PWYLLGOR CRAFFU PERFFORMIAD
Cofnodion cyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd yn Ystafell Bwyllgora 1a,
Neuadd y Sir, Rhuthun, Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 am 10.00 am.
YN BRESENNOL
Y Cynghorwyr Ellie Chard, Ann Davies, Martyn Holland, Huw Jones (Cadeirydd), Geraint
Lloyd Williams, Bob Murray, Arwel Roberts, Peter Scott a David Williams
Roedd Kathleen Jones a Neil Roberts, yr aelodau cyfetholedig yn bresennol ar gyfer
Eitem 5 ar yr Agenda – Perfformiad Ysgol a Chanlyniadau Arholiadau dros dro.
Bu i Aelodau Cabinet – y Cynghorwyr Huw Hilditch-Roberts (Aelod Arweiniol Addysg,
Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r Cyhoedd) a Brian Jones (Aelod Arweiniol
Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd) fynychu yn dilyn gwahoddiad y pwyllgor ar gyfer
eitemau a oedd yn berthnasol i’w portffolios.
Arsylwyr – y Cynghorwyr Tony Thomas, Graham Timms, Huw Williams ac Emrys Wynne
HEFYD YN BRESENNOL
Prif Weithredwr (JG); Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a Pharth Cyhoeddus (GB); Prif
Reolwr Addysg (JM); Swyddog Cynllunio Strategol a Pherfformiad (HB-P); Rheolwr
Priffyrdd, Asedau a Risg (TT); Arweinydd Tîm Cynllunio Strategol a Pherfformiad (IM);
Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd (SP); Cydlynydd Craffu (RE) a Swyddogion
Pwyllgor (KEJ a KE).
PWYNT SYLW
Cafodd y Cynghorydd Huw Jones (Cadeirydd) groeso cynnes a diolchodd i bawb am y
dymuniadau caredig a’r ymwelwyr a gafodd yn ystod ei absenoldeb.
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YMDDIHEURIADAU
Cynghorydd Hugh Irving (Is-Gadeirydd) ynghyd ag aelod cyfetholedig David Lloyd.
Cynghorydd Julian Thompson-Hill (Asedau Cyllid, Perfformiad a Strategaeth)
ynghyd â Karen Evans (Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant)
Nododd yr Aelodau y bydd cyfnod David Lloyd, aelod cyfetholedig fel RhiantLywodraethwr yn dod i ben ar ddiwedd mis Rhagfyr, a bydd yn stopio bod yn aelod
ar y Pwyllgor. Cytunwyd i anfon llythyr at Mr Lloyd yn datgan gwerthfawrogiad y
Pwyllgor am ei wasanaeth a'i gyfraniad yn y cyfarfodydd craffu.
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DATGANIADAU O FUDDIANT
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad.

3

MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD
Ni chodwyd unrhyw fater brys.

4

COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Archwilio Perfformiad a gynhaliwyd ar 26 Medi
2019.
Materion yn Codi Tudalen 8 - Eitem Rhif 5 Hafan Deg, y Rhyl – cytunodd y Cydlynydd Craffu i ganfod
a oedd taflen newydd yn hyrwyddo’r gwasanaeth wedi’i ddosbarthu ac i wirio ar
gynnydd gyda datblygiadau i’r aelodau ymweld â Gofal Iechyd Cefndy.
PENDERFYNWYD y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd ar 26 Medi 2019 fel cofnod cywir.

5

PERFFORMIAD YSGOLION A CHANLYNIADAU ARHOLIADAU L2 DROS DRO
[Nid oedd Pennaeth Addysg a Gwasanaethau Plant a swyddogion GwE wedi gallu
bod yn bresennol ar gyfer yr eitem hon oherwydd bod ganddynt gyfarfod gyda
Llywodraeth Cymru a chyflwynwyd ymddiheuriadau ar eu rhan.]
Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Addysg, Gwasanaethau Plant ac Ymgysylltu â’r
Cyhoedd adroddiad y Prif Reolwr Addysg (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ar
berfformiad ysgolion Sir Ddinbych a chanlyniadau arholiadau lefel 2. Roedd yr
adroddiad yn cynnwys perfformiad heb eu gwirio o ysgolion Sir Ddinbych a
chanlyniadau arholiadau allanol drafft yng Nghyfnod Allweddol 4, ynghyd â'r
ddarpariaeth o ganlyniadau drafft yn erbyn gwybodaeth a pherfformiad
cenedlaethol.
Yn ystod ei gyflwyniad ac mewn ymateb i bryderon y Pwyllgor ynghylch diffyg data
tebyg i graffu canlyniadau perfformiad, eglurodd yr Aelod Arweiniol bod yr
wybodaeth yn yr adroddiad a gasglwyd yn cydymffurfio gyda chanllaw cenedlaethol
ac yn adlewyrchu newidiadau diweddar o ran cofnodi data perfformiad. Cyfeiriodd
at y cyfathrebiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol
Cymru ac Estyn a oedd yn cynghori’n daer bod data cyfanredol a gwybodaeth yn
cael ei ddefnyddio wrth adrodd ar berfformiad ysgol. Wrth ddilyn y canllaw hwn, nid
oedd awdurdodau lleol yn rhannu data perfformiad ac felly roedd data’r adroddiad
yn gyfyngedig i’r wybodaeth sydd ar gael eisoes, a ddim yn cynnwys cymariaethau
gydag awdurdodau addysg lleol eraill. Yn ogystal, gan ystyried y mesurau CA4
interim newydd fel rhan o’r rhaglen diwygio addysg yng Nghymru, a gwahaniaethau
ar draws nifer o ddangosyddion (o ganlyniad i’r cofnod cyntaf yn cyfrif yn hytrach na
data canlyniad gorau), nid yw wedi bod yn bosibl cymharu ffigurau 2019 gyda
pherfformiad blaenorol.
Wrth ystyried y data perfformiad yn y dyfodol,
argymhellwyd i ystyried canlyniadau perfformiad dros dro gan y Pwyllgor ym mis
Medi 2020, a gwneud cymhariaeth â’r canlyniadau gwiriadwy y flwyddyn flaenorol
ym mis Chwefror 2021.

Wrth gofnodi negeseuon pennawd, cyfeiriodd yr Aelod Arweiniol i ostyngiadau bach
ond y cysondeb cyffredinol. Roedd Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Y Bendigaid
Edward Jones, sydd wedi’u lleoli yn ardaloedd ward mwyaf difreintiedig yng
Nghymru, wedi datblygu o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol a chyfeiriwyd at gyfarfod
Grŵp Monitro Safonau Ysgolion (SSMG) yn yr ysgol Crist y Gair newydd a’r
canlyniadau cadarnhaol a godwyd o hynny.
Yn ystod ei gyflwyniad i'r Pwyllgor, bu i’r Prif Reolwr Addysg 











gyfeirio at y trafodaethau blaenorol gyda’r Pwyllgor ar adrodd ar wybodaeth data
perfformiad a’r angen i graffu gyda chymaint o wybodaeth â phosibl i sicrhau
proses agored a thryloyw.
gadarnhau bod yr adroddiad yn cydymffurfio â’r canllawiau cenedlaethol ac
oherwydd y mesuryddion perfformiad ysgol newydd nid oedd modd cymharu’r
data gyda’r blynyddoedd blaenorol.
cyfeiriodd at y cwricwlwm newydd gyda'r prif ddangosydd o 5 TGAU ac roedd
ysgolion yn canolbwyntio ar sicrhau gwelliannau yn y maes hynny ynghyd â
darparu addysg eang a chytbwys i ddisgyblion.
egluro’r rheswm dros y mesur 9 wedi'i gapio bod y disgyblion gydag addysg
TGAU eang a chytbwys yn cael ei gapio i 9 pwnc gan gynnwys y pynciau craidd,
Saesneg a Mathemateg, gyda chyfleoedd gwell am sgoriau uwch.
cynigiwyd y dylai data perfformiad yn y dyfodol gynnwys taflen wybodaeth a
chanlyniadau arholiadau drafft ym mis Medi/ Hydref, gyda chyflwyniad ar y
canlyniadau gwiriadwy ym mis Chwefror ynghyd â data gwahardd a
phresenoldeb i ddarparu darlun cyffredinol o'r perfformiad.
dywedodd gan nad oedd data cymaradwy ffurfiol gydag awdurdodau lleol eraill,
roedd rhai wedi gweld gostyngiad cyffredinol ond bod Sir Ddinbych wedi gweld
gwelliant bychan – lle byddai awdurdodau lleol yn cyhoeddi eu canlyniadau
perfformiad gwiriadwy byddai modd mesur cymhariaeth perfformiad Sir
Ddinbych.
adrodd ar y defnydd o Brydau Ysgol am ddim (FSM) o ran perfformiad gyda
chanlyniadau Sir Ddinbych yn is na chyfartaledd Cymru, a disgrifiodd sut yr
oedd ysgolion wedi perfformio o fewn eu Grwpiau teulu FSM (bydd ffigurau
meincnod o FSM yn cael eu darparu ym mis Chwefror)o Roedd gan Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac Ysgol Y Bendigaid Edward Jones
dros 30% o FSM, roedd Ysgol Uwchradd y Rhyl wedi perfformio’n dda o
fewn eu grŵp a byddai’n annheg i gymharu'r ysgolion hynny gydag eraill yn
Sir Ddinbych, gan ystyried y lefelau o amddifadedd.
o mewn perthynas â’r ysgolion sy’n perfformio’n dda, Ysgol Brynhyfryd, Ysgol
y Santes Ffraid ac Ysgol Glan Clwyd yn yr un Grŵp FSM, ac Ysgol Glan
Clwyd yn perfformio orau ac Ysgol Brynhyfryd yn dangos gostyngiad bychan
yn y canlyniadau.
Roedd wedi cael ei gam-ganfod bod Ysgol y Santes Ffraid yn ysgol dethol
ond mewn gwirionedd nid oes, ac roedd yr ysgol wedi perfformio'n dda gyda
nifer uchel o ddisgyblion gydag anghenion addysgol arbennig.
o Mae Ysgol Uwchradd Prestatyn wedi dangos y gwelliant gorau.
nodwyd ym mhroffil archwiliadau ysgolion Estyn Sir Ddinbych 2018, gyda 6 o'r
10 ysgol a archwiliwyd yn cael dyfarniadau rhagorol, a dim yr un ysgol wedi'u
dyfarnu yn anfoddhaol – dim ond Ysgol Plas Cefndy oedd yr unig Uned Cyfeirio
Disgyblion i gael archwiliad rhagorol yng Nghymru, sydd yn gyflawniad gwych.





Roedd Ysgol Uwchradd Dinbych dan fesurau arbennig ond yn gwneud cynnydd
da ac roedd rhai gwelliannau mewn canlyniadau yr haf diwethaf, a gwelliannau
yn yr ansawdd o addysgu gyda chymorth dwys gan ysgolion a GwE - mae’r
ysgol yn debygol o ddod allan o'r mesurau arbennig yn 2020.
Roedd GwE wedi cyflawni adolygiad yn Ysgol Dinas Bran yr haf diwethaf ac
eto'n ddiweddar, a roedd yr ysgol yn gwneud cynnydd da, ac yn hanesyddol
wedi bod yn ysgol sydd yn perfformio'n dda.

Gan dderbyn yr eglurhad a roddwyd o ran y diffyg data cymharol, o ran cymharu
gydag awdurdodau lleol eraill ac yn erbyn data y blynyddoedd blaenorol, roedd y
Pwyllgor yn parhau i godi pryderon bod angen atebolrwydd a rhyw fath o ddata
ystadegol i alluogi craffu gwirioneddol o berfformiad ac i sicrhau yr addysg orau
bosibl i ddisgyblion. Trafododd yr Aelodau gwahanol agweddau o’r adroddiad
gyda'r Aelod Arweiniol a Phrif Reolwr Addysg a ymatebodd i’r cwestiynau a
sylwadau a godwyd fel a ganlyn 














eglurwyd yr effaith o gyfrif mynediad cyntaf, gan nodi wrth wneud arholiadau
mwy nag unwaith y gallai’r sgôr canlyniad orau gael ei gofnodi yn y blynyddoedd
blaenorol, ond ar gyfer eleni yn unig dim ond y sgôr cofnod cyntaf fyddai’n cael
ei gofnodi.
cadarnhawyd bod amlder a rheoleidd-dra cyfarfodydd rhwng yr awdurdod lleol a
GwE heb newid, a bod cynghorwyr arbenigol ar gael i'r ysgolion yn ddibynnol ar
yr angen a hyder yn y gwasanaeth a ddarperir.
amlygwyd y rôl o GwE fel gwasanaeth rhanbarthol gwella ysgolion a
gomisiynwyd gan Sir Ddinbych a phump awdurdodau lleol eraill i ddatblygu a
chodi safonau a darparu cymorth i welliannau ysgol, ac i rôl Estyn i asesu
ysgolion a darparu dyfarniadau yn y pum maes allweddol.
roedd yn dal yn bosibl i gymharu perfformiad yn erbyn cyfartaledd Cymru, a
chymharu data flwyddyn nesaf gyda'r un y flwyddyn flaenorol i ddyfarnu
perfformiad.
eglurodd bod PISA (Rhaglen Ryngwladol Asesu Myfyrwyr) yn astudiaeth byd
eang yn gwerthuso systemau addysgiadol a oedd yn brawf ar wahân a oedd yn
cael ei gynnal mewn sampl o ysgolion, lle nad oedd angen unrhyw adolygiad
ond roedd yr ysgolion wedi canolbwyntio ar sgiliau sydd eu hangen ar gyfer
PISA, a gobeithir y bydd gwelliant yn y canlyniadau hynny.
cynghorwyd bod holl ddisgyblion angen sefyll arholiad TGAU Iaith Saesneg a
bod opsiwn i wneud TGAU Saesneg Llenyddiaeth – yn flaenorol dim ond un o’r
ddau oedd yn cael eu cyfrif, ond nawr roedd mesur ar wahân ar gyfer pob un;
roedd gofyn i bob disgybl sefyll arholiad TGAU Mathemateg a bod rhifedd yn
bapur ar wahân.
eglurwyd pwrpas y gwahanol fyrddau a sefydlwyd i graffu perfformiad ysgol ac i
gadw cofnod o gynnydd gan gynnwys Byrddau Gwelliant Cyflymedig a Bwrdd
Safonau Ansawdd Lleol, ac adrodd ar gynllun peilot mewn dwy ysgol yn Sir
Ddinbych gyda'r bwriad o ddatblygu model cenedlaethol newydd.
galluogi ysgolion ddatblygu a chyflwyno'r cwricwlwm newydd, ni fyddai
archwiliadau Estyn yn cael eu cyflawni am ddeuddeg mis, fodd bynnag byddai
unrhyw ysgol mewn anhawster yn cael eu cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.
cadarnhawyd bod gan GwE ddata perfformiad ar gyfer awdurdodau lleol yng
ngogledd Cymru, ond nad oedd yr wybodaeth yn cael ei rannu rhwng yr












awdurdodau lleol er mwyn cydymffurfio â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru roedd yn bosibl y byddai'r gyfarwyddeb yn mynd ar ôl datblygu a sefydlu’r
cwricwlwm newydd.
ni fyddai’n realistig i gymharu data eleni i’r blynyddoedd blaenorol gan ystyried y
prif wahaniaethau wrth gofnodi data
gan ystyried y categoreiddio diweddar o’r wardiau y Rhyl fel yr ardaloedd mwyaf
difreintiedig yng Nghymru, cadarnhawyd y gellir defnyddio data Prydau Ysgol
Am Ddim fel cymorth ar gyfer cymharu ag ardaloedd o amddifadedd tebyg roedd Ysgol Uwchradd Y Rhyl wedi perfformio’n dda yn erbyn ysgolion o fewn y
grŵp teulu FSM gyda nodweddion tebyg; bu i Ysgol Y Bendigaid Edward Jones
berfformio’n is nag Ysgol Uwchradd Y Rhyl ond wedi cymharu’n foddhaol gydag
eraill mewn grŵp teulu. Gan ystyried Ysgol Crist y Gair newydd, roedd hyder y
bydd gwelliant pellach.
o ran lles disgyblion a bwlio, cadarnhawyd bod Estyn wedi ymgynghori â rhieni a
disgyblion fel rhan o'u proses archwiliad a roedd amryw brosesau mewn lle i
fynd i'r afael â'r meysydd hynny - nodwyd bod CAMHS (GWASANAETHAU
IECHYD MEDDWL PLANT A PHOBL IFANC) wedi bod gerbron y Pwyllgor
Craffu Partneriaethau a roedd yn broblem ar wahân i’r eitem dan ystyriaeth.
soniwyd am y berthynas waith cryf rhwng Ysgol Gwernant ac Ysgol Dinas Bran,
gydag Ysgol Dinas Bran yn awyddus i ddatblygu’r ffrwd Gymraeg, fodd bynnag
roedd rhwystredigaeth ynghylch â derbyniad addysg cyfrwng Cymraeg yn
gyffredinol yn yr ardal, sydd o ganlyniad i ddewis rhieni.
cyfeiriwyd at ddisgyblion a oedd yn cael eu haddysgu yn hytrach nag mewn
ysgolion (EOTAS) a hawliau’r rhieni – er bod y sefyllfa yn cael ei fonitro gan yr
awdurdod lleol, dim ond ychydig o reolaeth oedd ganddynt o ran hyn. Roedd y
disgyblion hynny wedi’u cynnwys yn y data perfformiad ond roedd y mwyafrif yn
annhebygol o gael L2+ a oedd yn dangos bod y disgyblion hynny yn llwyddo
ond ar lefel is na disgyblion ysgol - gellir ychwanegu data ychwanegol o ran hyn
yn yr adroddiad nesaf.
derbyniwyd y byddai’r effaith lawn o fuddsoddiad yn Ysgol Uwchradd Y Rhyl ac
Ysgol Crist y Gair newydd yn debygol o’i weld yng nghanlyniadau, fel y mae'r
disgyblion yn datblygu drwy'r ysgol at lefel TGAU mewn tua 5/6 mlynedd.

Ar ddiwedd y drafodaeth –
PENDERFYNWYD-
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(a)

Cydnabod yr wybodaeth a ddarparwyd ynghylch perfformiad a monitro
ysgolion Sir Ddinbych;

(b)

Cael adroddiad ar y canlyniadau arholiadau allanol gwiriadwy ym mis Ionawr
2020 i gynnwys data absenoliaeth a gwaharddiad, a

(c)

I gael data cymharol fel y mae ar gael yn y blynyddoedd yn y dyfodol o ran
canlyniadau perfformiad dros dro a gwiriadwy bob blwyddyn ym mis Medi a
Chwefror yn ôl eu trefn.

OSGOI DEFNYDDIO A LLEIHAU LEFELAU PLASTIG YN SWYDDFEYDD
CYNGOR SIR DDINBYCH

Cyflwynodd yr Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd yr adroddiad a
gynhyrchwyd gan y Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o Blastig yn dilyn yr Hysbysiad o
Gynnig (Gorffennaf 2018) i’r cyngor, lle penderfynwyd bod y Cyngor yn cefnogi
mewn egwyddor i leihau’r defnydd o blastig, ond yn gofyn a ellir ei gyfeirio i’r
Pwyllgor Craffu i’w hystyried yn fanwl ac i adrodd yn ôl i’r Cyngor.’
Soniodd y cynghorydd Emrys Wynne, Cadeirydd Grŵp Tasg a Gorffen Defnydd o
Blastig am waith y Grŵp, a’r ystyriaethau o ran sut i fodloni orau’r amcanion a nodir
gan y Cyngor. Cytunwyd i ganolbwyntio ar yr hyn sydd yn gyflawnadwy ac yn y
cam cyntaf i gael gwared ar blastig un tro lle bo’n bosib yn swyddfeydd cyngor Sir
Ddinbych. Parhaodd y Cynghorydd Wynne i gyflwyno canfyddiadau’r adroddiad ac
argymhellion/ cynllun gweithredu'r Grŵp, ac eglurodd sut y gallai’r cyngor osgoi a
lleihau ei ddefnydd o blastig yn ei swyddfeydd mewn modd ymarferol a
chynaliadwy, a gofynnodd i’r Pwyllgor am eu cefnogaeth i’r adroddiad hwn ac wrth
ei gyflwyno i'r Cyngor Sir ym mis Ionawr 2020.
Tynnwyd sylw’r Aelodau at y cynllun gweithredu arfaethedig a oedd yn cynnwys yr
effaith o weithredu’r camau hynny ac unrhyw arbedion a wneir o ganlyniad - fodd
bynnag, y gyriant oedd lleihau'r defnydd o blastig un tro yn hytrach na gwneud
arbedion. Parhaodd y Cynghorydd Wynne i egluro pob un o’r camau gweithredu fel
a ganlyn











stopio darparu cwpanau dŵr plastig ar gyfarpar oeri dŵr o fewn adeiladau’r
cyngor/
annog ailddefnyddio poteli dŵr i’w hail-lenwi mewn cyfarpar oeri dŵr.
cael gwared ar gyfarpar oeri dŵr yn gyfan gwbl
stopio darparu cwpanau mewn pwyntiau lluniaeth o fewn adeiladau'r cyngor
ymgyrch staff i ‘ddod â’ch cwpan eich hun’ i’r gwaith/swyddfa/ cyfarfodydd.
cael gwared ar orsafoedd lluniaeth yn gyfan gwbl o swyddfeydd y cyngor
lleihau darpariaeth o gynhwysydd llefrith plastig ‘jiggers’ mewn pwyntiau
lluniaeth/ tröydd plastig (ddim yn berthnasol) – tröydd pren
hyrwyddo newid mewn ymddygiad i staff y cyngor i naill ai osgoi neu leihau
defnyddio plastig
stopio prynu waled papur swyddfa plastig ledled pob gwasanaeth
cael gwared ar beiriannau gwerthu yn gyfan gwbl
trefnu ymgynghoriad gyda’r Fforwm Ysgol i herio ‘osgoi a lleihau plastig’ yn ein
swyddfeydd y cyngor

Gofynnwyd i’r Pwyllgor gefnogi parhad y Grŵp i edrych ac archwilio ymhellach yr
opsiynau i osgoi a lleihau plastig mewn ardaloedd eraill o'r Cyngor (gyda'r ffocws
nesaf ar arlwyo ysgol), ac i annog staff i edrych ar sut i osgoi neu leihau plastig o
fewn y Cyngor. Roedd gweddill yr adroddiad yn amlygu ffyrdd i leihau defnyddio
plastig. Yn olaf, diolchodd y Cynghorydd Wynne y Swyddog Cynllunio Strategol a
Pherfformiad am gynhyrchu’r adroddiad a chroesawodd aelod o'r cyhoedd a oedd
yn bresennol a oedd gan ddiddordeb yn yr amgylchedd, a oedd wedi mynychu
sgwrs ddiweddar yr oedd wedi ei roi mewn cyfarfod Cyfeillion y Ddaear.

Croesawodd y pwyllgor yr adroddiad a diolch i’r Grŵp am eu gwaith caled i
ddyfeisio ffyrdd o leihau a chael gwared ar ddefnyddio plastig, a chefnogi'n llawn eu
parhad i adnabod mesurau i gefnogi arferion mwy amgylcheddol.
Codwyd y pwyntiau canlynol yn ystod y drafodaeth a ddilynodd 
















Roedd y Pwyllgor yn awyddus i hyrwyddo'r gwaith da a gyflawnwyd ac wrth
annog arferion ecogyfeillgar, a nodwyd os bydd yr argymhellion yn cael eu
cymeradwyo gan y Cyngor yna bydd datganiad i’r wasg yn amserol; hefyd
dywedodd y Pwyllgor Craffu bod angen gwaith mwy cyffredinol i godi proffil y
pwyllgor craffu ac adnabod negeseuon a themâu allweddol o gyfarfodydd i
amlygu drwy swyddfa'r wasg a chyfryngau cymdeithasol.
cydnabu bod lleihad yn y defnydd o blastig ar draws yr awdurdod yn dasg fawr,
a felly cynigiwyd dull cynyddrannol gan y Grŵp er mwyn canolbwyntio ar
ardaloedd penodol, i ddechrau lle byddai’n rhagweld y bydd canlyniadau
uchafswm ac amserol yn gallu cael eu cyflawni, gan dderbyn hefyd y bydd rhai
meysydd yn anodd, angen eu hystyried ac yn fwy anodd ei ddelio; hyd yma y
maes nesaf arfaethedig i'w ystyried gan y Grŵp yw arlwyo ysgol.
gall lleihau/ cael gwared ar blastig mewn canolfannau hamdden (a fydd yn cael
ei reoli gan Hamdden Sir Ddinbych Cyf o fis Ebrill 2020 ymlaen) fod yn faes i’r
Grŵp ei ystyried ar gam hwyrach, ond os bydd unrhyw gyfnod lle mae gofyn i
gwmni newydd gydymffurfio â pholisïau’r cyngor, a felly bydd unrhyw
benderfyniad neu gyfarwyddyd yn y dyfodol yn berthnasol i'r cwmni newydd - yn
y cyfamser gobeithir y bydd y canolfannau hamdden yn gweithredu hyn wrth
aros am unrhyw bolisi ffurfiol.
roedd yr aelodau yn cefnogi’r argymhellion arfaethedig fel y nodir o fewn yr
adroddiad, ac yn defnyddio’r adran gyfathrebu i annog staff ac ymwelwyr i ddod
â’u cwpanau a byrbrydau eu hunain i’r swyddfa, a nodwyd bod Kathy Jones,
aelod cyfetholedig wedi awgrymu nodyn atgoffa 'dewch â'ch cwpan eich hun' ar
dudalen flaen y cyfarfodydd i annog yr arferiad hwn - nodwyd y bwriad oedd i
ddarparu cwpanau Tsieina i ymwelwyr.
ystyriwyd y defnydd o’r adran gyfathrebu fel ffordd allweddol o hyrwyddo a
hysbysebu arferion ecogyfeillgar ac i beidio â chefnogi’r defnydd o blastig o
fewn y cyngor ac yn y gymuned ehangach – gan amlygu’r diwylliant a dyheadau
Sir Ddinbych.
gwnaethpwyd gyfeiriad at anawsterau’r Grŵp Tasg a Gorffen i nodi’r meysydd
mwyaf priodol i ganolbwyntio, yn arbennig gan ystyried nad oes modd gwybod
faint o ddefnydd o blastig sydd gan adrannau eraill, sef y ffocws ar ddatrysiadau
sydyn ac effaith fwyaf, a’r dewis o’r maes arlwyo ysgol fel yr un nesaf i’w
ystyried.
nodwyd bod diwylliant y sefydliad yn ystyriaeth allweddol er mwyn ymgysylltu a
ffocysu staff, awgrymwyd efallai y bydd teilyngdod i geisio safbwyntiau/
syniadau staff yn ystod arfarniadau o ran lleihau plastig o fewn eu hadrannau,
neu i ddarparu adran o fewn adroddiadau yn nodi pa gamau gweithredu y mae
adrannau unigol yn eu cyflawni i leihau plastig.
nodwyd bod dyddiad anghywir o fis Chwefror 2019 wedi’i gofnodi ar dudalen 29
a dylid ei newid i fis Chwefror 2020 yn yr adroddiad i’r Cyngor.
yn dilyn gwahoddiad y Cadeirydd, bu i’r aelod o'r cyhoedd a oedd yn bresennol
gyfeirio at nifer o bobl sydd yn dod i swyddfeydd y cyngor gyda chwpanau coffi
plastig un tro gan siopau allanol, a theimlodd bod angen peidio â chefnogi hyn.




Cytunodd yr Aelodau y gallai’r agwedd hwn ei gynnwys o fewn yr ymgyrch
hyrwyddo staff arfaethedig i ‘ddod â’ch cwpan eich hun’ i’r gwaith/ swyddfa/
cyfarfodydd ac i annog peidio â dod â chwpan plastig un tro i'r adeilad.
cadarnhawyd y bydd ymgysylltiad â staff drwy nifer o sianeli a ddim drwy’r
undebau llafur yn unig.
cafwyd trafodaeth, er nid oedd yn perthyn yn uniongyrchol i’r adroddiad dan
ystyriaeth, o ran y ffordd orau i annog preswylwyr a’r cyhoedd i fabwysiadu
arferion ecogyfeillgar ac awgrymwyd y gellir cynnwys gwybodaeth gyda biliau
treth y cyngor i aelwydydd yn y sir - cysylltiadau â ffrydiau gwaith eraill y cyngor
mewn perthynas â’r amgylchedd, gan gynnwys lleihau allyriadau carbon ac
amlygwyd newid mewn hinsawdd a’r angen i ganolbwyntio ar ymgysylltiad
cyhoeddus gan gydnabod hefyd ymwneud cyfyngedig y Cyngor. Cytunwyd i
gynghori’r tîm cyfathrebu o ganlyniad y ddadl craffu a’r argymhelliad i’r Cyngor.

PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn argymell(a)

bod yr Argymhellion/ Cynllun Gweithredu arfaethedig (Atodiad 1 i’r
adroddiad) 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 ei weithredu o fewn y Cyngor.
bydd cyflawni’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.

(b)

Bod y Grŵp Tasg a Gorchwyl Defnydd o Blastig 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.

(c)

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

Ar y pwynt hwn (11.50am) cymerodd y cyfarfod egwyl am luniaeth.
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COD YMARFER PRIFFYRDD
Cyflwynodd Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd a’r Rheolwr Risg,
Priffyrdd ac Asedau y cod ymarfer Priffyrdd newydd ar gyfer safbwynt yr aelodau
cyn ei gyflwyno i’r Cabinet i’w fabwysiadu’n ffurfiol.
Cafodd yr Aelodau wybod bod dyletswydd statudol ar yr Awdurdod Priffyrdd i
gynnal a chadw’r rhwydwaith priffyrdd mabwysiedig, ond, i raddau, mae’r Awdurdod
yn rhydd i benderfynu at ba safon y mae’n ei gynnal a’i gadw. Rhoddwyd ychydig o
wybodaeth gefndir o ran cyfrifoldebau deddfwriaethol a roddir ar awdurdodau
priffyrdd a’r posibilrwydd am ymgyfreitha gan hawlwyr o ganlyniad i fethiant deallus
y Cyngor i gyflawni'r dyletswyddau hynny. Cynnal y rhwydwaith priffyrdd yn ddiogel
ac amddiffyn hawliau o’r fath, mae’r Cyngor wedi alinio ei arferion gyda Chod

Ymarfer Priffyrdd trwy’r diwydiant eang a oedd mewn lle yn 2005. Yn 2016
cynhyrchwyd Cod Ymarfer newydd gan y pwyllgor Cyswllt Ffyrdd y DU ar sail dull
math o asesiad risg ac, i gydnabod y cyllidebau sy’n gostwng yn caniatáu i
ganolbwyntio ar feysydd sydd a’r angen fwyaf. I alluogi dull mwy cyson ledled
Cymru, mae dogfen Cod Ymarfer ar y cyd wedi’i gynhyrchu gan yr awdurdodau
priffyrdd Cymru yn nodi’r isafswm safonau i bob awdurdod i weithio tuag atynt, ac
argymhellwyd yn dilyn craffu, bod y Pwyllgor yn defnyddio'r Cod Ymarfer newydd
i'w gyflwyno i'r Cabinet ac i'w fabwysiadu'n ffurfiol.
Yn ystod y drafodaeth, roedd yr aelodau yn gefnogol ar y cyfan o’r Cod Ymarfer
newydd a oedd yn nodi’n glir yr isafswm gofynion sydd ei angen a’r ymrwymiad yr
awdurdod i gynnal yn ddiogel y rhwydwaith priffyrdd yn y sir, a chymerwyd y cyfle i
drafod agweddau amrywiol o’r Cod Ymarfer newydd a’r gyfundrefn archwilio a
chynnal gyda’r Rheolwr Priffyrdd, Asedau a Risg.
Mewn ymateb i gwestiynau, dywedodd y Rheolwr Risg, Priffyrdd ac Asedau 












bydd cyllid yn cael ei dargedu yn y meysydd sydd â’r angen mwyaf i helpu i
ddarparu gwasanaeth effeithiol o fewn cyllidebau sydd ar gael i reoli risg mewn
ffordd sy’n effeithiol o ran cost.
yn ystod archwiliadau statudol, cafodd diffygion eu cofnodi gan yr archwilwyr ar
dabledi electronig o ran llawlyfr cofnodi diffygion archwiliadau priffyrdd
o ran diffygion a nodwyd drwy'r system CRM yr oedd y gwasanaeth yn ymlid,
dylai’r adroddiadau ddiffinio’n glir y diffygion a fyddai’n cael eu hasesu yn erbyn
y mesurau meini prawf dimensiynol i ganfod pa gamau gweithredu, os oes
unrhyw un, sydd ei angen - byddai'n ddefnyddiol pe bai adroddiadau yn
cynnwys ffotograffau o'r diffyg a allai ei gynnwys dan y system C360 CRM
newydd.
mae diffiniad o dwll yn y ffordd wedi’i ddiffinio’n amlwg yn y Cod Ymarfer yn y
telerau am ei ddimensiynau, a bydd y diffyg yn cael ei gategoreiddio’n unol â’r
lefelau hynny.
nid oedd y Cod Ymarfer yn berthnasol i waith ail-wynebu a oedd yn ffrwd gwaith
ar wahân.
mewn ymateb i bryderon ynghylch arfer o waith atgyweirio dros dro fel
rhagflaenydd i atgyweirio parhaol, byddai'r Cod Ymarfer newydd yn gosod yr
isafswm safonau er mwyn ffocysu cyllid ar sail yr angen a byddai'r tyllau yn y
ffordd yn cael eu llenwi mewn modd i gyflawni dyletswydd statudol y Cyngor;
roedd strategaethau eraill y Priffyrdd i fynd i'r afael â materion a godwyd o ran
cynlluniau ail-wynebu a gwaith cyweirio a oedd y tu allan i gylch gwaith y
ddogfen Cod Ymarfer newydd.
o ran pryderon dros waith penodol a gyflawnwyd gan gwmnïau cyfleustodau a
datblygwyr yn arwain at effaith niweidiol ar y priffyrdd, cadarnhawyd bod y
Cyngor yn cyflawni archwiliadau a chamau gweithredu yn cael eu cyflawni ond
ei fod yn fater ar wahân y tu allan i gylch gwaith yr eitem adroddiad cyfredol.
er y cydnabu pwysigrwydd o gyrbiau isel, nid oedd yn ofyniad statudol a felly
heb ei gynnwys o fewn y Cod Ymarfer.
mae isafswm amlder o gael gwared ar chwyn a chlirio rigol wedi eu cynnwys fel
cynnal a chadw cynlluniedig yn y Cod Ymarfer, a bod amseru cyflawni’r
gweithgareddau hynny yn hanfodol i sicrhau effeithiolrwydd gorau – gan ystyried
y byddai’r Cyngor yn cael eu cyfyngu gan y ddogfen, roedd yn bwysig cynnwys






ychydig o hyblygrwydd a’r isafswm safonau ar gyfer gweithgareddau yn cael eu
rhagori os yw’n cael eu cyflawni.
nid oedd sôn penodol o glirio ffosydd ond roedd cyfeiriad at glirio rhwystrau o
lwybr dŵr fel rhan o gynnal a chadw cynlluniedig cylchol, a bod hyblygrwydd o
ran cyflawni gweithgareddau eraill.
cadarnhawyd bod y Cod Ymarfer yn perthyn i’r archwiliad statudol o’r priffyrdd
gyda chynllun o archwiliadau i amrywio mathau ac amlder, ac o ran gofynion
cymhwysedd, roedd llawlyfr wedi’i gynhyrchu ar gyfer pob arolygydd a bydd
hyfforddiant cymhwysedd yn ei ddilyn.
a thra byddai'n rhy feichus adrodd yn ôl ar y categori diffygion drwy'r system
C360, roedd camau yn cael eu cymryd i sicrhau y darparwyd ymateb i bob
problem a godir drwy'r system; gan godi ymwybyddiaeth o’r categorïau diffyg y
gellir eu cyflawni drwy gyhoeddiad ar wefan y Cyngor.

Oherwydd cyfyngiadau amser a'r nifer o faterion priffyrdd a godwyd nad oedd yn
perthyn yn uniongyrchol i’r eitem Cod Ymarfer newydd, gofynnwyd i’r aelodau i
drafod y materion hyn yn uniongyrchol â’r Rheolwr Priffyrdd, Risg ac Asedau y tu
allan i’r cyfarfod.
Ar ddiwedd y drafodaeth:PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn (a)

argymell y Cod Ymarfer (Atodiad B o’r adroddiad) newydd i’r Cabinet i’w
fabwysiadu’n ffurfiol er mwyn gallu cymhwyso’r safonau cynnal a chadw yn
Sir Ddinbych, ac fel y gall y Cyngor ddefnyddio’r Cod Ymarfer mewn
amddiffyniad i honiadau yn erbyn yr awdurdod.

(b)

yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall a chymryd yr Asesiad o’r Effaith ar
Lesiant i ystyriaeth (Atodiad A o’r adroddiad) fel rhan o'i benderfyniad.

Ar y pwynt hwn (12.15 p.m.) Cafodd y pwyllgor ei oedi ar gyfer egwyl cinio ac
ailddechreuodd y cyfarfod am 1.10pm.
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ADRODDIAD PERFFORMIAD Y CYNLLUN CORFFORAETHOL CHWARTER 2,
2019 I 2020
Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol yr adroddiad gan
egluro’r defnydd o’r fformat templed hygyrchedd newydd ac esgeulustod dilynol y
fflagiau statws ROYG. Roedd yr adroddiad yn adolygu cynnydd y Cyngor ar
ddiwedd chwarter 2 2019/20 i ddarparu’r Cynllun Corfforaethol.
Tai.
Gwerthuswyd y Pwyllgor am y digonedd o weithgaredd ar y flaenoriaeth Tai
(tudalen 96) gan gynnwys:



tai newydd yn cael eu darparu drwy adnewyddu ac addasu hen dŷ gydag
amlfeddiannaeth yn 40 Brighton Road;
cais cynllunio ar gyfer datblygu 22 tŷ Passivhaus (rhad iawn ar ynni) yn
Ninbych a



69 eiddo gwag yn cael eu dychwelyd i gael eu defnyddio.

Roedd yr adolygiad cyfran wedi nodi gofyniad gwaith pellach ymysg anghenion pobl
ifanc. Roedd y Bwrdd Tai a Phobl Ifanc wedi creu cynllun gweithredu ar
ganlyniadau asesu newidiol a bydd yn adrodd yn ôl yn chwarter 3.
Clymu Cymunedau.
Gan gyfeirio ar y tabl mesur chwarterol yn cymharu 5 pwynt data (tudalen 103),
eglurwyd bod y nodyn statws ‘Ddim yn berthnasol’ fel arfer oherwydd y diffyg data
(mesur newydd) neu ddata a fyddai'n amhriodol i ddosrannu targed iddo.
Cymunedau Cryf.
Adroddwyd ffigurau y flwyddyn hyd yma, bod cynnydd o 17.9% mewn dioddefwyr
camdriniaeth domestig a ailadroddir. Er bod gostyngiad dros Ogledd Cymru ar y
cyfan, roedd cynnydd mwy yn Sir Ddinbych a Chonwy. Nodwyd bod y ffigurau a
adroddwyd yn eithaf hwyr oherwydd proses y Llysoedd.
Ymddengys bod y gefnogaeth i ofalwyr wedi gostwng yn sylweddol o’i gymharu â’r
un adeg y llynedd. Yn dilyn sgyrsiau gyda Phennaeth Gwasanaeth, deallir mai’r
rheswm am y gostyngiad hwn oedd problem gyda chasglu data, a mae’r
Gwasanaeth yn edrych i geisio ei ddatrys yn awr.”
Yr Amgylchedd
Roedd y mwyafrif o’r data ynghylch â’r flaenoriaeth hon wedi’i gofnodi’n flynyddol,
roedd y mwyafrif o brosiectau o fewn y targed gan gynnwys:




lleihau allyriadau carbon;
lansio coridor natur (Prosiect ENRaW) ar draws Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a
Chonwy a
lleihau defnydd y Cyngor o blastig.

Pobl Ifanc.
Bydd y mesur cyrhaeddiad newydd sydd yn canolbwyntio’n lleol ar ganran
disgyblion sydd yn cyflawni trothwy lefel 2+ yn cael ei adrodd yn chwarter 3 ar ôl
dilysu’r data.
Gan ymateb i gwestiynau’r Pwyllgor, dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a
Chynllunio Strategol:





roedd yr Arolwg Preswylwyr yn ceisio ymatebion gan trawstoriad eang o
breswylwyr Sir Ddinbych, gan ei hyrwyddo ar-lein, mewn llyfrgelloedd,
siopau un alwad a derbynfeydd y cyngor;
mae’r ffigurau yn adlewyrchu tai wedi’u cwblhau ac yn dueddol o fod yn
ddyledus o flwyddyn.
Rhagwelwyd y byddai symud ymlaen ar raddfa’r cynnydd yn cynyddu’n
gyflym:
mynegodd yr aelodau eu rhwystredigaeth gyda chyflymder cyflwyno hwn
mewn ardaloedd gwledig, ond bydd swydd newydd, yn cael ei gynnal gan
Wrecsam a’i ddynodi i Sir Ddinbych, a gobeithir y gwelir gwelliannau yn y sir,
a



bydd prosiect newydd yn hyfforddi staff y gwasanaeth sy’n ymwneud ag
ymwelwyr i adnabod cam-drin domestig yn y gymuned.

PENDERFYNWYD i gytuno ar gynnwys yr Adroddiad Perfformiad Cynllun
Corfforaethol Drafft Chwarter 2, 2019 tan 2020.
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ADOLYGIAD O’R GOFRESTR RISG GORFFORAETHOL, MEDI 2019
Cyflwynodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol yr adroddiad ar
Gofrestr Risg Corfforaethol i’r Pwyllgor (a ddosbarthwyd ymlaen llaw) ar ran y
Swyddog Perfformiad a Chynllunio Strategol.
Ynghlwm â'r adroddiad roedd atodiad 2 yn rhestru’r newidiadau craidd. Roedd mwy
o newidiadau na’r arfer oherwydd y newidiadau i strwythurau gwasanaeth a
phortffolios aelod arweiniol.
Yn ogystal, roedd dau risg newydd:
I.
00043 – Risg nad oes gan y Cyngor y cyllid na'r adnoddau i fodloni ei
oblygiadau statudol dan Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) a Deddf
Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018 a
II. 00044 – risg o Glefyd Coed Ynn (ADB) yn Sir Ddinbych a fyddai’n arwain at
amhariad difrifol, effeithiau ar gyllidebau, risg i seilwaith a chynnydd posibl o
farwolaethau ac anafiadau.
Dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a Chynllunio Strategol wrth y Pwyllgor y
bydd y Canllaw Rheoli Risg yn cynnwys canllaw ar Awch am Risg, gan amlygu’r prif
newidiadau i’r Aelodau sydd o fewn y ddogfen, beth mae hyn yn ei olygu i
ddadansoddi risg, a’r datganiadau awch a gytunwyd gan uwch reolwyr a’r Cabinet.
Mynegodd yr Aelodau Craffu gymeradwyaeth o'r dull a datganiadau Awch am Risg.
O hyn ymlaen, o’r adroddiad fis Chwefror, bydd Atodiad II yn cynnwys colofn
newydd yn manylu’r Risgiau Corfforaethol yn erbyn Datganiad Awch am Risg y
Cyngor – lefel o risg sydd wedi’i baratoi i oddef neu dderbyn fel Cyngor i ymlid yn yr
hirdymor, amcanion strategol.
Gan ymateb i gwestiynau’r Aelodau, dywedodd yr Arweinydd Tîm Perfformiad a
Chynllunio Strategol:
 ceisiwyd canllaw gan Ymgynghorydd Risg Strategol yr Awdurdod - Zurich
Insurance Ltd;
 o ran diogelwch digidol, mae TGCh yn sicrhau diogelwch orau fel Awdurdod
achrededig;
 byddai’r System Lleoliad Ddaearyddol yr Awdurdod yn nodi os byddai coed
Ynn a all eu heffeithio ar eiddo Cyngor Sir Ddinbych a
 Roedd Llywodraeth Cymru yn honni y byddai goblygiadau ALN yn niwtral o
ran cost a ni fydd cyllid ychwanegol yn cael ei ddarparu.
Gofynnodd y Cynghorydd Martyn Holland os byddai modd ystyried i incwm posib
gael ei gynhyrchu drwy gael gwared ar unrhyw goed ynn cwympedig y mae’r
Cyngor yn eu perchen a’u gwerthu fel coed tân.

PENDERFYNWYD: - Ar ôl ystyried y newidiadau i’r Gofrestr Risg Corfforaethol, ac
yn ddarostyngedig i ddarpariaeth y wybodaeth uchod, i dderbyn fersiwn diwygiedig
o’r gofrestr.
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RHAGLEN WAITH CRAFFU
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a gylchredwyd ymlaen llaw) yn gofyn i’r
Aelodau adolygu rhaglen waith y Pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf ar
faterion perthnasol. Atgoffwyd yr Aelodau y dylai’r ffurflen cynnig ar gyfer y rhaglen
gwaith i'r dyfodol craffu (atodiad 2) ei llenwi ar gyfer y Grŵp Cadeiryddion ac Isgadeiryddion Craffu i’w hadolygu a’u dyrannu.
Cynhelir y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Craffu Perfformiad ar 30 Ionawr 2020.
Cytunwyd ar y diwygiadau canlynol:
 symud y Rheolwr Perthynas Cwsmer ar gyfer y cyfarfod ar 19 Mawrth 2020
a
 Gohirio’r Cynllun Teithio Cynaliadwy Drafft tan 16 Gorffennaf 2020.
Dywedodd y Cydlynydd Craffu wrth y Pwyllgor bod yr Arweinydd Tîm Rheoli
Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd yn y cyfarfod blaenorol o Gadeiryddion ac Isgadeiryddion Craffu wedi gofyn os gellir ar ddiwedd pob cyfarfod o'r pwyllgor craffu,
amlygu'r prif bwyntiau/negeseuon o ddiddordeb ar gyfer y tîm Cyfathrebu a
Marchnata i amlygu hyn ar gyfryngau cymdeithasol. Cytunwyd i dreialu’r syniad ar
gyfer ychydig o gyfarfodydd.
Cynigiodd y Pwyllgor i adolygu’r pwynt osgoi a lleihau plastig yn swyddfeydd
Cyngor Sir Ddinbych, a mai hyn yw’r brif neges o’r cyfarfod hwnnw.
Yn dilyn ailstrwythuro gwasanaeth diweddar a sefydlu Hamdden Sir Ddinbych Cyf,
gofynnwyd i’r pwyllgor adolygu eu cwota o gynrychiolwyr Herio gwasanaeth.
Enwebwyd y Cynghorydd Arwel Roberts i gynrychioli’r Pwyllgor ar yr Her
Gwasanaeth - Gwasanaethau Cefn Gwlad, Gwarchod Y Cyhoedd a Chynllunio.
Roedd pob cynrychioliad arall yn aros yr un fath.
Cynghorwyd y Pwyllgor bod y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu wedi
penodi’r Cynghorydd Huw Williams fel y Cadeirydd Craffu i wasanaethau ar y
Bwrdd Llywodraethu Strategol Hamdden Sir Ddinbych Cyf.
PENDERFYNWYD: - yn amodol ar yr uchod, y dylid cymeradwyo’r Rhaglen Gwaith
i'r Dyfodol.

11

ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGOR
Roedd y Cynghorydd Arwel Roberts wedi mynychu'r Grŵp Monitro Safonau
Ysgolion (SSMG) ar gyfer yr Ysgol Crist y Gair newydd yn y Rhyl. Er yr her o faint
cynyddol yr ysgol, rhoddodd adborth cadarnhaol ar y Pennaeth newydd a'r ysgol,
gan grŵp o ddisgyblion.

Bu i’r Cynghorydd Ellie Chard fynychu cyfarfod DDMG ar gyfer Ysgol y Santes
Ffraid a roedd yn ddiddorol iawn. Roedd wedi synnu ar y nifer o blant gydag
Anghenion Addysg Arbennig (30%) a rhai sy’n cael cinio ysgol am ddim (7%).
PENDERFYNWYD y dylid nodi’r adborth.
Daeth y cyfarfod i ben am 14:35.

