
 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod 23 Ionawr 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol: Y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol 

Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd / Tony Ward, 

Pennaeth Priffyrdd, Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Amgylcheddol  

Awdur yr Adroddiad Wayne Hope, Rheolwr Perygl Llifogydd 

Teitl Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 

mewn perthynas â Rheoli Perygl Llifogydd yn Sir 

Ddinbych 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1  Ym mis Hydref 2018 dechreuodd Swyddfa Archwilio Cymru archwiliad i weld i ba 

raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy, 

y saith nod lles a’r pum ffordd o weithio a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015. Cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Cymru adroddiad ar ei 

chanfyddiadau ym mis Mehefin 2019.  

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

2.1  I ddarparu gwybodaeth ynglŷn ag adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 

ddull y Cyngor mewn perthynas â rheoli perygl llifogydd ac a yw’r Cyngor yn 

cydymffurfio ag egwyddor datblygu cynaliadwy a 5 nod lles Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1  Bod y Pwyllgor yn ystyried ac yn gwneud sylwadau ar ganfyddiadau archwiliad 

Swyddfa Archwilio Cymru, yn arbennig, ymateb y Cyngor i’r cyfleoedd 

awgrymedig ar gyfer gwella a nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru, dan y teitl “Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol: Archwiliad o ‘waith i leihau nifer y tai sydd mewn perygl o lifogydd yn Sir 

Ddinbych - Cyngor Sir Ddinbych” ar gael yn Atodiad 1.  



 
 

4.2 Yn y cyflwyniad i’r adroddiad mae Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi bod y 

Cyngor “yn cymryd camau addawol i weithredu yn unol â’r egwyddor datblygu 

cynaliadwy wrth gymryd camau i leihau’r perygl o lifogydd ond mae angen iddo 

ystyried ei gamau nesaf er mwyn ymwreiddio egwyddorion Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ymhellach.” 

4.3 Mae’r adroddiad yn cynnwys adroddiad cryno, adroddiad manwl ac atodiad. 

Mae’r adroddiad cryno a’r atodiad yn hunan-eglurhaol ac ni fyddant yn cael eu 

hystyried ymhellach yn yr adroddiad hwn. Trafodir cynnwys yr adroddiad manwl 

isod.  

4.4 Mae Rhan 1 yr adroddiad yn cofnodi canfyddiadau’r archwiliad, gan gynnwys yr 

hyn yr oedd Swyddfa Archwilio Cymru yn chwilio amdano, canfyddiadau Swyddfa 

Archwilio Cymru a’r cyfleodd ar gyfer gwella a nodwyd. Roedd yr archwiliad yn 

ystyried holl weithgareddau’r Cyngor mewn perthynas â ‘gwaith i leihau nifer y 

tai sydd mewn perygl o lifogydd yn Sir Ddinbych’ yng nghyd-destun y pum ffordd 

o weithio a nodir yn y Ddeddf Llesiant. Mae’r ffaith bod Swyddfa Archwilio Cymru 

wedi canfod cryfderau ymhob gweithgaredd yn galonogol.  

4.5 Mae Rhan 2 yr adroddiad manwl yn nodi ymateb y Cyngor i’r cyfleoedd 

awgrymedig ar gyfer gwella ar ffurf tabl. Mae'r holl gyfleoedd ar gyfer gwella a 

nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru wedi derbyn sylw yn ymateb y Cyngor. 

Mae’r ymatebion i’r camau gweithredu wedi’u mynegi gan Swyddfa Archwilio 

Cymru yn defnyddio gwybodaeth a ddarparwyd gan y Cyngor yn hytrach nag 

ailgynhyrchu ymateb y Cyngor air-am-air. Er hynny, bydd yr holl gyfleoedd ar 

gyfer gwella a nodwyd yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn cael eu 

hymgorffori yng ngweithgareddau’r Cyngor.  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y 

Blaenoriaethau Corfforaethol? 

5.1  Un o flaenoriaethau corfforaethol y Cyngor ar gyfer 2017-2022 yw darparu 

amgylchedd deniadol sydd wedi’i amddiffyn, gan gefnogi lles a ffyniant 

economaidd. Un o’r mesurau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol i alluogi hyn yw 

lleihau nifer y tai sydd mewn perygl o lifogydd yn Sir Ddinbych. Mae adroddiad 

Swyddfa Archwilio Cymru wedi nodi nifer o gyfleoedd ar gyfer gwella’r ffordd y 

mae’r Cyngor yn gweithredu’r mesur hwn. 

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn 

effeithio ar wasanaethau eraill? 

6.1  Mae a wnelo adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru â gweithgareddau presennol 

y Cyngor. Mae’n bosibl y bydd y cyfleoedd ar gyfer gwella, a nodwyd gan 

Swyddfa Archwilio Cymru, yn arwain at gostau ychwanegol ond, wedi dweud 



 
 

hynny, fe allant hefyd arwain at arbedion. Er hynny, mae’r newidiadau o ran cost 

yn debygol o fod yn fach iawn. 

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

7.1  Nid oes angen asesu’r effaith ar les oherwydd bod yr adroddiad hwn yn ymwneud 

â sylwadau Swyddfa Archwilio Cymru am weithgareddau presennol y Cyngor a 

chyfleoedd awgrymedig ar gyfer gwella, ac ymateb y Cyngor i’r sylwadau hynny. 

Nid yw’r adroddiad hwn, yn benodol, yn argymell bod y Cyngor yn newid ei 

weithgareddau na’r ffordd y caent eu rhoi ar waith. Bydd unrhyw weithgaredd 

newydd a ddatblygir o ganlyniad i’r adroddiad hwn yn cael ei asesu o ran ei 

effaith. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi eu cynnal gyda Chraffu 

ac eraill? 

8.1  Cyflwyniad yr adroddiad hwn yw’r cyfle cyntaf i ymgynghori â’r Pwyllgor Craffu 

Cymunedau. Wrth gynnal yr archwiliad ymgynghorodd Swyddfa Archwilio Cymru 

â swyddogion y Cyngor, gan gynnwys aelodau o’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 

Ymgynghorwyd hefyd â swyddogion Isadran Ynni, Dŵr a Llifogydd Llywodraeth 

Cymru. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1  Amherthnasol.  

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau nhw? 

10.1  Mae risg i enw da’r Cyngor (isel) os penderfynir diystyru’r cyfleoedd ar gyfer 

gwella a nodir yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Deddf Amddiffyn y Glannau 1949 

Deddf Draenio Tir 1991 

Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 

Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

Mae Adran 7 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi pwerau Craffu o ran y mater hwn. 

 


