleol, mae’r
cyngor angen gweithredu ac roeddynt i gyd yn cytuno i drafod yr eitem yn y Pwyllgor
Craffu gan fod llawer iawn o waith ynghlwm.
Mae angen cymeradwyaeth ar yr argymhellion a ffurfiwyd/ Cynllun Gweithredu drafft ar sut
gall y cyngor osgoi a lleihau ei ddefnydd o blastig yn ei swyddfeydd ei hun mewn modd
ymarferol a chynaliadwy. Bydd yr argymhellion hyn yn cael eu cynnig wedyn i’r Cyngor Sir
ym mis Ionawr 2020 i’w hystyried.

3. Beth yw’r Argymhellion?
Mae’r Pwyllgor Craffu yn ystyried ac yn rhoi sylw ar ganfyddiadau’r Grŵp Tasg a Gorchwyl
ac yn argymell:
3.1 Bod yr Argymhellion/ Cynllun Gweithredu arfaethedig (Atodiad 1) yn cael ei gyflwyno i’r
Cyngor Sir i’w hystyried i sicrhau:
•

Bydd Cynllun Gweithredu i leihau’r defnydd o blastig o fewn swyddfeydd Cyngor Sir
Ddinbych yn cael eu gweithredu o fewn y cyngor.

•

Bydd cyflawniadau o’r amcanion o fewn y Cynllun Gweithredu yn dangos bod y
Cyngor yn arwain yn Sir Ddinbych i leihau’r defnydd o blastig.

•

Bydd lleihau’r defnydd o blastig gan Gyngor Sir Ddinbych yn cyfrannu tuag at
Flaenoriaethau Amgylcheddol a gynhwysir o fewn y Cynllun Corfforaethol.

3.2

Bod y Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig (Aelodau) yn parhau â’u gwaith am
12 mis arall gyda'r bwriad o gynnig camau gweithredu arfaethedig yn y maes:
Arlwyo Ysgol (sydd y tu allan i gwmpas y cynnig hwn) a chaffael ehangach
ynghylch plastig.

3.3

‘Osgoi a lleihau plastig o fewn y cyngor’ yn ffrwd gwaith sydd yn gysylltiedig â’r
ymateb i argyfwng Ecolegol a Newid Hinsawdd.

4. Manylion yr adroddiad
Mae’r Cynllun Gweithredu drafft (Atodiad 1) yn amlinellu'r camau gweithredu y mae’r Grŵp
Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig (Aelodau) yn ceisio am gefnogaeth y Pwyllgor Craffu i
symud hwn ymlaen i'r Cyngor Sir i'w gymeradwyo ar 28 Ionawr 2020.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau
Corfforaethol?
Bydd y penderfyniad yn cyfrannu tuag flaenoriaeth Amgylcheddol a gynhwysir o fewn y
Cynllun Corfforaethol 2017–2022.

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?
Amherthnasol. Nid oes unrhyw gynnig ariannol ynghlwm â’r adroddiad hwn.

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?
Mae'r Asesiad Effaith ar Les yn asesiad integredig o’r effaith. Mae hyn yn golygu ei fod
wedi'i gynllunio i asesu effaith debygol ar les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a
diwylliannol Sir Ddinbych, Cymru a'r byd. Mae’r prosiect hwn i ddatblygu opsiynau i osgoi
a lleihau plastig a ddefnyddir gan y cyngor yn ei swyddfeydd yn dangos dull cynaliadwy i’r
amgylchedd, ac yn cyfrannu’n gadarnhaol yn gyffredinol i’r nodau lles.

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?
Mae’r Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig (Aelodau) wedi derbyn a rhoi sylwadau ar
ôl cael drafft o’r adroddiad hwn. Mae Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig
(Swyddogion) wedi cael eu hysbysu a bydd yn cael ei ymgynghori ar yr adroddiad drafft
hwn.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid
Ddim yn berthnasol – i’w gwblhau ar ôl iddo symud ymlaen i’r Cyngor Sir (28 Ionawr 2020)

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

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad
Mae pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â Datblygu ac Adolygu Polisi wedi’u
hamlinellu yn Adran 7.4.1 o Gyfansoddiad y Cyngor, tra bo Adran 7.2.2 o’r Cyfansoddiad
yn amodi y gall y Pwyllgor Craffu “wneud adroddiadau ac argymhellion i’r Cyngor neu’r
Cabinet mewn cysylltiad â rhyddhau unrhyw swyddogaethau.”

