
 

 

Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

Dyddiad y cyfarfod  27 Hydref 2022 

Aelod / Swyddog Arweiniol  Cyng. Barry Mellor: Aelod Arweiniol Gwastraff,  

Cludiant a’r Amgylchedd / Andy Clark: Pennaeth 

Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol Dros 

Dro / Jamie Lees: Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu 

Dros dro. 

Awdur yr adroddiad  Tara Dumas (Rheolwr Gwastraff ac Ailgylchu) 

Teitl Diweddariad ar Ddarpariaeth Contract 

Gwasanaethau Gorfodi Amgylcheddol, a 

ddarparwyd gan ‘District Enforcement Limited’ 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Ym mis Hydref 2019, dyfarnodd y Cyngor gontract dwy flynedd (ynghyd ag 

estyniad o flwyddyn) ar gyfer patrolau gorfodi amgylcheddol i ‘District 

Enforcement’ (DE). 

1.2. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad i’r Aelodau ar gynnydd y trefniant hwn 

drwy gontract allanol ar ddiwedd cyfnod y contract, ac mae’n manylu ar y 

trefniadau yn y dyfodol ar gyfer darpariaeth barhaus y gwasanaethau hyn ar 

draws ardal Sir Ddinbych, gan amlygu’r risgiau i’r trefniant hwn drwy gontract 

allanol a sut mae’r risgiau hynny yn cael eu rheoli. 

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

2.1. Er mwyn darparu gwybodaeth ynghylch statws presennol a chyfeiriad 

arfaethedig y Gwasanaeth Gorfodi Amgylcheddol yn y dyfodol, a'r 

swyddogaethau ehangach sy'n ymwneud ag atal niwed amgylcheddol lefel isel. 

2.2. Rhoi cyfle i'r Aelodau adolygu a gwneud sylwadau ar yr adroddiad penderfyniad 

dirprwyedig drafft sy'n cynnig nifer o newidiadau i swm y Rhybudd Cosb 

Benodedig, sy'n ymwneud ag ystod o droseddau amgylcheddol.  

  



 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod yr Aelodau yn: 

3.1. ystyried y wybodaeth yn yr adroddiad, gan gynnwys yr amrywiad Contract sy'n 

ymestyn y trefniant allanol presennol gyda DE tan 9 Hydref 2024, a rhoi 

sylwadau yn unol â hynny; a 

3.2. ystyried a chymeradwyo’r adroddiad penderfyniad dirprwyedig “Adolygiad o 

symiau dirwyon rhybudd cosb benodedig Cyngor Sir Ddinbych ar gyfer 

troseddau amgylcheddol” fel y gall y Cyngor barhau i ddarparu patrolau gorfodi 

amgylcheddol trwy drefniant cost niwtral (mae Atodiad I yn cyfeirio at hyn). 

 

4. Manylion yr adroddiad 

4.1. Cefndir 

Mae darparwr y gwasanaeth yn darparu patrolau gan swyddogion Gorfodi 

Amgylcheddol ledled y sir (tir mynediad cyhoeddus) er mwyn codi ymwybyddiaeth 

a chyhoeddi Rhybuddion Cosb Benodedig (RhCB) ar gyfer troseddau 

amgylcheddol lefel isel. Mae mwyafrif y troseddau yn ymwneud â thaflu sbwriel a 

thorri Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus Sir Ddinbych (Rheoli Cŵn).  Maent 

hefyd yn rhoi Rhybuddion Cosb Benodedig am droseddau amgylcheddol eraill 

gan gynnwys gosod posteri'n anghyfreithlon a graffiti a gorfodi deddfwriaeth ddi-

fwg. Mae’r darparwr gwasanaeth hefyd yn gyfrifol am ystod o gymorth cefn 

swyddfa mewn perthynas â Chosbau Penodedig, gan gynnwys rheoli cyfraddau 

taliadau a pharatoi ffeiliau achos ar gyfer erlyniadau posibl (am beidio â thalu 

Rhybuddion Cosb Benodedig a cherdded i ffwrdd heb dderbyn y ddirwy) Mae 

hefyd yn ofynnol iddynt fod yn bwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cwynion a sylwadau 

gan y cyhoedd. 

 

4.2. Gwerth y contract: 

Mae gwerth y contract ymhell o dan drothwy Rheoliadau Contractau Consesiwn 2016.  

Nid yw'r Cyngor yn gwneud unrhyw daliad i'r contractwr ac mae'r Contractwr yn cadw'r 

holl incwm o'r Rhybuddion Cosb Benodedig. Mae cyfraddau talu ar hyn o bryd yn 85%.  

Mae unrhyw ddyfarniad a sicrheir drwy ddirwyon sydd heb eu talu (o achosion a ddilynir 

drwy'r Llys Ynadon) gan y Cyngor yn cael ei gadw gan y Cyngor. 

 



 

Cafodd contract 2019 ei gaffael drwy’r Porth GwerthwchiGymru ac yn unol â Rheolau'r 

Weithdrefn Gontractau y Cyngor. ‘District Enforcement’ oedd yr unig gwmni i gyflwyno 

tendr. Tynnodd y contractwr blaenorol yn ôl o'i drefniant cytundebol, a oedd yn cwmpasu 

ardal ehangach, gan gynnwys Awdurdodau eraill yng Ngogledd Cymru oherwydd 

pwysau cyhoeddus a gwleidyddol. 

 

4.3. Amrywiadau’r Contract 

Daeth tri amrywiad i fanylion contract 2019 i rym ar 10 Hydref 2022 

I. Ymestyn y contract presennol am 24 mis (Amrywiad Sylweddol) tan 9 Hydref 

2024. 

II. Ehangu cwmpas y contract drwy gynnwys dau faes ychwanegol o orfodi 

amgylcheddol – i ddechrau drwy ddau gynllun peilot chwe mis. (Nid yw’n cael ei 

ystyried yn amrywiad sylweddol); 

III. Cynnwys cymal “terfynu er hwylustod”, sy’n galluogi’r contractwr i derfynu’r 

contract gyda 12 wythnos o rybudd, pe bai’r contract yn methu â bod yn ymarferol 

yn fasnachol iddynt. (Nid yw’n cael ei ystyried yn amrywiad sylweddol); 

Mae Atodiad II yn rhoi'r rhesymeg dros fabwysiadu'r Amrywiadau i gyfnod estynedig y 

contract. (Mae Atodiad II wedi'i eithrio rhag datgeliad cyhoeddus yn rhinwedd 

Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972). 

4.4. Perfformiad y Contract a phartneriaeth Cyngor Sir Ddinbych / DE 

Mae Atodiad III yn manylu ar berfformiad diweddaraf contract DE (mis Ebrill i fis 

Medi 2022). I grynhoi:   

Rhoddwyd 473 o rybuddion cosb benodedig rhwng 1 Ebrill a 30 Medi.  

Rhoddwyd 63% am droseddau taflu sbwriel 

Rhoddwyd 36 % am droseddau Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus 

(rheoli cŵn). 

Rhoddwyd 1 % am droseddau yn ymwneud ag ysmygu 

Mae ‘District Enforcement’ ar hyn o bryd yn cyflawni cyfradd talu o 85.5% ar 

Rybuddion Cosb Benodedig a roddwyd yn ardal Sir Ddinbych. 

Nodwyd nifer o feysydd gwella yn ystod yr adolygiad blynyddol ym mis Mai 2022.  

Mae Atodiad III yn amlygu cynnydd DE wrth fynd i’r afael â’r gwelliannau hyn, 

gan gynnwys hyfforddiant ychwanegol i staff, a diweddaru gweithdrefnau cefn 

swyddfa i wella amseroedd ymateb i sylwadau cwsmeriaid.  Yn ogystal, mae'r 



 

Cyngor wedi cynhyrchu deunyddiau cyfathrebu newydd i'r cyhoedd i godi 

ymwybyddiaeth o'r Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn).  

Ceir enghreifftiau o arwyddion newydd, gwell a “menter gwobrau Perchnogion 

Cŵn cyfrifol” yn Atodiad IV. 

Mae ‘District Enforcement’ bellach yn gweithredu dull a arweinir gan  

wybodaeth at batrolau cynllunio, ac mae’n cynnwys mannau â phroblem y mae’r 

cyhoedd yn rhoi gwybod inni amdanynt. Ceir enghraifft o gynllun patrôl yn 

adroddiad hanner blwyddyn DE (Atodiad III). 

Cynhelir cyfarfodydd contract rheolaidd i adolygu perfformiad a chynlluniau patrôl, 

a thrafod mentrau newid ymddygiad sy'n berthnasol i fynd i'r afael â throseddau 

amgylcheddol lefel isel. 

5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y 

Blaenoriaethau Corfforaethol? 

5.1. Drwy barhau i weithio mewn partneriaeth â darparwr gwasanaethau sector 

preifat, mae'r trefniadau rheoli contract gwell a'r Amrywiadau diweddar yn 

sicrhau ein bod yn darparu ein gwasanaethau mewn ffordd effeithlon a reolir 

yn dda, yn unol â gofynion y Cynllun Corfforaethol. 

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

wasanaethau eraill? 

6.1. Argymhellir yn gryf bod gweithgareddau’r swyddogion patrôl a thîm gorfodi’r 

Cyngor ei hun yn cael eu marchnata’n weithredol er mwyn hybu ymddygiad 

amgylcheddol cyfrifol yn well. Mae cynnig Cronfa Ffyniant Cyffredin drafft wedi’i 

ddatblygu i ddarparu adnoddau ychwanegol o fewn y cyngor i wella’r gwaith 

ymgysylltu ac addysg, er mwyn ategu ymrwymiadau’r darparwr gwasanaeth ei 

hun. Ar adeg ysgrifennu, nid yw canlyniad y cais am gyllid yn hysbys. Mae 

rheoli'r swyddogaeth (waeth a yw gwasanaethau patrôl yn cael eu darparu'n 

allanol neu'n fewnol) wedi'i nodi fel gwasgfa cyllideb sy'n cael ei reoli'n fewnol.   

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

7.1. Mae Asesiad o’r Effaith ar les ar gyfer newidiadau i symiau Rhybudd Cosb 

Benodedig wedi’i gynnal a cheir manylion amdano yn yr Adroddiad 

Penderfyniad Dirprwyedig. 

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu 

ac eraill? 

8.1. Cyflwynwyd manylion y contract cychwynnol i’r Pwyllgor Craffu Partneriaethau 

a’i chymeradwyo ganddo ar 14 Chwefror 2019, ar ôl i’r Cabinet gymeradwyo i 



 

roi’r swyddogaeth hon drwy gontract allanol ar 25 Medi 2018. Cymeradwyodd y 

Pennaeth Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau a Gwasanaethau 

Amgylcheddol yr adroddiad amrywiad contract dilynol i ymestyn cyfnod a 

chwmpas y contract yn gynharach y mis hwn. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Nid oes unrhyw oblygiadau ariannol uniongyrchol i ddyfarnu'r contract gan ei 

fod yn niwtral o ran cost ac yn cael ei reoli drwy gytundeb lefel gwasanaeth. Fel 

yr amlinellwyd yn yr adroddiad bydd unrhyw newidiadau ychwanegol a 

ddymunir o ran staffio yn cael eu rheoli o fewn cyllideb gyffredinol y 

gwasanaeth. 

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

i’w lleihau? 

10.1. Mae 7 risg yn bodoli gyda'r trefniant allanol cyfredol (gweler Atodiad V).  Ar 

hyn o bryd mae 3 risg oren y mae'r Gwasanaeth yn hyderus y gellir eu rheoli i 

lawr i risgiau isel trwy adnoddau ychwanegol a rheoli contractau. 

10.2. Ar hyn o bryd mae 1 risg coch; bod DE yn dwyn i gof y cymal “terfynu er 

hwylustod” ar ôl Ionawr 2023, os yw'r trefniant yn parhau i fod yn ariannol-

anymarferol iddynt. Bydd yr adolygiad presennol o lefelau taliadau rhybudd 

cosb benodedig ar gyfer troseddau amgylcheddol yn hollbwysig i leihau'r risg 

hon.   

11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1. Ni cheisir penderfyniad yn yr adroddiad hwn. Mae cynnig i ddiwygio taliadau 

Rhybudd Cosb Benodedig yn fyw ar hyn o bryd drwy adroddiad penderfyniad 

Dirprwyedig Aelod Arweiniol. 

11.2. Mae pwerau craffu mewn perthynas â datblygu ac adolygu polisi, rheoli 

perfformiad ac asesu effaith polisïau a phenderfyniadau ar drigolion yr ardal 

wedi’u nodi yn Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol, 2000 ac Adran 7 o 

Gyfansoddiad y Cyngor. 

12. Atodiadau 

12.1. Atodiad I: Adroddiad Penderfyniad Dirprwyedig Drafft i Newid symiau 

Rhybudd Cosb Benodedig.   



 

12.2. Atodiad II:  Amrywiadau Contract mis Hydref 2022 (mae’r atodiad hwn wedi’i  

eithrio rhag datgeliad cyhoeddus yn rhinwedd Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 

12A o Ddeddf Llywodraeth Leol, 1972). 

12.3. Atodiad III:  Adroddiad Perfformiad ‘District Enforcement’ rhwng mis Ebrill a 

mis Medi 2022.  

12.4. Atodiad IV: Cyfathrebu ac Ymgyrchoedd.  

12.5. Atodiad V: Matrics risg (Patrolau Gorfodi Amgylcheddol).  


