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Rhagair  

 

 

Mae Pwyllgorau Archwilio Cyngor Sir Ddinbych yn erdych ar waith y Cyngor a darparwyr 

gwasanaethau cyhoeddus eraill ar draws ystod o destunau i helpu i sicrhau y cyflenwir 

gwasanaethau o safon ar gyfer preswylwyr y Sir. Yn yr Adroddiad Blynyddol hwn, rhown 

grynodeb o weithgareddau ein Pwyllgorau Archwilio yn ystod 2013/14. 

 

Tra bo cynghorwyr, swyddogion y Cyngor a phartneriaid allanol yn cyfrannu i’n 

gweithgareddau’n rheolaidd, rydym hefyd yn croesawu presenoldeb y cyhoedd yn ein 

cyfarfodydd. Hoffem annog preswylwyr i fynychu a chyfrannu at ein gwaith o sicrhau’r 

gwasanaethau cyhoeddus gorau bosib. Y nod yw sicrhau ein bod yn delio â’r materion 

mwyaf pwysig i’r gymuned a’n bod yn cyflenwi gwasanaethau o safon i chi. 

 

Os ydych yn teimlo y dylem edrych ar ryw destun arbennig, rhowch wybod i ni os gwelwch 

yn dda drwy gwblhau’r ‘Ffurflen Gais Archwilio’ neu drwy gysylltu â’r Cydlynydd Archwilio ar 

01824 712554 neu anfonwch e-bost at dcc_admin@denbighshire.gov.uk  

 

Hyderwn y bydd y ddogfen hon yn rhoi darlun diddorol o’n gwaith ac edrychwn ymlaen at 

glywed oddi wrthych yn fuan. 

 

 

Y Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Archwilio 
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Cyflwyniad  

Beth yw gwaith archwilio? 

Mae gwaith Archwilio yn rhan allweddol 

o strwythur gwleidyddol y Cyngor ac 

mae’n chwarae rôl hanfodol mewn 

gwella’r gwasanaethau a ddefnyddir gan 

bobl Sir Ddinbych. Gwneir llawer o 

benderfyniadau pwysig y Cyngor gan y 

Cabinet, sef grŵp o gynghorwyr 

etholedig sy’n gwneud penderfyniadau 

ynghylch polisïau a gweithdrefnau. 

Mae Pwyllgorau Archwilio yn rhoi cyfle i’r 

cynghorwyr eraill gael adolygu 

penderfyniadau a wnaed gan y Cabinet a 

swyddogion, gwneud argymhellion, ac 

edrych ar ystod o destunau sy’n effeithio 

preswylwyr ac ymwelwyr Sir Ddinbych i 

helpu i sicrhau bod Cyngor Sir Ddinbych yn 

gwireddu ei uchelgais o fod yn Gyngor 

rhagorol, yn agos at ei gymuned. 

 

Y Drefn Archwilio ar Waith  

Yn ychwanegol i rôl weithredol 

Pwyllgorau Archwilio mewn 

datblygu polisïau ac adolygu 

perfformiad, mae ganddynt hefyd y 

cyfrifoldeb i sicrhau bod  y Cabinet a 

rhai eraill sy’n gwneud 

penderfyniadau yn cael eu dal i  

gyfrif ynghylch y penderfyniadau a 

wneir ganddynt. 

Os mae Pwyllgor Archwilio yn credu 

y dylid ystyried mater yn fanylach 

cyn gweithredu penderfyniad, gall 

wneud cais am adolygiad o dan y 

weithdrefn “Galw i Mewn” a fydd yn 

caniatáu i Bwyllgorau Archwilio 

ffurfio cynigion eraill.   

 

 

Sut mae’r drefn archwilio’n 

gweithio? 

Mae’r drefn Archwilio yn 

gweithredu fel ‘cyfaill beirniadol’ i 

arweinyddiaeth y Cyngor, sy’n 

gyrru gwelliant mewn 

gwasanaethau cyhoeddus ac yn 

galluogi i bryderon y cyhoedd gael 

eu clywed. Ymgymerir â gwaith 

archwilio’r Cyngor gan dri 

phwyllgor archwilio thematig, 

trawsbynciol sy’n cyfarfod bob 6 

wythnos ac sy’n cynnwys aelodau 

o bob plaid/grŵp gwleidyddol ar y 

Cyngor:  

 Pwyllgor Archwilio 

Cymunedau           

 Pwyllgor Archwilio 

Partneriaethau 

 Pwyllgor Archwilio  

 Perfformiad 
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Gwaith Archwilio yn ystod y 12 mis diwethaf yn Sir Ddinbych

Yn ystod y 12 mis diwethaf, bu’r pwyllgorau 

archwilio’n brysur yn edrych ar amryw 

gynlluniau a chynigion a fydd, gobeithio, yn 

cynorthwyo’r Cyngor i gyflawni’r saith maes 

blaenoriaeth a glustnodir ar gyfer eu gwella 

erbyn adeg yr etholiadau awdurdod lleol 

nesaf yn ystod gwanwyn 2017. 

Datblygu’r economi lleol    

Bu pob pwyllgor yn ymwneud ag edrych ar 

gynigion a ddatblygwyd i ysgogi’r economi 

lleol, o’r Cynlluniau Tref ac Ardal i raglenni 

adfywio mwy fel y gwaith sy’n cael ei wneud 

yn y Rhyl, ynghyd ag ailstrwythuro 

Gwasanaethau Adfywio, Cefnogi Busnes a 

Thwristiaeth y Cyngor gyda golwg ar rymuso 

economïau trefol a gwledig y Sir. Cydnabuwyd 

ers tro byd bod cael digon o fannau parcio 

cyfleus yn hanfodol i sicrhau dyfodol 

ffyniannus i drefi marchnad ac ardaloedd 

twristiaeth, felly bu gwaith archwilio’n 

ymwneud â chyflwyno polisi parcio newydd ar 

gyfer y Sir ynghyd â chychwyn adolygiad  

traffig a chyfleusterau parcio mewn deg o 

drefi a phentrefi’r Sir. Gan edrych ymlaen at y 

flwyddyn nesaf, bydd gwaith archwilio yn 

edrych ar strategaeth arfaethedig ar gyfer 

safleoedd carafanau yn yr ardal. 

Gwella perfformiad mewn addysg ac yn 

ansawdd adeiladau ein hysgolion        

 

Plant a phobl ifanc y Sir yw ei dyfodol. Mae’r 

Cyngor yn ymroddedig i sicrhau eu bod yn 

cyflawni eu potensial yn llawn ac yn cyfrannu 

tuag at ddatblygu’r economi lleol mewn 

blynyddoedd i ddod. I’w galluogi i wireddu eu 

huchelgeisiau, mae arnynt angen yr addysg 

orau sydd ar gael a chael eu harfogi â’r sgiliau 

sydd eu hangen. Mewn ymgais i sicrhau bod y 

Cyngor ar y trywydd iawn i gyflawni ei 

uchelgais o wella perfformiad plant a sicrhau 

gwell deilliannau ar gyfer plant a phobl ifanc y 

Sir, bu’r pwyllgorau archwilio yn monitro 

cyflawniad addysgol disgyblion yn fanwl. Yn 

ogystal, mae perfformiad ysgolion unigol o ran 

cyflenwi’r cwricwlwm wedi cael ei fonitro 

hefyd. Gwneir hyn drwy archwilio canlyniadau 

arholiadau allanol ac asesiadau athrawon a 

thrwy’r Grŵp Monitro Safonau Ysgol (GMSY).  

Mae nifer o aelodau archwilio yn 

gwasanaethu ar y Grŵp Monitro Safonau 

Ysgol sy’n cyfweld penaethiaid ac yn herio 

canlyniadau arholiadau eu  hysgolion ynghyd 

â’u cynlluniau addysgol. Mae gan y Cyngor 

nod hirdymor o wella cyfleusterau ysgolion o 

dan ei Raglen Moderneiddio Addysg sy’n 

anelu at ddarparu’r addysg iawn yn y lle iawn. 

Bu gwaith archwilio’n monitro’r cynnydd yn 

rheolaidd o ran denu arian ar gyfer y Rhaglen 

hon ynghyd â chyflenwi cyfleusterau addysgol 

newydd o’r radd flaenaf. Hefyd, bu 

sefydliadau addysg bellach fel Coleg Cambria 

a Phrifysgol Glyndŵr yn mynychu cyfarfodydd 

pwyllgorau archwilio’r Cyngor i amlinellu eu 

darpariaeth addysgol a sut y maent yn 

gweithio â’r Cyngor i gyflenwi’r math iawn o 

addysg a ddylai helpu i ysgogi a chynnal yr 

economi lleol. Gan edrych ymlaen at y 

flwyddyn nesaf, mae gwaith archwilio’n 

bwriadu edrych ar b’un a yw’r buddsoddiadau 

mewn cyfleusterau addysgol newydd yn 

dechrau gwireddu’r deilliannau addysgiadol a 

fwriedir. 
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Gwella ein ffyrdd      

Mae rhwydwaith ffyrdd da sy’n cael ei gynnal 

yn dda yn rhan annatod o ddatblygu 

economïau diwydiannol a gwledig ynghyd â  

thwristiaeth yn y Sir. Yn ogystal, mae ffyrdd da 

o fudd i breswylwyr o ran eu profiad o deithio, 

p’un a yw hynny i’r gwaith, i’r ysgol neu ar 

gyfer hamdden. Gyda hynny mewn golwg, 

mae gwaith archwilio yn ystod y flwyddyn 

wedi edrych ar y rhaglen fuddsoddi cyfalaf 

priffyrdd, gwaith cynnal a chadw yn ystod y 

gaeaf a threfniadau i dorri glaswellt ar ymyl 

ffyrdd. Fel y soniwyd eisoes, cefnogwyd cais i 

gynnal adolygiad rheoli traffig a pharcio ar 

gyfer canfod atebion ymarferol i leihau traffig 

a phroblemau parcio yn y Sir. Yn ystod y 

flwyddyn i ddod, bydd gwaith archwilio yn 

ystyried canfyddiadau’r adolygiad uchod gyda 

golwg ar sicrhau hyfywedd economaidd trefi 

ac atyniadau i dwristiaid yn y Sir i’r dyfodol. 

Amddiffyn pobl sy’n agored i niwed a sicrhau 

y gallant fyw mor annibynnol ag y bo modd        

Fel sawl Sir arall, mae gan Sir Ddinbych 

boblogaeth sy’n heneiddio. I alluogi’r Cyngor i 

ddarparu gwasanaethau o safon i’w 

breswylwyr hŷn ac i’w helpu i fyw’n 

annibynnol yn hirach, bu rhaid i rai 

gwasanaethau sefydledig newid a datblygwyd 

gwasanaethau newydd eraill. Yn ystod y 

flwyddyn, mae gwaith archwilio wedi edrych 

ar y cynigion ar gyfer adolygu gwasanaethau 

dydd a gofal yng ngogledd y Sir ynghyd â 

datblygu un pwynt mynediad ar gyfer gofal 

iechyd a chymdeithasol yn y Sir. Bu aelodau 

archwilio hefyd yn edrych ar wasanaethau 

sy’n gofalu am bobl ac yn cefnogi rhai eraill 

sy’n agored i niwed, fel plant, teuluoedd ifanc, 

pobl ag anableddau dysgu yn ogystal â’r 

rheiny â phroblemau iechyd meddwl. Ar ôl i 

bwyllgorau archwilio edrych ar y materion hyn 

maent yn aml wedi cael cynrychiolwyr o’r 

Gwasanaeth Iechyd yn mynychu’r cyfarfodydd 

i ateb unrhyw bryderon sydd gan gynghorwyr 

a phreswylwyr am y gwasanaethau, y 

berthynas waith rhwng y gwasanaethau 

iechyd a gofal cymdeithasol a sut y gellir 

gwella trefniadau trosglwyddo o un 

gwasanaeth i’r llall er budd y dinesydd. Bydd 

pwyllgorau craffu yn parhau i fonitro’r rhyng-

gysylltiad rhwng gwasanaethau iechyd a gofal 

cymdeithasol yn ystod y flwyddyn i ddod. 

Strydoedd glân a thaclus           

Daeth yn amlwg yn ystod ymgyrch etholiad 

diwethaf y Cyngor Sir yn 2012 mai un o’r 

materion oedd yn achosi’r pryder mwyaf i 

breswylwyr oedd cyflwr blêr strydoedd a 

llwybrau’r Sir, gyda chŵn yn baeddu yn bryder 

arbennig . Mewn ymgais i sicrhau y gall y Sir 

yn y dyfodol deimlo’n falch o’i strydoedd glân, 

taclus a diogel, cyflwynwyd nifer o 

strategaethau a pholisïau. Yn ystod y flwyddyn 

ddiwethaf, bu gwaith archwilio’n monitro 

effeithiolrwydd y Strategaeth Gwrth-faeddu, 

gan gynnwys nifer yr hysbysiadau cosb 

benodedig a gyflwynir ar gyfer cŵn yn baeddu 

a thaflu sbwriel, ynghyd â’r gwelliannau  

amgylcheddol yn sgil gwaith mewn ardaloedd 

a ystyriwyd yn rai â phroblem o ran troseddau 

amgylcheddol. Yn ogystal, mae gwaith 

archwilio wedi edrych ar berfformiad y Sir o 

ran delio â thipio anghyfreithlon sy’n difetha’r 

dirwedd, ac wedi monitro gwaith y 

Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol  o ran 

ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn trefi a 

phentrefi. Hefyd, ymgynghorwyd â’r 

pwyllgorau archwilio ynghylch cynigion i 

gyflwyno gorchmynion rheoli cŵn ledled y Sir. 

Bydd y modd y cyflawnir y strategaethau hyn 

yn parhau i gael ei fonitro yn ystod 2014/15. 
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Sicrhau bod tai o ansawdd da ar gael     

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo ei hun i sicrhau 

bod nifer briodol a’r cyfuniad iawn o dai addas 

o safon dda yn yr ardal i ddiwallu anghenion 

preswylwyr. Gyda golwg ar gefnogi’r Cyngor i 

gyflawni’r flaenoriaeth hon, mae gwaith 

archwilio yn rheolaidd wedi monitro Prosiect 

Gwella Tai Gorllewin y Rhyl sy’n ffurfio rhan o 

Raglen y Rhyl yn Symud Ymlaen. Nod y 

prosiect arbennig hwn yw trawsnewid tai 

amlfeddiannaeth ym mhen gorllewinol y Rhyl 

yn gyfuniad addas o dai, gan gynnwys tai i 

deuluoedd a ategir gan lecyn hamdden 

gwyrdd. Yn ystod y flwyddyn, mae gwaith 

archwilio wedi cyfrannu tuag at ddatblygu 

Strategaeth Tai Lleol ar gyfer y Sir gyfan ac 

ymgynghorwyd ynghylch y cynigion i sefydlu 

proses ymgeisio a pholisi dyraniadau cyffredin 

ar gyfer tai cymdeithasol, a ddylai ei gwneud 

yn haws i bobl wneud cais am dai 

cymdeithasol. Yn ogystal, mae aelodau 

archwilio wedi edrych ar berfformiad a 

gweithdrefnau’r Cyngor o ran delio â 

cheisiadau cynllunio gan aelwydydd er mwyn 

sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael i 

ymgeiswyr ac na phrofir unrhyw oediadau 

diangen o ran delio â cheisiadau cynllunio. 

Yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf bydd 

ansawdd Cytundebau Adnewyddu’r Stoc Tai 

yn cael ei archwilio yn ogystal â Chynllun 

Gwella’r Gwasanaeth. 

 

Moderneiddio’r Cyngor i sicrhau arbedion a 

gwella gwasanaethau ar gyfer ein 

cwsmeriaid 

Yn y cyfnod hwn o gyfyngiadau ariannol mae 

gwella gwasanaeth tra ydym ar yr un pryd yn 

gwireddu arbedion effeithlonrwydd yn 

eithriadol o anodd. Fodd bynnag, mae’r 

Cyngor yn ceisio gwneud hyn drwy 

foderneiddio ei wasanaethau a, lle’n briodol, 

drwy weithio mewn partneriaeth â 

chynghorau a sefydliadau eraill. I gefnogi’r 

nod moderneiddio ac arbedion 

effeithlonrwydd yn 2013/14, mae gwaith 

archwilio wedi monitro effeithiolrwydd y 

gwaith cydweithredol sy’n cael ei wneud i 

ganfod lleoliadau preswyl  sydd wedi’u 

haddasu ar gyfer pobl ifanc ac oedolion a 

chanddynt anghenion sylweddol a chymhleth. 

Mae’r gost o ddelio â gwastraff gweddilliol 

(gwastraff na ellir ei ailgylchu) yn cynyddu, a 

chyda hyn mewn meddwl mae pump o’r chwe 

awdurdod lleol yng Ngogledd Cymru wedi dod 

at ei gilydd mewn ymgais i gyflawni  arbedion 

maint ac i yrru costau i lawr drwy ddelio â’u 

holl wastraff gweddilliol mewn un safle 

pwrpasol. Gan fod hwn yn brosiect drud a 

chymhleth, bu cynghorwyr yn monitro ei 

ddatblygiad dros gyfnod hir o amser ac, ar 

ddechrau 2014, bu aelodau archwilio yn 

edrych ar ac yn cefnogi cynigion a ddylai weld 

y prosiect yn dwyn ffrwyth yn y blynyddoedd 

nesaf. Gyda chymaint o newidiadau yn 

digwydd ar yr un pryd, gallai fod yn hawdd 

amharu ar ansawdd gwasanaethau a 

gyflenwir gan y Cyngor. Mewn ymgais i 

sicrhau nad yw hyn yn digwydd ac i sicrhau y 

gall y Cyngor wireddu ei uchelgais o fod yn 

agos i’w gymuned, mae gwaith archwilio yn 

rheolaidd yn edrych ar ystadegau mewn 

perthynas â’r nifer o gwynion a dderbynnir a 

ph’un a ymatebwyd iddynt yn brydlon a’u 

datrys yn foddhaol o fewn y cyfnod 

disgwyliedig. Drwy astudio’r wybodaeth hon 
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gall y drefn archwilio ganfod unrhyw 

lithriadau ym mherfformiad gwasanaeth, neu 

gynnydd mewn rhai mathau o gwynion, ac 

argymell camau priodol i ddelio â hwy. Mae’r 

modd y cyflenwir y Cynllun Corfforaethol a’i 

saith blaenoriaeth yn cael ei fonitro mewn 

modd tebyg, gyda’r nod o wireddu 

uchelgeisiau’r Cyngor erbyn yr etholiadau 

awdurdod lleol nesaf yn 2017. 

Yn ystod y flwyddyn i ddod, gydag arian yn 

dod yn fwy a mwy tynn, bydd y Cyngor yn 

ymchwilio i mewn i ddulliau newydd o weithio 

a chyflenwi gwasanaethau. Bydd gan y 

pwyllgorau archwilio rôl bwysig i’w chwarae 

mewn edrych ar unrhyw gynigion newydd sy’n 

deillio o’r gwaith hwn. 

 

Gwaith Ychwanegol 

Yn ychwanegol i’r gwaith a wneir mewn 

cyfarfodydd pwyllgorau archwilio ffurfiol, mae 

gan bob pwyllgor gynrychiolwyr enwebedig i 

wasanaethu ar amryw ‘grwpiau’ mewnol, a 

chanddynt y dasg o weithio gyda swyddogion i 

gyflawni swyddogaethau corfforaethol ac i 

geisio gwella gwasanaethau’n barhaus, er 

gwaethaf toriadau yng nghyllid y llywodraeth 

ganolog. Drwy chwarae rhan mewn grwpiau 

fel y Grŵp Buddsoddiad Strategol, y Grŵp 

Monitro Safonau Ysgol, y Bwrdd Rhaglen 

Uchelgais Economaidd a Chymunedol a’r 

Grŵp Cydraddoldebau Corfforaethol, caiff 

aelodau archwilio y cyfle i lunio, datblygu a 

monitro polisïau drwy fodd arall, gan ategu’r 

gwaith a wneir gan y pwyllgorau yn eu 

cyfarfodydd rheolaidd. 

Mae bob un o’r pwyllgorau archwilio wedi 

penodi aelodau i wasanaethu ar bob un o 

Grwpiau Herio Perfformiad Gwasanaethau (lle 

adolygir perfformiad a blaenoriaethau 

adrannau’r Cyngor). O dan amgylchiadau pan 

fo pryderon mewn perthynas â pherfformiad 

rhyw wasanaeth, gall Cadeirydd y Pwyllgor 

Archwilio Perfformiad ac arweinydd 

perfformiad y pwyllgor gyfarfod â’r Pennaeth 

Gwasanaeth perthnasol a swyddogion priodol 

i edrych ar y materion dan sylw yn fanylach. 
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Astudiaeth Gwella Gwaith Craffu Cymru Gyfan 

Soniwyd yn Adroddiad Blynyddol y llynedd fod 

Sir Ddinbych wedi cymryd rhan mewn 

astudiaeth asesu gymharol a hwyluswyd gan 

Swyddfa Archwilio Cymru (SAC). Pwrpas yr 

astudiaeth oedd datblygu’r swyddogaeth 

graffu ar gyfer cynghorau lleol ledled Cymru. 

Er nad yw’r adroddiad cenedlaethol ar 

ganfyddiadau’r astudiaeth wedi’i gyhoeddi 

eto, mae pwyllgorau archwilio Sir Ddinbych 

wedi gweithredu peth o’r arfer dda a welwyd 

ar ymweliadau â chyfarfodydd craffu Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Wrecsam. O ganlyniad i’r 

astudiaeth, ac ar ôl trafodaeth ag aelodau’r 

Cabinet, mae Aelodau Arweiniol y Cabinet 

bellach yn cyflwyno adroddiadau mewn 

cyfarfodydd pwyllgorau archwilio ac maent ar 

gael i ateb unrhyw gwestiynau mewn 

perthynas â pholisïau, gyda swyddogion 

gwasanaethau yn mynychu mewn rôl 

gefnogol ar gyfer materion technegol. 

Ar ôl cyhoeddi’r adroddiad cenedlaethol, bydd 

y Cyngor yn ystyried ei ganfyddiadau ac yn 

penderfynu a oes angen newidiadau pellach i 

arferion archwilio o fewn yr awdurdod. 

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011  

Fel yr adroddwyd yn Adroddiad Blynyddol y 

llynedd mae ‘Mesur Llywodraeth Leol 

(Cymru)’ wedi caniatáu’r gallu i awdurdodau 

lleol gynnal pwyllgorau archwilio ar y cyd â 

chynghorau eraill ac i archwilio sefydliadau 

sy’n cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus i 

breswylwyr. Fodd bynnag, nid yw Llywodraeth 

Cynulliad Cymru eto wedi llunio’r darn olaf o 

ddeddfwriaeth sy’n gorfodi pobl i fynychu 

pwyllgorau archwilio pan ofynnir iddynt 

wneud hynny. Hyd nes y bydd y darn hwn o 

ddeddfwriaeth wedi’i lunio ni all pwyllgorau 

archwilio ond gwahodd y sefydliadau hyn i 

chwarae rhan. Y sefydliadau a gynigir fel y 

rheiny y gellir eu gorfodi i fynychu pwyllgorau 

archwilio yw Awdurdodau Parciau 

Cenedlaethol , Awdurdodau Tân ac Achub, 

Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau GIG. 

Gwnaed awgrymiadau y gallai Landlordiaid 

Cymdeithasol Cofrestredig a Chynghorau Tref 

a Chymuned gael eu cynnwys ar y rhestr maes 

o law. Amser a ddengys o ran pwy yn y 

diwedd y bydd pwyllgorau craffu yn gallu eu 

gorfodi i gymryd rhan mewn ymholiadau 

craffu. Yn y cyfamser, bydd pwyllgorau 

archwilio Sir Ddinbych yn gwahodd 

sefydliadau allanol i fynychu fel y bo’n briodol. 

Teimlwn mai’r dull gorau o ymgysylltu  

dylanwadu ar y sefydliadau hyn, y mae nifer 

ohonynt yn gweithio’n agos â ni, yw drwy 

weithio â hwy mewn rôl gefnogol yn hytrach 

nag ymgysylltu â hwy mewn modd ymosodol.            

Mae gan bwyllgorau craffu yng Nghymru 

bellach ddyletswydd i ymgynghori â 

phreswylwyr ar faterion polisi o bwys. I alluogi 

hyn i ddigwydd, mae Blaenraglenni Gwaith y 

pwyllgorau archwilio ar gael i’r cyhoedd eu 

gweld drwy dudalen archwilio gwefan Sir 

Ddinbych. Yn ogystal, mae taflenni sy’n egluro 

swyddogaeth gwaith archwilio ac yn gwahodd 

pobl i gyflwyno testunau i’w hystyried wedi’u 

cylchredeg i ysgolion, llyfrgelloedd, 

canolfannau hamdden, derbynfeydd y Cyngor, 

Siopau Un Stop ac i gynghorau tref a 

chymuned. Gobeithiwn, drwy wneud pobl yn 

fwy ymwybodol o’r gwaith a wneir gan y 

pwyllgorau archwilio, a’i gwneud yn haws i 

breswylwyr Sir Ddinbych gynnig materion ar 

gyfer archwilio, y bydd trefn archwilio’r 

Cyngor yn well drwy fod yn fwy perthnasol i 

anghenion a blaenoriaethau cymunedau lleol. 

 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Aelodaeth  

Y Pwyllgor Archwilio Cymunedau    

  

Huw 

Hilditch-Roberts (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Cymunedau) 

     

James  Peter  Carys  Rhys  Win 

Davies  Evans  Guy (Is-Gadeirydd ) Hughes  Mullen-James 

     

 Bob  Joe  Cefyn  Cheryl  Huw 

 Murray  Welch  Williams  Williams  Williams 

           

 

 

 

 

  

Mae’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau yn archwilio’r 

materion sy’n cael effaith uniongyrchol ar breswylwyr Sir 

Ddinbych a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt, yn 

adolygu’r gwasanaethau ar draws y Cyngor i sicrhau y 

cyflawnir y safonau gorau bosib mewn meysydd fel cynnal 

priffyrdd, casglu sbwriel a chadw strydoedd y Sir yn lân a 

thaclus. 

Yn y 12 mis diwethaf, darparodd y Pwyllgor Archwilio Cymunedau fforwm 

effeithiol ar gyfer ymgynghori, adolygu a datblygu polisiau a strategaethau 

ar draws ystod eang o wasanaethau’r Cyngor. Mae’r pwyllgor wedi 

cymeradwyo sefydlu gweithgor i ddatblygu Strategaeth Rheoli Asedau 

Priffyrdd ac wedi monitro effeithiolrwydd y Strategaeth Gwrth-faeddu , sy’n 

cynnwys taflu sbwriel a chŵn yn baeddu. Parhaodd i fonitro yn rheolaidd y 

cynnydd a wnaed wrth gyflawni Rhaglen y Rhyl yn Symud Ymlaen a’r 

Cynlluniau Tref ac Ardal. Yn dilyn galw i mewn penderfyniad gan y Cabinet 

mewn perthynas ag Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd, bu rhaid i’r pwyllgor 

edrych ar b’un a oeddynt wedi ymgynghori’n iawn cyn gwneud y 

penderfyniad a ph’un a oedd y penderfyniad wedi’i wneud ymlaen llaw. Ceir 

rhestr gynhwysfawr dros y dudalen o’r materion a ystyriwyd gan y Pwyllgor 

Archwilio Cymunedau, ynghyd ag argymhellion a wnaed gan y pwyllgor. 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Crynodeb o benderfyniadau’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau 2013/14 

23
ain

 Mai 

2013 

• Archwiliwyd y cynnydd a wnaed o ran cyflawni Cynlluniau Tref ac Ardal y Cyngor. 

• Edrychwyd ar sut y byddai Ailstrwythuro’r Gwasanaethau Adfywio, Cefnogi Busnes a Thwristiaeth yn 

cynorthwyo’r Cyngor i wireddu ei strategaeth uchelgais economaidd. 

• Ystyriwyd y cynnydd a wnaed o ran adolygu’r Strategaeth Tai Lleol a chymeradwyodd y tri maes thematig 

i’w cynnwys yn y Strategaeth newydd. 

• Edrychwyd ar fodel newydd ar gyfer darparu Gwasanaeth Gofal Dydd yng Ngogledd Sir Ddinbych a 

chymeradwywyd ei weithredu, ond gofynnodd am gael darparu gwasanaethau gofal dydd ac adrodd yn ôl 

i’r Pwyllgor ganol 2014. 

• Mewn ymateb i’r sgandal cig ceffyl, sefydlodd y Cyngor weithgor i edrych ar weithdrefnau prynu bwyd y 

Cyngor. Fe gafodd canfyddiadau ac argymhellion y Gweithgor eu hystyried a’u cefnogi gan y Pwyllgor a 

ofynnodd i’r Gweithgor barhau â’i waith ac ymchwilio i hyfywedd cytundebau prynu cig y Cyngor i’r 

dyfodol gan nodi fod rhaid i bob cyflenwr gael achrediad cydnabyddedig, fel ‘Farm Assured’ neu’r symbol   

‘Red Tractor’.  

4
ydd 

Gorff 

2013 

• Ystyriwyd y cynnydd hyd hynny o ran adfywio’r Rhyl drwy raglen Y Rhyl yn Symud Ymlaen.              

• Cymeradwyodd y pwyllgor y penderfyniad i ddatblygu Strategaeth Safleoedd Carafanau ar gyfer Sir 

Ddinbych a gofynnodd am iddi gael ei chyflwyno i’r Pwyllgor er ystyriaeth. 

• Ystyriwyd ad-drefnu Gwasanaethau Priffyrdd/Tir y Cyhoedd  y Cyngor a chymeradwywyd y cyfeiriad 

cyffredinol o ran gwella’r modd y cyflenwir gwasanaethau. 

• Yn dilyn ystyried adroddiad ar Gyflwr Priffyrdd y Sir cefnogodd y Pwyllgor gynnig i sefydlu gweithgor i 

ddatblygu Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd.                                          

• Ystyriwyd y cynnydd a wnaed o ran Datblygu’r Strategaeth Tai Lleol. 

• Ar ôl ystyried adroddiad ar yr effeithiau hyd hynny yn sgil toriadau i Wasanaethau Mewnol a Ariannir gan 

Cefnogi Pobl yn Sir Ddinbych penderfynodd y Pwyllgor y dylid darparu rhagor o wybodaeth i’r Pwyllgor ar 

ôl cyhoeddi manylion toriadau pellach Llywodraeth Cymru yn haf 2014, ynghyd â dadansoddiad o’u 

heffaith ar wasanaethau’r Cyngor a manylion camau a gymerid i leihau effeithiau’r toriadau ac i ddiogelu 

pobl sy’n agored i niwed. 

12fed 

Medi 

2013 

• Ar  ôl ystyried y Strategaeth Tir y Cyhoedd Ddrafft ar gyfer y Sir ac argymell nifer o ddiwygiadau a 

phethau i’w cynnwys, cymeradwyodd y Pwyllgor y Strategaeth ac argymhellodd i’r Cabinet ei 

chymeradwyo a’i mabwysiadu. 

• Ar ôl ystyried adroddiad ar Barodrwydd y Cyngor o ran Gwaith Cynnal yn y Gaeaf, daeth i’r casgliad bod 

trefniadau digonol yn eu lle i ddelio â gaeaf arferol ar ffyrdd y Sir ac y byddai cynlluniau wrth gefn yn 

darparu ar gyfer amodau mwy difrifol.             

• Ar ôl ystyried y Model Gweithredu Newydd ar gyfer y Tim Cyrchfannau, Marchnata a Chyfathrebu  

rhoddodd y Pwyllgor gefnogaeth i’r model gweithredu a’i amcanion. 

17eg Hyd 

2013 

• Ystyriodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed o ran cyflawni Rhaglen y Rhyl yn Symud Ymlaen. 

• Trafododd ganfyddiadau Asesiad Anghenion Llety i Sipsiwn a Theithwyr a nododd y casgliadau, ond nid 

oedd yn cefnogi cyfansoddiad nac ychwaith cylch gorchwyl y Grŵp Llywio arfaethedig a gofynnodd am 

iddynt gael rhagor o fanylion a’r costau cyn cyflwyno’r adroddiad i’r Cyngor Sir.             

• Ar ôl ystyried Cynllun Comisiynu Lleol Cefnogi Pobl cefnogodd y Pwyllgor y Cynllun ar gyfer 2014/15 a 

2015/16 i’w gyflwyno i’r pwyllgor cydweithredol rhanbarthol a Llywodraeth Cymru, yn amodol ar gynnwys 

bob gwasanaeth sydd ar gael i ddynion. 

25ain 

Tach 

2013                  

• O ganlyniad i ystyried materion Gorfodaeth Parcio rhoddodd y Pwyllgor gefnogaeth i gynnig i gynnal 

ymarfer cwmpasu i gael gwerthusiad llawn o’r gofynion o ran adolygiadau parcio a thraffig yn nhrefi’r Sir 

gyda golwg ar hybu’r economi lleol a sicrhau bod arwyddion parcio clir ac addas yn eu lle. 

• Ar ôl ystyried effaith ac effeithlonrwydd y Strategaeth Gwrdd-faeddu hyd hynny o ran delio â’r broblem o 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 

 

 

 
     

 Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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gŵn yn baeddu yn y Sir, argymhellodd y Pwyllgor y dylid gwneud pob ymdrech i ganfod yr arian sydd ei 

angen i barhau â’r gwaith ac i ariannu’r rhif 0800 penodedig i’r dyfodol.            

• Cymeradwyodd y Pwyllgor Strategaeth Rheoli Llifogydd Ddrafft y Cyngor ar gyfer ymgynghoriad 

cyhoeddus, ynghyd â’r camau a gymerwyd hyd hynny i ymateb i argymhellion yr adroddiad ymchwilio i 

lifogydd 2012 yn y Sir. 

• Cytunwyd y Rhaglen Gyfalaf Cynnal Priffyrdd gyda golwg ar wella rhwydwaith ffyrdd y Cyngor a 

gofynnodd am i’r Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd Ddrafft gael ei chyflwyno iddo yn 2014. 

• Ystyriwyd gweithdrefn y Cyngor ar gyfer Rhoi Prydlesau i grwpiau cymunedol ac ati i sicrhau ei bod yn 

cyflawni disgwyliadau’r Cyngor a’r lesddeiliad.          

23ain Ion 

2014 

• Gofynnwyd i’r Pwyllgor ystyried p’un a oedd penderfyniad y Cyngor Sir ar 14 Ionawr i gyhoeddi rhybudd 

statudol o’i fwriad i gau Ysgol Llanbedr Dyffryn Clwyd wedi’i gymryd heb ymgynghori priodol. Yng 

ngolau’r sylwadau a wnaed a’r wybodaeth a ddarparwyd, daeth y Pwyllgor i’r penderfyniad y gwnaed y 

penderfyniad yn dilyn ymgynghori digonol a phriodol. 

• Unwaith eto, edrychwyd ar y cynnydd o ran Cynlluniau Tref ac Ardal ynghyd â rhaglen waith Y Rhyl yn 

Symud Ymlaen. 

• Ddeuddeng mis ar ôl ei fabwysiadu gan y Cyngor, archwiliwyd Cyfamod y Gymuned gyda’r Lluoedd Arfog  

i sicrhau bod y camau a gyflwynwyd o dan y cyfamod yn cael eu gweithredu er mwyn cefnogi’r gymuned 

gwasanaethau arfog leol.               

  

6ed Maw 

2014 

• Mewn ymateb i bryderon a godwyd mewn perthynas â’r Cynllun Llwybrau Diogelach, ystyriodd y Pwyllgor 

amryw agweddau’r mathau hyn o gynlluniau. Tra bo’r Pwyllgor yn cytuno y bu problemau mewn rhai 

ardaloedd, teimlodd y dylai’r Cyngor barhau i ymgeisio am arian Llwybrau Diogelach Mewn Cymunedau. 

Yn ogystal, anfonodd lythyr at Weinidog yr Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn annog y dylid 

adolygu’r meini prawf ar gyfer y cynllun ac y dylai ddychwelyd i fod yn gynllun Llwybrau Diogelach i’r 

Ysgol. 

• Ystyriodd a chymeradwyodd y pwyllgor gynigion i ymgynghori ar gyflwyno Gorchmynion Rheoli Cŵn 

ychwanegol ledled y Sir mewn ymgais i leihau’r achosion o gŵn yn baeddu.        

• Edrychwyd yn fanwl ar weithdrefnau a pherfformiad Kingdom Security Limited mewn camau gorfodaeth 

ar gyfer troseddau amgylcheddol, e.e. ar gyfer taflu sbwriel, cŵn yn baeddu, graffiti ac ati. Roedd y 

Pwyllgor yn cefnogi’r ymagwedd a gymerwyd gan y Cwmni o ran delio â’r math hwn o drosedd, ond roedd 

eisiau eglurhad pellach ar ganllawiau’r Cyngor i’r Cwmni ynghyd â’r Swyddogion Gorfodaeth yn gwisgo 

iwnifform.                                                             

• Archwiliwyd y Polisi Parcio Diwygiedig Drafft ynghyd â chanlyniadau’r ymarfer cwmpasu i asesu 

dewisiadau ar gyfer yr Adolygiad Traffig a Pharcio ar gyfer prif drefi’r Sir. Cymeradwywyd y Polisi Parcio 

drafft a chefnogwyd yr ymagwedd a ffafriwyd ar gyfer cyflawni’r adolygiad traffig a pharcio ar gyfer y trefi 

gyda chanfyddiadau’r adolygiad yn cael eu hadrodd yn ôl i’r Pwyllgor yn hydref 2014. 

3
rd

 Apr 

2014 

• Trafodwyd y cynnydd hyd yma o ran cyflawni’r Cynlluniau Trefi ac Ardaloedd. 

• Edrychwyd ar y Dyluniad Manwl ar gyfer Man Gwyrdd Gorllewin y Rhyl (rhan o Brosiect Gwella Tai 

Gorllewin y Rhyl) sy’n ffurfio rhan annatod o Raglen y Rhyl yn Symud Ymlaen. 

• Trafodwyd Polisi a Rhaglen Torri Glaswellt ar Ymyl Ffyrdd yr Adran Priffyrdd ar gyfer 2014/15, gan 

gynnwys agweddau’r rhaglen o ran bioamrywiaeth, i sicrhau y byddai anghenion penodol cymunedau lleol 

yn cael eu diwallu lle bo modd. 

 

  



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Yn y misoedd i ddod, bydd y Pwyllgor Archwilio Cymunedau hefyd yn edrych 

ar… 

15 Mai 2014 Strategaeth Safleoedd Carafanau ar gyfer Sir Ddinbych 

26 Mehefin 2014 Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd 

 

 

 

 

 

 

Pont y Ddraig, y Rhyl 

 

 

 

 

  



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Aelodaeth                

Y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau 

  

Jeanette Chamberlain-Jones (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau) 

     

Bill  Ann  Meirick Lloyd Alice  Pat 

Cowie  Davies  Davies  Jones  Jones 

       

     

 Margaret  Dewi  Merfyn  Bill  Joe  

 McCarroll  Owens  Parry  Tasker  Welch 

          

 

 

 

 

 

  

Mae’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau’n gyfrifol am 

adolygu’r ddarpariaeth o wasanaethau’r Cyngor a gyflenwir 

ar y cyd â phartneriaid allanol yn y sector cyhoeddus a 

phreifat, gyda’u gwaith yn cwmpasu iechyd, y gwasanaethau 

cymdeithasol, datblygu economaidd a diogelwch 

cymunedol. Yn ogystal, y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau 

yw ‘Pwyllgor Trosedd ac Anrhefn’ dynodedig y Cyngor. 

 

Mae’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau yn cyfarfod i adolygu ac 

archwilio effeithiolrwydd trefniadau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth mewn 

partneriaeth â darparwyr gwasanaethau cyhoeddus eraill a chwmniau 

sector preifat. Yn ystod y flwyddyn, bu’r Pwyllgor yn ymwneud â gwella 

trefniadau gweithio ar y cyd rhwng y Gwasanaethau Cymdeithasol a’r 

Gwasanaeth Iechyd i geisio gwella gwasanaethau i breswylwyr ar yr 

adegau y mae arnynt eu hangen fwyaf. Mae’r Pwyllgor hefyd wedi edrych 

ar y ddarpariaeth o addysg bellach ac uwch yn yr ardal, yn ogystal â 

materion diogelu a thai. Cynhwysir manylion gweithgareddau’r Pwyllgor 

Archwilio Partneriaethau ynghyd â’r argymhellion a wnaed yn 2013/14 

dros y dudalen.         

 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Crynodeb o benderfyniadau’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau 

2013/14 

10
fed 

Meh 

2013 

Trafododd y Pwyllgor nifer o faterion iechyd o gofal cymdeithasol yn y cyfarfod hwn ac roeddynt yn  

• Cefnogi’r datblygiad o Un Pwynt Mynediad ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn y Sir.  

• Cefnogwyd y datblygiad o wasanaethau yn y Sir yn unol â Mesur Iechyd Meddwl Cymru a chydnabuwyd y 

berthynas weithio dda rhwng gwasanaethau iechyd a Gofal Cymdeithasol i gyflenwi gwasanaethau iechyd 

meddwl ar draws bob ystod oedran. 

• Edrychwyd ar y galw a’r capasiti o fewn y Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc yn y Sir. 

• Derbyniwyd diweddariad ar ddatblygu Gwaith Ardal ar y cyd rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn yr 

ardal. 

• Derbyniwyd diweddariad ar Faterion Diogelu Iechyd yn y Gwasanaeth Iechyd yn lleol. 

18fed 

Gorff 

2013 

• Edrychwyd ar weithdrefnau a threfniadau llywodraethu’r Rhaglen Cysylltiadau Gwaith Newydd yn yr un 

modd a datblygu ei strategaeth ymadael ar gyfer yr adeg y bydd yr arian Ewropeaidd yn dod i ben yn 2014. 

• Archwiliwyd y cynnydd hyd hynny o ran cyflawni cynllun cymunedol integredig y Bwrdd Gwasanaeth Lleol 

‘Y Cynllun MAWR’.                                  

• Ystyriodd y Pwyllgor nifer o wahanol agweddau ar y Gwasanaethau Iechyd Meddwl i Blant a Phobl Ifanc. 

• Argymhellodd i’r Cabinet newid y trefniadau ar gyfer diogelu oedolion yn unol ag awdurdodau eraill yng 

Ngogledd Cymru a sefydlu Bwrdd Diogelu Oedolion Gogledd Cymru ar ddwy haen. 

• Wedi ystyried casgliadau ymholiadau a wnaed mewn perthynas â’r Posibiliadau ar gyfer Cydweithredu i 

Gyflenwi Gofal Cartref Mewn Ardaloedd Gwledig roedd y Pwyllgor yn cefnogi gwaith parhaus i ganfod 

dulliau eraill o gyflawni’r galw bach am y math hwn o ofal mewn ardaloedd gwledig. 

26
ain

 

Medi       

2013 

• Trafododd y Pwyllgor y modd y cyflenwir Addysg Bellach ac Uwch yng Ngogledd Ddwyrain Cymru a sut yr 

oedd sefydliadau addysg bellach ac uwch yn cynllunio i gefnogi busnesau lleol drwy ddarparu’r math a’r 

ystod iawn o gyrsiau fyddai’n helpu i ddatblygu a chynnal yr economi lleol. 

• Yn ei gapasiti fel Pwyllgor Trosedd ac Anrhefn y Cyngor darparodd sylwadau ar Gynllun Gweithredu’r 

Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a’r meysydd blaenoriaeth ar gyfer 2013/14. 

• Cytunwyd ar y Trefniadau Archwilio posibl ar gyfer Bwrdd Gwasanaeth Lleol Conwy a Sir Ddinbych ar y 

Cyd. 

7
fed 

Tach 

2013 

• Edrychwyd yn fanwl ar y modd y cyflenwir gwasanaethau o dan y Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf. 

• Ystyriodd y Pwyllgor a darparodd sylwadau ar Amcanion Gwella Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 

ar gyfer 2014/15 a Thu Hwnt fel rhan o ymgynghoriad yr Awdurdod ar yr amcanion.        

• Rhoddwyd ystyriaeth i Adroddiad Blynyddol Bwrdd Diogelu Lleol Plant Conwy a Sir Ddinbych ar gyfer 

2013/14 a darparwyd sylwadau ar flaenoriaethau arfaethedig y Bwrdd ar gyfer 2014/15. 

• Archwiliwyd cynigion ar gyfer trawsnewid cludiant drwy sefydlu Prosiect Cydweithredol Cludiant 

Rhanbarthol.                    

19
eg

 Rhag 

2013 

• Cafodd cynigion i sefydlu Gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol ar gyfer Cymru eu harchwilio a’u 

cefnogi. 

• Ystyriodd a chefnogodd y Pwyllgor ddatganiad o fwriad drafft rhwng y Cyngor a’r Bwrdd Iechyd i 

gydymffurfio â dyhead Llywodraeth Cymru o Gyflenwi Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol 

Integredig ar gyfer Pobl Hŷn a chanddynt Anghenion Cymhleth. 

• Cafodd yr egwyddorion ar gyfer sefydlu Llwybr Cyrchiad Sengl i Dai, fyddai’n gweld un broses ymgeisio ar 

gyfer tai cymdeithasol ynghyd â rhestr aros gyffredin ar draws pob sefydliad tai yn y Sir, eu trafod a’u 

cymeradwyo ar gyfer eu cymeradwyo a’u gweithredu gan y Cabinet. 

6
ed 

 

Chwef    

2014 

• Edrychwyd ar y cynnydd a wnaed o ran sefydlu’r Gwasanaeth Gwella ac Effeithiolrwydd Ysgolion 

Rhanbarthol (GwE). 

• Codwyd pryderon yn dilyn archwilio’r cynnydd a gyflawnwyd hyd hynny o ran cyflawni Cynllun MAWR y 

Bwrdd Gwasanaeth Lleol o ran a fyddai modd cyflawni’r Cynllun cyfan o ystyried y cyfyngiadau ariannol 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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sylweddol a wynebir gan yr holl wasanaethau cyhoeddus a’r sefydliadau trydydd sector sy’n ymwneud â’i 

gyflawni. 

• Ystyriodd yr aelodau’r cynnydd a wnaed o ran sefydlu a rhedeg Canolbwynt Comisiynu Gogledd Cymru. 

Mae’r Canolbwynt yn gwireddu gwerth am arian o ran canfod lleoliadau gofal o safon i blant ac oedolion 

ag anghenion cymhleth e.e. anawsterau dysgu difrifol neu broblemau iechyd meddwl. 

• Yn dilyn ystyried y prosesau yr ymgymerwyd â hwy hyd hynny mewn perthynas â Phrosiect Gwastraff 

Gweddilliol Gogledd Cymru cefnogodd y Pwyllgor yr egwyddorion i symud ymlaen â’r prosiect. 

10
fed 

Ebrill 

2014 

• Ystyriodd aelodau’r Pwyllgor yr heriau a’r blaenoriaethau ar gyfer yr holl sefydliadau partner sy’n 

ymwneud â chyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a chododd nifer o 

faterion o bryder gyda chynrychiolwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.     

• Edrychwyd ar y trefniadau llywodraethu ar gyfer y Cydbwyllgor Arfaethedig ar gyfer Ardal o Harddwch 

Naturiol Eithriadol (AHNE) Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy ac fe’u cymeradwywyd. 

 

Yn y misoedd i ddod, bydd y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau hefyd yn edrych 

ar… 

5 Mehefin 2014 Y Gwasanaeth Treftadaeth a Chelfyddydau 

10 Gorffennaf Y Bartneriaeth Datblygu Gwledig 

 

 

Eisteddfod Cenedlaethol Cymru, Dinbych, Awst 2013 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Aelodaeth  

Y Pwyllgor Archwilio Perfformiad 

 

David Simmons (Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad) 

     

Bill  Meirick Lloyd Richard   Colin  Geraint  

Cowie  Davies  Davies  Hughes  Lloyd-Williams 

     

Peter  Dewi  Arwel  Gareth  Joe  

 Owen  Owens  Roberts  Sandilands Welch 

     (Is-Gadeirydd) 

          

 

 

 

 

 

  

 

Mae’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn monitro 

perfformiad y Cyngor o ran cynllunio busnes a pherfformiad 

gweithredol, gan adolygu strategaethau corfforaethol ac 

ariannol i sicrhau bod y Cyngor yn cael ei lywodraethu’n 

effeithiol ac yn cyflenwi gwasanaethau o safon i breswylwyr 

Sir Ddinbych. 

 

Yn 2013/14 mae’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad wedi chwarae rôl 

bwysig yn natblygiad polisiau corfforaethol Cyngor Sir Ddinbych, gan 

gynnig safbwynt gwerthfawr a chynorthwyo i sicrhau bod 

gwasanaethau’n cyflawni canlyniadau ar gyfer preswylwyr Sir Ddinbych, 

gan gyflawni eu disgwyliadau a chyflenwi’r gwasanaethau y mae arnynt 

eu hangen ar yr adeg y mae arnynt eu hangen. Mae’r Pwyllgor wedi 

adolygu’r cynlluniau allweddol ar gyfer cyflawni swyddogaethau 

corfforaethol y Cyngor, mae wedi monitro perfformiad gwasanaethau o 

ran cyflawni eu targedau gweithredol ac wedi gyrru gwelliannau yn eu 

blaenau o ran cyflenwi addysg yn Sir Ddinbych. 

 

 Ceir crynodeb o waith y Pwyllgor ym mhob un o’i gyfarfodydd dros y 

flwyddyn ddiwethaf dros y dudalen. 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Crynodeb o benderfyniadau’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad ar gyfer  

2013/14 

24
ain

 Mai 

2013 

• Yn dilyn ystyried adroddiad ar Cefndy Enterprises argymhellodd y Pwyllgor i’r Cabinet y dylai arian sy’n 

cael ei ddal yng nghronfa cyfalaf y Cynllun Corfforaethol gael ei fuddsoddi mewn peiriannau i 

gynorthwyo’r busnes i fod yn ariannol hyfyw yn y dyfodol. 

• Cafwyd trafodaeth ynghylch Adroddiad Gwella Blynyddol y Swyddfa Archwilio ar y Cyngor. 

• Cymeradwywyd cynigion i ddatblygu fframwaith cwynion newydd fel rhan o archwilio perfformiad y 

Cyngor o ran delio â chwynion o dan y broses Gwynion Eich Llais. 

• Cymeradwywyd a thrafodwyd Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol oedd 

yn cynnwys hunanasesiad o wasanaethau gofal cymdeithasol yn y Sir ac yn amlinellu’r blaenoriaethau ar 

gyfer gwella ar gyfer 2013/14 ym maes gofal cymdeithasol. 

20
fed 

Meh 

2013 

• Archwiliodd y Pwyllgor y cynnydd a wnaed hyd hynny o ran cyflawni Cynllun Gweithredu Estyn. 

• Edrychwyd ar y cynnydd hyd hynny o ran cyflawni’r Cynllun Corfforaethol. 

• Ystyriwyd Cofrestr Risg Gorfforaethol y Cyngor ynghyd â’r camau a gymerwyd i leihau’r risgiau a 

gynhwysir ynddi. 

19
eg 

Medi   

2013 

• Trafodwyd Canlyniadau Arholiadau Allanol ac Asesiadau Athrawon Dros Dro.  

• Astudiwyd perfformiad Chwarter Cyntaf 2013/14 o ran ymateb i gwynion preswylwyr o dan bolisi cwynion 

Eich Llais.                             

• Bu aelodau’r Pwyllgor yn archwilio ac yn darparu sylwadau ar Adroddiad Adolygiad Perfformiad 

Blynyddol 2012/13 y Cyngor cyn ei gyflwyno i’r Cyngor Sir. 

• Trafodwyd y byddid yn Adrodd ar Berfformiad i’r Dyfodol er mwyn lleihau’r nifer o adroddiadau 

perfformiad yn ystod y flwyddyn ac i gysoni’r adroddiadau perfformiad ac adroddiadau’r gofrestr risg. 

24
ain 

Hyd  

2013 

• Ar ôl ystyried adroddiad ar y gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng yn Sir Ddinbych gofynnodd y Pwyllgor i 

swyddogion ymgymryd â dadansoddiad achos busnes manwl ar nifer o ddewisiadau posibl ar gyfer 

darpariaeth Teledu Cylch Cyfyng i’r dyfodol yn y Sir a chyflwyno eu canfyddiadau i’r Pwyllgor mewn 

cyfarfod yn y dyfodol. 

• Edrychodd yr Aelodau ar effeithiolrwydd gweithdrefnau Trwyddedu Tacsis a gyflwynwyd o ganlyniad i 

adolygiad Archwilio Mewnol. 

• O ganlyniad i ystyried adroddiad ar ddatblygu Strategaeth Cyrbiau Isel ar gyfer y Sir gofynnodd y Pwyllgor 

am gael cynnal archwiliad o ofynion o ran cyrbiau isel ar draws y Sir. 

• Edrychodd y Pwyllgor ar berfformiad y Cyngor o ran delio â Cheisiadau Cynllunio.        

12
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Rhag  

2013 

• Ystyriodd y Pwyllgor adroddiad ar Adeiladau Rhestredig Mewn Perygl yn y Sir ynghyd â’r risg ariannol 

posibl y gallai hyn ei greu i’r Cyngor. Ar ôl ystyried y wybodaeth, penderfynwyd i ysgrifennu i Lywodraeth 

Cymru yn amlinellu eu pryderon mewn perthynas â newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth mewn 

perthynas ag adeiladau rhestredig. 

• Archwiliwyd yr ail adroddiad Chwarterol ar berfformiad y Cyngor o ran delio â chwynion o dan weithdrefn 

gwynion Eich Llais.                     

• Archwiliwyd Cofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor.                        

• O ganlyniad i archwilio perfformiad y Cyngor o ran cyflawni ei Gynllun Corfforaethol, codwyd pryderon 

mewn perthynas ag agweddau ar bump o’r blaenoriaethau corfforaethol. 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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16
eg 

Ion   

2014 

• Archwiliwyd y cynnydd o ran cyflawni Cynllun Gweithredu Estyn a gofynnwyd am gael cynnwys 

gwybodaeth ychwanegol mewn perthynas â materion penodol yn yr adroddiad monitro nesaf. 

• Edrychwyd yn fanwl ar y Canlyniadau Arholiadau CA4 a ddilyswyd.                                    

• Archwiliwyd gwybodaeth mewn perthynas â Lleoedd Ysgol ledled y Sir i edrych ar gynaliadwyedd ysgolion 

i’r dyfodol.                    

• O ganlyniad i edrych ar Berfformiad Sir Ddinbych ar Faterion Tipio Anghyfreithlon penderfynwyd i 

gefnogi gweithdrefnau trylwyr y Sir ar gyfer delio ag achosion o dipio anghyfreithlon ac i ysgrifennu at 

Cyfoeth Naturiol Cymru i amlygu pryderon y Pwyllgor ynghylch ansawdd a dibynadwyedd ei ddata 

‘Flycapture’.  

20
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Chwef  

2014 

• Ystyriodd y Pwyllgor ganfyddiadau adolygiad i mewn i’r cynnydd a gyflawnwyd hyd hynny o ran cyflawni’r 

Rhaglen Foderneiddio Addysg, sef y gwaith sydd ar fynd i adnewyddu ac adeiladu adeiladau ysgol newydd 

ar draws y Sir. 

• Ystyriodd yr Aelodau berfformiad y Cyngor o ran delio â chwynion o dan broses gwynion Eich Llais a 

gofynnodd am gael ymgymryd â gwaith i archwilio natur cwynion a pherfformiad gwasanaethau’r Cyngor 

mewn perthynas ag ymateb i gwynion a dderbynnir. 

20
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Mawrth 

2014 

• Rhoddwyd ystyriaeth fanwl i’r gwasanaethau amgen fyddai ar gael i breswylwyr yn dilyn cau’r Asiantaeth 

Datblygu Cymunedol.                             

• O ganlyniad i ystyried adroddiad ar ganlyniadau ymweliadau cynghorwyr â sefydliadau gofal cymdeithasol 

Mewnol y Cyngor, penderfynodd y Pwyllgor sefydlu Grŵp Tasg a Gorffen i archwilio dewisiadau gwerth 

am arian ar gyfer cyflenwi gofal o safon yn y Sir. 

• Archwiliwyd y cynnydd a wnaed o ran rhesymoli Ystâd Amaethyddol y Sir ac, o ganlyniad, penderfynodd y 

Pwyllgor bod angen datblygu gweledigaeth a strategaeth hirdymor glir ar gyfer yr Ystâd. 

1
af

 Mai 

2014 

• O ganlyniad i archwilio Adroddiad Blynyddol Iechyd a Diogelwch Corfforaethol y Cyngor, codwyd 

pryderon ynghylch capasiti meddalwedd gyfrifiadurol i gategoreiddio damweiniau’n gywir a 

throsglwyddwyd y mater ar gyfer penderfyniad brys ar lefel uwch. 

• Edrychodd yr Aelodau ar Gofrestr Risg Corfforaethol y Cyngor a phenderfynwyd i edrych yn fanylach ar y 

camau oedd ar waith i leihau’r risg mewn perthynas ag Adnoddau Dynol mewn cyfarfod diweddarach. 

• Gyda golwg ar sicrhau gwelliannau parhaus yn y gwasanaeth a ddarperir fe gafodd Cynllun Gwella’r 

Gwasanaeth Tai ei archwilio a’i ganmol. 

Yn y misoedd i ddod, bydd y Pwyllgor Archwilio Perfformiad hefyd yn edrych ar… 

12
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Mehefin 2014 Y Strategaeth ar gyfer yr Ystâd Amaethyddol 

17
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Gorffennaf 2014 Y Ddarpariaeth Teledu Cylch Cyfyng a’r Gwasanaeth y Tu Allan i Oriau 



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 
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Mae gan Sir Ddinbych y strydoedd glanaf yng Nghymru, yn ôl gwybodaeth a gyflwynwyd gan Cadw 

Cymru’n Daclus (Mawrth 2014) 

Gellir cael gwybodaeth bellach am y testunau a drafodir gan bob un o’r tri phwyllgor, gan gynnwys yr 

agendâu, adroddiadau a chofnodion ar gyfer pob cyfarfod pwyllgor, ar wefan y Cyngor o dan ‘Eich 

Cyngor’/Cyfarfodydd, cofnodion ac agendâu/Pwyllgorau neu drwy’r ddolen isod >>> 

https://moderngov.denbighshire.gov.uk/ieDocHome.aspx?bcr=1&LLL=0  
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  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 

 

 

 
     

 Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 

 

 

Tudalen 21 

 

Y Flwyddyn i Ddod 

Mae’r Pwyllgorau Archwilio yn edrych ymlaen at 12 mis prysur arall, yn adolygu polisïau a 

pherfformiad y Cyngor ac yn cefnogi gwelliannau i’r ddarpariaeth o wasanaethau ar adeg pan fo’r 

Cyngor yn wynebu pwysau ariannol bythol gynyddol. 

Ymhlith y materion mwyaf amlwg y bydd y drefn archwilio yn eu hadolygu dros y flwyddyn nesaf y 

mae Strategaeth Safleoedd Carafanau ar gyfer Sir Ddinbych, Canfyddiadau’r Adolygiad o Reolaeth 

Traffig a Pharcio yn Nhrefi’r Sir, ynghyd â’r Adolygiad o Wasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion 

a Ddarperir gan yr Awdurdod Lleol. Bydd hyn yn ychwanegol i rôl y Pwyllgor mewn archwilio, 

datblygu a monitro perfformiad gwasanaethau ar draws y Cyngor. 

Fel y soniwyd eisoes, mae’r Pwyllgorau Archwilio hefyd yn disgwyl canfyddiadau Astudiaeth Gwella 

Gwaith Craffu Swyddfa Archwilio Cymru, y disgwylir iddi sefydlu gweithdrefnau a thechnegau ‘arfer 

orau’ ar gyfer gwaith craffu mewn llywodraeth leol ar draws Cymru. 

Mae Pwyllgorau Archwilio’r Cyngor yn gobeithio y bydd datblygu ymwybyddiaeth a chyfranogiad y 

cyhoedd dros y 12 mis nesaf yn cynyddu effeithiolrwydd Archwilio o ran cynorthwyo i gyflawni nod 

Cyngor Sir Ddinbych o fod yn gyngor rhagorol, yn agos at y gymuned. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  Cyngor Sir Ddinbych           

  Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 

 

 

 
     

 Adroddiad Gwaith Archwilio Blynyddol 

 

 

Tudalen 22 

 

Sut all preswylwyr chwarae rhan mewn Archwilio? 

A hoffech i’r pwyllgorau archwilio ystyried mater arbennig? 

Gallwch godi mater i’w ystyried gan un o bwyllgorau archwilio Cyngor Sir Ddinbych drwy gwblhau’r Ffurflen 

Cais Archwilio (dros y dudalen). Mae Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion y tri phwyllgor archwilio yn cyfarfod 

bob 6 wythnos i benderfynu sut i neilltuo gwaith y pwyllgorau archwilio a bydd yn ystyried a ddylid 

archwilio unrhyw fater a godwyd yn fanwl gan un o’r pwyllgorau, neu a ddylid gweithredu mewn unrhyw 

fodd arall. Gall hyn amrywio o gyfeiriad i’r gwasanaeth sy’n gyfrifol, i archwilio’r mater yn llawn gan un o’n 

pwyllgorau archwilio, neu hyd yn oed sefydlu ‘grŵp tasg a gorffen’ arbenigol i ymchwilio i fater arbennig ac 

adrodd yn ôl yn ei gylch. 

A fyddech yn hoffi mynychu cyfarfod un o’r pwyllgorau archwilio? 

Ar y cyfan, mae cyfarfodydd pwyllgorau archwilio Cyngor Sir Ddinbych yn agored i’r cyhoedd, ac anogir 

preswylwyr Sir Ddinbych a’r cyhoedd i’w mynychu. Mae rhestr o’r cyfarfodydd sydd i ddod ynghyd â’r 

materion sydd i’w trafod gan y pwyllgorau archwilio ar gael ar dudalen ‘Archwilio’ gwefan y Cyngor. 

Os ydych yn dymuno cymryd rhan yn y drafodaeth ar fater arbennig bydd arnoch angen caniatâd gan 

Gadeirydd y pwyllgor (ceir manylion pellach isod). 

O bryd i’w gilydd, bydd rhai eitemau a drafodir gan bwyllgor yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol ac ni ellir 

ei thrafod yn y fforwm cyhoeddus arferol. Bydd unrhyw eitemau o’r fath (y cyfeirir atynt fel rhai ‘Rhan Dau 

(II)’) yn cael eu nodi’n glir wrth gyhoeddi papurau’r cyfarfod, a bydd Cadeirydd y cyfarfod pwyllgor sy’n 

trafod eitem ‘Rhan II’ yn egluro’n glir y dylai’r cyfarfod barhau heb y wasg a’r cyhoedd yn bresennol er 

mwyn osgoi datgelu gwybodaeth gyfrinachol. 

A fyddech yn hoffi siarad mewn pwyllgor ynghylch eitem sy’n cael ei thrafod? 

Mae pob croeso i’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd pwyllgorau archwilio ond bydd angen caniatâd Cadeirydd 

y pwyllgor os ydynt yn dymuno siarad neu wneud sylwadau mewn cyfarfod pwyllgor. Os ydych yn dymuno 

cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor, neu annerch aelodau ynghylch eich profiad mewn perthynas â thestun sy’n 

cael ei drafod, cysylltwch â’r Cydlynydd Archwilio cyn y cyfarfod fel y gellir trefnu hyn a chylchredeg 

unrhyw bapurau i aelodau’r pwyllgor.                                 

O bryd i’w gilydd, hwyrach y bydd pwyllgorau archwilio’n dymuno ‘cyfethol’ unigolyn sydd â phrofiad 

arbennig neu arbenigedd i ddod yn aelod dros dro o’r pwyllgor neu ofyn iddynt gyfrannu at ymchwiliad fel 

tyst arbenigol. 

Cadw i fyny efo penderfyniadau a wneir gan bwyllgorau archwilio Sir Ddinbych 

Gallwch gadw golwg ar yr hyn a drafodir ym mhob un o gyfarfodydd y pwyllgorau archwilio, yn ogystal ag 

unrhyw un o gyfarfodydd cyhoeddus eraill y Cyngor, drwy ymweld â thudalen ‘cyfarfodydd’ gwefan y 

Cyngor. Mae ‘rhaglen waith’ ddiweddaraf pob un o’r pwyllgorau archwilio ar gael gyda’r papurau ar gyfer 

bob cyfarfod a bydd agenda sydd wedi’i chadarnhau ar gyfer bob cyfarfod ar gael fel arfer 5 - 7 niwrnod 

cyn y dyddiad y bwriedir cynnal y cyfarfod. 

Yn ogystal, mae cofnodion cyfarfodydd archwilio blaenorol ynghyd â chofnod o’r penderfyniadau a wnaed 

ar gael ar wefan y Cyngor. 

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

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

Evans, karen.a.evans@denbighshire.gov.uk (01824 712575) neu e-bostio:dcc_admin@denbighSire.gov.uk 
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FFURFLEN GAIS ARCHWILIO 
 

 

Oes yna unrhyw beth yr hoffech i’r pwyllgorau archwilio gael golwg arno? 

 

 

 

 

 

 

Rhowch ddisgrifiad byr o’r testun yr hoffech i un o’r Pwyllgorau Archwilio ei ystyried a pham yr ydych 

yn meddwl y dylid ei ystyried 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fyddech yn hoffi mynychu cyfarfod o Bwyllgor Archwilio? 

 

BYDDWN/NA FYDDWN 

 

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi’r manylion a ganlyn fel y gallwn 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 hi drwy e-bost at dcc_admin@denbighSire.gov.uk 
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Cyfeiriad

Ymateb

Sefydliadau Allanol    

Pwyllgorau Archwilio                                     

(Cymunedau, Partneriaethau a 

Pherfformiad) 

Cabinet

Materion a godwyd gan Grwpiau Ardal 

Aelodau (GAA)

Pwyllgor Cydlynu (SCVCG)
Testunau y gofynnwyd am iddynt gael eu 

harchwilio gan breswylwyr

Byrddau Rhaglen / Byrddau 

Partneriaeth Rhanbarthol

Siart Gyfeirio a Rhyng-gysylltu Archwilio

Cyngor Sir   

Testunau y gofynnwyd am iddynt gael eu 

harchwilio gan swyddogion

Pwyllgor Llywodraethu 

Corfforaethol

Materion a godwyd gan gynghorwyr nad ydynt 

yn Aelodau o Bwyllgorau Archwilio

Materion a godwyd gan aelodau Pwyllgor 

unigol 

 


