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Adroddiad i’r: Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r 
Amgylchedd  

 
Dyddiad yr Adroddiad:  1 Mehefin 2021 
 
Swyddog Arweiniol: Tony Ward, Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol 
 
Awdur yr Adroddiad:  Tara Dumas, Rheolwr Gwasanaeth Gwastraff ac 
Ailgylchu 
 
Teitl: Cyflwyno ffioedd ar gyfer darparu cynwysyddion gwastraff ac 

ailgylchu: Penderfyniad Dirprwyedig Aelod Arweiniol  
 

 

 
1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae ar y Cyngor angen i'r Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu leihau ei gyllidebau 
refeniw blynyddol.  Cyflwynwyd y syniad o arbed £40,000 drwy adfer costau llawn y 
ddarpariaeth biniau olwynion yn ystod y broses o osod cyllideb 2021/22, a byddai 
hynny’n cael ei gyflawni drwy godi tâl am gynwysyddion gwastraff domestig newydd 
ac ychwanegol.  Cynigir gweithredu’r newid hwn cyn gynted ag y bydd hynny’n 
ymarferol (yn debygol o fod yng nghanol Gorffennaf 2021) er mwyn i’r Gwasanaeth 
gyflawni’r arbedion y cytunwyd arnynt.  

Mae Adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd (1990) yn galluogi awdurdod lleol i 
ddiffinio’r math o fin y dylid ei ddefnyddio i gyflwyno gwastraff domestig, ac i ofyn i’r 
preswylydd dalu am y bin.  Nid oes raid i breswylwyr nad oes ganddynt fin ar eu cyfer 
eu hunain yn unig (h.y. os ydynt yn rhannu cyfleusterau cymunol) dalu am y biniau, 
ond mae’n rhaid i’r biniau gael eu darparu gan gwmni rheoli’r eiddo, y datblygwr, y 
landlord neu’r darparwr tai, a gellir adfer y gost hon gan y preswylwyr drwy dâl 
gwasanaeth. 

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

Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r ffioedd arfaethedig a’r polisi codi tâl am finiau 
newydd er mwyn cefnogi’r gwaith o weithredu’r ffioedd, ac mae’n ceisio 
cymeradwyaeth ar gyfer mabwysiadu’r ffioedd a amlinellir yn Atodiad 1, a’r polisi 
cefnogi a amlinellir yn Atodiad 2. Mae’r sefyllfa bresennol, lle nad yw Cyngor Sir 
Ddinbych yn codi tâl am finiau newydd, eisoes yn rhoi pwysau ariannol ar y Cyngor.  
Rhagwelir y bydd y pwysau yma'n cynyddu £35,000 y flwyddyn os na fabwysiedir y 
polisi hwn oherwydd yr ymchwydd yn y galw am gynwysyddion ychwanegol a 
newydd, wrth i bobl dreulio mwy o amser gartref a chynhyrchu mwy o wastraff.   

3.  Beth yw’r Argymhellion? 
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I. Bod Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r Amgylchedd yn cymeradwyo 
cyflwyno Atodlen Codi Tâl am Gynwysyddion Gwastraff (gweler Atodiad 1) a’i 
bod yn cael ei gweithredu ar unwaith. 

II. Bod Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r Amgylchedd yn cymeradwyo’r 
Polisi Codi Tâl am Finiau newydd a’i fod yn cael ei weithredu ar unwaith 
(gweler Atodiad 2). 

III. Bod Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r Amgylchedd yn nodi canlyniad yr 
Asesiad o’r Effaith ar Les (gweler Adran 7 ac Atodiad 3). 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Cefndir Cyffredinol 

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn darparu’r holl finiau gwastraff domestig yn rhad ac am 
ddim i aelwydydd a chwmnïau rheoli eiddo / landlordiaid, a Landlordiaid 
Cymdeithasol Cofrestredig.  O dan Adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd 1990, mae 
gan y Cyngor hawl i godi tâl am ddanfon a darparu pob cynhwysydd gwastraff.   

Mae’r galw wedi cynyddu’n fawr iawn ers dechrau pandemig COVID-19, yn enwedig 
y galw am finiau glas.  Cynghorir preswylwyr i roi unrhyw ddeunyddiau ychwanegol 
sydd angen eu hailgylchu mewn twb neu flwch cardfwrdd nesaf at eu bin glas, ond 
byddai’n well gan lawer o breswylwyr gael ail fin glas.  Mae’r cynnig hwn yn galluogi'r 
rheini sydd angen cyflwyno mwy o ddeunyddiau i'w hailgychu'n rheolaidd i brynu bin 
ychwanegol petai'n well ganddynt wneud hynny, yn hytrach na chyflwyno deunyddiau 
ychwanegol i'w hailgychu mewn blwch cardfwrdd neu gynhwysydd addas arall.  

Bydd cyflwyno ffioedd hefyd yn annog preswylwyr i gymryd mwy o ofal o'u biniau a'u 
dychwelyd i'w heiddo'n fuan ar ôl y casgliadau.  Rydym yn aml yn clirio biniau sydd 
wedi’u gadael ar ôl ar balmentydd mewn ardaloedd dwysedd uchel sydd wedi’u llygru 
â’r mathau anghywir o sbwriel.  Mae hi’n rhy hawdd i aelwydydd archebu bin newydd 
am ddim a gadael eu hen un.  Y mae galw anghymesur o uchel am finiau newydd yn 
y sir, o gymharu â siroedd eraill sy'n codi tâl am finiau newydd. 

4.2  Biniau dwy olwyn 

Rhwng misoedd Gorffennaf a Medi 2020, derbyniodd y Cyngor dros 1,000 o 
geisiadau am finiau glas, du a gwyrdd, a 152 o geisiadau am setiau o finiau ar gyfer 
aelwydydd newydd.  Nid oes gan bawb sy’n gwneud cais am y biniau hawl i'r capasiti 
ychwanegol, a gwrthodir rhai o’r ceisiadau hyn.  Fodd bynnag, yn hanesyddol, mae 
pob cais am finiau newydd wedi bod yn cael ei gymeradwyo. 

Y dyraniad cyllidebol cyfredol ar gyfer darparu cynwysyddion dwy olwyn yw £30,000 
y flwyddyn (nid yw hyn yn cynnwys y costau danfon), ac mae’r gyllideb hon yn dod o 
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dan bwysau cynyddol, yn enwedig ers dechrau’r pandemig, gan fod mwy o wastraff 
yn cael ei gynhyrchu gartref. 

Yn seiliedig ar y galw presennol, byddai darparu biniau glas a du i gartrefi newydd 
(a’r rheini sy’n symud tŷ i rywle lle nad oes cynwysyddion ar hyn o bryd) yn costio 
£20,000 y flwyddyn, a’r costau danfon, i’r Cyngor. 

Hefyd, rydym wedi derbyn tua 300 o geisiadau am finiau glas rhwng mis Gorffennaf a 
mis Medi 2020. Byddai darparu biniau glas newydd neu ychwanegol i aelwydydd ar y 
gyfradd alw gyfredol yn costio dros £20,000 y flwyddyn, a'r costau danfon, i'r Cyngor. 

Derbyniwyd dros 500 o geisiadau am finiau du newydd neu ychwanegol hefyd.  Ar 
hyn o bryd rydym yn unedu’r biniau 240 litr yr ydym wedi eu prynu ar gyfer y model 
gweithredu gwastraff newydd er mwyn eu darparu i’r aelwydydd hynny y mae 
ganddynt hawl i gapasiti ychwanegol neu hawl i fin newydd am ddim gan fod yr hen 
fin wedi ei golli neu ei ddifrodi.  Amcangyfrifir bod cost y galw hwn yn £15,000 y 
flwyddyn. 

Dros y 12 mis diwethaf, mae cynnydd sylweddol wedi bod yn y galw am y 
gwasanaeth gwastraff gardd a’r ceisiadau am ail fin.  Mae hyn wedi arwain at bwysau 
cyllidebol ar brynu biniau, gan fod y bin yn cael ei roi yn rhad ac am ddim gyda'r 
tanysgrifiad ar hyn o bryd.  Cynigir y bydd pob tanysgrifiwr newydd yn gorfod prynu 
eu biniau yn ogystal â thanysgrifio i’r gwasanaeth yn y dyfodol.  Mae hyn yn diogelu’r 
Cyngor rhag colli incwm pe na bai tanysgrifwyr yn adnewyddu’r gwasanaeth, neu pe 
baent yn symud o’r ardal.  Mae pwysau ychwanegol wedi bod ar gostau prynu biniau 
– tua £20,000 hyd yn hyn eleni – a rhagwelir y bydd hynny’n parhau o dan bolisi o 
beidio â chodi tâl. 

4.3  Biniau pedair olwyn ar gyfer storfeydd biniau cymunedol ar dir preifat 

Hyd yn hyn, mae’r biniau mawr (660l i 1280l) wedi bod yn cael eu darparu yn rhad ac 
am ddim i gwmnïau rheoli eiddo, datblygwyr, Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
a landlordiaid preifat.   

Yn seiliedig ar y ffioedd prydlesu arfaethedig yn Atodiad 1, byddai’r incwm posibl yn 
tua £25,000 y flwyddyn.  Fodd bynnag, bydd yn bosibl prynu’r cynwysyddion hyn gan 
y Cyngor, felly mae’r targed incwm wedi ei leihau er mwyn adlewyrchu’r ffaith na 
fyddai cymaint o bobl yn dewis yr opsiwn prydlesu.  Bydd y mathau o gynwysyddion 
yn cael eu newid yn ystod y 24 mis nesaf fel rhan o’r model gweithredu gwastraff 
newydd, a bydd cwsmeriaid yn cael gwybod am hyn.  Cynigir y bydd costau prydlesu 
cynwysyddion ailgylchu newydd yn cael eu sybsideiddio yn ystod tair blynedd gyntaf 
y model gweithredu gwastraff newydd fel na fydd y gost i'r asiantwyr rheoli yn 
cynyddu, ar y cyfan, o ganlyniad i’r newid yn y gwasanaeth a’r symud i ddefnyddio 
gwasanaeth ailgylchu lle mae’r deunyddiau’n cael eu gwahanu. 

4.4 Cefnogi’r Polisi Codi Tâl am Finiau 
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Mae’r Polisi Codi Tâl am Finiau wedi ei atodi i’r adroddiad hwn (Atodiad 2).  Mae’n 
angenrheidiol mabwysiadu polisi codi tâl am finiau er mwyn sicrhau: 

• Bod y Cyngor yn gweithredu’r ffioedd mewn modd teg a chyson 

• Bod y Cyngor yn ei gwneud yn glir pa ffioedd sy’n weithredol, a phryd 

• Bod camau gorfodi priodol yn cael eu cymryd yn erbyn aelwydydd unigol neu 
asiantwyr rheoli nad ydynt yn cydymffurfio â’r polisi 

• Bod fframwaith yn cael ei nodi er mwyn ymateb i apeliadau neu gŵynion ffurfiol 

4.5  Gwasanaeth Atgyweirio Biniau 

Fel rhan o’r cynllun hwn, mae’r Cyngor yn bwriadu dechrau gwasanaeth atgyweirio 
biniau yn ystod 2021/22. Dylai hyn arwain at finiau’n cael eu defnyddio am gyfnodau 
hwy, ac atal gwastraff diangen.  Bydd hyn hefyd yn darparu opsiwn rhatach na 
phrynu bin newydd, os yw'n bosibl atgyweirio'r llall. 

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

 Bydd y polisi codi tâl am finiau yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu gwasanaeth 
effeithlon fydd yn cael ei reoli’n dda. Bydd yr incwm a grëir yn cynorthwyo i ddiogelu 
gwasanaethau pwysicaf y Cyngor.  Dylai’r polisi gymell yr ymddygiad cywir ac annog 
preswylwyr i ofalu am eu biniau, gan leihau colled, dwyn a difrod, ac yn y pen draw 
bydd hynny'n galluogi biniau i gael eu defnyddio am gyfnodau hirach, gan leihau faint 
o ddeunyddiau crai a ddefnyddir er mwyn eu cynhyrchu. 

5.1 Os na fyddant wedi’u nodi ar restr o osodiadau a ffitiadau, mae prynwyr tai yn cael eu 
cynghori i gyd-gytuno bod set gyfan o gynwysyddion gwastraff yn cael eu gadael yn yr 
eiddo fel rhan o’r amodau gwerthu, er mai’r Cyngor sy’n berchen ar y cynwysyddion 
hynny, er mwyn osgoi gorfod talu’r cyngor i ddarparu a chludo cynwysyddion newydd. 

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

 Bydd angen i’r tîm Cyfathrebu gynorthwyo’r gwasanaeth i baratoi’r holl ddeunyddiau 
cyfathrebu, yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer y wefan a’r cyfryngau cymdeithasol. 

Ar y dechrau, gallai’r galw ar y ganolfan cyswllt cwsmeriaid gynyddu wrth i 
gwsmeriaid gwyno am y ffioedd newydd.  Fodd bynnag, bydd y polisi’n annog y 
preswylwyr hynny i gymryd mwy o ofal o'u biniau, a dylai'r galw am finiau newydd 
ddisgyn yn y tymor canolig a'r tymor hirach. 

 Bydd y ffioedd yn effeithio ar wasanaethau tai y Cyngor, lle maent yn rheoli 
ardaloedd storio biniau cymunedol gan y byddant yn gyfrifol am y ffioedd prydlesu.  
Bydd ganddynt opsiwn o brynu’r biniau, os bydd cyllid grant/cyfalaf ar gael. 

 Bydd angen gweithio gyda thîm C360 er mwyn datblygu’r ffurflenni cais newydd. 
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Ar y cyfan, disgwylir gwneud arbedion refeniw o £40,000. Hefyd, oherwydd galw 
cynyddol, amcangyfrifir y byddir yn osgoi costau o £35,000 o 2021/22 ymlaen. 

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

Mae asesiad o’r effaith ar les wedi’i gynnal (gweler Atodiad 3). 

Cymru sy’n fwy cyfartal: Bydd aelwydydd incwm isel yn gallu talu am finiau mewn 
rhandaliadau.  Cydnabyddir y gallai rhai preswylwyr ofyn am fin llai gan fod y bin 
sydd ganddynt wedi mynd yn rhy drwm iddynt ei symud yn ddiogel.  Caiff unrhyw 
breswylydd sy’n gymwys i gael casgliadau â chymorth amnewid eu bin am un llai yn 
rhad ac am ddim os bydd hynny’n golygu y gallant barhau i gyflwyno eu bin heb 
gymorth.   

Cymru o Gymunedau Cydlynus: Drwy annog perchnogaeth biniau, a lleihau’r nifer o 
finiau sy’n cael eu gadael ar ôl neu eu gadael allan ar dir cyhoeddus, byddwn yn creu 
amgylchedd lleol glanach, mwy deniadol a mwy diogel. 

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

Cyflwynwyd y cynnig i godi tâl am finiau i Fwrdd y Gyllideb, ac fe’i cymeradwywyd 
ganddo, cyn ffurfio rhan o’r pecyn cynigion arbedion a gyflwynwyd i Weithdy Aelodau 
fel rhan o'r broses o osod cyllideb y Cyngor ar gyfer 2021/22. 9. Datganiad y Prif 
Swyddog Cyllid  

Steve Gadd i gwblau’r nodyn: yn dilyn y broses ddiweddaraf o osod cyllideb, mae’r 
gyllideb wastraff bellach yn cynnwys targed incwm o £40K ar gyfer y ffioedd newydd.  

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

 Mae Atodiad 5 yn rhoi manylion y risgiau a sut y cânt eu lliniaru.  Mae yna 5 prif risg.  
Ar ôl y lliniaru, mae tair o’r risgiau’n wyrdd, ac mae dwy yn parhau’n felyn.  Mae’r brif 
risg yn ymwneud â’r gwrthwynebiad i’r newidiadau sy’n debygol o ddod gan breswylwyr 
a chwmnïau rheoli eiddo.  Mae Atodiad 5 yn rhoi manylion y Cwestiynau Cyffredin yr 
ydym yn debygol o’u cael gan ystod o fudd-ddeiliaid, a’r ymatebion yr awgrymir y dylid 
eu defnyddio. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran 46 Deddf Diogelu'r Amgylchedd (1990). 

O dan gynllun dirprwyo Cyngor Sir Ddinbych, mae gan Bennaeth y Gwasanaeth y grym 
i weithredu’r ffioedd newydd.  Fodd bynnag, gan fod y ffioedd newydd yn debygol o 
fod yn ddadleuol, gofynnwyd i Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a'r Amgylchedd 
hefyd i adolygu'r cynnig a gwneud Penderfyniad Dirprwyedig Aelod Arweiniol.   


