
 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y Cyfarfod 12 Mawrth 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 Tony Ward: Pennaeth Priffyrdd, Cyfleusterau a 

Gwasanaethau Amgylcheddol 

Teitl Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol: Archwiliad o gymryd 

camau i ddiwygio trefniadau casglu gwastraff, gan 

gefnogi’r amcan llesiant i gyflawni amgylchedd deniadol ac 

wedi ei warchod – Cyngor Sir Ddinbych  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 mae’n rhaid i 

Archwilydd Cyffredinol Cymru archwilio cyrff cyhoeddus i asesu i ba raddau maent 

wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth a) pennu nodau lles; 

a b) cymryd camau i’w cyrraedd. Fel rhan o’r gwaith hwn mae Swyddfa Archwilio 

Cymru wedi cyhoeddi adroddiad yn nodi canfyddiadau’r archwiliad o’r camau y mae’r 

Cyngor yn eu cymryd i ddiwygio trefniadau casglu gwastraff cartref. Mae'r adroddiad 

hwn yn Atodiad I.  

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

2.1. I ddarparu gwybodaeth am adroddiad gan Swyddfa Archwilio Cymru ar y camau y 

mae’r Cyngor yn eu cymryd i ddiwygio’r casgliadau gwastraff cartref a chydymffurfio 

ag egwyddor datblygu cynaliadwy a phum nod lles Deddf Llesiant Cenedlaethau'r 

Dyfodol Cymru. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried canfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru ac yn cadarnhau 

ei fod yn fodlon ar ymateb y Cyngor i’r cyfleoedd a awgrymir yn yr adroddiad ar gyfer 

gwella.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Daw Swyddfa Archwilio Cymru i’r casgliad: “Mae’r Cyngor wedi dechrau cymhwyso’r 

egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu’r cam ac wrth weithredu i’w gyflawni. 



 
 

Fodd bynnag, mae cyfleoedd i wreiddio’r pum ffordd o weithio ymhellach yn ei 

brosesau penderfynu a chynllunio.”  

4.2. O ran canfyddiadau’r archwiliad manylach mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi dod i’r 

casgliad canlynol:  

 “Mae cynlluniau’r Cyngor ar gyfer newidiadau i’r gwasanaeth gwastraff yn 

seiliedig ar ddealltwriaeth gadarn am y cyd-destun lleol a chenedlaethol ac yn 

awr mae angen iddo sicrhau ei fod yn datblygu strategaeth wastraff fwy hirdymor 

ar gyfer y cyfnod y tu hwnt i gyflwyno’r gwasanaeth newydd yn 2021 sy’n gyson â 

strategaethau newydd gan Lywodraeth Cymru sy’n dod i’r amlwg.” 

 Mae’r Cyngor yn glir ynglŷn â’r hyn y mae’n ceisio’i atal o ganlyniad i newidiadau 

i’w drefniadau gwastraff ac ailgylchu, ond mae’n dal wrthi’n datblygu ei gynlluniau 

i wreiddio rhai o’r newidiadau mewn ymddygiad sy’n angenrheidiol i roi cymorth i 

gyflwyno’r’ model newydd a datblygu cynllun gwireddu manteision ar gyfer y 

gwasanaeth newydd”.  

 “Mae’r Cyngor yn deall manteision ehangach posibl y Cam hwn, ond nid yw’r 

manteision wedi’u diffinio’n dda o fewn cynlluniau gweithredol gwasanaethau 

eraill y Cyngor eto.” 

 Mae gan y Cyngor rai mentrau cydweithio sydd wedi hen ennill eu plwyf ac mae 

wedi adnabod cyfleoedd pellach fel rhan o gyflawni’r Cam hwn. Fodd bynnag, fe 

allai wneud mwy i asesu effeithiolrwydd trefniadau nad yw’r Cyngor yn eu 

cyllido’n uniongyrchol, er enghraifft cydweithio gyda’r trydydd sector neu ar lefel 

gymunedol.“  

 “Mae’r Cyngor wedi cynnwys trigolion lleol wrth wneud newidiadau i 

wasanaethau gwastraff; fodd bynnag, mae’n cydnabod yr angen am ymgysylltu a 

gydgysylltir ac a dargedir yn fwy cyn y newidiadau i wasanaethau.” 

4.3. Mewn ymateb i ganfyddiadau Swyddfa Archwilio Cymru mewn perthynas â’r pum 

ffordd o weithio, mae’r Cyngor wedi datblygu’r camau gweithredu posibl canlynol:  

i. Hirdymor  

 Datblygu strategaeth a chynllun cyflawni ehangach ar gyfer gwastraff sy’n 

cwmpasu’r gwasanaeth gwastraff yn ei gyfanrwydd, ac yn cysylltu â 

strategaeth Llywodraeth Cymru  

 Datblygu strategaeth gyfathrebu hirdymor y tu hwnt i 2021  

 Datblygu Cynllun Gwireddu Manteision sy’n cael ei dracio yn ystod y broses 

o roi’r prosiect ar waith a’r tu hwnt i hynny  

ii. Atal  

 Ailstrwythuro swyddogaethau cefn swyddfa i ategu’r newid yn y gwasanaeth 

gan newid i weithio ar sail ardaloedd i optimeiddio cydweithio ac ymgysylltu  



 
 

 Mesur safonau gwasanaeth sylfaen er mwyn deall sut mae’r newidiadau yn 

effeithio ar hyn 

 Mabwysiadu’r defnydd o normio cymdeithasol yn fwy eang mewn 

hyfforddiant a negeseuon a phwniadau a arweinir gan gymunedau, a hynny 

wedi’i wreiddio yn ein strategaeth newid ymddygiad  

iii. Integreiddio  

 Sicrhau bod camau gweithredu’n cael eu cynnwys yng nghynlluniau 

gweithredu’r gwasanaethau perthnasol (camau gweithredu ar y cyd)  

 Y Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu i weithio gyda gwasanaethau eraill yn 

y Cyngor i adnabod a dwyn manteision ychwanegol i ddinasyddion a 

chyflogeion Sir Ddinbych a’r Cyngor o ganlyniad i’r newidiadau i’r model 

casglu gwastraff ac i sicrhau bod prosiectau’n cael eu cofnodi a’u monitro 

trwy broses cynllunio busnes y Cyngor lle bo’n briodol (yn gysylltiedig â’r 

Cynllun Gwireddu Manteision) 

iv. Cydweithio  

 Sicrhau bod unrhyw drefniant ffurfiol yn y dyfodol gyda sefydliadau’r trydydd 

sector a grwpiau cymunedol yn cael eu cydnabod trwy Gytundeb Lefel 

Gwasanaeth y cytunwyd arno  

v. Cynnwys 

 Cyfathrebu wedi’i dargedu’n fwy gyda grwpiau dynodedig a 

mecanweithiau/sianeli a fydd yn cael eu defnyddio a’u mesur, gyda golwg ar 

oleuo gweithgareddau cyfathrebu yn y dyfodol  

 Ystyried datblygu hyrwyddwyr cymunedol, yn enwedig mewn ardaloedd 

megis Gorllewin y Rhyl, lle mae ymgysylltu â'r gymuned a chyfranogiad 

cymunedol yn aml yn gryn her  

 Cartrefi a lleoliadau anodd eu cyrraedd/sy’n gryn her – cael dealltwriaeth trwy 

grŵp ffocws i helpu i ddylunio a darparu gwasanaethau  

 Rhoi’r cynllun ymgysylltu ar waith unwaith y bydd yr amser yn iawn  

 Defnyddio ‘porth ymgysylltu’ i gynnwys/hyrwyddo’r newid i’r gwasanaeth  

 Creu cyfleoedd hygyrch yng nghanol trefi ac ardaloedd eraill â nifer fawr o 

ymwelwyr i ymgysylltu â phreswylwyr lleol i hyrwyddo newidiadau mewn 

ymddygiad sy’n ffafrio ailgylchu a newidiadau i’r gwasanaeth yn y dyfodol  

 Drwy’r rhaglen Eco-sgolion (Cadwch Gymru'n Daclus), datblygu dulliau 

dysgu rhaeadrol i sicrhau bod negeseuon a chyfarwyddiadau cywir yn 

cyrraedd ein haelwydydd  

 Defnyddio offer ar y rhyngrwyd a’r cyfryngau cymdeithasol e.e. PlayBuzz i 

egluro beth ellir ac na ellir ei ailgylchu – defnyddio ysgolion i helpu i 

hyrwyddo’r wefan  



 
 

 Cynnwys athrawon trwy dalu am staff cyflenwi/staff wrth gefn, i ddatblygu 

deunydd addysgol sy’n atgyfnerthu negeseuon ailgylchu ar gyfer Cyngor Sir 

Ddinbych 

 Parhau i ddathlu gwaith ysgolion a grwpiau lleol a’u hannog i rannu arfer 

gorau ymysg ei gilydd trwy wobrau blynyddol  

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.  

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

wasanaethau eraill? 

6.1. Mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru yn ymwneud â gweithgareddau presennol 

y Cyngor, neu weithgareddau sydd eisoes wedi’u cynnwys yn y gyllideb fel rhan o’r 

prosiect i newid y ffordd rydym ni’n rheoli gwastraff cartref. Mae’n bosibl y bydd y 

cyfleoedd ar gyfer gwella, a nodwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, yn arwain at 

gostau ychwanegol ond, yn dibynnu ar y raddfa y mae’r Cyngor yn penderfynu eu 

gweithredu, y bwriad yw gweithio o fewn y cyllidebau a’r adnoddau presennol. 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r 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 ar weithgareddau presennol y Cyngor, cyfleoedd 

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 brosiect newydd a ddatblygir o 

ganlyniad i’r adroddiad hwn yn cael ei asesu o ran ei effaith. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u 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 a’r Aelod 

Arweiniol.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Mae’r Cyngor wedi buddsoddi £1.4 miliwn fel rhan o broses gyllidebol 2020/21 i’r 

gwasanaeth gwastraff er mwyn cydnabod y pwysau yn y maes hwn. Rydym ni’n 

gobeithio y bydd y model newydd, pan fydd yn cael ei roi ar waith, yn arwain at 

arbedion effeithlonrwydd. Fodd bynnag, nid ydym ni wedi gwneud unrhyw dybiaeth 



 
 

ynglŷn â hyn yn y Cynllun Ariannol Tymor Canolig. Mae’n braf clywed bod y 

gwasanaeth yn cydnabod yr angen i geisio cynnwys unrhyw bwysau yn y dyfodol o 

fewn yr adnoddau presennol ond rydym ni hefyd yn cydnabod y risgiau sydd 

ynghlwm wrth hyn. 

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

wneud i’w lleihau? 

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

gwella a nodir yn adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 

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


