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Beth yw archwilio?    
Mae archwilio’n rhan allweddol o strwythur 

gwleidyddol y Cyngor ac yn chwarae rôl hanfodol 

wrth wella’r gwasanaethau y mae pobl Sir 

Ddinbych yn eu defnyddio. Mae llawer o 

benderfyniadau pwysig y Cyngor yn cael eu 

gwneud gan y Cabinet, sef grŵp o gynghorwyr 

etholedig sy’n gwneud penderfyniadau ar 

bolisïau a gweithdrefnau.  

Mae Pwyllgorau Archwilio’n rhoi cyfle i’r 

cynghorwyr eraill ddylanwadu ar bolisïau, 

adolygu’r penderfyniadau a wneir gan y Cabinet 

a’r Swyddogion, gwneud argymhellion ac astudio 

ystod o bynciau sy’n effeithio ar drigolion ac 

ymwelwyr Sir Ddinbych, er mwyn helpu sicrhau 

bod Cyngor Sir Ddinbych yn gwireddu ei 

uchelgais o fod yn Gyngor gwych, sy’n agos at ei 

gymuned. 

 

Archwilio ar Waith      
Yn ogystal â rôl weithgar Pwyllgorau Archwilio 
wrth ddatblygu polisïau ac adolygu perfformiad, 
mae ganddynt gyfrifoldeb hefyd o wneud y 
Cabinet a gwneuthurwyr penderfyniadau eraill yn 
gyfrifol am y penderfyniadau a wnânt. 

Os cred Pwyllgor Archwilio y dylid edrych yn 
fanylach ar fater cyn rhoi penderfyniad ar waith, 
gall ofyn iddo gael ei adolygu dan y weithdrefn 
‘Galw i Mewn’ a fydd yn galluogi Pwyllgorau 
Archwilio i ffurfio cynigion amgen. 

Sut y mae archwilio’n 

gweithio? 

Mae archwilio’n gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ i 

arweinyddiaeth y Cyngor, gan gymell gwelliant 

mewn gwasanaethau cyhoeddus a galluogi i 

bryderon y cyhoedd gael eu clywed. Cyflawnir 

gwaith archwilio’r Cyngor gan dri Phwyllgor 

Archwilio thematig, trawstoriadol, sy’n cwrdd 

oddeutu pob 7 wythnos ac maent yn cynnwys 

aelodau o bob parti/grŵp gwleidyddol ar y 

Cyngor:  

 

 Y Pwyllgor Archwilio Cymunedau    

 Y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau 

 Y Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

 

 

Wrth astudio materion addysg, mae 

cynrychiolwyr a benodir gan yr Eglwys yng 

Nghymru a’r Eglwys Babyddol, ynghyd â 

chynrychiolwyr a etholwyd gan riant 

lywodraethwyr, yn gwasanaethu ar y 

pwyllgorau hefyd. Mae gan y cynrychiolwyr 

hyn hawliau pleidleisio llawn wrth ddelio â 

materion yn ymwneud ag addysg. 

Fel yr adroddwyd mewn Adroddiad Blynyddol 

diweddar, mae Archwilio yn Sir Ddinbych 

wedi penderfynu canolbwyntio’i ymdrechion 

ar gyfer gweddill cyfnod y Cyngor hyd at fis 

Mai 2017, ar gyflawni blaenoriaethau 

corfforaethol y Cyngor ac yn y pen draw'r 

Cynllun Corfforaethol.   

Ond nid oedd hyn yn golygu na fyddai’n               

astudio materion eraill, yr ystyrir eu bod yn 

bwysig neu’n faterion brys. Er mwyn sicrhau 

bod materion o bwys a phryder i drigolion a 

chynghorwyr yn cael eu dwyn i sylw’r broses 

archwilio, cyflwynwyd gweithdrefn i hidlo 

ceisiadau er mwyn galluogi archwilio i 

ystyried y rhai pwysicaf gan gyfeirio’r rhai heb 

fod yn rhai brys neu’n fwy lleol i grwpiau neu 

unigolion eraill fynd i’r afael â nhw. Esbonnir y 

ffordd y gwneir ac yr ymdrinnir â cheisiadau 
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ar ddiwedd yr adroddiad (gweler tudalennau 

35 i 38).    

Yn ystod 2016/17, deliodd tri phwyllgor 

Archwilio’r Cyngor â chymysgedd o waith 

archwilio cyn penderfynu ac ar ôl penderfynu 

yn ogystal â myrdd o faterion eraill, gan 

gynnwys monitro perfformiad, ymarferion 

datblygu polisi ac ymgynghori a gyflawnwyd 

gan sefydliadau eraill. 

Fel yr esboniwyd eisoes, mae’r pwyllgorau 

archwilio wedi canolbwyntio’u hymdrechion 

yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ar 

gyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol er 

mwyn cefnogi’r gwaith o gyflawni Cynllun 

Corfforaethol 2012-2017 uchelgeisiol y 

Cyngor. Mae’r Cynllun Corfforaethol yn 

cynnwys saith blaenoriaeth gorfforaethol: 

� datblygu’r economi leol;                   

� gwella perfformiad mewn addysg ac 
ansawdd adeiladau ein hysgolion;           

� gwella ein ffyrdd; 

� bod pobl ddiamddiffyn yn cael eu 
diogelu a’u bod yn gallu byw mor 
annibynnol â phosibl; 

� strydoedd glân a thaclus; 

� sicrhau mynediad i dai o ansawdd da; 
a   

� moderneiddio’r cyngor i gyflawni 
arbedion effeithlonrwydd a gwella 
gwasanaethau i’n cwsmeriaid. 

Wrth i ni edrych yn agosach ar waith archwilio 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf wrth gefnogi 

cyflawniad y blaenoriaethau a’r Cynllun, fe 

sylwch fod nifer o’r pynciau a astudiwyd yn 

cyfrannu tuag at gyflawni mwy nag un o’r 

blaenoriaethau uchod.  

 

1. Datblygu’r economi leol            

O ran mabwysiadu datblygu’r economi leol fel 

un o’i flaenoriaethau corfforaethol yn ystod ei 

dymor, roedd y Cyngor yn cydnabod 

pwysigrwydd economi leol lwyddiannus fel 

modd o ddarparu dyfodol cynaliadwy ar gyfer 

yr ardal a’i thrigolion. Fodd bynnag, ni allai’r 

Cyngor gyflawni’r uchelgais hwn ar ei ben ei 

hun, mae angen i sefydliadau cyhoeddus eraill 

a busnesau preifat chwarae eu rhan. Rôl yr 

awdurdod lleol yw helpu i greu a chefnogi’r 

amodau sy’n caniatáu i fusnesau lwyddo i 

ffynnu. Gyda golwg ar sicrhau bod y Cyngor yn 

cyflawni ei gyfrifoldebau yn y maes hwn, roedd 

y Pwyllgorau Archwilio yn ystod y flwyddyn 

wedi mynd ati i wyntyllu cynnydd y Cyngor o 

ran gweithredu ei Strategaeth Gaffael a’r 

Rheolau Gweithdrefn Cytundebau (CPRs). Un 

o amcanion y Strategaeth a’r CPRs diwygiedig 

oedd cefnogi busnesau lleol a’r gweithlu lleol 

pan fyddai’r Cyngor yn hysbysebu am dendrau 

ar gyfer cytundebau, rhai mawr a bach.           

Mae gan Sir Ddinbych economi amrywiol, o 

fentrau bach a chanolig eu maint a leolir ar 

nifer o barciau diwydiannol a manwerthu, ac o 

siopau canol tref i safleoedd bwyd. A hithau’n 

sir wledig yn bennaf, mae ardal fawr o’r sir yn 

ddibynnol ar amaethyddiaeth, tra bo bodolaeth 

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) 

ddynodedig ar hyd ei therfynau dwyreiniol a 

deheuol yn gartref i nifer o fusnesau 

twristiaeth, fel yn achos ei harfordir gogleddol. 

Mae safleoedd carafanau yn angenrheidiol ym 

mhob ardal dwristiaid er mwyn lletya 

ymwelwyr sy’n dymuno treulio rhywfaint o 

amser yn yr ardal i archwilio’r hyn y mae 

ganddi i’w gynnig. Mae eu bodolaeth yn 

cefnogi busnesau lleol ac yn cyfrannu tuag ag 

yr economi leol. Ers rhai blynyddoedd, cafwyd 

pryderon nad yw pob gweithredwr safle 

carafanau’n cydymffurfio â’r amodau cynllunio 

a thrwyddedu a roddwyd iddynt ar adeg eu 

ceisiadau gwreiddiol i weithredu eu safleoedd. 

O ganlyniad i hyn, ac mewn ymateb i bryderon 

bod rhai unigolion yn byw fel preswylwyr 

parhaol ar safleoedd penodol heb gyfrannu at 

gostau gwasanaethau lleol drwy dalu Treth y 

Cyngor, roedd y Pwyllgor Archwilio dan sylw 

wedi gofyn am gael ymgymryd â gwaith i 

ganfod graddau arferion o’r fath ac i lunio 

gweithdrefn i fynd i’r afael ag achosion o beidio 
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â chydymffurfio. Gydag Aelodau’r Pwyllgor 

Archwilio yn ymwybodol y gall rhai preswylwyr 

mewn parciau carafanau fod yn unigolion sy’n 

agored i niwed, roeddynt yn awyddus i sicrhau 

nad oeddynt yn cael eu rhoi mewn perygl o fod 

yn ddigartref yn ystod gweithredu unrhyw 

ymagwedd newydd. I ddiogelu yn erbyn hyn, 

penderfynodd y Pwyllgor Archwilio y byddai’n 

monitro gweithrediad y gweithdrefnau. Bydd y 

gwaith hwn yn parhau o dan y Cyngor newydd. 

Ystyrir bod sawl ardal o fewn Sir Ddinbych yn 

ardaloedd difreintiedig ac, o ganlyniad, maent 

yn gymwys i gael cyllid Cymunedau yn Gyntaf 

i gynorthwyo pobl i ddysgu sgiliau i’w helpu i 

gael cyflogaeth. Asiantaethau eraill sy’n helpu 

pobl i ganfod gwaith ac i ennill y sgiliau 

angenrheidiol yw’r Adran Gwaith a 

Phensiynau (DWP) a People Plus. Roedd eu 

penderfyniad i symud y rhan fwyaf o’u 

gwasanaethau o’r Rhyl i’r Fflint wedi achosi 

peth pryder yn lleol. Mae bob un o’r tri 

sefydliad wedi mynychu cyfarfodydd pwyllgor 

archwilio yn ystod y flwyddyn i drafod 

darpariaeth gwasanaeth yn y dyfodol gydag 

aelodau etholedig, ac i archwilio meysydd 

posibl er mwyn i’r Cyngor weithio gyda hwy 

mewn ymgais i wella bywydau trigolion lleol 

drwy eu cefnogi i gael cyflogaeth. 

Ystyriodd y Pwyllgor Archwilio argaeledd 

cyfuniad addas o gyfleusterau parcio ceir yn 

nhrefi’r sir, am bris priodol i hybu’r economi 

leol yn ystod y flwyddyn. Gan gydnabod 

gwerth cyfleusterau o’r fath i fusnesau lleol, 

preswylwyr ac ymwelwyr â’r ardal, gofynnodd 

y Pwyllgor Archwilio am gael llunio cynllun 

rheoli asedau meysydd parcio gyda golwg ar 

ddatblygu cynllun buddsoddi i wella golwg 

meysydd parcio’r sir, gwella arwyddion, 

ystyried posibiliadau o ran cyflwyno tocynnau 

parcio trosglwyddadwy, e.e. tocynnau a allai 

fod yn ddilys ar gyfer unrhyw faes parcio o 

fewn Cyngor Sir Ddinbych, ynghyd â 

dichonoldeb cael talebau y gellir eu cyfnewid 

mewn busnesau lleol, sydd wedi’u hargraffu ar 

gefn tocynnau maes parcio. 

2. Gwella perfformiad mewn addysg ac 
ansawdd adeiladau’r ysgolion           

 

Mae addysg dda yn garreg sylfaen allweddol 

ar gyfer adeiladu dyfodol llwyddiannus i 

unigolion a’r economi. Mewn ymgais i sicrhau 

bod holl ddisgyblion y sir yn gwireddu eu 

potensial yn llawn, mae Pwyllgor Archwilio’n 

mynd ati’n rheolaidd i fonitro canlyniadau 

arholiadau allanol disgyblion y sir. Mae’r 

mwyafrif o Wasanaethau Gwella Ysgolion 

bellach yn cael eu cyflawni gan sefydliad 

rhanbarthol ar gyfer Gogledd Cymru yn ei 

gyfanrwydd, o’r enw GwE. Bu gan Bwyllgor 

Archwilio yn Sir Ddinbych rai amheuon o ran 

p’un a yw’r sefydliad hwn yn cyflawni’r lefel o 

wasanaethau gwella ysgolion a ddisgwylir gan 

y Cyngor, a bu felly’n cadw golwg manwl ar 

berfformiad GwE. Bydd y gwaith hwn yn 

parhau o dan y Cyngor newydd i sicrhau bod 

disgyblion y sir yn derbyn y lefel uchaf o 

gymorth er mwyn gwireddu eu huchelgeisiau 

ac i roi iddynt y cyfleoedd gorau bosibl o ran 

gyrfaoedd. Yn ystod y flwyddyn, bu’r Pwyllgor 

Archwilio’n ystyried cyfraddau absenoldeb o 

fewn ysgolion cynradd ac uwchradd, 

absenoldebau awdurdodedig a rhai 

anawdurdodedig. Drwy archwilio’r maes hwn, 

bu modd i gynghorwyr ddeall y rhesymau dros 

absenoldebau disgyblion, yn ogystal ag 

effeithiolrwydd yr arfer o roi hysbysiadau cosb 

benodedig (FPNs) i rieni i leihau 

absenoldebau anawdurdodedig. Yn ogystal, 

roedd modd iddynt sicrhau bod digon o 

gymorth ar gael i’r disgyblion a’r teuluoedd 

sydd ei angen, i sicrhau eu bod yn cyflawni eu 

potensial addysgol. Mewn rhai achosion, gall 

hyn gynnwys plant yn newid i gyrsiau mwy 
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galwedigaethol eu natur, ond er hynny, 

roeddynt yn dal i fod angen ennill sgiliau 

ieithyddol a rhifyddol sylfaenol. 

Bydd gwella cyrhaeddiad addysgol a 

gobeithion disgyblion mewn bywyd yn rhan o 

waith y Pwyllgor Archwilio yn dilyn etholiadau’r 

Cyngor yn Mai 2017. Bydd y Pwyllgor 

Archwilio’n parhau i fonitro canlyniadau 

arholiadau ac effeithiolrwydd gwasanaethau 

gwella ysgolion a gyflawnir gan GwE. Bydd 

hefyd yn ystyried canfyddiadau’r astudiaeth a 

ymgymerwyd ar ddisgyblion Blwyddyn 10 ac 

11 yn y sir mewn perthynas â’u dewisiadau o 

ran pynciau, i sicrhau eu bod yn cael cymorth 

digonol yr holl ffordd o adeg dewis eu pynciau 

i gyflawni eu canlyniadau. Pwrpas y gwaith 

hwn yw canfod p’un a ellir gwneud gwelliannau 

drwy gydol eu taith addysgol, o ran cymorth ar 

gyfer dewis pynciau a llwybrau gyrfa posibl. 

 

3. Gwella’r ffyrdd 

 

 

Ffyrdd Sir Ddinbych yw ei ‘wythiennau’, ac o 

ganlyniad, maent yn rhan annatod o’r 

isadeiledd a fynnir i alluogi datblygu’r economi 

lleol. Mae’n bwysig iddynt gael eu cynnal yn 

rheolaidd i gefnogi cludo nwyddau a phobl i 

mewn ac allan o’r sir. Yn ogystal, maent yn 

cysylltu pobl a chymunedau, yn gwella 

mynediad at weithgareddau sy’n cyfrannu 

tuag at greu cymunedau bywiog. Drwy ei waith 

yn ystyried y modd y mae’r Cynllun 

Corfforaethol yn cael ei gyflawni, mae Pwyllgor 

Archwilio’n monitro’r gwaith o gynnal a chadw 

rhwydwaith ffyrdd y Cyngor. Tra bo’r gwaith 

hwn yn canolbwyntio ar gyflwr wynebau’r 

ffyrdd, nid yw’n ystyried cyflwr strwythurau 

priffyrdd, h.y. pontydd, cylfertiau, waliau 

cynnal ac ati. Mae gan golli neu gau un o’r 

strwythurau hyn dros dro y potensial i 

amharu’n sylweddol ar fusnesau, cymunedau, 

cludiant ysgol a chyhoeddus, yn ogystal ag 

amharu ar fynediad i gerbydau brys. Gan y bu 

gan y Pwyllgor Archwilio bryderon o ran cyflwr 

y strwythurau hyn ar draws y sir, penderfynodd 

edrych ar y mater yn fanwl. Ystyriodd 

strategaeth ddeng mlynedd a luniwyd i fynd i’r 

afael â’r ôl-groniad o waith ar strwythurau 

priffyrdd, fel pontydd ac ati, mewn ymgais i 

leihau’r risg o broblemau mawr yn y dyfodol. 

Cymeradwyodd y Pwyllgor Archwilio y 

strategaeth a’r cynigion ar gyfer ymgymryd â 

rhaglen wedi’i blaenoriaethu ar gyfer gwaith 

cynnal a chadw dros gyfnod o ddeng mlynedd 

i gywiro problemau mawr. Mae hwn yn 

brosiect hirdymor cymhleth gan fod sawl un o’r 

pontydd yn enwedig yn strwythurau 

rhestredig, ac felly bydd angen gwneud gwaith 

cynnal a chadw arbenigol. 

 

Yn ogystal, roedd diogelwch ffyrdd a 

defnyddwyr ffyrdd y sir yn rhan o waith  

Pwyllgor Archwilio yn ystod 2016-17. 

Ystyriodd y broses asesu ar gyfer pennu 
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llwybrau diogel a pheryglus i ysgolion, ynghyd 

â’r Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol drafft 

diwygiedig cyn ei gyhoeddi ar gyfer 

ymgynghori â’r cyhoedd.   

Yn dilyn pryderon a godwyd gan gynghorydd, 

o ran y broses ar gyfer cynnal archwiliadau o 

ddiogelwch ffyrdd mewn perthynas â 

cheisiadau cynllunio, gofynnodd y Pwyllgor 

Archwilio am gael trefnu gweithdy i 

swyddogion ac aelodau etholedig er mwyn 

ystyried y pryderon yn fanwl. Arweiniodd hyn 

at argymell sawl newid i’r broses o archwilio 

diogelwch ffyrdd, ynghyd â llunio protocol i 

egluro rôl pob parti yn y broses. 

 

4. Sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn cael 
eu diogelu a’u bod yn gallu byw mor 
annibynnol â phosibl  

Mae datblygiadau mewn gwyddoniaeth 

feddygol a newidiadau o ran ffordd pobl o fyw 

mewn blynyddoedd diweddar yn golygu eu 

bod yn byw’n hirach. Disgwylir y bydd y 

duedd hon yn parhau i’r dyfodol. O ganlyniad, 

drwy ddeddfwriaeth, mae Llywodraeth Cymru 

wedi newid ei disgwyliadau o wasanaethau 

iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Mae eisiau iddynt ganolbwyntio mwy ar ail-

alluogi pobl i fyw’n annibynnol ac i roi cymorth 

iddynt fyw yn annibynnol gyhyd â phosibl. 

Mae hyn wedi golygu bod rhaid i’r 

Gwasanaeth Iechyd a’r Cyngor weithio’n 

agosach at ei gilydd i ddarparu 

gwasanaethau ‘cydgysylltiedig’ gwell i’r bobl 

sydd eu hangen. Er mwyn sicrhau bod hyn yn 

digwydd, roedd Pwyllgor Archwilio wedi 

cyfarfod gyda swyddogion o’r Bwrdd Iechyd 

ar sawl achlysur drwy gydol y flwyddyn i 

ystyried meysydd fel Gwasanaeth Tu Allan i 

Oriau y Meddygon Teulu, datblygu Ysbyty a 

Chyfleuster Gofal Iechyd Cymunedol 

Gogledd Sir Ddinbych, Prosiect Gofal Iechyd 

Sylfaenol Prestatyn Iach a Rhuddlan Iach, yn 

ogystal â threfniadau iechyd a gofal 

cymdeithasol cymunedol i gefnogi rhyddhau 

amserol o’r ysbyty. Yn ogystal, ystyriodd 

gynlluniau i symleiddio rheoli Gwasanaethau 

Gweithiwr Cefnogi Byw’n Annibynnol (SIL), 

Ail-alluogi ac Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

(HSCSW) ar draws y sir. Dylai’r newidiadau 

hyn helpu gweithwyr iechyd a gofal 

cymdeithasol i weithio’n gyda’i gilydd yn fwy 

effeithiol i wella bywydau pobl sy’n defnyddio 

eu gwasanaethau. Yn Ebrill 2018, gwelir 

cyflwyno ‘cyllidebau cyfun ar gyfer iechyd a 

gofal cymdeithasol’ at ddibenion ariannu llety 

cartrefi gofal. Bu Pwyllgor Archwilio’n ystyried 

y cynnydd a wnaed gyda’r gwaith 

rhagarweiniol ar gyfer sefydlu ‘cyllidebau 

cyfun’. Bydd gwaith yn y maes hwn yn parhau 

yn ystod 2017-18. 

 

Mae’r Grŵp Tasg a Gorffen a sefydlwyd 

ychydig flynyddoedd yn ôl i edrych ar 

ddyfodol gwasanaethau gofal cymdeithasol 

preswyl a ddarperir gan yr awdurdod lleol yn 

Sir Ddinbych wedi parhau gyda’i waith yn 

ystod y flwyddyn. Gan ystyried y gostyngiad 

mewn galw am ddarpariaeth gofal preswyl 

draddodiadol, ynghyd â’r cynnydd mewn galw 

am ragor o wasanaethau ail-alluogi, gwnaeth 

nifer o argymhellion, a gefnogwyd gan y 

Pwyllgor Archwilio, mewn perthynas â 

Chanolfan Ddydd Hafan Deg yn y Rhyl, 

Cartref Gofal Dydd a Phreswyl Dolwen yn 

Ninbych a Chanolfan Gofal Preswyl Awelon 

yn Rhuthun. Bydd yr argymhellion a wnaed, a 

gefnogwyd gan y Cabinet, yn gweld y Cyngor 

yn trosglwyddo’r asedau drosodd i 

ddarparwyr eraill a fydd yn cyflawni ystod 

ehangach o wasanaethau gofal dydd i bobl 

sy’n defnyddio’r canolfannau dydd yn y Rhyl 

a Dinbych, yn ehangu gofal dydd a phreswyl 

yn Nolwen i gynnwys gwasanaethau ar gyfer 

rhai sy’n dioddef dementia, ynghyd â 
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dymchwel Awelon yn Rhuthun i alluogi 

adeiladu rhagor o gyfleusterau tai gofal 

ychwanegol ar y safle, a lletya canolfan 

gymuned newydd a fydd hefyd yn cyflawni 

gwasanaethau sy’n darparu ymyrraeth gofal 

cymdeithasol. 

 

Yn yr un modd â hynny mewn blynyddoedd 

blaenorol, mae’r Pwyllgor Archwilio wedi 

ystyried Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y 

Gwasanaethau Cymdeithasol ar berfformiad 

y Gwasanaeth yn ystod y flwyddyn flaenorol, 

ynghyd â’i amcanion ar gyfer y flwyddyn i 

ddod, yn ogystal â pherfformiad y Cyngor o 

ran diogelu oedolion a phlant ar draws y sir. 

 

5. Cael strydoedd glân a thaclus  

Yn aml, mae glanweithdra a golwg taclus 

strydoedd a mannau cyhoeddus y sir yn 

destun pryder ar gyfer preswylwyr a 

busnesau fel ei gilydd. Mae amgylchedd glân, 

heb sbwriel, nid yn unig yn helpu i hyrwyddo’r 

ardal ar gyfer twristiaid ond hefyd yn destun 

balchder lleol sydd â’r potensial i ategu’r 

economi leol. Mewn ymgais i sicrhau bod y 

lleiafrif o unigolion sy’n ymddwyn yn 

anghyfrifol ac sy’n amharu ar fwynhad eraill o 

amgylchedd y sir yn cael eu trin yn briodol, 

roedd Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn 

wedi ystyried effeithiolrwydd Strategaeth Baw 

Cŵn y Cyngor o ran lleihau achosion o faw 

cŵn ar draws y sir. Mewn ymateb i’r lefel o 

gwynion a dderbyniwyd yn y flwyddyn 

flaenorol, ystyriodd y Pwyllgor Archwilio y 

mesurau oedd ar waith i fonitro’r cytundeb ar 

gyfer cynnal a chadw tiroedd ar safleoedd 

sy’n eiddo i’r Cyngor, i sicrhau bod yr 

Awdurdod ei hun yn gweithredu mewn modd 

sy’n hybu ei uchelgais i gael strydoedd glân a 

thaclus. Yn ogystal, roedd y Pwyllgor 

Archwilio wedi ystyried trefniadau arfaethedig 

ar gyfer ymgymryd â thorri glaswellt ar 

briffyrdd yn ardaloedd gwledig y sir yn ystod 

2016-17, gan wneud argymhellion a oedd yn 

ceisio cydbwyso ystyriaethau o ran diogelwch 

ffyrdd a bioamrywiaeth. 

Mae cyfrifoldeb y Cyngor o ran Tir y Cyhoedd 

yn ymestyn i fynwentydd cyhoeddus y mae’n 

eu perchnogi ac yn eu rheoli. Ers peth amser, 

cafwyd pryder am ddiffyg cydymffurfio â’r 

rheolau sydd ar waith ar gyfer mynwentydd 

glaswelltog ar draws y sir, ac am bobl yn 

ymarfer eu cŵn mewn mynwentydd a 

berchnogir gan y Cyngor. Er ei fod yn 

cydnabod bod rheolau mewn perthynas â 

chofebion ac ati ar feddau yn destun 

eithriadol o sensitif, teimlodd y Pwyllgor 

Archwilio ei bod yn bwysig cydymffurfio â 

rheolau’r Cyngor ar gyfer mynwentydd 

glaswelltog. Argymhellodd felly y dylid 

gweithredu mesurau arfaethedig ar gyfer 

hybu cydymffurfiaeth â’r rheolau, yn dilyn 

ymgyrch codi ymwybyddiaeth yn y wasg a’r 

cyfryngau lleol cyn eu gweithredu. 

 

Roedd hefyd yn argymell cyflwyno 

gorchmynion rheoli cŵn y gellir eu gorfodi’n 

gyfreithiol ym mynwentydd y sir. 

Tra ystyriwyd bob amser bod baw cŵn a 

sbwriel yn hyll, ac y gallant atal pobl rhag 
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ymweld ag ardal a gwario arian yno, tan yn 

ddiweddar, ystyriwyd bod ‘gwylanod’ ar y llaw 

arall yn rhan o fywyd pob dydd ar yr arfordir. 

Er hynny, mewn blynyddoedd diweddar, 

mae’r boblogaeth o wylanod wedi tyfu’n 

sylweddol. Y rheswm dros hyn yw eu bod 

wedi’u dynodi’n ‘rywogaeth a warchodir’. 

Oherwydd yr angen i ddiogelu cyflenwad 

rheolaidd o fwyd, nid ydynt mwyach yn 

cyfyngu eu hunain i ardaloedd arfordirol, ac 

erbyn hyn, mae cryn niferoedd yn byw mewn 

ardaloedd mewndirol. Mewn sawl man, ystyrir 

eu bod yn bla. Yn ogystal â bod yn swnllyd ac 

yn fudr, maent yn fygythiad i bobl hefyd, yn 

enwedig plant, a phobl hŷn a musgrell. 

 

Mewn ymgais i fynd i’r afael â’r problemau a 

achosir gan wylanod ar draws y sir, 

cymeradwyodd y Pwyllgor Archwilio gynllun 

gweithredu a luniwyd i leihau’r effaith yr 

oeddynt yn ei gael ar breswylwyr, busnesau 

ac ymwelwyr yn Sir Ddinbych. Bydd y cynllun 

yn cynnwys ymgysylltu â’r cyhoedd ac 

addysgu pobl i beidio â bwydo gwylanod, gan 

sicrhau bod unrhyw wastraff bwyd a adawir 

allan i’w gasglu yn cael ei gadw’n ddiogel, ac 

nad oes modd i adar a bywyd gwyllt arall gael 

mynediad iddo, ynghyd â chyflwyno is-ddeddf 

neu Orchymyn Diogelu Man Cyhoeddus 

(PSPO) i atal pobl rhag bwydo gwylanod, a 

gorfodi Rhybuddion Cosb Benodedig (FPNs) 

ar gyfer unigolion sy’n diystyru rhybuddion a 

dderbynnir mewn perthynas â’r arfer hwn dro 

ôl tro. 

Agwedd arall ar fywyd modern sy’n cael 

sylw’r Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn, 

er nad yw’n uniongyrchol gysylltiedig â 

‘strydoedd glân a thaclus’, yw’r niwsans i 

unigolion yn sgil ‘peiriannau awyr sy’n rhedeg 

heb yrwyr’ neu ddronau. 

 

Ystyriodd y Pwyllgor Archwilio’r testun 

penodol hwn i bennu p’un a oedd unrhyw 

werth mewn argymell cyflwyno is-ddeddf i 

wahardd pobl rhag eu hedfan o dir neu 

adeiladau sy’n eiddo i’r Cyngor. Yn ystod 

archwilio’r testun penodol hwn, daeth yn 

amlwg bod cryn dipyn o ddeddfwriaeth yn 

bodoli eisoes i reoli’r defnydd o ddronau, a 

bod hawl unigolyn i breifatrwydd yn cael ei 

ddiogelu gan ddeddfwriaeth arall. O 

ganlyniad, penderfynodd y Pwyllgor Archwilio 

na fyddai angen cyflwyno is-ddeddfau lleol i 

wahardd pobl rhag eu gweithredu o diroedd 

ac adeiladau sy’n eiddo i’r Cyngor. Roedd y 

Cyngor ei hun yn defnyddio dronau i arolygu 

tirweddau ac adeiladau peryglus. Fe’u 

defnyddir hefyd gan sefydliadau chwilio ac 

achub i gynorthwyo gyda gwaith dyngarol, ac 

roedd Llywodraeth y DU wedi ymgynghori’n 

ddiweddar ynghylch defnyddio dronau’n 

ddiogel at ddibenion datgloi economi ddigidol 

y DU. 

6. Mynediad at dai o ansawdd da 

Ffactor allweddol ar gyfer gwella a chynnal 

ansawdd bywydau preswylwyr yw sicrhau 

bod tai o ansawdd da ar gael iddynt. Yn ystod 

y flwyddyn ddiwethaf, bu Pwyllgor Archwilio’n 

monitro’r gwaith o gyflawni Strategaeth Dai y 

Cyngor. Mae’r Strategaeth hon, ar gyfer y 

cyfnod 2016 i 2021, yn cwmpasu pob agwedd 

ar faterion sy’n gysylltiedig â thai yn y sector 

cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys diwallu 

galw lleol, creu cyflenwad o gartrefi 

fforddiadwy, gwneud yn siŵr bod cartrefi’n 

ddiogel ac yn iach, datblygu cartrefi pwrpasol, 

a chymorth i breswylwyr diamddiffyn, e.e. Tai 
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Gofal Ychwanegol, tra wrthi’n hybu ac yn rhoi 

cymorth i gymunedau. 

 

Mae cyflawni’r Strategaeth yn llwyddiannus 

yn dibynnu ar bob un o wasanaethau’r 

Cyngor yn gweithio gyda’i gilydd yn effeithiol. 

I sicrhau bod hyn yn digwydd, bydd y 

Pwyllgor Archwilio yn parhau i fonitro 

cynnydd o ran cyflawni’r Strategaeth, gan 

gynnwys archwilio agweddau unigol ohoni, ar 

gyfer y dyfodol rhagweladwy. Yn ystod 2016-

17, roedd y Pwyllgor Archwilio, drwy waith y 

grŵp tasg a gorffen ar ddyfodol gofal 

cymdeithasol i oedolion, wedi argymell ffordd 

ymlaen ar gyfer diwallu anghenion tai a 

chymorth pobl ddiamddiffyn yn y Rhyl, 

Dinbych a Rhuthun. Yr oedd hefyd wedi 

ystyried perfformiad y Cyngor yng nghyswllt 

ailosod ei eiddo preswyl ei hun, yn dilyn 

pryderon nad oedd ei berfformiad yn cyflawni 

dangosyddion perfformiad cenedlaethol. 

Fodd bynnag, roedd y Pwyllgor Archwilio yn 

fodlon bod rheswm dilys dros beidio â 

chyflawni’r targed perfformiad penodol hwn, 

gan fod y Cyngor wedi gwneud penderfyniad 

gofalus, er mwyn sicrhau bod ei eiddo ei hun 

yn cael eu hailosod fel cartrefi ‘o ansawdd’, 

i’w hadnewyddu i safon uchel cyn symud 

tenantiaid i mewn er mwyn peidio ag achosi 

trafferth iddynt yn ddiweddarach. Roedd hyn 

yn arwain at well canlyniadau ar gyfer y 

teuluoedd dan sylw. 

Yn ystod y flwyddyn, roedd y Pwyllgor 

Archwilio’n parhau i fonitro cynnydd o ran 

gwella ansawdd tai yng ngorllewin y Rhyl. Yn 

ogystal, parhaodd â’i waith ar gyfer datblygu 

gweithdrefn reoleiddiol i sicrhau bod pob safle 

carafán yn y sir yn cydymffurfio â’r amodau a 

ganiatawyd iddynt o dan gyfreithiau cynllunio 

a thrwyddedu. Dylai’r ymagwedd hon helpu i 

sicrhau nad ydy unigolion, y mae rhai 

ohonynt yn ddiamddiffyn, yn byw mewn llety 

‘gwyliau’ yn barhaol. Dylai hefyd sicrhau bod 

y Cyngor yn ymwybodol o’r holl breswylwyr 

sy’n byw yn y sir ac yn defnyddio ei 

wasanaethau. Bydd effeithiolrwydd y 

weithdrefn newydd hon yn cael ei hystyried 

yn ystod y flwyddyn i ddod. 

 

 

7. Moderneiddio’r Cyngor i gyflawni 
arbedion effeithlonrwydd a gwella 
gwasanaethau i gwsmeriaid 

Er gwaethaf y ffaith ei fod yn wynebu cyfnod 

estynedig o doriadau drwy gydol ei dymor, 

roedd y Cyngor yn benderfynol o gyflawni’r 

rhan fwyaf o’r Cynllun Corfforaethol cyn 

etholiadau awdurdod lleol 2017.   

I gyflawni hyn wrth weithredu o fewn ei 

gyllideb, bu rhaid i’r Cyngor ddyfeisio 

gwahanol ffyrdd o gyflawni gwasanaethau, 

gan weithio ag eraill mewn rhai achosion i 

gyflawni gwasanaethau ar ei ran. Yn ogystal, 

mae deddfwriaeth ddiweddar Llywodraeth 

Cymru h.y. Deddf Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a 

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

(Cymru) 2015, yn golygu bod angen i’r 

Cyngor gynllunio a chyflawni ei wasanaethau 

mewn modd gwahanol.   

Roedd gan y Pwyllgor Archwilio rôl hanfodol 

i’w chwarae o ran sicrhau bod arbedion yn 

cael eu cyflawni heb beryglu ansawdd 
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gwasanaethau a ddarperir i breswylwyr yn 

ddifrifol. Ymgymerwyd â’r gwaith hwn ar ran y 

Pwyllgor Archwilio gan y grŵp tasg a gorffen 

‘Torri’r Gôt yn ôl y Brethyn’. Mae 

canfyddiadau ei waith yn cael eu crynhoi’n 

nes ymlaen yn yr adroddiad hwn.  

At ddibenion datblygu opsiynau ar gyfer 

cyflawni gwasanaethau gofal cymdeithasol 

preswyl i oedolion yn y dyfodol, sy’n alinio 

gyda gweledigaeth Llywodraeth Cymru o ran 

hyrwyddo annibyniaeth, sefydlwyd y Grŵp 

Tasg a Gorffen ar gyfer Dyfodol Gofal 

Cymdeithasol Mewnol i Oedolion. Drwy gydol 

y flwyddyn, bu’r Pwyllgor Archwilio’n ystyried 

eu canfyddiadau a’u hargymhellion, ac yn 

parhau i wneud hynny yn ystod tymor newydd 

y Cyngor. Mae agweddau eraill ar 

foderneiddio gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol wedi cael eu hystyried a’u 

monitro yn ystod y flwyddyn, h.y. Un Pwynt 

Mynediad (SPoA), Cefnogi Byw’n Annibynnol           

(SIL), Cyllidebau Cyfun Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol, amryw agweddau ar 

gydweithio rhwng Iechyd a’r Gwasanaethau 

Cymdeithasol.                                               

Yn dilyn penderfyniad y Cyngor i dynnu yn ôl 

o ddarparu’r gwasanaeth Teledu Cylch 

Caeëdig anstatudol mewn trefi lle’r oedd yn 

darparu’r gwasanaeth yn flaenorol, 

penderfynodd y Pwyllgor Archwilio fonitro 

effeithiolrwydd y trefniadau partneriaeth a 

sefydlwyd i gyflawni gwasanaeth amgen. 

Ymgymerir â rhagor o waith yn y flwyddyn i 

ddod, o ran monitro cynnydd y bartneriaeth 

mewn perthynas â diogelu dyfodol hirdymor y 

gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig, ynghyd 

â’r potensial i’w ehangu i ardaloedd eraill yn y 

sir. 

 

Mae toriadau cyni wedi arwain at rai 

awdurdodau lleol yn cau llyfrgelloedd a 

chyfleusterau cymunedol eraill. Ar y llaw arall, 

penderfynodd Sir Ddinbych na fyddai’n cau 

unrhyw rai o’i lyfrgelloedd ond yn hytrach 

buddsoddi ynddynt, ac yn ymestyn y 

gwasanaethau sydd ar gael i’r cyhoedd yn ei 

lyfrgelloedd, drwy eu datblygu’n ‘hybiau 

cymunedol’. Yn ogystal â monitro perfformiad 

y Gwasanaeth Llyfrgell o ran cyflenwi 

gwasanaethau traddodiadol, mae’r Pwyllgor 

Archwilio wedi ystyried y cynnydd a wnaed o 

ran datblygu eu hasedau’n ‘hybiau 

cymunedol’, ynghyd â chynigion i’w datblygu 

ymhellach, h.y. ar gyfer darparu 

gwasanaethau i bobl ifanc, gwasanaethau 

gwybodaeth i dwristiaid, ac fel lleoliadau i 

staff eu defnyddio wrth weithio o bell. 

 

Maes dadleuol oedd yn destun sylw’r 

Pwyllgor Archwilio yn ystod y flwyddyn oedd y 

Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol. O ran 

ymdrechion a wnaed mewn blynyddoedd 

diweddar i weithredu’r polisi’n llym, er mwyn 

cadw cost cludiant o fewn y gyllideb 

ddynodedig, roedd rhai rhieni’n gwrthwynebu 

hyn. Yn ogystal, roedd yn amlygu nifer o 

anomaleddau ac amrywiaethau o fewn y 
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polisi. O ganlyniad, gofynnodd y Pwyllgor 

Archwilio am gael ymgymryd ag adolygiad 

cynhwysfawr o’r Polisi i sicrhau ei fod yn glir, 

yn ddiamwys ac yn deg i bob disgybl. Cafodd 

y polisi diwygiedig ei gyhoeddi’n ddiweddar ar 

gyfer ymgynghoriad cyhoeddus. Bydd 

canlyniadau’r ymarfer ymgynghori’n cael eu 

hadrodd i’r Pwyllgor Archwilio yn ystod yr haf, 

ynghyd ag unrhyw ddiwygiadau arfaethedig. 

Yn Ebrill 2015, lluniodd y Cyngor bartneriaeth 

â CIVICA i gyflawni Gwasanaethau Refeniw a 

Budd-daliadau i breswylwyr Sir Ddinbych. Ar 

y pryd, gofynnodd y Cabinet i’r Pwyllgor 

Archwilio adolygu effeithiolrwydd y 

bartneriaeth o ran cyflawni’r gwasanaethau ar 

ran y Cyngor, ac yn enwedig o ran cyflawni 

gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg, 

cyflawni disgwyliadau ariannol a thyfu ei 

fusnes yn yr ardal. 

Tua 18 mis ar ôl llunio’r cytundeb 

partneriaeth, ystyriodd y Pwyllgor Archwilio y 

meysydd uchod a daeth i’r casgliad, tra nad 

oedd yr agwedd o ran twf busnes wedi 

datblygu fel y disgwyliwyd yn wreiddiol, yn 

bennaf oherwydd ansicrwydd mewn 

perthynas ag ad-drefnu llywodraeth leol yng 

Nghymru, roedd CIVICA wedi cyflawni 

gwasanaeth o ansawdd i breswylwyr yn y 

ddwy iaith, ac wedi cyflawni’r arbedion 

effeithlonrwydd a fynnwyd. Roedd y Pwyllgor 

Archwilio’n croesawu’r ffaith fod CIVICA yn 

gweithio’n agos â sefydliadau eraill fel Cyngor 

ar Bopeth (CAB), o ran materion fel cynghori 

ynghylch dyledion a rheoli dyledion. 
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Grŵp Tasg a Gorffen Torri’r Gôt yn 

ôl y Brethyn                  

 

Crybwyllwyd sefydlu ‘Grŵp Tasg a Gorffen 

Torri’r Gôt yn ôl y Brethyn’ yn adroddiad y 

flwyddyn flaenorol. Cymer y grŵp tasg a 

gorffen hwn ei enw o’r ymarfer arbedion 

effeithlonrwydd a gyflawnodd y Cyngor wrth 

osod ei gyllideb ar gyfer blynyddoedd 

ariannol 2015/16 a 2016/17, pan fu rhaid iddo 

ganfod gwerth £17m o arbedion o’r 

gwasanaethau a gyflawnir ganddo. Gan fod 

gostyngiad mewn costau rheoli ac arbedion 

effeithlonrwydd mewnol eraill eisoes wedi’u 

cyflawni yn y blynyddoedd cyn hynny, dim 

ond costau cyflawni gwasanaethau y gellid eu 

gostwng erbyn hyn er mwyn arbed yr £17m 

gofynnol.   

Yn anffodus, mae’r mathau hyn o doriadau’n 

cael effaith uniongyrchol ar fywydau trigolion. 

Er yr aseswyd effaith ddisgwyliedig toriadau 

unigol gan y Cyngor cyn eu rhoi ar waith, 

roedd y broses archwilio am sicrhau nad 

oedd yr effaith wirioneddol ddim gwaeth na’r 

disgwyl. Yr oedd hefyd eisiau canfod a 

lenwodd unrhyw wasanaethau neu 

sefydliadau eraill y bylchau a adawyd gan y 

Cyngor ar ôl iddo dynnu’n ôl o ddarparu 

gwasanaethau.   

Yn ystod 2015/16 a 2016/17, bu’r Grŵp Tasg 

a Gorffen yn gweithio i adolygu effaith yr 

arbedion cyllidebol ar ddinasyddion a 

chymunedau Sir Ddinbych. Wrth ddewis 

‘arbedion cyllidebol’ i’w hystyried, 

canolbwyntiodd y Grŵp ar y meysydd hynny 

a oedd wedi denu cryn feirniadaeth gan y 

cyhoedd neu sylw yn y cyfryngau, yn ogystal 

â’r rheiny a chanddynt y potensial i effeithio 

ar enw da’r Cyngor, pe bai effaith eu 

gweithredu yn llawer mwy niweidiol na hynny 

a ragwelwyd yn wreiddiol. Ymhlith yr arbedion 

cyllidebol a adolygwyd gan y Grŵp yr oedd y 

rheiny a wnaed i’r Gwasanaeth Strydlun, 

trosglwyddo’r Uned Hawliau Lles (WRU) i 

Gyngor ar Bopeth (CAB), y bartneriaeth 

rhwng y Cyngor a CIVICA ar gyfer 

gweithredu’r Gwasanaeth Refeniw a Budd-

daliadau, ynghyd â thynnu cyllid y Cyngor yn 

ôl ar gyfer y gwasanaeth cerdd i ysgolion. 

Ddechrau 2017, cwblhaodd y Grŵp ei waith 

ac adroddodd ynghylch ei ganfyddiadau a’i 

argymhellion terfynol i’r Pwyllgor Archwilio 

Perfformiad, sef y pwyllgor a oedd wedi 

sefydlu’r Grŵp Tasg a Gorffen. 

Yn fyr, daeth y Grŵp Tasg a Gorffen i’r 

casgliad bod yr arbedion cyllidebol dadleuol a 

wnaed drwy drosglwyddo’r gwasanaethau a 

ddarparwyd yn flaenorol gan Uned Hawliau 

Lles (WRU) y Cyngor ei hun i Gyngor ar 

Bopeth (CAB), ynghyd â thynnu cyllid yn ôl ar 

gyfer y Gwasanaeth Cerdd i Ysgolion, yr 

adroddwyd yn eang bod hyn yn cael effaith 

niweidiol ar y rhai mwyaf diamddiffyn a 

difreintiedig o fewn cymunedau Sir Ddinbych, 

wedi arwain at well gwasanaethau a 

chanlyniadau ar gyfer defnyddwyr 

gwasanaeth a phreswylwyr. Roedd unigolion 

a oedd yn defnyddio’r gwasanaethau amgen, 

a sefydlwyd o ganlyniad i’r Cyngor yn lleihau 

adnoddau yn y meysydd hyn, wedi manteisio 

ar dderbyn gwasanaethau mwy cyfannol, o 

ansawdd well gan sefydliadau allanol. 

Tra’r oedd y Grŵp yn cydnabod nad oedd 

pob agwedd ar weithredu’r arbedion 

cyllidebol wedi’u cyflawni fel y’u bwriadwyd 

o’r cychwyn cyntaf, a bod ‘arbedion’ eraill yn 

cymryd mwy o amser i’w gwireddu na hynny 

a ragwelwyd yn wreiddiol, h.y. darparu gofal 

cymdeithasol mewnol i oedolion yn y dyfodol 

(oedd yn cael ei yrru yn ei flaen gan grŵp 

tasg a gorffen ar wahân), roedd yn fodlon bod 

unrhyw broblemau a ddaeth i’r amlwg yn cael 

eu datrys cyn gynted ag y bo modd. 
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Gan edrych ymlaen at dymor y Cyngor 

‘newydd’, gan wybod bod penderfyniadau 

cyllidebol anoddach fyth o’u blaenau, 

argymhellodd y Grŵp y byddai’n ddefnyddiol 

i’r Cyngor ystyried mabwysiadu ymagwedd 

debyg i’r un a ddefnyddiwyd wrth osod y 

gyllideb ar gyfer 2015/16 a 2016/17 wrth osod 

cyllidebau yn y dyfodol. Y rheswm dros hyn 

yw bod y Grŵp yn teimlo ei fod yn ddull tra 

effeithiol o osod cyllideb y Cyngor, gan ei fod 

yn rhoi cyfle i bob cynghorydd lunio’r gyllideb 

a dylanwadu arni. Yn ogystal, argymhellodd, 

o ran effaith penderfyniadau cyllidebol yn y 

dyfodol neu gyflwyno dulliau newydd o 

gyflawni gwasanaethau, y dylid eu gwerthuso 

ar ôl eu gweithredu i asesu p’un a oedd yr 

effaith ar breswylwyr yn wir yn well neu’n 

waeth na hynny a ragwelwyd yn wreiddiol. Yn 

y dyfodol, bydd yr Asesiadau Effaith Llesiant 

gorfodol, sydd bellach yn cael eu cyflawni ar 

gyfer pob penderfyniad, yn darparu 

tystiolaeth ddefnyddiol wrth gynnal 

adolygiadau ar ôl eu gweithredu. 

Gellir darllen testun llawn adroddiad y Grŵp 

Tasg a Gorffen drwy ddilyn y ddolen isod:  

https://www.denbighshire.gov.uk/en/your-

council/about-the-council/cutting-our-cloth-

task-and-finish-group-en.pdf 

Ymgysylltu â’r Cyhoedd, 

Canlyniadau ac Adborth 

Mae’r agenda a’r adroddiadau ar gyfer pob 

cyfarfod pwyllgor archwilio yn cael eu 

cyhoeddi ar wefan y Cyngor ac maent felly’n 

hygyrch i’r cyhoedd, onid ydynt yn cynnwys 

gwybodaeth gyfyngedig. Cyn cyfarfodydd 

pwyllgor ffurfiol, defnyddir tudalennau 

cyfryngau cymdeithasol y Cyngor i amlygu’r  

testunau a drafodir mewn cyfarfodydd 

archwilio sydd i ddod, sy’n pwysleisio bod 

croeso i’r cyhoedd eu mynychu. Pan fo’r 

cyhoedd yn mynychu, os oes ganddynt 

gwestiynau perthnasol i’w gofyn neu bwyntiau 

i’w codi, gallant ofyn am ganiatâd y 

Cadeirydd i siarad. Yn gyffredinol, rhoir 

caniatâd iddynt godi eu pwyntiau ar ddiwedd 

y drafodaeth am y testun. Ymhlith y testunau 

a oedd wedi denu sylw’r cyhoedd yn ystod 

2016/17 yr oedd dyfodol sefydliadau gofal 

cymdeithasol i oedolion, effaith y cynnydd 

mewn taliadau parcio ceir, y drafodaeth 

gydag Ymddiriedolaeth Gwasanaeth 

Ambiwlans Cymru (WAST) a rheoli 

peiriannau awyr heb yrwyr (drones).  

Rhoddwyd cyfle i’r cyhoedd a oedd yn 

bresennol annerch aelodau pwyllgor ynghylch 

bob un o’r eitemau uchod. Roedd eu 

cyfraniad at y drafodaeth yn werthfawr ac yn 

adeiladol. Yn ystod y drafodaeth ynghylch 

rheoleiddio dronau, bu modd i ddefnyddiwr 

dronau trwyddedig a fynychodd y cyfarfod 

rannu ei arbenigedd â’r pwyllgor am y 

ddeddfwriaeth bresennol mewn perthynas â 

defnyddio dronau, a rhoddodd wybod pwy y 

dylai’r cyhoedd gysylltu â hwy yn achos bod 

peiriant awyr heb yrrwr yn achosi niwsans 

neu’n tarfu ar eu bywydau. Yn yr un modd, 

roedd aelod o’r cyhoedd a oedd wedi 

mynychu trafodaeth pwyllgor archwilio gydag 

Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans 

Cymru (WAST) wedi gallu rhannu ei 

brofiadau anfoddhaol, o ran ymateb y 

Gwasanaeth i alwad brys, gyda swyddogion 

o’r Gwasanaeth. 

Roedd cynghorydd sir a chanddi bryderon ers 

tro am y broses ar gyfer ymgymryd ag 

archwiliadau o ddiogelwch y ffyrdd mewn 

perthynas â cheisiadau cynllunio, wedi 

mynegi ei diolch i’r Pwyllgor Archwilio am 

ystyried y pryderon hynny’n fanwl. Gan 

dderbyn bod cymhlethdodau gyda’r broses o 

archwilio diogelwch y ffyrdd, roedd y Pwyllgor 

Archwilio wedi diogelu trefniadau i gynnal 

gweithdy hyfforddiant ar gyfer cynghorwyr 

ynghylch y broses. Ar ddiwedd y gweithdy, 

cytunwyd ar nifer o fesurau i gryfhau’r broses, 

ac ymgymerwyd â llunio protocol a fyddai’n 

amlinellu’r broses a’r gweithdrefnau i’w dilyn. 
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Gwaith Ychwanegol 
Mae aelodau archwilio’n parhau i ymgymryd â gwaith archwilio y tu allan i gyfarfodydd pwyllgor 

gwirioneddol. Mae gan bob pwyllgor gynrychiolwyr wedi’u henwi sy’n gwasanaethu ar amrywiaeth 

o 'grwpiau’ mewnol, sydd wedi cael y dasg o weithio gyda swyddogion i gyflawni swyddogaethau 

corfforaethol ac i geisio gwella gwasanaethau’n barhaus er gwaetha’r toriadau i gyllid y 

llywodraeth. Trwy’r grwpiau hyn, fel y Grŵp Buddsoddi Strategol, Gweithdai’r Gyllideb, y Grŵp 

Monitro Safonau Ysgolion, y Bwrdd Rhaglen Uchelgais Economaidd a Chymunedol a’r Grŵp 

Cydraddoldeb Corfforaethol, caiff aelodau archwilio gyfle i ffurfio, dylanwadu, datblygu a monitro 

polisïau trwy ddulliau amgen, gan ychwanegu at y gwaith a gyflawnir gan y pwyllgorau yn eu 

cyfarfodydd rheolaidd. 

Bydd cynrychiolydd o bob pwyllgor archwilio’n gwasanaethu ar Grwpiau Her Perfformiad 

Gwasanaeth y Cyngor (lle adolygir perfformiad a blaenoriaethau’r gwasanaethau). Os oes 

pryderon mewn perthynas â pherfformiad gwasanaeth, gallai Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio 

Perfformiad neu arweinydd perfformiad y pwyllgor gwrdd â’r Pennaeth Gwasanaeth perthnasol a’r 

swyddogion priodol i astudio materion yn fanylach. Os bydd y pryderon yn parhau, gellir symud y 

broblem ymlaen am astudiaeth fanylach gan y pwyllgor cyfan. 

Bydd yr aelodau sy’n gwasanaethu ar yr amryw grwpiau hyn yn adrodd yn ôl yn gyson i’w Pwyllgor 

ar eu trafodaethau, eu canfyddiadau a’u casgliadau. 

 

Gwella Canlyniadau i’r Trigolion:   

Ar ddiwedd y dydd, pwrpas archwilio yw gwella’r canlyniadau i’r trigolion. Yn 2014, cyhoeddodd 

Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad cenedlaethol, ‘Craffu Da? Cwestiwn Da!’ Casglodd yr 

adroddiad hwnnw, er bod yr awdurdodau lleol yn awyddus i ddysgu a gwella’u dull o archwilio, 

roeddent yn cael trafferth dangos effaith archwilio. Mewn rhai cynghorau, ymddengys bod diffyg 

eglurder ynghylch rôl archwilio wrth wneud gwneuthurwyr penderfyniadau’n gyfrifol, a arweiniodd 

felly at rai pobl yn cwestiynu pwysigrwydd a gwerth archwilio. Er hynny, daeth i’r casgliad na ddylid 

bychanu pwysigrwydd archwilio effeithiol pan oedd angen gwneud penderfyniadau anodd. 

O ganlyniad i’r astudiaeth hon, cytunwyd ar set genedlaethol o ‘Ganlyniadau a Nodweddion ar 

gyfer Archwilio Effeithiol’. Mae’r nodweddion hyn, a rennir yn dri chategori penodol, yn gydrannau 

hanfodol i archwilio effeithiol. Dyma nhw: 

� Gwell canlyniadau  

� Gwell penderfyniadau 

� Gwell ymgysylltiad  

Mae’r Cyngor yn mynd ati’n rheolaidd i werthuso effeithiolrwydd ei swyddogaeth archwilio. Yn 

ystod tymor swyddogaeth y Cyngor hwn, y prif themâu a ddaeth i’r amlwg drwy’r ymarferion 

gwerthuso oedd: 

� bod gan archwilio rôl glir a gwerthfawr yn nhrefniadau llywodraethu’r Cyngor; 

� bod archwilio’n gweithredu’n gyffredinol ar sail heb fod yn wleidyddol a oedd yn cael ei 

arwain gan gynghorwyr; 
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� bod cael aelodau Cabinet yn cyflwyno adroddiadau ac yn cael eu gwneud yn gyfrifol gan 

archwilio am eu meysydd cyfrifoldeb yn gweithio’n dda; ac 

� ar y cyfan, roedd lefel uchel o ymddiriedaeth ar y cyd yn bodoli rhwng archwilio a 

mynychwyr y Cyngor a chynrychiolwyr y sefydliadau partner oedd yn mynychu archwilio. 

 

Roedd y meysydd a nodwyd ar gyfer gwelliant yn cynnwys: 

� darparu mwy o hyfforddiant ar sgiliau penodol i archwilio, a gwneud hynny’n rheolaidd; 

� gwella presenoldeb mewn rhai cyfarfodydd pwyllgorau archwilio; 

� gwella cyfathrebu gyda’r cyhoedd ac annog trigolion i ymgysylltu â’r broses archwilio mewn 

perthynas â materion o bryder neu ddiddordeb; ac  

� archwilio’r potensial i we-ddarlledu rhai cyfarfodydd pwyllgorau Archwilio  

Yn ystod tymor gweinyddiaeth y Cyngor newydd, bydd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion yn 

gweithio i fynd i’r afael â’r meysydd uchod. 

 

Sefydliadau Allanol      

Gyda disgwyliad cynyddol gan Lywodraeth Cymru (LlC) i wasanaethau cyhoeddus gael eu 

cyflenwi naill ai mewn partneriaeth gyda sefydliadau allanol neu gael eu comisiynu gan 

ddarparwyr allanol, mae’n rhaid i’r broses archwilio addasu ei waith i ganolbwyntio mwy ar 

agweddau allanol. Felly, yn ystod y flwyddyn, gwahoddwyd nifer o sefydliadau allanol i fynychu 

cyfarfodydd archwilio i drafod cynnydd gyda mentrau ar y cyd, neu feysydd pryder i’r Cyngor neu’r 

trigolion. Ymhlith y sefydliadau allanol a gymerodd ran yn y broses archwilio yn ystod y flwyddyn yr 

oedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC), Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau 

Ambiwlans Cymru (WAST), GwE (y gwasanaeth gwella ysgolion rhanbarthol), y Grŵp 

Cydweithredol, Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) a 

PeoplePlus, Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSLs) a 

CIVICA.  Mae rhai o’r sefydliadau hyn wedi mynychu pwyllgorau archwilio fwy nag unwaith yn 

ystod y flwyddyn a byddant yn parhau i fynychu yn ystod y flwyddyn i ddod. Tra nad oes gan 

bwyllgorau archwilio bwerau i orfodi sefydliadau allanol i fynychu cyfarfodydd pwyllgor i drafod 

materion o bryder, mae’r mwyafrif o sefydliadau’n derbyn gwahoddiad i fynychu pwyllgorau 

archwilio i egluro eu cynlluniau neu’r sail resymegol y tu ôl i’w penderfyniadau. Bu felly’n siomedig 

bod Banc y Nat West wedi gwrthod gwahoddiad i fynychu cyfarfod archwilio i drafod gyda 

chynghorwyr effaith eu penderfyniad i gau pob un ond un o’u canghennau yn y sir ar gymunedau 

Sir Ddinbych.                                                                                                 

Ymhlith y sefydliadau allanol sydd eisoes yn cael eu gwahodd i fynychu archwilio yn ystod y 

flwyddyn i ddod y mae’r Bwrdd Iechyd, y Gwasanaeth Ambiwlans a GwE. 
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Edrych ymlaen                                                                                                                                

Fel y soniwyd yn flaenorol, un o’r newidiadau mwyaf, os nad y fwyaf, yn ystod 2016/17 oedd 

cyflwyno Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Mae a wnelo Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) â gwella lles cymdeithasol, 
economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Gofynna’r Ddeddf i bob corff cyhoeddus (sy’n 
cynnwys awdurdodau lleol) feddwl mwy am y tymor hir, gweithio’n well gyda phobl a chymunedau 
a’i gilydd, edrych i atal problemau, a chymryd ymagwedd fwy gydgysylltiedig wrth wneud 
penderfyniadau. Y nod yw helpu i greu Cymru y mae pob un ohonom am fyw ynddi, nawr ac yn y 
dyfodol. Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod ni i gyd yn gweithio tuag at yr un weledigaeth, mae’r 
Ddeddf yn rhoi saith nod lles ar waith. Mae pob un o’r nodau hyn yn rhyng-gysylltiedig ac yn 
dibynnu ar ei gilydd. 
 
Mae’r nodau Llesiant, a’r cysylltiadau rhyngddynt, yn cael eu dangos isod. Gellir cael rhagor o 
wybodaeth amdanynt hwy a’r Ddeddf ar wefan ‘Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru’ drwy 
ddilyn y ddolen hon:  https://futuregenerations.wales/cy/  
 

Y Nodau Llesiant    
 

 
 

Drwy’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio (GCIGA), yn 2016/17, bu archwilio’n 

monitro cynlluniau’r Cyngor i wreiddio nodau ac egwyddorion y Ddeddf o fewn ei fusnes dydd i 

ddydd. Yn ystod tymor y Cyngor newydd, disgwylir i archwilio fynd ati’n gadarn i herio casgliadau’r 

Asesiadau Effaith Llesiant a gyflwynwyd iddynt mewn perthynas â pholisïau, newidiadau i 

wasanaethau ac ati.                                               
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Y Pwyllgor Archwilio Cymunedau  

 

 

 

 

Huw Hilditch-
Roberts 
Annibynnol    
Cadeirydd 

 Rhys Hughes 
Plaid Cymru   
Is-gadeirydd  

 

    
Brian Blakeley 
Llafur         
 

Bill Cowie 
Annibynnol  

Peter Evans 
Annibynnol  

Martyn Holland 
Ceidwadol     

    
Bob Murray 
Llafur  

Anton Sampson 
Ceidwadol     

David Simmons 
Llafur  
 

Cefyn Williams 
Plaid Cymru 

 

   
 Aelodaeth 

Gyfredol  
Cydbwysedd 
Gwleidyddol 

Llafur 4 4 
Annibynnol  3 3 
Ceidwadol   2 2 
Plaid Cymru 2 2 

 
 

Cheryl Williams   
Llafur 
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Y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau 

 

 

 

 

Jeanette Chamberlain-Jones 
Llafur 
Cadeirydd 
 

Ray Bartley 
Annibynnol  
Is-gadeirydd 

 

    
Pat Jones 
Llafur 
 

Gwyneth Kensler 
Plaid Cymru 

Pete Prendergast 
Llafur 

Arwel Roberts 
Plaid Cymru 

  

  

Bill Tasker 
Llafur 

Huw O Williams 
Ceidwadol     

  

    
 Aelodaeth Gyfredol Cydbwysedd Gwleidyddol 

Llafur 4 4 
Annibynnol   1 3 
Ceidwadol     1 2 
Plaid Cymru 2 2 

Yn anffodus, collodd y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau ei Is-gadeirydd, y Cynghorydd 
Raymond Bartley, yn Rhagfyr 2016. Roedd hon yn golled fawr i’r Pwyllgor gan y bu’n aelod 
gwerthfawr ac uchel ei barch o’r Pwyllgor.                      
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Y Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

 

 

 

 

Barry Mellor 
Llafur 
Cadeirydd 
 

 Arwel Roberts 
Plaid Cymru 
Is-gadeirydd 

 

    
Ray Bartley 
Annibynnol   
 

Meirick Lloyd-Davies  
Plaid Cymru 

Huw Hilditch-
Roberts 
Annibynnol 

Colin Hughes 
Llafur 

    
Geraint Lloyd-
Williams 
Llafur 

Dewi Owens 
Ceidwadol    

Gareth Sandilands 
Llafur 

Joe Welch 
Annibynnol  

 Aelodaeth Gyfredol       Cydbwysedd Gwleidyddol 
Llafur  4 4 
Annibynnol  3 3 
Ceidwadol     1 2 
Plaid Cymru 2 2 

Roedd y diweddar Gynghorydd Raymond Bartley hefyd yn aelod gwerthfawr ac uchel ei barch o’r 
Pwyllgor hwn yn ogystal â’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau. Bu hefyd yn aelod allweddol o’r Grŵp 
Tasg a Gorffen Gofal Cymdeithasol Oedolion Mewnol.                              
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Crynodeb o eitemau agenda ac argymhellion y Pwyllgor Archwilio 
Cymunedau ar gyfer 2016/17 

 

12 Mai 2016 Cyflawni gyda llai – Gwasanaethau Hamdden:  trafododd y Pwyllgor adroddiad 
cenedlaethol Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ar Wasanaethau Hamdden a 
pherfformiad Sir Ddinbych o ran cyflawni gwasanaethau hamdden. Anogwyd y 
Cyngor i hyrwyddo’r amryw gyfleoedd sydd ar gael yn Sir Ddinbych, drwy 
Wasanaethau Hamdden a Gwasanaethau Cefn Gwlad y Cyngor, yn ogystal ag yn 
y sector gwirfoddol i hybu iechyd a lles trigolion.          

Diweddariad am Gontract Cynnal a Chadw Tiroedd Tai:  mewn ymateb i 
gwynion a dderbyniwyd gan denantiaid ynghylch y cytundeb ar gyfer cynnal a 
chadw tiroedd tai'r Cyngor ei hun, aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu’r camau a 
gymerwyd i reoli’r cytundeb yn y dyfodol ac i liniaru unrhyw broblemau tebyg a all 
godi. O ganlyniad, argymhellwyd y byddai gwaith pellach yn cael ei wneud i 
gefnogi dull cydgysylltiedig gan y Cyngor o ran gwaith cynnal a chadw tiroedd 
mewn cymunedau. 

Trefniadau’r Cyngor i Dorri Glaswellt yn yr Ardal Wledig ar gyfer 2016/17:  
aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu cynigion y Cyngor ar gyfer ymgymryd â thorri 
glaswellt ar ochr priffyrdd gwledig oedd yn ceisio cydbwyso diogelwch y briffordd 
gyda’r gofynion o ran bioamrywiaeth yn Neddf Priffyrdd 1980 a Deddf yr 
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006 (NERC) 2006. Roedd yr 
Aelodau’n derbyn nad oedd cydbwyso diogelwch ffyrdd a gofynion o ran 
bioamrywiaeth bob amser yn hawdd, ac o ganlyniad roeddynt yn argymell 
cefnogi’r polisi yn amodol ar ymgymryd ag asesiadau risg cadarn o ran diogelwch 
priffyrdd mewn perthynas ag ymylon ffyrdd a ddynodwyd ar gyfer toriadau 
bioamrywiaeth. 

Rheolau ar gyfer Mynwentydd a’u Gorfodi: cafwyd trafodaeth yn y Pwyllgor a 
chymeradwywyd cynigion ar gyfer rheolaeth a gorfodaeth lymach ar reolau ar 
gyfer mynwentydd ar draws mynwentydd glaswelltog y sir. Roedd y polisïau’n 
cynnwys gorfodi rheolau mynwentydd, rheoli lleoliad meinciau coffa a’u defnydd 
ynghyd â chyflwyno gorchmynion rheoli cŵn y gellid eu gorfodi’n gyfreithiol mewn 
mynwentydd a berchnogir gan y Cyngor. 

Gweithdrefnau Rheoleiddio Meysydd Carafanau Drafft:  mewn ymateb i 
bryderon ers tro am y goblygiadau posibl o ran costau i’r Cyngor pe bai pobl yn 
byw ar feysydd ‘gwyliau’ yn Sir Ddinbych trwy gydol y flwyddyn, aeth y pwyllgor 
ati i wyntyllu gweithdrefnau rheoleiddiol drafft ar gyfer delio â pherchnogion neu 
weithredwyr safleoedd nad ydynt yn cydymffurfio â’r caniatadau cynllunio a 
thrwyddedu a roddwyd ar gyfer eu meysydd carafanau. Wrth gymeradwy’r 
gweithdrefnau hyn, gofynnodd y Pwyllgor i’r swyddogion adrodd yn ôl i’r Pwyllgor 
ymhen deuddeng mis ynghylch effeithiolrwydd eu gweithrediad, gan adnabod 
unrhyw broblemau neu anomaleddau y daethpwyd ar eu traws wrth eu rhoi ar 
waith a’u gorfodi. 

 

30 Mehefin 
2016 

Adolygiad o’r Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol:  rhoddodd y Pwyllgor 
ystyriaeth i weithredu’r polisi cludiant ysgol newydd ar gyfer disgyblion ysgol 
uwchradd, sydd ar waith o fis Medi 2015. Gan fod y polisi newydd wedi denu 
cryn sylw gan y cyhoedd, argymhellodd y Pwyllgor i swyddogion symud ymlaen 
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gydag adolygiad o’r polisi, gan ystyried materion a godwyd gan rieni a 
chynghorwyr yn dilyn gweithredu polisi 2015. Yn ogystal, ar ôl cwblhau’r 
adolygiad, gofynnodd yr Aelodau am gael cyflwyno’r polisi drafft diwygiedig i’w 
ystyried gan y Pwyllgor.                                                     
 
Cefnogi Byw’n Annibynnol: aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu’r cynnydd a wnaed 
gyda’r cynllun Cefnogi Byw’n Annibynnol (SIL) wrth ddiwallu anghenion cymorth 
sy’n gysylltiedig â thai i bobl hŷn ar draws y sir. O ganlyniad, gofynnodd am gael 
cyflwyno adroddiad manwl i’r aelodau maes o law ar y manteision posibl o 
fabwysiadu ymagwedd symlach i reoli Cefnogi Byw’n Annibynnol (SIL), Ail-
alluogi a Gwasanaethau Gweithiwr Cefnogi Iechyd a Gofal Cymdeithasol 
(HSCSW). 

8 Medi          
2016 

Arolwg Preswylwyr:  rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i brif ganfyddiadau’r 
Arolwg Preswylwyr. Oherwydd y gyfradd ymateb siomedig o isel i’r arolwg 
arbennig hwn, gofynnodd y Pwyllgor am gael cyflwyno gwybodaeth i aelodau yn 
fuan yn 2017 yn amlinellu’r cynnwys a’r cwestiynau y bwriedir eu cynnwys yn  
Arolwg Preswylwyr 2017, ynghyd â’r fethodoleg/methodolegau sydd dan 
ystyriaeth ar gyfer ymgymryd â’r arolwg.                 
 
Absenoliaeth Ysgolion Cynradd ac Uwchradd:  mewn ymateb i bryderon a 
godwyd gan gynghorwyr ynghylch cyfraddau absenoldebau ysgolion, ystyriodd  
y Pwyllgor adroddiad oedd yn manylu ar y diffiniad o absenoldebau 
‘awdurdodedig’ ac ‘anawdurdodedig’, ynghyd â’r broses a ddilynir cyn cyflwyno 
Rhybuddion Cosb Benodedig. Ar ôl ystyried y wybodaeth, cadarnhaodd y 
Pwyllgor bolisïau a strategaethau’r Cyngor ar gyfer gwella presenoldeb 
disgyblion yn ysgolion y sir. Llongyfarchodd y Cyngor ar ei berfformiad gwell yn 
y maes hwn, ond mynegodd bryderon nad yw bob awdurdod ar draws Cymru yn 
cymhwyso’r polisïau a’r gweithdrefnau mewn perthynas ag absenoldebau 
anawdurdodedig mor llym â Sir Ddinbych.  
 

Ffyrdd Peryglus at Ysgolion:  mewn ymateb i bryderon a godwyd ynghylch y 
broses ar gyfer penderfynu pa mor ddiogel yw teithiau o’r cartref i’r ysgol, 
ystyriodd y Pwyllgor y fframwaith deddfwriaethol sy’n llywodraethu dynodi 
‘llwybrau peryglus i’r ysgol’, yn ogystal â’r broses asesu a ddilynir gan y Cyngor i 
asesu diogelwch llwybr cerdded i’r ysgol. Ar ôl ystyried y wybodaeth, 
cymeradwyodd y Pwyllgor y dull y mae’r Cyngor yn cymhwyso canllawiau 
gweithredol Llywodraeth Cymru o ran asesu risg llwybrau cerdded i ysgolion. Yn 
ogystal, argymhellodd bod llwybrau ysgol o fewn ardaloedd sydd angen 
amserlenni torri gwair bioamrywiaeth, ac nad ydynt wedi cael eu hasesu o fewn 
y 12 mis diwethaf, yn cael eu hasesu ar y cyfle cyntaf posibl. Gofynnodd hefyd 
am gael hysbysu Grwpiau Ardal yr Aelodau (GAA) ac ymgynghori â hwy yn 
flynyddol ar y llwybrau i’w hadolygu yn eu hardal, ac roeddynt yn cefnogi 
cynigion i gynnal adolygiadau cyfnodol o lwybrau cerdded o’r cartref i’r ysgol bob 
pum mlynedd, oni bai yr adroddir am newidiadau sylweddol i faint neu lif traffig, 
neu y ceir ceisiadau am gynnal adolygiad. 
 

27 Hydref 
2016 

Darpariaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau/People Plus yn Sir Ddinbych: ar 
gais y Pwyllgor, mynychodd cynrychiolwyr o’r ddau sefydliad y cyfarfod i drafod 
gydag aelodau y rhesymau y tu ôl y penderfyniad i adleoli gwasanaethau i 
gynorthwyo pobl ddi-waith i mewn i waith, o’r Rhyl i’r Fflint. 
 
Rheoli Cefnogi Byw’n Annibynnol: ystyriodd y Pwyllgor fuddion posibl 
symleiddio rheolaeth Gwasanaethau Cefnogi Byw’n Annibynnol (SIL) ac Ail- 
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alluogi, wrth gadw annibyniaeth elfen darpariaeth weithredol y ddau wasanaeth. 
Ar ôl derbyn sicrwydd na fyddai symleiddio rheolaeth y gwasanaethau yn 
effeithio ar ddarpariaeth gwasanaethau’r rheng flaen, ac y byddai’n cefnogi 
darpariaeth integredig effeithiol gwasanaethau gofal iechyd a chefnogaeth i 
breswylwyr, gofynnodd y Pwyllgor am gael cyflwyno adroddiad cynnydd pellach 
o ran symleiddio’r strwythur rheoli, gan gynnwys gwybodaeth ar y dangosyddion 
a ddefnyddir i fesur effeithiolrwydd y gwasanaethau i ddarparu’r canlyniadau 
arfaethedig i’r aelodau ddechrau 2017. 
 
Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd:  a hwnnw’n dra ymwybodol o ofnau 
preswylwyr a’r llanast a achoswyd gan lifogydd yn Sir Ddinbych mewn 
blynyddoedd diweddar, aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu canfyddiadau Swyddfa 
Archwilio Cymru ar ‘Reoli Risg Llifogydd Arfordirol ac Erydu yng Nghymru’. Yn 
ogystal, ystyriodd gynnydd y Cyngor ei hun o ran gweithredu’r amcanion, y 
canlyniadau a’r mesurau a restrwyd yn ei Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd. Ar 
ôl ystyried yr holl wybodaeth, cefnogodd ymagwedd y Cyngor i gyflawni ei 
gyfrifoldebau fel Awdurdod Rheoli Risg Llifogydd ac Erydu Arfordirol ac i 
gyflawni’r mesurau a’r amcanion a nodwyd yn y Strategaeth Rheoli Risg 
Llifogydd Lleol. Yn ogystal, estynnodd wahoddiad i gynrychiolwyr o Gyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) fynychu cyfarfod yn y dyfodol i drafod rheoli dŵr/llifogydd  
ac i archwilio ardaloedd posibl lle y gallai’r Cyngor weithio’n effeithiol gyda CND i 
leihau risg llifogydd mewn cymunedau lleol. 
 

Effaith y Cynnydd Mewn Taliadau Parcio Ceir ar y Sir:  mewn ymateb i 
bryderon y cyhoedd ynghylch effaith y cynnydd mewn taliadau parcio ar drefi’r 
Sir rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r mater. Yn dilyn ystyriaeth o amryw ddata a 
sylwadau gan aelodau etholedig a’r cyhoedd, argymhellodd y Pwyllgor y dylid 
cadw’r cynllun codi tâl presennol ar gyfer y Sir gyfan. Argymhellodd hefyd y dylid 
datblygu cynllun rheoli asedau ar gyfer meysydd parcio gyda golwg ar wella’r 
amgylchedd oddi mewn i feysydd parcio’r Cyngor a’u cyffiniau, ac y dylid 
archwilio amryw opsiynau posibl eraill, gan gynnwys mentrau gyda busnesau 
lleol i gynyddu’r defnydd o feysydd parcio a nifer y cwsmeriaid mewn ymgais i 
hybu’r economi leol. Gofynnwyd i’r aelodau adrodd ynghylch y cynnydd o ran 
datblygu’r rhain i’r Pwyllgor ymhen chwe mis. 
 
Proses, Methodoleg a Meini Prawf ar gyfer Ymgymryd ag Archwiliadau 
Diogelwch ar y Ffyrdd Mewn Perthynas â Cheisiadau Cynllunio:  mewn 
ymateb i bryderon a godwyd gan gynghorydd sir, aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu’r 
broses a’r fethodoleg a ddefnyddiwyd ar gyfer ymgymryd ag archwiliadau o 
ddiogelwch ar y ffyrdd mewn perthynas â cheisiadau cynllunio, gan gynnwys y 
meini prawf ar gyfer y gofynion ar gyfer archwilio diogelwch ar y ffyrdd. Ar 
ddiwedd y drafodaeth, er mwyn sicrhau bod yr holl gynghorwyr yn gyfarwydd â’r 
broses ac yn ei deall yn llawn, gofynnodd y Pwyllgor am gael trefnu gweithdy 
hyfforddiant hanner diwrnod ar gyfer holl aelodau Pwyllgor Cynllunio’r Cyngor ar 
y broses, y fethodoleg a’r meini prawf ar gyfer y broses archwilio diogelwch ar y 
ffyrdd a’u defnydd mewn perthynas â cheisiadau cynllunio.              
 

15 Rhagfyr  
2016 

Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol Sir Ddinbych:  rhoddodd y Pwyllgor 
ystyriaeth i’r polisi diwygiedig drafft yn dilyn ei adolygiad diweddar a chefnogodd 
y cynnig i fwrw ymlaen â’r cyfnod ymgynghori maes o law, unwaith roedd barn y 
cynghorydd cyfreithiol wedi ei dderbyn. Fodd bynnag, cyn yr ymgynghoriad 
cyhoeddus, gofynnwyd am gael cyfeirio’r polisi drafft yn ôl i’r Pwyllgor i roi 
cymeradwyaeth i ymgynghori. 
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Rheoli Dŵr a Lliniaru Llifogydd:  mewn ymateb i wahoddiad y Pwyllgor, 
mynychwyd y cyfarfod gan gynrychiolydd o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), 
ynghyd ag Uwch Beiriannydd y Cyngor - Rheoli Perygl Llifogydd, i drafod rheoli 
dŵr a mesurau lliniaru llifogydd yn Sir Ddinbych. O ganlyniad i’r drafodaeth a’r 
eglurhad a gafwyd o ran cyfrifoldebau statudol y Cyngor Sir a Cyfoeth Naturiol 
Cymru o ran rheoli dŵr a llifogydd, gan gynnwys cyfrifoldebau o ran gwaith 
cynnal a chadw arfordirol ac afonydd, argymhellodd y Pwyllgor y dylid rhoi 
cyflwyniad yn ystod cyfarfod Briffio’r Cyngor ar yr etholiadau awdurdod lleol ym 
mis Mai 2017 at ddibenion cynorthwyo’r holl gynghorwyr i ddeall sut y mae’r 
ddau sefydliad yn gweithio gyda’i gilydd i liniaru’r risg o lifogydd. Yn ogystal, 
gofynnodd am gael paratoi a chyflwyno datganiad i’r wasg i’w gynnwys yn 
atodiad ‘Farm and Country’ y Daily Post ar sut y gall perchnogion glannau 
afonydd ymgeisio am drwyddedau i wneud gwaith cynnal a chadw o bryd i’w 
gilydd ar gyrsiau dŵr sy’n croesi eu tir. 
 

2 Chwefror 
2017 

Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd:  mynychodd Comisiynydd yr Heddlu a 
Throsedd Gogledd Cymru'r cyfarfod ar ôl cael gwahoddiad gan y Pwyllgor i 
rannu ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar gyfer y rhanbarth. Ar ddiwedd y 
drafodaeth, cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Gwnstabl i geisio eglurder 
ar y pwerau a roddir i Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu (PCSOs) a 
Chwnstabliaid Arbennig, o ran gweithredu gorfodaeth, ac i wahodd y Prif 
Gwnstabl i gyfarfod yn y dyfodol i drafod ei weledigaeth a’i flaenoriaethau ar 
gyfer Gogledd Cymru. 
 

Polisi Drafft Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol Sir Ddinbych:  ystyriodd y Pwyllgor 
y cynnydd a wnaed gyda’r adolygiad o Bolisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol y 
Cyngor. Ar ddiwedd y drafodaeth, cytunodd i gefnogi’r dull a amlinellwyd yn y 
polisi drafft newydd ac i symud ymlaen i’r cam ymgynghori, gan ofyn am gael 
cyflwyno canlyniadau’r ymarfer ymgynghori i’r Pwyllgor yn ystod haf 2017, 
ynghyd â gwybodaeth am y llwybrau ysgol wedi’u hail-alinio arfaethedig.                                   
 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru (WAST):  mynychodd 
cynrychiolwyr WAST y cyfarfod ar gais y Pwyllgor i drafod y problemau a’r 
pwysau y mae’r gwasanaeth yn eu hwynebu yn Sir Ddinbych, ac ar draws 
Cymru, a sut roeddent yn mynd i’r afael â’r pwysau hynny. Yn dilyn trafodaeth 
agored ac adeiladol, estynnodd y Pwyllgor wahoddiad i gynrychiolwyr 
Ymddiriedolaeth Gwasanaeth Ambiwlans Cymru i ddod i gyfarfod arall ar adeg 
briodol yn y dyfodol i drafod y cynnydd. 
 
Arolwg Preswylwyr Cyngor Sir Ddinbych 2017:  mewn ymateb i’w gais 
blaenorol, cyflwynwyd iddo’r broses arfaethedig ar gyfer cynnal Arolwg 
Preswylwyr 2017 yn Sir Ddinbych. Ar ôl ystyried y cynigion, cefnogodd y 
Pwyllgor y trefniadau newydd ar gyfer ymgymryd â’r Arolwg a gofynnodd am i’r 
Arolwg Preswylwyr drafft gael ei gyflwyno i’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-
gadeiryddion (GCIGA) am sylwadau cyn ei gyhoeddi.              
 

23 March 
2017 

Rheoleiddio Peiriannau Awyr sy’n Hedfan heb Yrwyr:  yn dilyn cais gan y 
Cyngor Sir mewn ymateb i Rybudd o Gynnig oedd yn gofyn am wahardd 
‘dronau’ rhag hedfan dros bob man cyhoeddus yn Sir Ddinbych, ystyriodd y 
Pwyllgor hyd a lled y ddeddfwriaeth bresennol sy’n rheoleiddio’r defnydd o 
ddronau mewn mannau cyhoeddus, ynghyd â dichonoldeb cyflwyno is-ddeddfau 
lleol mewn perthynas â’u defnydd. Ar ôl ystyried y wybodaeth a ddarparwyd, 
ynghyd â’r dystiolaeth a dderbyniwyd gan ddefnyddiwr dronau trwyddedig, 
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penderfynodd y Pwyllgor nad oeddynt yn argymell unrhyw gamau gweithredu 
pellach ar hyn o bryd mewn perthynas â rheoleiddio’r defnydd o ddronau yn Sir 
Ddinbych, gan y teimlodd fod deddfwriaeth a chanllawiau cyfredol yn rheoli eu 
defnydd yn ddigonol. Fodd bynnag, pe bai canfyddiadau ymgynghoriad 
Llywodraeth y DU ar ddefnyddio dronau yn ddiogel, ‘Datgloi Economi Technoleg 
Uwch y DU’, yn gofyn am ystyried y mater eto, dylid cyflwyno adroddiad ynglŷn â 
rheoliadau lleol posibl i’r Pwyllgor Archwilio. 
 
Ymagwedd Gorfforaethol tuag at Reoli ‘Gwylanod’ ar Draws y Sir:  roedd 
preswylwyr yn codi problemau a achosir gan ‘wylanod’ gyda’u cynghorydd lleol 
yn rheolaidd, o ganlyniad, gofynnodd y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 
Archwilio (GCIGA) i’r Pwyllgor ystyried p’un a oedd unrhyw fesurau y gallai’r 
Cyngor eu rhoi ar waith i leihau’r niwsans a achoswyd gan yr adar, oedd yn 
rhywogaeth a warchodir. Ystyriodd y Pwyllgor gynllun gweithredu ar gyfer rheoli 
gwylanod ar draws y sir a chytunodd â’r camau gweithredu a argymhellwyd sydd 
wedi’u rhestru o fewn y cynllun gweithredu, oedd yn cynnwys mesurau fel mynd 
ati’n weithredol i annog y cyhoedd i beidio â’u bwydo, gan leihau’r gwastraff 
bwyd sydd ar gael, gosod mesurau ar adeiladau i atal gwylanod, cyflwyno 
dulliau atal cenhedlu, gweithgarwch gorfodi ‘y tu allan i oriau’, cyflwyno is-
ddeddfau lleol a Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus (PSPOs) mewn 
perthynas â bwydo gwylanod. 
 
Rheoli Byw’n Annibynnol â Chymorth (SIL), Ail-alluogi a’r Gwasanaeth 
Gweithiwr Cefnogi Gofal Iechyd Cymdeithasol (HSCSW) yn Sir Ddinbych:  
ystyriodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed o ran cyflawni Gwasanaeth Rheoli 
Byw’n Annibynnol â Chymorth (SIL), Ail-alluogi a’r Gwasanaeth Gweithiwr 
Cefnogi Gofal Iechyd Cymdeithasol (HSCSW) cydgysylltiedig yn Sir Ddinbych, a 
gofynnodd am gael cyflwyno’r pecyn cyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol 
cyfun, unwaith y bydd ar ei ffurf derfynol, i’r Pwyllgor Archwilio er mwyn ei 
archwilio’n fanwl. 
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Crynodeb o eitemau agenda ac argymhellion y Pwyllgor Archwilio 
Partneriaethau ar gyfer 2016/17 

 

26 Mai 2016 
Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl:  roedd y Pwyllgor wedi cyfarfod â 
chynrychiolwyr o Lywodraeth Cymru (LlC), Tai Clwyd Alyn/Pennaf a Tai Gogledd 
Cymru i drafod y cynnydd hyd hynny o ran cyflwyno un elfen o Raglen Adfywio’r 
Rhyl – Prosiect Gwella Tai Gorllewin y Rhyl (WRHIP). Roedd y Pwyllgor hefyd 
wedi cael cipolwg ar y datblygiadau arfaethedig yn y dyfodol a fyddai’n cyfrannu 
at gyflawni’r Prosiect yn ei gyfanrwydd.     

7 Gorffennaf 
2016 

Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych – Prosiect Cyfleuster Iechyd:  fel 
rhan o’i waith monitro parhaus ar ddatblygiad y prosiect hwn, a fyddai yn y 
diwedd yn gweld adeiladu ysbyty cymunedol a chyfleuster iechyd yn y Rhyl i 
gymryd lle hen Ysbyty Brenhinol Alexandra, trafododd y Pwyllgor gynnydd y 
prosiect gyda chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
(BIPBC). Ar ddiwedd y drafodaeth, gofynnwyd i gynrychiolwyr BIPBC fynychu 
cyfarfod o’r Pwyllgor yn yr hydref gyda manylion yr Achos Busnes Amlinellol ar 
gyfer y cyfleuster newydd.                                  
 
Prosiect Gofal Iechyd Sylfaenol Prestatyn a Rhuddlan Iach:  cafodd 
cynrychiolwyr o’r Bwrdd Iechyd drafodaeth gyda’r Pwyllgor am y model a 
ddatblygwyd ar gyfer cyflenwi gwasanaethau gofal iechyd yn ardaloedd 
Prestatyn a Rhuddlan, gan fod y Bwrdd wedi cymryd cyfrifoldeb dros gyflenwi 
gwasanaethau Meddyg Teulu i gleifion sydd wedi’u cofrestru gyda 5 meddygfa 
yn yr ardal. Roedd y model hwn o ofal iechyd sylfaenol wedi galluogi’r Bwrdd 
Iechyd i ymestyn ystod y gwasanaethau sydd ar gael i gleifion sydd wedi 
cofrestru yn y meddygfeydd. Teimlodd y Pwyllgor bod yr ymagwedd hon ar gyfer 
cyflenwi gwasanaethau gofal iechyd yn gwella canlyniadau ar gyfer cleifion ac 
felly roeddynt yn argymell i gynrychiolwyr y Bwrdd Iechyd y dylid rhoi modelau 
gofal iechyd tebyg ar waith mewn ardaloedd eraill yng Ngogledd Cymru yn y 
man. 
 
Byrddau Diogelu Gogledd Cymru:  ystyriodd aelodau’r Pwyllgor Adroddiad 
Blynyddol cyntaf y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol Oedolion a Phlant ers ei sefydlu.  
Gan mai hwn oedd adroddiad blynyddol y Bwrdd Rhanbarthol, ei brif ffocws 
oedd y cynnydd a wnaed gyda sefydlu’r trefniadau diogelu rhanbarthol. Gyda 
golwg ar sicrhau bod trefniadau’r Bwrdd yn cael eu gwreiddio ar draws y 
rhanbarth a’u bod o ganlyniad yn amddiffyn preswylwyr mwyaf diamddiffyn yr 
ardal, gofynnodd y Pwyllgor am adroddiad cynnydd pellach ar ddatblygiad y 
Bwrdd o Ebrill 2016 ymlaen, i’w gyflwyno i’r Pwyllgor ddechrau 2017. 
 

6 Hydref  
2016 

Cynllun Lles Sir Ddinbych:  Ystyriodd aelodau’r Pwyllgor berfformiad Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol Sir Ddinbych (BGLl) gynt, sef y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus (BGC) erbyn hyn, o ran cyflenwi ei gynllun llesiant ar gyfer Sir 
Ddinbych, ‘Cefnogi Annibyniaeth a Gwydnwch’, yn ystod y cyfnod o 2014 i 2016. 
 
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol - Diweddariad Blynyddol 2015/16:  yn ei 
rôl fel pwyllgor archwilio Trosedd ac Anrhefn dynodedig y Cyngor, ystyriwyd 
adroddiad blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar y Cyd (PDC) ar 
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gyfer 2015/16. Darparwyd sylwadau i’r PDC hefyd ar ei brosiectau arfaethedig ar 
gyfer 2016/17. 
 

24 Tachwedd 
2016 

Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych - Prosiect Cyfleuster Iechyd:  
cynhaliwyd trafodaethau pellach rhwng y Pwyllgor a chynrychiolwyr o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) mewn perthynas â datblygu ysbyty 
cymunedol 28 gwely a chyfleuster iechyd ar gyfer ardal gogledd Sir Ddinbych, ar 
safle blaenorol Ysbyty Brenhinol Alexandra, y Rhyl. Dangoswyd cynlluniau llawr 
a lluniadau o’r datblygiad newydd i’r Pwyllgor, gan gynnwys trosolwg o’r 
cyfleusterau a’r gwasanaethau a fyddai ar gael ar y safle. Mynegodd y Pwyllgor 
ei gefnogaeth ar gyfer y gwaith sydd ar fynd i gyflenwi’r Ysbyty Cymunedol a’r 
Cyfleuster Iechyd newydd yn y Rhyl. 
 
Partneriaeth Teledu Cylch Caeëdig:  ystyriodd yr aelodau’r trefniadau 
llywodraethu sydd yn eu lle ar gyfer y Bartneriaeth Teledu Cylch Caeëdig 
ynghyd â’i heffeithiolrwydd o ran cyflenwi gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig yn 
ardaloedd y Rhyl, Prestatyn a Rhuddlan ers ei ffurfio yn Ebrill 2016. Ar ôl 
archwilio’r dystiolaeth, mynegodd y Pwyllgor ei gefnogaeth i rôl y Cyngor o fewn 
y Bartneriaeth ac argymhellodd y dylid cadw’r Bartneriaeth. Gofynnodd hefyd am 
gael cyflwyno adroddiad cynnydd i’r aelodau yn hanner cyntaf 2017 yn 
amlinellu’r mesurau a gymerwyd i ddiogelu dyfodol hirdymor y Gwasanaeth, gan 
gynnwys opsiynau posibl ar gyfer rhoi’r gwasanaeth Teledu Cylch Caeëdig ar 
waith mewn ardaloedd eraill yn y Sir. 
 
Strategaeth Cefnogi Annibyniaeth yn Sir Ddinbych:  ystyriodd yr aelodau 
ymagwedd gorfforaethol y Cyngor o ran galluogi preswylwyr y Sir i gynnal eu 
hannibyniaeth a’u lles yn eu cartrefi eu hunain. Argymhellwyd nifer o 
ddiwygiadau posibl i’w cynnwys yn y ddogfen Strategaeth cyn i’r Pwyllgor 
gymeradwyo strategaeth gorfforaethol y Cyngor ar gyfer diwallu anghenion 
dinasyddion sydd angen cymorth i’w galluogi i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi 
gyhyd â phosibl. 
 
Cynllun Comisiynu Lleol - Cefnogi Pobl Sir Ddinbych 2017-18:  yn dilyn 
ystyriaeth o Gynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl arfaethedig y Cyngor ar gyfer 
2017-18, mynegodd y Pwyllgor bryderon y bu Llywodraeth Cymru’n torri’r grant 
Cefnogi Pobl i’r Cyngor flwyddyn ar ôl blwyddyn ers sawl blwyddyn. Tra’i fod yn 
cydnabod y gwnaed cynlluniau wrth gefn o fewn Cynllun Comisiynu Lleol 
Cefnogi Pobl 2017-18 i ddarparu ar gyfer toriadau pellach, argymhellodd, pe bai 
cyllid Grant Cefnogi Pobl yn cael ei gynnal ar ei lefel bresennol, y dylai’r cyllid 
aros o fewn gwasanaethau Cefnogi Pobl i gynnal y gwasanaethau a ddarperir. 
 

19 Ionawr  
2017 

Trefniadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymunedol i Gefnogi Rhyddhau 
Cleifion o’r Ysbyty yn Amserol:  mewn ymateb i bryderon a godwyd gan 
gynghorwyr, yn ogystal â sylw helaeth yn y cyfryngau, o ran effaith oedi wrth 
drefnu i drosglwyddo gofal ar gyfer cleifion o ysbytai ar argaeledd gwelyau 
cleifion mewnol ysbytai, archwiliodd y Pwyllgor y trefniadau sydd yn eu lle o 
fewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol cymunedol i fonitro a mynd i’r 
afael ag oediadau mewn trefnu i drosglwyddo gofal. Yn ystod ystyried y 
dystiolaeth, daeth yn amlwg nad oedd oedi wrth drefnu i drosglwyddo gofal yn 
broblem eang yn Sir Ddinbych. Pan oedd yn digwydd, roedd hyn oherwydd yr 
angen i ddiogelu pecynnau gofal cymhleth iawn, a oedd yn gofyn am ymagwedd 
amlasiantaethol gydgysylltiedig i’w cyflenwi. Roedd gwaith eisoes ar waith mewn 
ymgais i gynyddu nifer y bobl a chanddynt y sgiliau a fynnir i gyflenwi’r mathau 
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hyn o becynnau gofal ar draws Gogledd Cymru. Gyda golwg ar ddiogelu 
cynnydd yn y maes hwn, gofynnodd y Pwyllgor am gael cyflwyno adroddiad 
pellach iddo yn hydref 2017 ar ‘Ryddhau Amserol o’r Ysbyty’. Gofynnodd hefyd 
am gael cyflwyno gwybodaeth iddo mewn perthynas â ‘Datblygu Cyllidebau 
Gofal Cyfun Iechyd a Gofal Cymdeithasol’ yn Ebrill 2017.  
 
Cytundeb Partneriaeth Refeniw a Budd-daliadau:  wrth lunio cytundeb 
partneriaeth gyda Civica i gyflenwi gwasanaethau refeniw a budd-daliadau ar ei 
ran, roedd y Cyngor wedi gofyn i’r Pwyllgor Archwilio, tua 18 mis i mewn i’r 
cytundeb, adolygu effeithiolrwydd y cytundeb partneriaeth o ran cyflenwi 
gwasanaethau Refeniw a Budd-daliadau i breswylwyr Sir Ddinbych. Yn dilyn 
archwilio’r dystiolaeth, daeth y Pwyllgor i’r casgliad ei fod yn fodlon bod y 
Bartneriaeth yn gweithio’n effeithiol yn y pedwar maes allweddol sef cyfleoedd 
busnes/masnachol newydd, cyflenwi gwasanaeth, diwallu disgwyliadau ariannol, 
a’r ddarpariaeth o wasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnodd hefyd am 
ragor o wybodaeth am waith y Bartneriaeth mewn perthynas â rheoli dyled yn y 
Sir, taliadau dewisol tai a’r peilot debyd uniongyrchol ar gyfer talu Treth y 
Cyngor. 
 

Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Ddinbych:  mynychodd cynrychiolwyr o’r Grŵp 
Cydweithredol y Pwyllgor ar ôl cael gwahoddiad i drafod gyda’r aelodau y 
cynnydd a wnaed yn ystod 2015/16 a dau chwarter cyntaf 2016/17 o ran rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Ddinbych. Ar ddiwedd y drafodaeth, a gan ystyried 
cyhoeddiad Gweinidogol diweddar Llywodraeth Cymru ar ddyfodol y rhaglen 
Cymunedau yn Gyntaf, argymhellodd y Pwyllgor i’r Gweithgor Trechu Tlodi y 
dylai ofyn i swyddogion y Cyngor weithio gyda swyddogion y Grŵp 
Cydweithredol i amlygu i Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant 
buddiannau’r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn Sir Ddinbych hyd yma, a 
gwneud sylwadau iddo ar bwysigrwydd sicrhau o leiaf yr un faint o arian i’r ardal 
fel rhan o’r ‘dull newydd'. 

2 Mawrth 
2017 
 

Diweddariad ar Wasanaethau Mamolaeth a Merched/Uned Gofal Dwys 
Newyddanedig Is-ranbarthol (SuRNNIC) yn Ysbyty Glan Clwyd:  mynychodd 
cynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) y cyfarfod i 
drafod y cynnydd a wnaed hyd hynny o ran cyflenwi’r cynllun gwella ar gyfer 
Gwasanaethau Mamolaeth a Merched ar draws ardal y Bwrdd Iechyd, ac yn 
enwedig yn Ysbyty Glan Clwyd. Cafwyd trafodaethau hefyd mewn perthynas â 
datblygiad yr Uned SuRNNIC yn Ysbyty Glan Clwyd a’r cynnydd a wnaed hyd 
hynny mewn perthynas â’r amserlen ar gyfer agor yr Uned. Roedd aelodau’r 
pwyllgor yn teimlo’n galonogol o ran y cynnydd a wnaed gyda’r gwasanaethau 
merched a phrosiect SuRNNIC. 
 
Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu:  yn dilyn pryderon a godwyd 
gan gynghorwyr a phreswylwyr ynghylch ymatebolrwydd Gwasanaeth Tu Allan i 
Oriau Meddygon Teulu Ysbyty Glan Clwyd, mynychodd Arweinydd Uwch Adran 
Gogledd Cymru (Canolog) y cyfarfod ar ôl cael gwahoddiad gan y Pwyllgor i 
drafod ei berfformiad, a sut yr oedd yn gweithio gyda gwasanaethau gofal iechyd 
a rhai cysylltiedig eraill i leddfu pwysau mewn mannau eraill o fewn y 
Gwasanaeth Iechyd. Ar ôl diwedd y drafodaeth, roedd y Pwyllgor yn cydnabod y 
gwelliannau a gyflawnwyd gan y Gwasanaeth Tu Allan i Oriau Meddygon Teulu 
dros fisoedd diweddar a’r rôl hanfodol a chwaraeodd o ran lleddfu pwysau ar 
Adrannau Brys a’r Gwasanaethau Ambiwlans ac ati. Yn ogystal, estynnodd 
wahoddiad i gynrychiolydd y Gwasanaeth fynychu cyfarfod o’r Pwyllgor yn y 
dyfodol ar y cyd â chynrychiolwyr o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans 



29 

 

Cymru (WAST), i amlinellu sut y mae’r ddau wasanaeth yn gweithio gyda’i gilydd 
i ategu gwaith y naill a’r llall ac i leddfu pwysau ar y Gwasanaeth Ambiwlans. 
 
Lansio Ymgynghoriad ar Asesiad Llesiant Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Conwy/Sir Ddinbych:  yn ei rôl fel ymgynghorai statudol, ystyriodd 
y Pwyllgor Asesiad Llesiant cyntaf y BGC ar y Cyd. Yn dilyn ystyried yr Asesiad 
drafft, argymhellodd y Pwyllgor i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, yn amodol 
ar yr arsylwadau a wnaed yn y cyfarfod, ei fod yn cymeradwyo’r dull a gymerwyd 
wrth ddatblygu’r Asesiad Llesiant a’r syniadau ar gyfer ei ddefnydd yn y dyfodol. 
Gofynnodd i’r BGC sicrhau bod y data sydd wedi’i gynnwys yn yr Asesiad 
Llesiant yn cael ei ddiweddaru’n gyson, a bod argymhelliad yn cael ei roi i holl 
sefydliadau partner y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ddefnyddio’r wybodaeth 
yn yr Asesiad Llesiant fel sail ar gyfer eu gweithgareddau cynllunio strategol i’r 
dyfodol. Yn ogystal, gofynnodd y pwyllgor hefyd am gael ysgrifennu Crynodeb 
Gweithredol o’r Asesiad Llesiant er mwyn rhoi trosolwg o’i ddiben a’i gynnwys, a 
bod rhaglen o ddigwyddiadau a deunyddiau hyfforddiant ar egwyddorion a 
gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, gan gynnwys 
diben a phwysigrwydd yr Asesiad Llesiant, yn cael ei drefnu a’i gyflwyno i’r holl 
Gynghorwyr ar ôl etholiadau Awdurdod Lleol mis Mai 2017. 
 

6 Ebrill 2017 
 

Datblygu Cyllidebau Cyfun Iechyd a Gofal Cymdeithasol:  mewn ymateb i 
gais blaenorol gan y Pwyllgor, rhoddwyd cyfle i’r aelodau wyntyllu’r gwaith a 
wnaed hyd hynny o ran datblygu cyllidebau cyfun ar gyfer gwasanaethau gofal 
cymdeithasol ac iechyd yn unol â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol 
a Llesiant (Cymru) 2014.  Ar ôl diwedd ei ystyriaethau, roedd y Pwyllgor yn 
cydnabod faint sy’n cael ei wario ar draws y rhanbarth ar wasanaethau ar gyfer 
pobl hŷn, ynghyd â’r cymhlethdodau o bersbectif llywodraethiant ariannol 
cyllidebau cyfun. Gan gofio’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer cwblhau’r uchod o 
fewn yr amserlen a nodwyd yn y Ddeddf a’r arian a'r ffynonellau cyllido posib er 
mwyn ei gyflawni, gofynnodd y Pwyllgor am gael cyflwyno rhagor o wybodaeth 
iddo yn hydref 2017 yn manylu am y cynnydd a wnaed o safbwynt datblygu 
cyllidebau iechyd a gofal cymdeithasol cyfun, gan gynnwys modelau cyllidebau 
cyfun arfaethedig. 
 
Byrddau Diogelu Gogledd Cymru:  ystyriodd y Pwyllgor y wybodaeth ar y 
cynnydd a wnaed o ran gwreiddio gwaith y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar draws 
Gogledd Cymru. Roedd yr Aelodau’n cydnabod y cynnydd a wnaed o ran safoni 
polisïau a phrotocolau a rhannu arbenigedd ar draws y rhanbarth, yn ogystal ag 
ymdrechion y bwrdd i ddiogelu plant ac oedolion sy’n agored i niwed yn Sir 
Ddinbych, yn wyneb pwysau cynyddol a galwadau sy’n datblygu. 
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Crynodeb o eitemau agenda ac argymhellion y Pwyllgor Archwilio 
Perfformiad ar gyfer 2016/17 

9 Mehefin  
2016 Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol - Chwarter 4:  fel rhan o’i rôl 

monitro perfformiad, ystyriodd y Pwyllgor berfformiad y Cyngor o ran cyflawni 
Cynllun Corfforaethol 2012-17 fel yr oedd ar ddiwedd Chwarter 4 2015-16, ac 
mewn cyfarfod yn y dyfodol, gofynnodd am gael archwilio perfformiad y Cyngor o 
ran cyflawni ei Strategaeth Gwrth-Faeddu, cymryd camau gorfodi a chyflwyno 
Gorchmynion Rheoli Cŵn. 

Adroddiad Blynyddol Iechyd Corfforaethol, Diogelwch a Lles 2015/16:  
ystyriodd y Pwyllgor ddiweddariad blynyddol 2015/16 ar Reoli Iechyd a Diogelwch 
o fewn Cyngor Sir Ddinbych.                     

Adroddiad Eich Llais - Chwarter 4 2015/16:  cafodd yr aelodau wyntyllu 
perfformiad y Cyngor o ran delio â chanmoliaeth, awgrymiadau a chwynion a 
dderbyniwyd yn unol â’i bolisi adborth gan gwsmeriaid “Eich Llais” yn ystod Ch4 
2015/16.  

Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2015/16:  
aeth yr aelodau Pwyllgor ati i archwilio a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol 
Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar berfformiad y Gwasanaeth yn 
ystod 2015/16 a’r blaenoriaethau ar gyfer 2016/17, cyn ei gyflwyno i’r 
Rheoleiddiwr, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru 
(AGGCC).            

14 Gorffennaf 
2016 

Ail-osod Cartrefi Cyngor:  mewn ymateb i gais gan gynghorydd a oedd yn 
pryderu nad oedd y Cyngor yn cyflawni’r targed ar gyfer ail-osod eiddo fel y 
nodwyd yn y Cynllun Corfforaethol, aeth y Pwyllgor ati i wyntyllu perfformiad y 
Cyngor yn y maes hwn. Ar ddiwedd y drafodaeth, cytunodd y pwyllgor gyda barn 
ac ymagwedd yr Aelod Arweiniol a’r swyddogion ei fod yn well i’r preswylwyr, a’i 
fod yn cynrychioli gwell gwerth am arian i’r Cyngor adnewyddu tai i safon uchel 
cyn eu hail-osod yn hytrach na 'mynd ar drywydd targed diystyr’. Roedd yr 
ymagwedd hon yn ffafriol o ran diogelu gwell canlyniadau ar gyfer tenantiaid a 
chymunedau. 
 
Diweddariad Strategaeth Baw Cŵn:  mewn ymateb i gais blaenorol y Pwyllgor, 
cyflwynwyd gwybodaeth i’r aelodau ar y cynnydd a wnaed gyda gweithredu 
Strategaeth Baw Cŵn y Cyngor, gan gynnwys manylion am nifer yr achosion a’r 
ardaloedd sy’n dioddef o’r broblem yn gyson. Ar ôl adolygu’r data, roedd y 
Pwyllgor yn cefnogi’r gwaith ardderchog a wnaed gan y swyddogion ar draws 
gwasanaethau’r Cyngor i fynd i’r afael â baw cŵn yn y sir. 
 
Adolygiad o’r Gofrestr Risg Gorfforaethol - Mehefin 2016:  ystyriwyd y 
fersiwn diweddaraf o Gofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor, gan gynnwys 
eglurhad o ran pam fod categorïau risg ar gyfer rhai ‘risgiau’ wedi cael eu newid 
ac eraill wedi cael eu dileu neu eu graddio i lawr i risgiau Gwasanaeth yn 
hytrach na risgiau corfforaethol. 
 

29 Medi      
2016 

Asesiadau Athrawon a Chanlyniadau Arholiadau Dros Dro:  ymgymerodd y 
Pwyllgor â’i adolygiad blynyddol o’r asesiadau athrawon dros dro a chanlyniadau 
arholiadau allanol ar gyfer disgyblion ysgol y sir. Ar ddiwedd y drafodaeth, roedd 
y Pwyllgor yn dymuno llongyfarch disgyblion y sir ar eu cyflawniadau addysgol 
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eleni, ynghyd â’r Cyngor am ei berfformiad yn erbyn meincnodau allanol. Roedd 
hefyd yn argymell y dylai pob ysgol gael eu cefnogi yn unol â hynny gyda golwg 
ar gyflawni'r canlyniadau gorau bosibl ar gyfer eu disgyblion. 
 
Cynnydd ar Gyflawni Strategaeth Dai Sir Ddinbych. Thema 2 – Creu 
Cyflenwad o Dai Fforddiadwy:  adolygodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed o ran 
cyflawni’r canlyniadau a’r camau gweithredu allweddol mewn perthynas â thai 
fforddiadwy a nodwyd yn Strategaeth Dai Sir Ddinbych, a fabwysiadwyd gan y 
Cyngor yn Rhagfyr 2015. Ar ôl adolygu’r wybodaeth, roedd y Pwyllgor yn 
argymell y dylai’r Pwyllgor Archwilio fonitro cyflwyno pob un o themâu Cynllun 
Gweithredu'r Strategaeth Dai Leol ar Raglen Waith i'r Dyfodol y Pwyllgor yn 
rheolaidd. 
 
Adroddiad Eich Llais – Chwarter 1 – 2016/17:   fel rhan o’i rôl monitro 
perfformiad, adolygodd y Pwyllgor berfformiad y Cyngor yn ystod Ch1 2016/17 o 
ran delio gyda chanmoliaeth, awgrymiadau a chwynion a dderbyniwyd o dan 
bolisi adborth Cwsmeriaid y Cyngor “Eich Llais”.          
 
Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Oedolion yn Sir Ddinbych 1 Ebrill 2015 – 
31 Mawrth 2016:  ystyriodd yr aelodau y cynnydd yn y maes gwaith allweddol 
hwn yn ystod y flwyddyn 2015/16 drwy adolygu data a gyflwynwyd gan yr 
Awdurdod Lleol i Uned Ddata Llywodraeth Cymru, ynghyd â’r cynnydd a wnaed 
mewn perthynas â meysydd pryder a godwyd gan Arolygiaeth Gwasanaethau 
Gofal a Chymdeithasol Cymru (AGGCC) yn ei Adolygiad a Gwerthusiad o 
Berfformiad Blynyddol 2014-15. Er bod y Pwyllgor yn codi pryderon mewn 
perthynas â'r adnoddau ychwanegol a phwysau ariannol a osodwyd ar gyllideb y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a staff gofal cymdeithasol oherwydd dylanwadau 
allanol, roedd yn canmol y gwaith rhagorol ac arweinyddiaeth a gynhaliwyd gan 
Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Ddinbych hyd yma er mwyn amddiffyn 
oedolion diamddiffyn yn y sir ac i fynd i'r afael â materion a godwyd gan 
AGGCC. Roedd hefyd yn cydnabod natur bwysig ymagwedd gorfforaethol at 
amddiffyn oedolion sydd mewn perygl, ynghyd â chyfrifoldeb y Cyngor i weld 
hyn fel maes blaenoriaeth allweddol ac i’w osod ochr yn ochr â'r ymrwymiad a'r 
pwysigrwydd a roddwyd gan y Cyngor i Amddiffyn Plant. 
 
Diweddariad ar Wasanaethau Gofal Mewnol:  Roedd y Grŵp Tasg a Gorffen 
a sefydlwyd i edrych ar ddarparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn fewnol yn 
y dyfodol wedi cyflwyno adroddiad cynnydd i’r Pwyllgor ar waith y Grŵp hyd 
yma, a oedd yn cynnwys ei argymhellion mewn perthynas â darparu 
gwasanaethau yng Nghanolfan Ddydd Hafan Deg, y Rhyl a Chanolfan Ddydd a 
Chartref Gofal Preswyl Dolwen, Dinbych yn y dyfodol.  Ar ddiwedd trafodaeth 
fanwl am yr adroddiad a’r cynigion a gyflwynwyd, cytunodd y Pwyllgor i argymell 
i’r Cabinet y dylai gynnal proses dendro ffurfiol ynglŷn â darparu gwasanaethau 
yn Hafan Deg (Y Rhyl) gyda’r bwriad o drosglwyddo'r adeilad i sefydliad allanol, 
comisiynu gwasanaeth gofal dydd o fewn yr adeilad ac yn ychwanegol, galluogi 
asiantaethau'r trydydd sector i ddarparu gweithgareddau ymyrraeth gynnar ar 
gyfer pobl hŷn i leihau unigedd cymdeithasol, cefnogi annibyniaeth a hyrwyddo 
gwydnwch. Argymhellodd hefyd y dylai’r Cabinet ddechrau proses dendro ffurfiol 
mewn perthynas â darparu gwasanaethau yn Nolwen gyda sefydliad allanol, 
gyda'r bwriad o drosglwyddo'r adeilad a'r gwasanaeth cyfan i sefydliad allanol a 
fydd yn cofrestru Dolwen i ddarparu gwasanaethau gofal dydd a phreswyl iechyd 
meddwl yr henoed (EMH). Dylai’r holl ddogfennau tendro bennu gofynion i 
ddangos tystiolaeth o ansawdd y gofal a'r ddarpariaeth Gymraeg fyddai'n cael 
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eu darparu yn y ddau sefydliad. Ar ddiwedd y broses dendro, bod y bidiau yn 
cael eu gwerthuso a'u dadansoddi ar gyfer effeithiau posibl gan y Pwyllgor 
Archwilio Perfformiad cyn eu cyflwyno i’r Cabinet gydag argymhellion o ran y 
darparwr a ffafrir ar gyfer bob sefydliad. 
 

Adroddiad Perfformiad y Cynllun Corfforaethol - Chwarter 1 – 2016/17:  
roedd y Pwyllgor yn parhau â’i rôl monitro perfformiad mewn perthynas â 
chyflawni Cynllun Corfforaethol 2012-17, yn benodol o ran perfformiad yn ystod 
chwarter cyntaf 2016/17. Roedd y perfformiad yn dda ar y cyfan gyda dim ond 
un canlyniad ar hyn o bryd nad oedd wedi’i gyflawni. 
 

6 Ionawr  
2017 

Diweddariad ar Werthusiadau Opsiynau ar gyfer Gwasanaethau Gofal 
Mewnol:  Bu i Grŵp Tasg a Gorffen Dyfodol Gwasanaethau Gofal Mewnol 
gyflwyno i’r Pwyllgor ganfyddiadau astudiaeth ddichonoldeb fanwl ar ddarparu 
gwasanaethau yn y dyfodol ar safle Canolfan Gofal Preswyl gyfredol Awelon yn 
Rhuthun. Ar ôl trafodaeth fanwl am y cynigion a gyflwynwyd gan y Grŵp Tasg a 
Gorffen, argymhellodd y Pwyllgor i’r Cabinet y dylai awdurdodi cynnal 
trafodaethau rhwng aelodau lleol, swyddogion, Grŵp Cynefin a phwyllgor            
Canolfan Awelon i weithio drwy Opsiynau 2a, 2b a 3a  i barhau â’r cynllun gorau 
ar gyfer y safle sy'n diwallu anghenion pawb ac sy’n amharu leiaf ar 
drigolion/tenantiaid presennol. Yn ogystal, dylai’r trafodaethau hyn gynnwys 
gofynion o ran gofod llawr ar gyfer Canolfan Gymunedol Awelon. 
 
Strategaeth Gaffael a’r Rheolau Gweithdrefn Cytundebau Diwygiedig:  
ystyriodd y Pwyllgor gynnydd y Cyngor o ran gweithredu’r Rhaglen Trawsnewid 
Caffael, yn benodol, effaith gweithredu’r Strategaeth Gaffael a Rheolau 
Diwygiedig y Weithdrefn Gontractau (CPRs). Er yn cydnabod bod cyflwyno’r 
Strategaeth Gaffael newydd a’r CPRs diwygiedig wedi arwain at well perfformiad 
ar draws y Cyngor mewn perthynas â gweithgaredd caffael, awgrymodd yr 
aelodau y byddai’n ddefnyddiol coladu data ar nifer y bobl leol a gyflogir o dan 
bob cytundeb a osodir gan y Cyngor, gan y byddai hyn yn ystadegyn defnyddiol i 
fesur effaith lleol y Strategaeth a’i heffaith ganlyniadol ar flaenoriaeth 
corfforaethol y Cyngor o ran datblygu’r economi leol.                                 
 
Cwynion “Eich Llais” Chwarter 2 - 2016/17:  roedd aelodau’n parhau i fonitro 
perfformiad y Cyngor o ran ymateb i gwynion, canmoliaeth ac awgrymiadau a 
dderbyniwyd o dan bolisi adborth cwsmeriaid corfforaethol ‘Eich Llais’ yn ystod 
chwarter 2 y flwyddyn 2016/17, gan gynnwys cwynion a dderbyniwyd mewn 
perthynas â gwasanaethau a gyflawnwyd ar ran y Cyngor gan ddarparwyr 
allanol. 
 
Cynllun Corfforaethol Chwarter 2 - 2016/17:  wrth ystyried perfformiad y 
Cyngor o ran cyflawni ei Gynllun Corfforaethol 2012-17 yn ystod chwarter 2 o 
flwyddyn 2016-17, tynnwyd sylw at nifer o faterion. Roeddynt yn cynnwys 
effeithiolrwydd y dull newydd o drin ymholiadau buddsoddi a oedd wedi sicrhau 
buddsoddiad gan Wagg Foods ym Modelwyddan, y diffyg capasiti a ddaeth i'r 
amlwg ar gyfer busnesau a oedd am ehangu a thyfu yn y Sir, y ffaith mai 
unwaith yn unig y byddai angen cynnal gwiriadau asbestos yn stoc dai’r Cyngor; 
a’r cynnydd yn nifer y gwaharddiadau o ysgolion y Sir ac absenoldeb o'r ysgol. 
 

26 Ionawr        
2017 

Canlyniadau Arholiadau Cyfnod Allweddol 4:  ystyriodd y Pwyllgor y data 
perfformiad sydd wedi’i ddilysu ar ganlyniadau arholiadau allanol ysgolion Sir 
Ddinbych yng Nghyfnod Allweddol 4 (CA4) ac ôl-16 yn 2016, a sut yr oedd 
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ysgolion y sir wedi perfformio o gymharu ag awdurdodau lleol eraill. Wrth 
longyfarch yr ysgolion a’u disgyblion ar eu perfformiad, cododd aelodau 
bryderon o ran p’un a oedd GwE yn cyflawni gwerth am arian i’r Cyngor mewn 
perthynas â gwasanaethau gwella ysgolion. O ganlyniad, gofynnodd y Pwyllgor 
am adroddiad yn rhoi manylion am strwythur newydd GwE, yr effaith a ragwelir 
a’r amserlen ar gyfer gwireddu'r canlyniadau disgwyliedig, gan gynnwys y 
targedau a fydd yn cael eu rhoi ar waith i fesur yr effeithiau, ac y dylid ei 
gyflwyno i'r Pwyllgor ar y cyfle cyntaf yn nhymor y Cyngor newydd. Yn ogystal, 
gofynnodd yr aelodau am i’r swyddogion adrodd i’r Pwyllgor mewn cyfarfod yn y 
dyfodol ar ganfyddiadau'r gwaith sydd i'w wneud yn mesur cynnydd disgyblion, o 
ddewis eu pynciau ym Mlwyddyn 10 i gyflawni eu canlyniadau ar ddiwedd 
blwyddyn 11. 
 

Cofrestr Risg Corfforaethol:  yn ystod ystyried y fersiwn diweddaraf o’r 
Gorfestr Risg Corfforaethol, amlygodd y Pwyllgor nifer o feysydd a allai, yn eu 
barn hwy, beri risg sylweddol i’r Cyngor yn y dyfodol. Roedd y rhain yn cynnwys:                                       

(i) yr oes ddigidol - byddai gan hyn y potensial i drawsnewid y ffordd y mae'r 
Cyngor yn trafod ei holl fusnes. Byddai angen i'r Awdurdod fod yn barod 
ar gyfer y newid hwn ac yn uchelgeisiol yn y ffordd y mae'n mynd ati i 
sicrhau na chaiff ei adael ar ôl; 

(i) disgwylir i gost gofal cymdeithasol fod yn fwy na'r adnoddau sydd ar gael 
yn y dyfodol. Felly, byddai'n rhaid i'r Cyngor reoli'r risg hon yn ofalus.  
Dylai’r Llywodraeth Ganolog hefyd wneud ymdrech gytunedig i geisio 
mynd i’r afael â phrinder adnoddau yn y maes hwn; a 

(ii) risgiau sy'n ymwneud â gofal ôl-lawfeddygol cleifion unwaith y penderfynir 
na fyddai angen gofal mewn lleoliad ysbyty acíwt arnynt. 

 
Strategaeth Cynnal a Chadw Pontydd:  mewn ymateb i bryderon aelodau am 
gyflwr pontydd ar draws y sir, cyflwynwyd manylion i’r Pwyllgor ar faint yr ôl-
groniad presennol o waith a fynnir ar bontydd, strwythurau priffyrdd a chylfatiau 
ar draws y sir a’r gost gysylltiedig. O wybod y ffaith bod mynd i’r afael â’r ôl-
groniad gwaith yn brosiect hirdymor a oedd angen adnoddau ariannol sylweddol, 
roedd cynllun asedau strwythurau priffyrdd wedi cael ei lunio i reoli’r gwaith. Yn 
dilyn ystyriaeth fanwl o’r dull rheoli ar gyfer ymgymryd â’r gwaith a’i ariannu, 
cytunodd y Pwyllgor i gefnogi ymagwedd y Gwasanaeth Priffyrdd i fynd i’r afael 
â’r ôl-groniad gwaith ac i liniaru’r risgiau i ddefnyddwyr y ffyrdd a’r llwybrau. 
 

16 Mawrth 
2017 

Safonau a Pherfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell:  trafododd y Pwyllgor 
berfformiad y Cyngor o ran cyflawni’r safonau llyfrgell cenedlaethol a 5ed 
fframwaith perfformiad y Safonau Llyfrgell, ynghyd â gofynion y 6ed fframwaith 
perfformiad arfaethedig. Roedd 17 o’r 18 hawliad wedi’u diwallu, roedd yr unig 
un nad oedd wedi ei gyflawni’n llawn yn ddangosydd mewn perthynas â 
gwariant ar lyfrau ac adnoddau at ddefnydd y cyhoedd. Y rheswm dros beidio â 
chyflawni hwn oedd oherwydd bod penderfyniad wedi’i wneud, fel rhan o broses 
y Cyngor o osod y gyllideb, i beidio ag ymdrechu i fodloni’r targed hwn, ond yn 
hytrach i wireddu’r buddion mwyaf o’r gwariant drwy dargedu’r gwariant ar 
fathau penodol o lyfrau ac adnoddau, yn seiliedig ar ddewisiadau defnyddwyr y 
llyfrgell. Ar ddiwedd y drafodaeth, rhoddodd ganmoliaeth i’r Gwasanaeth am 
gyflawni disgwyliadau’r cyhoedd ac am fwrw ymlaen â datblygu llyfrgelloedd y sir 
i fod yn hybiau cymunedol ar gyfer cyflawni ystod o wasanaethau. Gyda golwg 
ar fonitro perfformiad a chynnydd y Gwasanaeth, gofynnodd y Pwyllgor am gael 
cyflwyno adroddiad cynnydd pellach mewn 12 mis ar berfformiad y Cyngor i 
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ddarparu'r 6ed fframwaith perfformiad a datblygu llyfrgelloedd fel hybiau 
cymunedol. 
 
Adroddiad Eich Llais Chwarter Q3 2016/17:  ystyriwyd adroddiad pellach ar 
berfformiad y Cyngor o ran delio ag adborth cwsmeriaid yn unol â’i bolisi adborth 
corfforaethol, ‘Eich Llais’. Ar ddiwedd y drafodaeth, gofynnodd y Pwyllgor am i 
adroddiadau chwarterol yn y dyfodol gynnwys gwybodaeth am gwynion a 
gadarnhawyd a rhai a gadarnhawyd yn rhannol, ynghyd â'r gwersi a ddysgwyd 
yn yr achosion hynny. Yn ogystal, ystyriodd yr aelodau wybodaeth am y 
Dangosfwrdd Ymdrech Cwsmeriaid a gofynnodd am adroddiad perfformiad 
pellach mewn perthynas â data’r Dangosfwrdd, i’w gyflwyno i aelodau mewn 
deuddeg mis. 
 
Cynnydd ar Gyflawni Strategaeth Dai Sir Ddinbych: fel rhan o waith monitro’r 
Pwyllgor Archwilio ar gyflawni Strategaeth Dai y Cyngor, ystyriwyd y cynnydd a 
wnaed hyd yma o ran cyflawni'r canlyniadau a'r camau gweithredu allweddol 
mewn perthynas â’r Strategaeth. Yn dilyn trafodaeth fanwl, canmolwyd y 
cynnydd a wnaed hyd yma o ran cyflawni’r cynllun gweithredu, a gofynnwyd am 
gael trefnu i bob cynghorydd sir gael ei friffio, fel rhan o’r Rhaglen Datblygu 
Aelodau sydd ar y gweill, ar amcanion y Strategaeth Dai Leol, ei rhaglen 
ddarparu a datblygiadau arfaethedig yn y dyfodol. Gofynnodd hefyd i’r Grŵp 
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio (GCIGA) fonitro darpariaeth cynllun 
gweithredu’r Strategaeth o bryd i’w gilydd, gyda’r bwriad o nodi meysydd ar 
gyfer archwilio pellach gan bwyllgorau unigol.  
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Sut gall trigolion gymryd rhan mewn Archwilio? 

Hoffech chi i archwilio edrych ar fater penodol?  

Gallwch godi’r mater i’w hystyried gan un o bwyllgorau Archwilio Cyngor Sir Ddinbych trwy lenwi’r Ffurflen 

Cais i Archwilio (dros y dudalen). Mae Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion y tri phwyllgor Archwilio’n cwrdd yn 

gyson i benderfynu sut i glustnodi gwaith y pwyllgorau Archwilio a byddant yn ystyried a ddylid astudio 

unrhyw fater yn fanwl gan un o’r pwyllgorau neu a ddylid mynd ar drywydd cam gweithredu arall. Gall hyn 

amrywio o atgyfeiriad i’r gwasanaeth cyfrifol, i gael un o’r pwyllgorau Archwilio i archwilio’r mater yn llawn, 

neu hyd yn oed sefydlu ‘grŵp tasg a gorffen’ arbenigol i ymchwilio i fater penodol ac adrodd arno.  

Hoffech chi fynychu cyfarfod pwyllgor archwilio?                        

At ei gilydd, mae cyfarfodydd pwyllgorau Archwilio Cyngor Sir Ddinbych yn agored i’r cyhoedd, ac anogir 

trigolion Sir Ddinbych a’r cyhoedd i fynychu. Mae rhestr o gyfarfodydd pwyllgor Archwilio i ddod a’r 

materion i’w trafod ar gael ar dudalen ‘Archwilio’ gwefan y Cyngor.  

Os dymunwch gymryd rhan yn y drafodaeth ar fater penodol, bydd angen caniatâd Cadeirydd y pwyllgor 

arnoch (rhagor o fanylion isod).  

Yn achlysurol, bydd rhai eitemau sy’n cael eu trafod gan bwyllgor yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol ac ni 

ellir eu trafod yn y fforwm cyhoeddus arferol. Bydd unrhyw eitemau felly (y cyfeirir atynt fel Rhan Dau (II)) 

yn cael eu nodi’n glir pan fydd papurau’r cyfarfod yn cael eu cyhoeddi a bydd Cadeirydd cyfarfod pwyllgor 

sy’n trafod eitem ‘Rhan II’ yn ei gwneud hi’n glir y dylai’r cyfarfod barhau heb fod y wasg a’r cyhoedd yn 

bresennol er mwyn osgoi datgelu gwybodaeth gyfrinachol. 

Hoffech chi siarad â phwyllgor ar eitem sy’n cael ei thrafod? 

Mae croeso mawr i aelodau’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y pwyllgor Archwilio ond bydd angen caniatâd 

Cadeirydd y pwyllgor os dymunant siarad neu wneud sylwadau mewn cyfarfod pwyllgor. Os dymunwch 

gyflwyno tystiolaeth i bwyllgor, neu annerch aelodau ar eich profiad mewn perthynas â phwnc sy’n cael ei 

drafod, cysylltwch â’r Cydlynydd Archwilio cyn y cyfarfod er mwyn gallu trefnu hyn ac er mwyn gallu 

dosbarthu unrhyw waith papur i aelodau’r pwyllgor.  

Yn achlysurol, gallai’r pwyllgorau Archwilio ddymuno ‘cyfethol’ unigolyn gyda phrofiad neu arbenigedd 

penodol i ddod yn aelod dros dro o’r pwyllgor neu ofyn iddynt gyfrannu at ymchwiliad fel tyst arbenigol. 

Cadw i fyny gyda phenderfyniadau a wneir gan bwyllgorau archwilio Sir Ddinbych 

Gallwch gadw golwg ar yr hyn sy’n cael ei drafod ym mhob cyfarfod pwyllgor Archwilio, yn ogystal ag 

unrhyw gyfarfod cyhoeddus arall y Cyngor, trwy ymweld â’r dudalen ‘cyfarfodydd’ ar wefan y Cyngor. Mae’r 

‘rhaglen waith’ ddiweddaraf ar gyfer pob un o’r pwyllgorau Archwilio ar gael gyda phapurau cyfarfod ar 

gyfer pob cyfarfod a bydd yr agenda sydd wedi’i chadarnhau ar gyfer pob cyfarfod ar gael fel rheol 5 - 7 

niwrnod cyn bod disgwyl i’r cyfarfod ddigwydd.  

Mae cofnodion y cyfarfodydd archwilio blaenorol a chofnod o’r penderfyniadau a wnaed ar gael ar wefan y 

Cyngor hefyd. 

Mae rhagor o gyngor neu wybodaeth ar gael trwy gysylltu â’r Cydlynydd Archwilio, Rhian Evans ar 

rhian.evans@denbighshire.gov.uk (01824 712554) neu’r Swyddog Gwasanaethau Democrataidd, Karen 

Evans, ar karen.a.evans@denbighshire.gov.uk (01824 712575).  
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FFURFLEN CAIS I ARCHWILIO 

 
 
Oes rhywbeth yr hoffech chi i archwilio edrych arno? 
 

 

 

 

 

 
Rhowch ddisgrifiad cryno o’r pwnc yr hoffech chi i un o’r Pwyllgorau Archwilio ei ystyried a pham y credwch 

y dylid ei ystyried 

 

 

 

 

 

 

 

Hoffech chi fynychu cyfarfod Pwyllgor Archwilio? 
 

HOFFWN/NA HOFFWN 
 

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi’r manylion canlynol i ni er mwyn i ni allu ymateb i’ch cais 

Eich enw: 
Cyfeiriad:  
 

Cod post:     
E-bost: 
Rhif ffôn:            

 
DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON AT: Y CYDLYNYDD ARCHWILIO, Y GWASANAETHAU 

CYFREITHIOL A DEMOCRATAIDD, NEUADD Y SIR, FFORDD WYNNSTAY, RHUTHUN LL15 

1YN neu anfonwch e-bost at rhian.evans@sirddinbych.gov.uk  
 

  



37 

 

 

Ystyried addasrwydd testun ar gyfer archwilio  

 

Does it stand up to the PAPER test? 

 

 

 

 

 

NO  (no further action or information report) 

 

 

  

Ffurflen Gynnig/Cais Wedi’i Dderbyn 

(bydd y rhesymau dros y cais yn cael eu hystyried yn ofalus) 

Ydy’r mater dan sylw yn cyd-fynd â’r prawf ‘PAPER’? 

• Diddordeb y Cyhoedd – ‘Public interest’ – ydy’r mater yn destun 

pryder i breswylwyr?              

• Y gallu i gael effaith – ‘Ability to have an impact’ – a allai’r broses 

Archwilio ddylanwadu ar bethau a’u newid 

• Perfformiad – ‘Performance’ – ydy hwn yn faes neu’n wasanaeth 

sy’n tanberfformio? 

• Maint – ‘Extent’ – ydy hwn yn effeithio nifer fawr o breswylwyr neu 

ardal ddaearyddol fawr?          

• Dyblygu – ‘Replication’ – a oes unrhyw un arall yn ystyried y mater? 

 

Nid oes angen unrhyw 

weithredu pellach gan y pwyllgor 

archwilio. Ei gyfeirio at rywle 

arall neu ofyn am adroddiad 

gwybodaeth? 

• Penderfynwch pa ganlyniad(au) a fynnir 

• Penderfynwch beth yw cwmpas a maint y gwaith archwilio a fynnir a’r dull mwyaf 

priodol ar gyfer ei gyflawni (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad gan grŵp tasg a 

gorffen, neu aelod cyswllt ac ati) 

• Os dewisir y llwybr tasg a gorffen, penderfynwch yr amserlen ar gyfer ymchwiliad, 

pwy fydd yn cymryd rhan, gofynion o ran ymchwil, cyngor arbenigol a’r tystion a 

fynnir, trefniadau adrodd ac ati 

YDY 

NAC YDY 
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Siart Cyfeirio a Rhyngwyneb Archwilio 

 

 dylai unrhyw un sy’n dymuno gofyn i fater gael ei ystyried ar gyfer archwilio gysylltu â’r Cydlynydd Archwilio neu’r Swyddog Gwasanaethau 

Democrataidd i gael y ffurflen gyfeirio berthnasol (mae’r manylion cyswllt i’w gweld ar y tudalennau blaenorol) 

Cyfeirio

Ymateb  

Sefydliadau Allanol   

Pwyllgorau Archwilio (Cymunedau, 

Partneriaethau a Pherfformiad)          

Cabinet

Materion a godwyd gan Grwpiau Ardal 

Aelodau (GAA)

Pwyllgor Cydlynu (SCVCG)
Pynciau y gofynnwyd i'r trigolion eu 

harchwilio 

Byrddau Mewnol/Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol

Siart Cyfeirio a Rhyngwyneb Archwilio 

Y Cyngor Sir  

Pynciau y gofynnwyd i swyddogion eu 

harchwilio 

Pwyllgor Llywodraethu 

Corfforaethol

Materion a godwyd gan Gynghorwyr nad 

ydynt yn Aelodau o'r Pwyllgor Archwilio      

Materion a godwyd gan aelodau Pwyllgor 

unigol                   


