
 

 

 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod 10 Medi 2020 

Aelod / Swyddog Arweiniol Y Cyng. Brian Jones: Aelod Arweiniol Gwastraff, 

Cludiant a’r Amgylchedd/Tony Ward: Pennaeth 

Priffyrdd, Cyfleusterau a Gwasanaethau Amgylcheddol 

Awdur yr adroddiad Tony Ward/Tara Dumas, Rheolwr Gwastraff ac 

Ailgylchu 

Teitl Proses gaffael ar gyfer contract newydd i reoli ein 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud â chynnig i ddechrau ar broses gaffael ar y cyd â 

Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) i reoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y 

Cartref (CAGC) yn y ddwy sir. 

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

2.1. Galluogi’r Aelodau i gyflawni eu rôl graffu trwy archwilio a rhoi adborth ar y cynnig.  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn cefnogi’r egwyddor o gydweithio â CBSC i gaffael contract ar y cyd 

i reoli CAGC yn y ddwy sir, gan gynnwys y cynnig i unoli polisïau ein CAGC ac i 

daliadau cyson gael eu gosod ar draws bob safle ar gyfer eitemau penodol nad ydynt 

yn wastraff y cartref.  

3.2. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 

Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae’r ddau Gyngor angen caffael contractau newydd i reoli eu CAGC yn ystod y 

flwyddyn ariannol hon.  Mae trafodaethau anffurfiol wedi’u cynnal rhwng Penaethiaid 

Gwasanaeth, Rheolwyr Gwastraff ac Aelodau Arweiniol y ddau Gyngor o ran 

manteision posib’ cydweithio ar y gwaith.  

4.2. Mae sawl mantais debygol o drefnu i gydweithio â CBSC ar fater CAGC, gan 

gynnwys: 



 

 Manteision economaidd oherwydd arbedion maint, gan gynnwys mwy o 

ddiddordeb mewn tendro o’r sector gwastraff preifat. 

 Dull sy’n gyson ag awdurdod cyfagos; 

 Cyfleoedd trawsffiniol rhwng y siroedd, i drigolion allu defnyddio eu canolfan 

ailgylchu agosaf, pa bynnag sir y mae hi ynddi; a 

 Cyfleoedd i hyn fod yn gam cyntaf tuag at ddull cydweithredol ehangach posib’ i 

reoli’r CAGC.  Byddai ehangu’r trefniant ar draws Gogledd Cymru yn y dyfodol yn 

debygol o arwain at fanteision ariannol eraill ac yn galluogi defnydd trawsffiniol ar 

draws fwy o ardaloedd awdurdodau lleol, a fyddai o fantais fawr i drigolion.  

 Gwneud y mwyaf o ddargyfeirio gwastraff a chyfran arall o incwm trwy addasu 

model gweithredu’r siop ailddefnyddio sydd eisoes yn gweithio’n llwyddiannus ar 

un o safleoedd CAGC Conwy. 

4.3. Er y gallai hwn ymddangos i fod yn gynnig eithaf cyffredin ac annadleuol, byddai’n 

golygu bod angen un set o bolisïau i ddefnyddio CAGC ar draws y ddwy sir, a hefyd 

angen taliadau cyson ar draws bob safle ar gyfer eitemau o wastraff nad ydynt o’r 

cartref, fel gwastraff DIY/adeiladu. Mae Conwy wedi bod yn codi am wastraff nad yw 

o’r cartref yn llwyddiannus ers 2017/18, ac felly nid ydynt yn barod i newid hynny.  

Rydyn ni hefyd yn teimlo y byddai’n fuddiol (i’r Cyngor ac i drigolion) i ni gyflwyno 

taliadau am wastraff nad ydyw o’r cartref sy’n dod i’r CAGC, ond cydnabyddir bod yr 

elfen hon o’r cynnig yn debygol o ddenu ymateb negyddol gan y trigolion.  

4.4. Mae gennym ni gyfrifoldeb statudol i ddarparu CAGC i alluogi trigolion i gael gwared 

â gwastraff o’r cartref am ddim.  Fodd bynnag, mae nifer o fathau o wastraff yn cael 

eu cyfrif fel rhai nad ydynt o’r cartref, ac nid oes rhwymedigaeth ar y Cyngor i 

dderbyn y mathau hyn o wastraff am ddim.  Mae caniatâd i ni godi ar drigolion am 

gael gwared â nhw.  Byddai cydweithio fel hyn felly’n golygu y byddai Cyngor Sir 

Ddinbych (CSDd) yn cyflwyno taliadau rhesymol am ddeunyddiau penodol nad ydynt 

o’r cartref, a fyddai’n talu costau uchel cludo, trin a chael gwared â’r deunyddiau hyn.  

Byddai hyn yn dal i fod yn ffordd i drigolion gael gwared â’r gwastraff am bris 

rhesymol yn hytrach na llogi sgip breifat.  

4.5. Y mathau o ddeunyddiau a fyddai’n debygol o gael eu heffeithio o gyflwyno tâl 

rhesymol am gael gwared â nhw fyddai:  

 Teiars  

 Asbestos  

 Byrddau plastr  

 Pridd, rwbel a gwastraff adeiladu (gan gynnwys gwastraff ‘DIY’ e.e. celfi ystafell 

ymolchi ac unedau cegin)  

 Cynwysyddion nwy  

4.6. Fel enghraifft, ar gyfer deunydd caled, rwbel a gwastraff DIY/adeiladu, mae Conwy ar 

hyn o bryd yn codi £2 y bag neu £20 y trelar.  Mae bag yn golygu’r un maint â bag 

bach plastig tywod neu gerrig mân o siopau DIY arferol (neu debyg) sy’n gallu cael 



 

eu codi’n ddiogel gan un person.  Mae trelar yn cael ei ddiffinio fel trelar bach arferol 

ag un echel, gydag uchafswm llwyth o tua 750kg.  

4.7. Mae ein polisi cyfredol ni eisoes yn dweud nad yw pethau fel rwbel adeiladu, brics, 

teils na phridd yn cyfrif fel gwastraff domestig (hyd yn oed os ydynt yn dod o'r 

cartref), ac nid oes rhwymedigaeth arnom i dderbyn y rhain yn ein safleoedd.  Mae’n 

mynd yn ei flaen i ddweud ein bod ni’n derbyn cyfeintiau bach, ond dim mwy na 3 

bag ar bob ymweliad, ac y dylai trigolion logi sip gan gwmni trwyddedig os oes arnynt 

angen cael gwared â mwy o’r mathau hyn o wastraff.  Byddai’r cynnig felly’n rhoi 

dewis arall i drigolion ar wahân i logi sgip gan gwmni, a byddai’n caniatáu iddynt 

ddod â gwastraff o’r fath i’n CAGC am dâl rhesymol (a fyddai’n llawer rhatach na llogi 

sgip).  

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1. Mae’r cynigion yn cefnogi Blaenoriaeth Gorfforaethol “yr Amgylchedd” trwy wneud 

darpariaeth gwasanaethau ailgylchu i drigolion Sir Ddinbych yn gadarn (trwy wneud y 

mwyaf o’u heffeithlonrwydd a’u hargaeledd) a rhoi cyfleoedd i fwy o eitemau dieisiau 

gael eu hailddefnyddio (dargyfeirio gwastraff), gan gefnogi economi gylchol. 

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

wasanaethau eraill? 

6.1. Nid oes unrhyw effaith sylweddol ar wasanaethau eraill.  Byddai’r cynnig yn cyfrannu 

at wneud yr arbediad a oedd eisoes wedi’i gytuno yn rhan o gyllideb 2020/21, h.y. 

cynnydd o £100,000 mewn incwm o adolygu taliadau gwastraff. Mae hwn yn 

arbediad net o’r gost o ddarparu cymorth swyddog troseddau amgylcheddol 

ychwanegol (cyfwerth â 0.6 o swydd lawn-amser) ar gyfer gwaith parhaus o atal ac 

ymchwilio i droseddau sy’n ymwneud â gwastraff. 

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

7.1. Ar y cyfan mae caffael gwasanaethau’n gydweithredol a’u hunoli’n cael effaith bositif 

ar yr Amcanion Lles, gan ddarparu cyfleoedd i wella profiad cwsmeriaid trwy roi 

mynediad at fwy o gyfleusterau, gwella’r isadeiledd ailddefnyddio gwastraff, gwneud 

y mwyaf o fuddion cymunedol a chael arbedion maint ac ymagwedd sy’n dibynnu’n 

fwy ar ddata/tystiolaeth o ddarparu ein gwasanaeth trwy ddefnyddio system archebu 

sy’n cael ei threialu ar hyn o bryd.  Bydd angen diweddaru’r asesiad o’r effaith ar les 

ar ôl i’r polisïau a strwythurau codi tâl gael eu cytuno rhwng y ddau Gyngor ac ar ôl 

ymgynghori â budd-ddeiliaid priodol o ran agweddau penodol ar ddarparu’r 

gwasanaeth (e.e. y sector elusennol ynglŷn â mynediad at gyfleusterau, sefydliadau 

ailddefnyddio o ran mynediad at eitemau dieisiau a gweithredu cyfleusterau 

ailddefnyddio ar y safle).  



 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

8.1. Fel y nodir yn 4.1., mae trafodaethau anffurfiol wedi’u cynnal rhwng Penaethiaid 

Gwasanaeth, Rheolwyr Gwastraff ac Aelodau Arweiniol CSDd a CBSC, ac roedd 

pawb o blaid bwrw ymlaen â’r cynnig hwn.  Mae’r cynnig hefyd wedi cael ei drafod 

mewn cyfarfod Cabinet anffurfiol (28 Gorffennaf 2020) a chyfarfod Arweinwyr 

Grwpiau (29 Gorffennaf 2020). 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Mae’r cynnig i gydweithio â Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gaffael contract ar y 

cyd i reoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn cael ei gefnogi. Mae’r 

gwasanaeth gwastraff yn ei gyfanrwydd dan bwysau ariannol difrifol ac mae’r Cyngor 

wedi gorfod cydnabod pwysau ariannol sylweddol yn y blynyddoedd diweddar (£1.4 

miliwn yn 2020/21).  Mae croeso mawr i arbedion effeithlonrwydd mae modd eu 

gwneud wrth ehangu’r gwasanaeth.     

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i’w 

lleihau? 

10.1. Mae risg y byddai’r prosiect hwn yn arwain at adborth negyddol gan y cyhoedd a 

sylw negyddol yn y wasg, gan ein bod yn disgwyl i bobl ganolbwyntio ar y cynnig i 

CSDd ddechrau codi tâl am wastraff nad yw’n wastraff cartref.  Gallwn geisio lliniaru’r 

risg hon trwy drafod â chymunedau ac egluro bod y taliadau mewn gwirionedd ar 

gyfer gwasanaeth newydd nad ydym ni’n ei ddarparu ar hyn o bryd, h.y. bod y 

taliadau er mwyn i ni allu darparu opsiwn arall ar wahân i logi sgip i drigolion am bris 

rhesymol ar gyfer cyfeintiau mwy o wastraff nad yw’n wastraff y cartref.  Mae angen i 

ni fod yn eglur nad ydym ni ar hyn o bryd yn derbyn unrhyw beth yn fwy na 

chyfeintiau bach iawn o wastraff o’r math hwnnw yn ein CAGC, felly mae hwn yn 

wasanaeth ychwanegol i drigolion.  Rydyn ni hefyd angen canolbwyntio ar y bwriad i 

ganiatáu defnydd trawsffiniol rhwng y ddwy sir, gan y byddai hyn o fudd mawr i nifer 

o drigolion Conwy a Sir Ddinbych.  

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Mae pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â materion a nodir yn yr 

adroddiad hwn yn unol ag: 

 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000;  

 Adran 7.4 yng Nghyfansoddiad y Cyngor 

 

 


