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Rhagair
Mae Pwyllgorau Archwilio Cyngor Sir Ddinbych yn archwilio gwaith y Cyngor a darparwyr
gwasanaeth cyhoeddus eraill mewn ystod o bynciau i sicrhau fod gwasanaethau o safon yn
cael eu darparu i drigolion y Sir. Yn yr Adroddiad Blynyddol hwn rydym yn darparu crynodeb
o weithgareddau ein Pwyllgorau Archwilio yn ystod 2014/15, blwyddyn lle bu’n rhaid llunio
penderfyniadau anodd ynghylch sut y darperir y gwasanaethau yn y dyfodol.
Er bod Cynghorwyr, swyddogion y Cyngor a phartneriaid allanol yn cyfrannu’n rheolaidd i’n
gweithgareddau, rydym hefyd yn croesawu presenoldeb y cyhoedd yn ein cyfarfodydd.
Rydym eisiau annog mwy o aelodau o’r cyhoedd i fynychu a chyfrannu at ein gwaith i
sicrhau'r gwasanaethau cyhoeddus gorau posibl. Bydd hyn yn ein cynorthwyo i sicrhau ein
bod yn ymdrin â materion sydd bwysicaf i’r gymuned ac ein bod yn darparu gwasanaethau o
ansawdd i chi.
Os teimlwch fod pwnc y dylem fod yn edrych arno, gadewch i ni wybod trwy lenwi’r
‘Ffurflen Gais Archwilio’ neu trwy gysylltu â’r Cydlynydd Archwilio ar 01824 712554 neu
anfonwch e-bost at dcc_admin@denbighshire.gov.uk
Gobeithiwn y bydd y ddogfen hon yn llwyddo i roi cipolwg i chi o’n gwaith ac edrychwn
ymlaen at glywed oddi wrthych yn fuan.
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Archwilio
Beth yw archwilio?
Mae Archwilio'n rhan allweddol o strwythur
gwleidyddol y Cyngor ac yn cyflawni
swyddogaeth
bwysig
wrth
wella’r
gwasanaethau y mae pobl Sir Ddinbych yn eu
defnyddio. Gwneir llawer o benderfyniadau
pwysig y Cyngor gan y Cabinet, sef grŵp o
gynghorwyr
etholedig
sy’n
gwneud
penderfyniadau ynglŷn â pholisi a
gweithdrefnau.
Mae’r Pwyllgorau Archwilio yn rhoi cyfle i’r
Cynghorwyr eraill ddylanwadu ar bolisïau,
adolygu penderfyniadau’r Cabinet a’r
swyddogion, gwneud argymhellion, ac
archwilio ystod o bynciau sy’n effeithio ar
drigolion ac ar bobl sy’n ymweld â Sir
Ddinbych er mwyn sicrhau fod Cyngor Sir
Ddinbych yn gwireddu ei uchelgais o fod yn
Gyngor ardderchog, sy’n agos at y gymuned.

Archwilio ar Waith
Yn ogystal â’u swyddogaeth weithredol o
ddatblygu polisïau ac adolygu perfformiad,
mae’r Pwyllgorau Archwilio hefyd yn gyfrifol
am ddal y Cabinet ac unigolion eraill sy’n
llunio penderfyniadau i gyfrif ynglŷn â’r
penderfyniadau y maent yn eu gwneud.
Os bydd Pwyllgor Archwilio o’r farn y dylid
edrych ar unrhyw fater yn fanylach cyn
gweithredu penderfyniad, gall ofyn am
gynnal adolygiad trwy’r weithdrefn “Galw i
mewn” a fyddai’n caniatáu i’r Pwyllgorau
Archwilio lunio cynigion amgen.

Sut mae archwilio’n
gweithio?
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Mae’r Pwyllgorau Archwilio megis ‘cyfaill
beirniadol’ i arweinyddiaeth y Cyngor, yn
ysgogi gwelliannau i wasanaethau cyhoeddus
ac yn galluogi i bryderon y cyhoedd gael eu
clywed. Cyflawnir gwaith archwilio’r Cyngor
gan dri Pwyllgor Archwilio thematig,
trawsbynciol, sy’n cyfarfod bob 6 wythnos ac
sy’n cynnwys aelodau o bob plaid
wleidyddol/grŵp sydd yn y Cyngor:
Pwyllgor Archwilio Cymunedau
Pwyllgor Archwilio Partneriaethau
Pwyllgor Archwilio Perfformiad
Wrth archwilio materion addysg mae
cynrychiolwyr a benodwyd gan yr Eglwys
yng Nghymru a’r Eglwys Gatholig, ynghyd
â chynrychiolwyr a etholwyd gan rieni
lywodraethwyr hefyd yn aelodau o’r
pwyllgorau. Wrth ymdrin â materion
addysg mae gan y cynrychiolwyr hyn
hawliau pleidleisio llawn.

ardal gweddill y sir wedi’u harchwilio’n
fanwl hefyd.

Beth a wnaed gan Bwyllgorau
Archwilio Sir Ddinbych yn y 12
mis diwethaf?
Yn ystod y 12 mis diwethaf mae’r
pwyllgorau archwilio wedi parhau â’u
gwaith o archwilio cynlluniau a chynigion
amrywiol - a ddylai gynorthwyo’r Cyngor i
ddarparu’r
saith
blaenoriaeth
gorfforaethol a amlinellwyd yn y Cynllun
Corfforaethol erbyn cyfnod yr etholiadau
lleol nesaf yn ystod y gwanwyn yn 2017.

Argraff arlunydd o Stryd Fawr newydd y
Rhyl

Datblygu'r economi leol
Er gwaethaf y ffaith ein bod yn byw trwy
un o’r cyfnodau economaidd mwyaf heriol
o fewn cof, mae’r Cyngor yn parhau i fod
yn uchelgeisiol o ran datblygu’r economi
leol. Mae am wneud popeth o fewn ei
allu i sicrhau fod yr isadeiledd a’r
gefnogaeth briodol ar waith i feithrin
cyfleoedd twf yn yr ardal. Mewn ymgais i
wireddu’r uchelgais hwn mae Gwasanaeth
Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor
wedi’i adolygu.
Mae Pwyllgorau
Archwilio wedi archwilio canfyddiadau'r
adolygiad hwnnw i'w bodloni y bydd gan y
Gwasanaeth newydd y sgiliau a’r gallu i
ddarparu’r weledigaeth hon ar gyfer yr
economi leol.
Mae’r holl bwyllgorau
archwilio wedi cyfrannu at ddatblygiad
nifer o bolisïau sy’n ceisio cefnogi
adfywiad
a
chynaladwyedd
ein
hardaloedd trefol a chymunedau gwledig.
Mae cynnydd y gwaith i adfywio ac
adnewyddu’r Rhyl yn cael ei adrodd i'r
pwyllgorau archwilio’n rheolaidd, tra bo
cynnydd o ran darparu cynlluniau tref ac

Cydnabuwyd ers tro bod canol trefi
bywiog
ac
ardaloedd
twristiaeth
llwyddiannus yn dibynnu ar argaeledd
gyfleusterau parcio cyfleus a chost
effeithlon. Er mwyn hwyluso hyn mae’r
pwyllgorau archwilio wedi bod yn ystyried
canfyddiadau adolygiad traffig a pharcio o
amgylch prif drefi’r sir, gan lunio
argymhellion i ddatblygu strategaeth
parcio ar gyfer y dyfodol gyda’r nod o
gefnogi twf economaidd a datblygu
economïau trefol a gwledig i ddiwallu
anghenion preswylwyr, busnesau ac
ymwelwyr.
Bydd y pwyllgorau
archwilio’n parhau i ystyried datblygiad y
strategaeth dros y misoedd nesaf.
Strategaeth arall sy'n cael ei datblygu ar
hyn o bryd, fydd yn effeithio ar
gymunedau trefol a gwledig, yw
Strategaeth Safleoedd Carafannau. Bu
rhai pryderon hirsefydlog o ran a yw’r holl
safleoedd carafannau o fewn y sir yn
gweithredu yn unol ag amodau cynllunio a
thrwyddedu. Mewn ymgais i sicrhau eu
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ddiwethaf wrth baratoi i gyflwyno cais am
gyllid yn y dyfodol. Gwyddwn y bydd
angen i’n cymunedau geisio cyllid gan
sefydliadau y tu allan i'r awdurdod lleol yn
y dyfodol os ydynt am ddarparu
prosiectau penodol. Er mwyn gwneud
hyn bydd angen cefnogaeth arbenigol
arnynt er mwyn derbyn arian o’r
cronfeydd ‘buddion cymunedol’ sy’n
bodoli.
Disgwylir y gallai’r Trydydd
Sector, a elwir hefyd yn y Sector
Gwirfoddol, gynorthwyo gyda hyn. Bydd
y pwyllgorau archwilio’n cyfarfod gyda
chynrychiolwyr y sector gwirfoddol yn
fuan i ddeall eu gallu i ymgymryd â’r rôl o
gynorthwyo sefydliadau lleol i dderbyn
cyllid cymunedol fydd ar gael o
ffynonellau megis prosiectau ffermydd
gwynt mawr ac ati, ac i gefnogi unigolion
neu sefydliadau sy'n dymuno darparu
gwasanaethau nad yw’r Cyngor yn gallu
eu darparu bellach.

bod yn gweithredu o fewn eu hamodau, a
bod cyfleusterau ar gael ar gyfer y
twristiaid yn ystod cyfnodau gwyliau,
mae'r pwyllgorau archwilio wedi bod yn
gweithio gyda swyddogion i ddatblygu
strategaeth safleoedd carafannau fydd yn
golygu bod yn rhaid i reolwyr a
pherchnogion
safleoedd
carafannau
gymryd mwy o gyfrifoldeb mewn
perthynas â chydymffurfio ag amodau
cynllunio a thrwyddedu eu safleoedd
carafannau.

Gwella perfformiad mewn
addysg ac ansawdd
adeiladau ysgolion

Yn ogystal â delio â gostyngiadau yng
nghyllid llywodraeth Cymru a’r DU ar gyfer
buddsoddi mewn isadeiledd a busnes mae
ein cymunedau trefol a gwledig yn
wynebu toriadau i gyllid Llywodraeth
Ewrop ar gyfer prosiectau amaethyddol a
gwledig ac ar gyfer prosiectau adfywio
mawr.
Gall y toriadau hyn danseilio
ymdrechion y Cyngor i ddatblygu’r
economi leol. Er mwyn ceisio delio â hyn
mae’r pwyllgorau archwilio wedi bod yn
ystyried yr hyn a gyflawnwyd yn y Cynllun
Datblygu Gwledig blaenorol er mwyn
paratoi i wneud y gorau o unrhyw gyllid
Ewropeaidd a allai fod ar gael yn y
blynyddoedd sydd i ddod.
Gellir
defnyddio’r gwersi a ddysgwyd o’r broses

Mae gwella canlyniadau arholiadau
addysgol ein myfyrwyr wedi bod yn
flaenoriaeth ar gyfer y Cyngor ers sawl
blwyddyn. Mae’r Pwyllgorau Archwilio
wedi cyfrannu at gefnogi a chynnal
gwelliant yn y maes trwy waith rheolaidd
yn monitro canlyniadau arholiadau
mewnol ac allanol, ynghyd â pherfformiad
ysgolion unigol trwy’r Grŵp Monitro
Safonau Ysgolion. Mae pobl ifanc yn Sir
Ddinbych 'nad ydynt mewn addysg,
cyflogaeth na hyfforddiant' (NEET) hefyd
wedi bod yn rhan o waith y pwyllgorau
archwilio yn ystod y flwyddyn, gan ein bod
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wedi bod yn ystyried cynigion ar gyfer y
dyfodol ar gyfer parhad y rhaglen o waith
ledled y Sir, ynghyd â monitro a yw pob un
o ysgolion y Sir yn darparu’r cwricwlwm
yn unol â’u categori iaith.
Bydd
categoreiddio iaith yn cael ei ystyried yn
fanylach yn ystod y flwyddyn sydd i ddod
gan grŵp o aelodau a swyddogion i
sicrhau bod cefnogaeth ddigonol ar gael
ar gyfer yr ysgolion i’w cynorthwyo i
ddarparu’r cwricwlwm yn eu dewis iaith,
boed hynny’n Gymraeg neu Saesneg, ac i
wireddu nod hirdymor y Cyngor o sicrhau
fod yr holl ddisgyblion sy’n gadael yr
ysgolion yn rhugl ac yn hyderus yn y ddwy
iaith ar ôl cwblhau eu haddysg gorfodol.

eisiau sicrhau bod ein holl bobl ifanc yn
derbyn y dechrau gorau posibl mewn
bywyd ac yn meithrin y sgiliau sy’n
hanfodol er mwyn eu galluogi i gyflawni
eu potensial a byw bywydau cyflawn. Er
bod cyrhaeddiad addysgol yn y sir, fel yng
ngweddill Cymru, yn gwella mae bwlch
sydd angen ei bontio er mwyn paru’r
cymwysterau addysgol gyda’r sgiliau y
mae’r cyflogwyr eu hangen. Bydd hyn yn
sicrhau fod gan ein plant a’n pobl ifanc y
sgiliau sy’n hanfodol er mwyn diogelu eu
dyfodol eu hunain tra’n ffurfio dyfodol
cynaliadwy ar gyfer y Sir. Yn ystod y
flwyddyn sydd i ddod bydd y pwyllgorau
archwilio’n parhau i fonitro cyrhaeddiad
addysgol ynghyd â sut y gallwn barhau i
ddatblygu paru gofynion addysgol gydag
anghenion cyflogwyr.

Gyda’r toriadau cyllidebol llym mae pob
agwedd o gyllid y Cyngor wedi’u
harchwilio'n fanwl er mwyn sicrhau
gwerth am arian, ac ystyriwyd y polisïau er
mwyn sicrhau eu bod yn cael eu
cymhwyso a’u gweithredu’n briodol. Yn
ystod yr ymarfer hwn canfuwyd nad oedd
y 'Polisi Cymhwysedd Cludiant o'r Cartref
i'r Ysgol’ yn eglur o ran pwy oedd yn
gymwys ar gyfer Cludiant o'r Cartref i'r
Ysgol.
Canlyniad hyn oedd adolygu’r
polisi er mwyn sicrhau bod y polisi’n eglur
o ran pwy oedd yn gymwys ar gyfer
cludiant am ddim, i ba ysgol ‘addas
agosaf’-yn dibynnu ar eu dewis addysgol y gellir eu cludo yn rhad ac am ddim, ac o
ba bwynt casglu canolog y byddent yn
dechrau eu taith. Ystyriodd y Pwyllgorau
Archwilio’r polisi drafft ac wrth argymell
i’r Cabinet y dylid ei gymeradwyo,
argymhellwyd hefyd y dylid anrhydeddu’r
holl ymrwymiadau cludiant o’r cartref i’r
ysgol am ddim cyfredol dros gyfnod y
plentyn mewn addysg gorfodol.

Argraff arlunydd o Ysgol Uwchradd y Rhyl
Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae’r
Cyngor
wedi
ymdrechu
i
wella
adeiladwaith adeiladau ysgol trwy’r
Rhaglen Moderneiddio Addysg. Fel rhan
o’r rhaglen hon mae nifer o ysgolion
cyfredol wedi cau, gydag ysgolion ardal
newydd yn agor i roi mwy o gyfleoedd i
ddisgyblion a mynediad i gyfleusterau
addysgol gwell.
Mae nifer o
ddosbarthiadau
newydd
cyfoes
a
chyfleusterau eraill wedi’u hadeiladu, neu
ar y gweill. Mae’r Pwyllgorau Archwilio
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ddatblygu’r economi leol, ni all cyllideb
priffyrdd, fel holl gyllidebau eraill y
Cyngor, osgoi toriadau ariannol. Mewn
ymgais i arbed arian heb beryglu bywyd
cyflwynwyd cynigion i leihau nifer y ffyrdd
sy’n cael eu graeanu fel rhagofal.
Ystyriodd y Pwyllgorau Archwilio’r
cynigion hyn i sicrhau eu bod wedi’u
datblygu mewn dull rhesymegol a chall, ac
y byddent yn darparu’r arbedion a
amcangyfrifwyd.

Gwella ffyrdd:
Mae cyflwr ffyrdd y Sir wedi bod yn achos
pryder i’r trigolion a’r Cyngor ers sawl
blwyddyn. Er bod eu cyflwr wedi gwella
yn ystod y blynyddoedd diwethaf o
ganlyniad i raglen buddsoddi sylweddol,
mae eu deunydd yn cael eu treulio'n
barhaus oherwydd y traffig masnachol,
domestig a thwristaidd sy'n eu
defnyddio’n ddyddiol.
Os ydym am
wireddu ein nod o ddatblygu’r economi
leol mae’n rhaid i ni sicrhau fod gennym
rwydwaith ffyrdd a gynhelir yn dda ledled
y Sir er mwyn gwella cludiant deunyddiau
crai i’r sir a nwyddau a weithgynhyrchwyd
allan o’r sir. Mae angen cynnal ein ffyrdd
gwledig i safon dda er mwyn cefnogi
busnesau gwledig ac i ddenu twristiaid i
gymunedau gwledig a threfi marchnad.
Er
mwyn
sicrhau
cynaladwyedd
rhwydwaith ffyrdd y Sir i gefnogi
darpariaeth gweledigaeth y Cyngor, mae’r
Pwyllgorau Archwilio wedi archwilio’r
cynnydd o wella ffyrdd y sir ac
argymhellwyd y byddai’n ddefnyddiol
datblygu strategaeth glir ar gyfer y
priffyrdd a phroses flaenoriaethu ar gyfer
y gwaith cynnal a chadw.

Sicrhau bod pobl ddiamddiffyn yn
cael eu diogelu ac yn gallu byw mor
annibynnol â phosibl

Er bod angen sicrhau bod ein ffyrdd o
safon resymol i’n cynorthwyo i

Mae grŵp o gynghorwyr archwilio wedi
ymgymryd â gwaith manwl i archwilio sut

Fel y rhan fwyaf o ardaloedd eraill yn y
wlad mae gan Sir Ddinbych boblogaeth
sy’n heneiddio. Mae Llywodraeth
Cymru’n awyddus bod pobl ddiamddiffyn,
ifanc neu hen, yn derbyn cymorth i fyw
mor annibynnol â phosibl, am gyn hired â
phosibl. Er mwyn cyflawni hyn mae’n
rhaid i’r Cyngor ail-ddylunio ei
wasanaethau gofal cymdeithasol. Mae'r
Pwyllgorau Archwilio wedi ymwneud cryn
dipyn ynghylch hyn yn ystod y flwyddyn
ddiwethaf.

Tai Gofal Ychwanegol Llys Awelon
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grŵp o gynghorwyr archwilio. Yna
byddant yn argymell ffordd ymlaen ar
gyfer darparu gwasanaethau gofal
cymdeithasol i oedolion yn y dyfodol.

y gall y Cyngor ddarparu cefnogaeth i bobl
hŷn Sir Ddinbych yn y dyfodol yn y modd
gorau posibl. Roedd yr astudiaeth hon yn
ystyried cynnydd amcangyfrifedig mewn
galw am wasanaethau gofal cymdeithasol
i oedolion yn ystod y blynyddoedd sydd i
ddod, gweledigaeth y Llywodraeth fod
pobl yn derbyn cefnogaeth i fyw’n
annibynnol, a gostyngiad amcangyfrifedig
flwyddyn ar ôl blwyddyn yn yr adnoddau
ariannol. Casgliad yr astudiaeth yn y pen
draw oedd bod gwasanaethau gofal
cymdeithasol y Cyngor o fudd i gyfran o
drigolion y sir ar hyn o bryd, felly yn y
dyfodol y dull gorau o ddiwallu anghenion
unigol a rhoi mynediad cyfartal i’r holl
breswylwyr i’r gwasanaethau, yn unol â
gweledigaeth y Llywodraeth ac o fewn
cyfyngiadau ariannol y Cyngor, fyddai
gweithio gyda sefydliadau partner i
ddatblygu mwy o gynlluniau tai gofal
ychwanegol a darparu gwasanaethau ailalluogi. Er mwyn gwireddu’r uchelgais,
argymhellodd y Grŵp, pan fydd anghenion
holl breswylwyr cyfredol y Cartrefi Gofal
Preswyl sy’n cael eu rhedeg gan y Cyngor
wedi’u diwallu’n foddhaol mewn mannau
eraill, y dylid gwerthu’r adeiladau a
buddsoddi’r arian a dderbyniwyd i gefnogi
datblygiad Tai Gofal Ychwanegol, prynu
gwasanaethau ail-alluogi a chefnogaeth
sydd ei angen gan y sector annibynnol.
Yna byddai rôl y Cyngor yn y dyfodol yn
newid o fod yn ddarparwyr gwasanaeth i
fonitro’r gwasanaethau sy’n cael eu
darparu gan y sector annibynnol yn
effeithiol. Cynhelir ymgynghoriad
ynghylch y cynigion hyn ar hyn o bryd. Ar
ôl cwblhau’r ymarfer ymgynghori bydd yr
ymatebion yn cael eu hystyried gan yr un

Yn amlwg mae diogelu preswylwyr
diamddiffyn yn cynnwys llawer mwy na
gofal cymdeithasol. Maes arall y mae’r
pwyllgor archwilio wedi’i ystyried yn y
flwyddyn ddiwethaf, mewn ymgais i
ddiogelu rhai o breswylwyr mwyaf
diamddiffyn y sir, oedd cynigion i ymestyn
y cynllun trwyddedu ar gyfer tai
amlfeddiannaeth yn y Rhyl. Dylai’r
cynllun hwn, a gafodd gefnogaeth lawn y
pwyllgor archwilio, gynorthwyo i sicrhau
nad yw pobl yn byw mewn fflatiau preifat
na fflatiau un ystafell anfoddhaol. Yn yr
un modd dylai datblygu strategaeth
safleoedd carafannau ar gyfer y sir
gynorthwyo i sicrhau nad yw pobl
ddiamddiffyn yn byw’n barhaol ar
safleoedd carafannau tymhorol yn Sir
Ddinbych.
Mae diogelu oedolion diamddiffyn, plant
ac oedolion, wedi bod yn rhan aml o waith
y pwyllgorau archwilio yn ystod y
flwyddyn ddiwethaf. Mae gwaith Bwrdd
Diogelu Lleol Conwy a Sir Ddinbych a
materion yn ymwneud â diogelu oedolion
diamddiffyn wedi’u monitro. Mae
cynigion i wella gwasanaethau i blant y sir
(gan gynnwys plant mewn gofal), eu
profiadau bywyd a’u cyfleoedd ar gyfer y
dyfodol wedi’u harchwilio hefyd, ynghyd â
chynigion i sefydlu Gwasanaeth Eiriolaeth
Rhanbarthol Gogledd Cymru ar gyfer Plant
a Phobl Ifanc.
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ddigwyddiadau o’r fath achosi risg i
ddiogelwch unigolion neu hyd yn oed eu
bywydau. Yn y blynyddoedd diwethaf
mae preswylwyr wedi profi llifogydd
afonydd ac arfordirol sy’n bygwth
bywydau, a digwyddiadau tywydd difrifol.

Hwb Dinbych
Ymhlith y meysydd eraill a ystyriwyd yr
oedd canlyniadau addysgol ac iechyd pobl
ifanc sydd yng ngofal y Cyngor, a’r
mesurau sydd ar waith i geisio osgoi bod
unrhyw un o blant a phobl ifanc Sir
Ddinbych yn colli cysylltiad ag addysg ac
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na
hyfforddiant (a elwir yn NEET fel arfer).
Mae gwasanaethau sydd ar gael ar gyfer
plant a phobl ifanc ledled y sir, sy’n cael
eu rhedeg gan y cyngor ac yn wirfoddol,
wedi’u mapio yn ddiweddar mewn ymgais
i sicrhau fod y Cyngor yn gwybod beth
sydd ar gael ar gyfer plant a phobl ifanc, a
bod y gwasanaethau hynny’n cael eu
hyrwyddo’n eang er mwyn cynorthwyo
pobl ifanc i gael mynediad iddynt er mwyn
meithrin sgiliau cymdeithasol a phrofiadau
bywyd gwerthfawr. Mae gwasanaethau
eraill sydd ar gael i deuluoedd ifanc er
mwyn gwella iechyd a lles trwy Raglen
Teuluoedd yn Gyntaf a’r Cynllun MAWR
wedi’u monitro hefyd.

Fel rhan o ddyletswydd y Cyngor i
ddiogelu ei breswylwyr mae'r pwyllgorau
archwilio wedi ystyried y Strategaeth
Rheoli Risg Llifogydd, asesu
amddiffynfeydd arfordirol yn ardal y Rhyl
a’r cynlluniau a’r gwaith sydd ar y gweill
i’w gwella a'u hatgyfnerthu yn y dyfodol.

Mae’n rhaid i bob un ohonom fwyta, felly
rydym eisiau sicrwydd bod y bwyd yr
ydym yn ei brynu a’i fwyta’n ddiogel ac yn
unol â’r ‘hyn a ddywed ar y tun’. Mae
sicrhau bod cynhyrchwyr bwyd a mannau
gwerthu’n cydymffurfio â rheoliadau
hylendid a diogelwch bwyd yn rhan o
waith y Cyngor, a gan fod hyn yn faes sy’n
effeithio ar yr holl breswylwyr ledled y Sir
ac yn allweddol ar gyfer eu hiechyd a'u
lles, mae’r pwyllgorau archwilio wedi
parhau i fonitro’r gwaith a wnaed mewn

Diffinnir diamddiffyn fel mewn perygl o
niwed corfforol neu emosiynol. Gellir
disgrifio’r holl breswylwyr fel rhai
diamddiffyn pan fo grymoedd natur ar
waith, neu pan fo ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn digwydd. Gall
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ymateb i’r sgandal ‘cig ceffyl’ yn y DU rai
blynyddoedd yn ôl.
Mae diogelwch cymunedol a gwaith
Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
Conwy a Sir Ddinbych i leihau
digwyddiadau ymddygiad
gwrthgymdeithasol yn y sir wedi’i fonitro
eto yn ystod y flwyddyn mewn ymgais i
sicrhau nad yw preswylwyr yn byw mewn
ofn parhaus o ddioddef trosedd. Am sawl
blwyddyn mae’r Cyngor wedi gweithredu
systemau Teledu Cylch Caeedig (TCC) yng
nghanol rhai trefi, ac roedd ganddo
ddyhead i ehangu’r gwasanaeth
gwerthfawr i feysydd eraill yn y sir.

Strydoedd glân a thaclus
Bydd cadw strydoedd a chefn gwlad Sir
Ddinbych yn lân ac yn daclus yn ei wneud
yn fwy dymunol ar gyfer preswylwyr ond
hefyd bydd yn gymorth i ddenu ymwelwyr
ac yn annog mewnfuddsoddi. Mae’r
pwyllgorau archwilio wedi bod yn monitro
perfformiad yn erbyn Strategaeth
Strydwedd i sicrhau y cymerir camau
gorfodi pan fo’r angen yn erbyn y rhai sy’n
mynd yn groes i bolisïau’r Cyngor mewn
perthynas â baw cŵn, gollwng sbwriel,
tipio anghyfreithlon a chodi arwyddion
anawdurdodedig ledled y sir yn barhaus.
Nid achosi hylltra yw’r unig beth a wna
baw cŵn a thipio anghyfreithlon, gallant
achosi risg i iechyd a diogelwch, felly
mae’r Cyngor yn llym gyda’r troseddwyr,
gan gyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig
iddynt ac os ydynt yn gwrthod talu neu’n
parhau i droseddu gellir mynd â hwy i’r
llys. Mae’r pwyllgorau archwilio yn hynod
gefnogol o’r safbwynt hwn. Er y gall
gosod arwyddion anawdurdodedig ar
briffyrdd a phalmentydd achosi risg i
ddiogelwch, mae’r pwyllgorau archwilio
wedi gofyn am agwedd 'synnwyr
cyffredin’ wrth ymdrin â’r arwyddion
hynny nad ydynt yn achosi risg i

Fodd bynnag, gan fod y gwasanaeth TCC
yn un y mae’r Cyngor yn dewis ei
ddarparu ac nid yn wasanaeth y mae’n
rhaid iddo ei ddarparu yn ôl cyfraith, mae
wedi’i nodi fel un o’r gwasanaethau na
fydd y Cyngor yn gallu ei fforddio i’w
ddarparu yn y dyfodol oherwydd y
toriadau i’r gyllideb gyffredinol. O
ganlyniad i hyn mae’r pwyllgorau
archwilio wedi ystyried y mater ac wedi
gofyn bod opsiynau eraill ar gyfer parhad
y gwasanaeth yn cael eu harchwilio cyn y
gellir llunio penderfyniad i ddiddymu’r
gwasanaeth. Bydd unrhyw opsiynau
posibl yn cael eu hystyried gan y
pwyllgorau archwilio yn ystod haf 2015
cyn y gellir gwneud penderfyniad terfynol
ynglŷn â darpariaeth TCC yn y Sir yn y
dyfodol.
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sydd wedi adnewyddu Tai
Amlfeddiannaeth blaenorol a'u
hailddefnyddio fel cymysgedd priodol o
breswylfeydd ar gyfer unigolion sengl a
theuluoedd gyda mannau gwyrdd ar gael.
Sawl blwyddyn yn ôl penderfynodd y
Cyngor i gadw ei stoc tai cyngor ei hun ac
ers hynny cyflawnwyd rhaglen fawr o
waith adnewyddu i sicrhau bod y tai yn
cydymffurfio â Safon Ansawdd Tai Cymru
yn awr. Oherwydd maint ystadau tai’r
Cyngor mae’r gwaith hwn wedi cymryd
nifer o flynyddoedd i’w gwblhau ac mae’r
pwyllgorau archwilio wedi monitro
perfformiad y contractwyr yn rheolaidd yn
ystod y gwaith. O ganlyniad, nodwyd
problemau a godwyd yn ystod y gwaith
adnewyddu ynghyd â chamau i sicrhau
nad ydynt yn digwydd eto. Ar ddiwedd y
gwaith gwerthuswyd y rhaglen gyffredinol
a nodwyd nifer o fesurau fyddai’n cael eu
cymhwyso wrth osod contractau mawr
tebyg yn y dyfodol.

ddiogelwch defnyddwyr ffyrdd, gan
ganiatáu arwyddion y tu allan i fusnesau
sy’n hysbysebu’r hyn sydd ar gael os ydynt
y tu allan i eiddo’r busnes a bod tramwyfa
ddigonol a diogel ar y palmant ar gyfer
cerddwyr a defnyddwyr cadeiriau olwyn
ac ati. Teimla’r pwyllgorau archwilio y
byddai disgresiwn o’r fath yn cynorthwyo i
adfywio canol trefi a chynorthwyo i
ddatblygu’r economi leol. Argymhellwyd
disgresiwn tebyg mewn perthynas ag
arwyddion sy’n hysbysebu digwyddiadau
cymunedol am gyfnod rhesymol o amser
cyn y digwyddiad, gan fod digwyddiadau
o’r fath yn allweddol i gynaliadwyedd ein
cymunedau. Ni ddylid caniatáu toreth o
arwyddion yn yr un ardal yn hysbysebu un
busnes a dylai’r swyddogion ofyn i
berchnogion dynnu arwyddion o’r fath yn
gyntaf cyn i’r Cyngor eu tynnu.

Sicrhau mynediad at dai o
ansawdd da
Mae tai o ansawdd da sy’n diwallu
anghenion unigolion yn allweddol i iechyd
a lles preswylwyr. Mae cymysgedd cywir
o dai ledled y sir yn hanfodol i ddatblygiad
economaidd, gan y bydd yn cynorthwyo i
gadw ein pobl ifanc yn yr ardal ac yn denu
cyflogwyr i fuddsoddi yma. Fel y
crybwyllwyd yn gynharach, fel rhan o’u
gwaith yn ystod 2014-15 mae’r pwyllgorau
archwilio wedi bod yn cyfrannu at
ymestyn cynllun trwyddedu yn y Rhyl ar
gyfer eiddo preifat sy’n cynnwys fflatiau a
fflatiau un ystafell (Tai Amlfeddiannaeth) i
rannau eraill o'r dref. Mae'r pwyllgorau
hefyd wedi monitro cynnydd Cynllun
Adfywio Tai Gorllewin y Rhyl, rhan o
raglen waith y Rhyl yn Symud Ymlaen,

Er mwyn cadw pobl ifanc a theuluoedd yn
yr ardal mae angen tai fforddiadwy. Dylai
hyn gynorthwyo i sicrhau cynaladwyedd
ysgolion y sir a'r cymunedau yn y dyfodol.
Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae grŵp
o gynghorwyr a swyddogion, gan gynnwys
cynghorwyr archwilio, wedi bod yn
gweithio i gyflwyno cynigion ynglŷn â sut y
gellir cefnogi datblygu tai fforddiadwy yn
Sir Ddinbych. Disgwylir y bydd eu
hadroddiad yn cael ei gyhoeddi yn ystod y
gwanwyn yn 2015. Disgwylir y bydd
datblygu Strategaeth Safleoedd
Carafannau a grybwyllwyd eisoes yn
sicrhau na fydd pobl yn y sir yn byw ar
safleoedd carafannau gwyliau trwy gydol y
flwyddyn.
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Moderneiddio'r Cyngor i
sicrhau arbedion a gwella
gwasanaethau ar gyfer ein
cwsmeriaid

cynhyrchu adroddiad blynyddol ynglŷn â
pherfformiad Gwasanaethau Gofal
Cymdeithasol y Cyngor yn ystod y
flwyddyn flaenorol ac yn amlinellu’r
meysydd a nodwyd ar gyfer gwelliant yn
ystod y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r
pwyllgorau archwilio’n ystyried yr
adroddiad hwn ac yn asesu’r cynnydd a
wnaed i ddarparu a moderneiddio’r
gwasanaethau hyn. Mae meysydd o
bryder yn cael eu nodi a’u monitro.

Mae’r Cyngor yn awyddus i fod yn agosach
at y gymuned a darparu gwasanaethau o
ansawdd i breswylwyr, ond gydag
effeithiau llym toriadau cyllidebol a
gostyngiadau pellach i arian y Cyngor gan
y llywodraeth ganolog yn y dyfodol mae
hyn yn fwyfwy anodd. Felly ni fu cyfnod
pwysicach i foderneiddio arferion gwaith
er mwyn darparu gwasanaethau’n fwy
effeithiol. Mae ein Cynllun Corfforaethol
yn un uchelgeisiol, ond yn un y mae’r holl
gynghorwyr sir wedi ymrwymo i’w
ddarparu erbyn 2017. Bydd cyflawni hyn
yn cynnwys gwneud penderfyniadau
anodd iawn, gan gynnwys newid arferion
gweithio hirsefydlog, peidio â darparu rhai
gwasanaethau penodol a gwerthu rhai o’n
sefydliadau poblogaidd neu adeiladau er
mwyn buddsoddi yn ein dyfodol ni a
dyfodol ein plant. Fel y crybwyllwyd
eisoes mae aelodau archwilio wedi bod yn
rhan o weithgor yn ystod y flwyddyn i
ystyried sut y mae'r Cyngor yn darparu
gwasanaethau gofal cymdeithasol i
oedolion ar hyn o bryd a sut y gellir
addasu a datblygu’r ddarpariaeth yn unol
â gweledigaeth LlC i gefnogi pobl i fyw’n
annibynnol. Os bydd cynigion y
gweithgor yn cael eu cymeradwyo ar ôl yr
ymgynghoriad yna byddant yn rhyddhau
arian gydag amser, arian sydd ynghlwm ag
adeiladau gofal cymdeithasol ar hyn o
bryd, a bydd modd ei ail-fuddsoddi mewn
gwasanaethau gofal ychwanegol ac ailalluogi. Mae Cyfarwyddwr y
Gwasanaethau Cymdeithasol yn

Bydd rhaglen moderneiddio addysg, y
mae'r pwyllgorau archwilio wedi'i fonitro,
hefyd yn rhyddhau arian sy’n gysylltiedig â
hen adeiladau ysgol er mwyn ailfuddsoddi mewn ysgolion newydd a
blaenoriaethau eraill y Cynllun
Corfforaethol.
Am gyfnod o ddeuddeg mis mae’r
pwyllgorau archwilio wedi bod yn monitro
perfformiad Ystâd Amaethyddol y Cyngor
a chynnydd strategaeth yr Ystâd ar gyfer
2010-2014. Er y gwnaed buddsoddiad
sylweddol yn yr Ystâd i gydymffurfio â
gofynion iechyd a diogelwch ac
amgylcheddol, mae angen mwy o
fuddsoddiad o lawer os yw’r Ystâd am
gyflawni ei photensial. Mae grŵp o
aelodau archwilio ac aelodau nad ydynt ar
y pwyllgorau archwilio, gan gynrychioli
pob rhan o’r sir, wedi bod yn gweithio ar
strategaeth newydd ar gyfer yr Ystâd.
Mae'r pwyllgorau archwilio wedi ystyried
a chefnogi’r strategaeth newydd hir
dymor ar gyfer yr Ystâd, a fyddai’n gosod
cynllun rheoli i werthu ffermydd y sir fel
daliadaethau amaethyddol, gyda’r arian a
dderbynnir yn cael ei ail-fuddsoddi yng
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wedi bod yn un o’r awdurdodau sy’n
ailgylchu fwyaf yng Nghymru. Er mwyn
delio â thoriadau cyllidebol a thrwy
fabwysiadu dull gwneud ‘llai gyda llai’ a
safon darparu gwasanaeth ‘digon da’
penderfynwyd o 2015/16 byddwn yn
casglu gwastraff gardd ‘gwyrdd’ o
aelwydydd sy’n fodlon talu ffi flynyddol
am y gwasanaeth yn unig. Trwy wneud
hyn disgwylia’r Cyngor weld eu safle yn y
gynghrair ailgylchu yn gostwng, ond ni
fydd yn ddigon i achosi cosbau ariannol.
Er mwyn sicrhau trosglwyddiad llyfn i'r
gwasanaeth gwastraff gwyrdd newydd
gyda ‘thâl’, archwiliodd y pwyllgorau
archwilio'r nifer oedd wedi cofrestru i
dderbyn y gwasanaeth i ddechrau, yr
incwm posibl y gellir ei gynhyrchu ac
arbedion effeithlonrwydd, yn gynnar yn
2015. Ar ôl ystyried yr wybodaeth
penderfynodd y pwyllgor archwilio ofyn
am fonitro tunelledd y gwastraff tirlenwi’n
agos ar ôl cyflwyno’r gwasanaeth newydd
er mwyn sicrhau nad yw’r costau am
wastraff tirlenwi’n cynyddu o ganlyniad i
ddiddymu’r gwasanaeth casglu gwastraff
'gwyrdd’ am ddim.

ngwasanaethau’r Cyngor ac i ddarparu’r
blaenoriaethau corfforaethol.
Elfen bwysig o ganfod os yw’r preswylwyr
yn fodlon gyda’r gwasanaethau neu os yw
newidiadau yn y gwasanaethau’n achosi
problemau neu bryder yw trwy fonitro
nifer y cwynion a’r llythyrau canmoliaeth y
mae’r Cyngor yn eu derbyn. Mae’r
pwyllgorau archwilio’n monitro’r rhain yn
chwarterol ar hyn o bryd, gyda hysbysiad
yn cael ei anfon at aelodau’r Pwyllgor
Archwilio Perfformiad yn fisol ar nifer y
cwynion a dderbyniwyd, a ydynt yn cael
eu trin ar amser, ac unrhyw gynnydd
annisgwyl yn nifer y cwynion a
dderbyniwyd. Trwy fonitro’r rhain yn
rheolaidd gall y pwyllgorau archwilio nodi
unrhyw broblem neu dueddiadau sy’n
codi ac awgrymu dulliau o ymdrin â’r
broblem.

Gan fod yn rhaid i’r Cyngor ail-ystyried y
modd y mae’n darparu ei wasanaethau, ac
er mwyn parhau i ymdopi gyda’r arian
sydd ar gael, ac a yw’n gallu fforddio
darparu rhai gwasanaethau nad yw’n
ofynnol eu darparu yn ôl cyfraith, mae
heriau newydd wedi ymddangos. O dan ei
gynlluniau i ymdrin â thoriadau cyllidebol,
mae’r cyngor wedi mabwysiadu dull
gwneud ‘llai gyda llai’ a gosod safon
darparu gwasanaeth ‘digon da’. Yn y
blynyddoedd diwethaf mae Sir Ddinbych

Ers sawl blwyddyn bu’r Cyngor yn
gweithio’n agos gyda sefydliadau partner
gwahanol er mwyn sicrhau eu bod yn
darparu gwasanaethau i breswylwyr mor
effeithiol ac effeithlon â phosibl gyda’i
gilydd, a sicrhau nad yw gwasanaethau'n
cael eu dyblygu ym meysydd gofal
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cymdeithasol ac iechyd. Mae’r
pwyllgorau archwilio’n cyfarfod gyda'r
Gwasanaeth Iechyd yn rheolaidd i
archwilio materion sy’n effeithio ar
breswylwyr Sir Ddinbych ac i sicrhau fod
meysydd lle maent yn darparu
gwasanaethau ar y cyd, megis Pwynt
Mynediad Sengl, eu bod yn darparu'r
gwasanaethau hynny er lles y preswylwyr
yn fwy na dim.
Yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, gyda
chyllid hyd yn oed yn llai eto, bydd y
Cyngor yn archwilio dulliau newydd o
weithio a darparu gwasanaethau. Bydd
gan y Pwyllgorau Archwilio rôl bwysig i
ystyried unrhyw gynigion newydd sy’n
deillio o’r gwaith hwn. Darn mawr o
waith a fydd yn digwydd yn ystod
2015/16, ac am gyfnod y Cyngor hwn
mae’n debyg, fydd gwerthuso effaith
toriadau cyllidebol ar breswylwyr ac ar y
Cyngor. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys
asesu a gafodd y toriadau'r effaith a
ddisgwyliwyd ac a oedd ffactorau
annisgwyl eraill wedi dod i’r amlwg, neu
ddarparwyr eraill wedi camu i mewn i
ddarparu gwasanaethau tebyg. Gan fod
yr ymgynghoriad ar doriadau cyllidebol
arfaethedig 2015/16 wedi’i enwi’n ‘Torri’r
Brethyn’, enw’r gweithgor archwilio er
mwyn ystyried eu heffaith fydd ‘Grŵp
Tasg a Gorffen Torri’r Brethyn'. Bydd
mwy o wybodaeth ar gael ar raglen waith
y Grŵp ar ôl iddynt ddechrau eu
cyfarfodydd.
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ychwanegu at y gwaith a wnaed gan y
pwyllgorau yn eu cyfarfodydd rheolaidd.

Gwaith Ychwanegol
Fel y crybwyllwyd eisoes daeth nifer o
anghysondebau i’r amlwg yn ystod
adolygiad categoreiddio iaith ysgolion y sir
ac o ganlyniad mae’r pwyllgorau archwilio
wedi gofyn am ragor o waith i sefydlu’r
rhesymau dros yr anghysondebau hyn.
Gofynnwyd i Grŵp Strategol y Gymraeg
mewn Addysg yn y Sir eu harchwilio’n
fanwl er mwyn sicrhau bod gan yr ysgolion
fynediad i’r gefnogaeth sydd ei angen
arnynt i ddatrys unrhyw broblemau.
Mae’r pwyllgorau archwilio hefyd wedi
gofyn i’r Grŵp, fydd yn cynnwys
cynghorwyr sir, archwilio cynnydd y
Cyngor i gyflawni’r nod fod yr holl
unigolion sy’n gadael yr ysgol yn rhugl yn y
Gymraeg a’r Saesneg.

Mae pob un o’r pwyllgorau archwilio wedi
penodi aelodau i wasanaethu ar holl
Grwpiau Herio Perfformiad Gwasanaeth y
Cyngor (lle yr adolygir perfformiad a
blaenoriaethau adrannau’r Cyngor).
Mewn amgylchiadau lle bo pryderon
ynglŷn â pherfformiad gwasanaeth efallai
y bydd Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio
Perfformiad ac arweinydd perfformiad y
pwyllgor yn cyfarfod gyda’r Pennaeth
Gwasanaeth perthnasol a’r swyddogion
addas i archwilio materion mewn rhagor o
fanylder. Os bydd pryderon yn parhau
yna gellir cyflwyno’r mater i’w archwilio’n
fanwl gan y pwyllgor cyfan.
Mae’r Aelodau sy’n ymgymryd â’r rolau
ychwanegol hyn yn adrodd yn ôl i’w
Pwyllgor ynglŷn â’r gwaith.

Fel yn y blynyddoedd blaenorol mae’r
cynghorwyr sydd yn aelodau o bwyllgorau
archwilio’r Cyngor wedi ymgymryd â
gwaith ychwanegol i’r hyn a wnaed yng
nghyfarfodydd y pwyllgorau archwilio.
Mae pob pwyllgor wedi enwebu
cynrychiolwyr i wasanaethu ar
amrywiaeth o ‘grwpiau’ mewnol, gyda’r
dasg o weithio gyda swyddogion i gyflawni
swyddogaethau corfforaethol a cheisio
gwella gwasanaethau'n barhaus er
gwaethaf toriadau cyllid y llywodraeth.
Trwy gymryd rhan mewn grwpiau megis y
Grŵp Buddsoddi Strategol, Gweithdai’r
Gyllideb, y Grŵp Monitro Safonau
Ysgolion, Bwrdd Rhaglen Uchelgais
Economaidd a Chymunedol a’r Grŵp
Cydraddoldebau Corfforaethol, mae
aelodau’r pwyllgorau archwilio wedi cael
cyfle i lunio, dylanwadu, datblygu a
monitro polisi trwy ddulliau amgen, gan
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mewn darllen unrhyw un o’r dogfennau
hyn gellir eu canfod trwy ddilyn y dolenni
isod:

Gwella Archwilio
Mae ymgyrch cenedlaethol i wella
archwilio ac i gael y cyhoedd i gyfranogi at
bwyllgorau archwilio’r awdurdod lleol.

Craffu Da? Cwestiwn da!
http://www.wao.gov.uk/publication/good
-scrutiny-good-question-auditor-generalwales-improvement-study-scrutiny-local
Papur Gwyn Datganoli, Democratiaeth a
Chyflawni – Diwygio Llywodraeth Leol
Grym i Bobl Leol. Dylai’r ddolen isod fynd
â chi i'r ddogfen ar wefan Llywodraeth
Cymru, Pennod 8 Cryfhau Rôl Adolygiad,
sy’n amlinellu'r weledigaeth ar gyfer
craffu:

Ers ein Hadroddiad Blynyddol diwethaf,
mae adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru,
yn dilyn yr astudiaeth genedlaethol ynglŷn
ag archwilio ledled Cymru, y cyfeiriwyd
ato yn yr adroddiad y llynedd, wedi’i
gyhoeddi. Mae’r adroddiad hwn, Craffu
da? Cwestiwn da! yn amlygu’r angen i
gryfhau rôl archwilio ar draws y
gwasanaethau cyhoeddus a llywodraeth
leol yn gyffredinol, a’r buddion o
ddefnyddio archwilio fel dull o ymgysylltu
â phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth
er mwyn gweld penderfyniadau gwell sy’n
arwain at well canlyniadau ar gyfer y
preswylwyr. Ym mis Chwefror 2015
cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei Bapur
Gwyn Datganoli, Democratiaeth a
Chyflawni – Diwygio Llywodraeth Leol:
Grym i Bobl Leol. Yn y Papur Gwyn hwn
mae LlC yn nodi ei weledigaeth ar gyfer
llywodraeth leol yn y dyfodol, gan
gynnwys ei ddyheadau ar gyfer archwilio
sy’n adlewyrchu’r rhai a amlinellwyd gan
Swyddfa Archwilio Cymru yn ei adroddiad
y llynedd. Os oes gennych chi ddiddordeb

http://wales.gov.uk/consultations/localgo
vernment/power-to-localpeople/?lang=en
Mewn ymgais i gydbwyso blaenoriaethau
cenedlaethol a lleol a sicrhau bod
archwilio yn Sir Ddinbych yn gweithredu
er lles y preswylwyr lleol, gofynnodd Grŵp
Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio,
sy’n cydlynu gwaith pwyllgorau archwilio, i
bwyllgorau archwilio’r Cyngor
ganolbwyntio ar bedwar maes allweddol
wrth benderfynu ar faterion fyddai’n elwa
o gael eu harchwilio’n fanwl. Y meysydd
yw:
y blaenoriaethau corfforaethol a
chyflawni’r Cynllun Corfforaethol;
arbedion yn y gyllideb a'u heffaith
ar Sir Ddinbych a’i thrigolion;
meysydd blaenoriaeth uchel eraill
y gall archwilio ddylanwadu arnynt
ac effaith newid; a
Meysydd eraill brys neu annisgwyl
o flaenoriaeth uchel
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Er mwyn i hyn weithio mor effeithiol â
phosibl bydd angen i ni berswadio'r
preswylwyr i ymgysylltu â’n gwaith.
Byddwn yn canolbwyntio ar y maes hwn
yn y flwyddyn sydd i ddod trwy ein gwaith
manwl i werthuso effaith toriadau yn y
gyllideb.

broses, addasrwydd y mater ar gyfer
archwilio, neu os oes gennych chi unrhyw
ymholiadau eraill sy’n gysylltiedig ag
archwilio cysylltwch â’r Cydlynydd
Archwilio. Mae’r manylion cyswllt isod.
Cydlynydd Archwilio,
Gwasanaethau’r Gyfraith, AD a

Ers sawl blwyddyn rydym wedi dosbarthu
taflenni yn egluro swyddogaeth archwilio
ac yn gwahodd awgrymiadau i gyflwyno
meysydd i’w hystyried gan y pwyllgorau
archwilio i ysgolion, llyfrgelloedd,
canolfannau hamdden, derbynfeydd y
Cyngor, Siopau un stop ac i gynghorau tref
a chymuned. O ganlyniad rydym wedi
derbyn awgrymiadau gan aelodau’r
cyhoedd. Ein gobaith, trwy godi
ymwybyddiaeth o waith y pwyllgorau
archwilio, a thrwy ei gwneud yn haws i
drigolion gynnig materion i’w harchwilio,
yw y bydd y gwaith archwilio a wneir o
fewn y Cyngor yn cael ei atgyfnerthu trwy
ei fod yn nes o ran perthnasedd i
anghenion a blaenoriaethau’r cymunedau
lleol.

Democrataidd
Cyngor Sir Ddinbych,
Neuadd y Sir,
Ffordd Wynnstay,
Rhuthun
LL15 1YN
Ffôn: 01824 712554 (rhif uniongyrchol)
e-bost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk
Bydd unrhyw gais a dderbynnir ar gyfer
mater i’w archwilio’n cael ei ystyried gan
Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion
Archwilio. Byddant yn defnyddio’r meini
prawf canlynol i benderfynu a ddylai un
o’r pwyllgorau archwilio’r mater:
a yw'n fater o ddiddordeb
cyhoeddus?
ydi’r pwyllgorau Archwilio’n gallu
dylanwadu ar neu newid pethau?
a yw'n ymwneud â gwasanaeth
sy'n tangyflawni?
ydi’r mater yn effeithio ar nifer
fawr o drigolion neu ardal
ddaearyddol fawr?
a oes unrhyw un arall yn edrych
arno?

Os oes gan breswylwyr fater y maent yn
credu y byddai’n elwa o dderbyn
archwiliad manwl gan un o bwyllgorau
archwilio’r Cyngor gallant ofyn i’r pwyllgor
archwilio ei ystyried. Er mwyn cyflwyno’r
cais mae angen iddynt gyflwyno ffurflen
‘gais archwilio’, gellir canfod copi ar
dudalen 36 yr adroddiad hwn. Os oes
gennych chi fater o bryder fyddai’n elwa o
gael ei archwilio gan bwyllgor o
gynghorwyr llenwch y ffurflen sydd yn y
daflen hon a’i dychwelyd i’r Cydlynydd
Archwilio yn y cyfeiriad a nodir. Os bydd
angen unrhyw gyngor arnoch ynglŷn â’r

Er gwybodaeth mae’r ‘Siart Rhyngwyneb’
ar ddiwedd yr adroddiad hwn yn dangos
sut yr atgyfeirir ceisiadau archwilio gan
wahanol ffynonellau trwy’r system i’w
18

hystyried a’u hadrodd yn ôl i’r sawl sy’n

cyflwyno’r cais.

Pwyllgor Archwilio Cymunedau
Aelodaeth

Huw
Hilditch-Roberts (Cadeirydd)

James
Davies

Peter
Evans

Carys
Guy

Rhys
Hughes

Bob
Murray

Joe
Welch

Cefyn
Williams

Cheryl
Williams

Win
Mullen-James
(Is-Gadeirydd)

Mae’r Pwyllgor Archwilio Cymunedau yn ystyried materion sy’n effeithio’n uniongyrchol
ar drigolion Sir Ddinbych a’r cymunedau y maent yn byw ynddynt, gan adolygu
gwasanaethau ar draws y Cyngor i wneud yn siŵr fod y safonau gorau posibl yn cael eu
darparu mewn meysydd megis cynnal priffyrdd, casglu sbwriel a chadw strydoedd y Sir yn
lân.
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Cymeradwyo’r dull a ddefnyddir i ddarparu cefnogaeth yn ymwneud â thai ar gyfer pobl
hŷn yn Sir Ddinbych.
Ystyried Rhaglen Adnewyddu Stoc Tai’r Cyngor a phenderfynu ar y canlynol ar gyfer yr holl
gontractau adnewyddu tai yn y dyfodola) yn amodol ar yr arsylwadau uchod, nodi’r gwersi a ddysgwyd o Raglen Safon Ansawdd
Tai Cymru;
b) Cyflawni gwaith i atgyfnerthu gweithdrefnau caffael o ran rhaglenni buddsoddi cyfalaf
mawr a bod y gwaith yn cynnwys atgyfnerthu gweithdrefnau rheoli contractau, ansawdd
contractau a monitro contractau;
c) contractau yn y dyfodol yn pennu gofyniad bod y contractwyr yn parchu eiddo a
phreifatrwydd tenantiaid;
d) bod y weithdrefn ddiwygiedig yn diffinio rolau a chyfrifoldebau’r partïon yn eglur;
e) Dylai pob gwahoddiad tendr ar gyfer contractau yn y dyfodol gynnwys, lle bo modd,
gofyniad i gyflogi contractwyr neu isgontractwyr lleol gyda’r diben o ddatblygu’r economi
leol;
f) Paratoi nodyn briffio ar gyfer yr aelodau yn amlinellu’r broses gaffael gyfredol ac yn
cynghori ar sut fydd y broses yn cael ei hatgyfnerthu yn y dyfodol; a
g) bod y weithdrefn i fonitro a rheoli contractau diwygiedig arfaethedig yn cael eu cyflwyno
i’r Pwyllgor i dderbyn sylwadau maes o law.
Nodi’r cynnydd a wnaed ar Gynllun Gweithredu Blwyddyn 1 y Strategaeth Cyfathrebu
Corfforaethol ac yn cefnogi’r protocol drafft ynglŷn â chyfathrebu gydag aelodau.
Ystyried cyfeiriad prosiect Gwella Rheoleiddio Safleoedd Carafannau a bod drafft
Fframwaith Strategaeth Safleoedd Carafannau yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor maes o law i’w
archwilio.
Nodi’r cynnydd a wnaed ar Raglen y Rhyl yn Symud Ymlaen a gofyn bod adroddiadau yn y
dyfodol yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn chwarterol fel adroddiad gwybodaeth gyda’r
ddarpariaeth y gall y Pwyllgor alw’r Rhaglen i mewn i'w harchwilio os yr ymddengys meysydd
o bryder.

Cefnogodd y Pwyllgor y weledigaeth uchelgeisiol ar gyfer cyfleusterau Cynigion Rhaglen
Moderneiddio Addysg ledled y Sir.
Derbyn adroddiad ar Ddarpariaeth Gwasanaethau Gofal Dydd yng Ngogledd Sir Ddinbych a
phenderfynu:
a) cefnogi'r camau sy'n cael eu cymryd i symud y gwasanaeth yn ei flaen yn gyson gyda’r
egwyddor o gefnogi dinasyddion Sir Ddinbych i aros mor annibynnol ag y bo modd am
gyhyd ag y bo modd, a
b) bod adroddiad gwybodaeth yn cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor ymhen deuddeng mis i
werthuso effeithiolrwydd y Gwasanaeth Ail-alluogi i gyflawni'r weledigaeth uchod a
gwireddu effeithlonrwydd i’r Cyngor.
Nodi’r cynnydd a wnaed yn erbyn yr argymhellion ar gyfer Grŵp Tasg a Gorffen Adolygu
Bwyd. Canmolodd y Pwyllgor ansawdd prydau ysgol ledled y Sir, ond i gofrestru pryderon
bod maint y prydau’n fach, a chytuno bod adroddiad cynnydd arall yn cael ei gyflwyno i'r
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Pwyllgor ymhen deuddeg mis yn nodi’r y cynnydd a wnaed gyda hylendid bwyd a
chydymffurfio â safonau bwyd, a chyda gweithdrefnau monitro a chaffael bwyd y Sir.
Ystyriodd y Pwyllgor Strategaeth Rheoli Asedau Priffyrdd:
a) a nodi’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn o ran gwella’r rhwydwaith priffyrdd ar draws y Sir.
b) derbyn egwyddorion proses flaenoriaethu cynnal a chadw priffyrdd, a
c) chytuno y byddai cynnal gweithdai pellach yn fuddiol gyda golwg ar ddatblygu
strategaeth glir ar gyfer rhwydwaith ffyrdd y Sir a phroses blaenoriaethu gwaith cynnal a
chadw priffyrdd wedi'i diffinio'n dda.
Wrth adolygu'r Polisi Cludiant o’r Cartref i’r Ysgol argymhellwyd i’r Cabinet:
a) Y dylid darparu cludiant am ddim i'r ysgol yn y dyfodol ar gyfer pob disgybl mewn addysg
uwchradd o fan codi dynodedig at eu 'hysgol addas agosaf' gyda disgyblion a oedd ar hyn
o bryd yn mynychu ysgol nad oedd yn cael ei hystyried i fod yr 'ysgol addas agosaf' yn
cael cludiant am ddim hyd nes eu bod yn rhoi'r gorau i fynychu'r ysgol honno;
b) dylai teithio rhatach fod ar gael mewn mannau codi dynodedig ar gyfer disgyblion
newydd sy'n dewis peidio â mynychu eu 'hysgol addas agosaf' yn amodol ar fod lleoedd
dros ben ar gael ar gludiant ysgol a gomisiynwyd yn barod, ac
c) er eglurder dylid newid enw'r polisi i’r 'Polisi Cymhwysedd Cludiant o’r Cartref i'r Ysgol'.
Cefnogwyd canfyddiadau Adolygiad o Gynlluniau Tref ac Ardal a’r Cynllun Gweithredu
cysylltiedig, a gofynnodd y Pwyllgor bod camau gweithredu’n cael eu cymryd ar unwaith i
ddatblygu agwedd darpariaeth y Cynlluniau er mwyn i’r preswylwyr weld canlyniadau’r
gwaith.
Ystyried Cynllun Trwyddedu Ychwanegol ar gyfer Tai Amlbreswyl a phenderfynu:
a) yn seiliedig ar yr wybodaeth a gyflwynwyd, bod cyfiawnhad ar gyfer ail-ddynodi cynllun
trwyddedu ychwanegol ar gyfer tai amlbreswyliaeth;
b) dylai’r mathau o eiddo a gwmpesir gan y cynllun trwyddedu ychwanegol fod fel y
rhestrwyd.
c) dylai’r ardal ddaearyddol a gwmpesir gan y cynllun trwyddedu ychwanegol gael ei
chyfyngu i'r Rhyl yn unig;
d) dylai’r amodau i'w gosod fel rhan o’r cynllun trwyddedu ychwanegol fod fel y manylir.
e) Dylid gosod y strwythur ffioedd trwyddedu sy'n gysylltiedig â'r cynllun trwyddedu
ychwanegol fel y nodir.
f) Derbyn adroddiad yr Asesiad o Effaith ar Iechyd , a
g) nodi’r sylwadau uchod fel ymateb y pwyllgor i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Trwyddedu
Ychwanegol arfaethedig ar gyfer Tai Amlbreswyliaeth.
Cefnogi parhad Strategaeth Strydwedd a Pherfformiad mewn perthynas â Blaenoriaeth
Strydoedd Glân a Thaclus y Cyngor cyn belled ag y bo’n ymarferol, gan gynnwys tynnu
hysbysebion anawdurdodedig yn y parth cyhoeddus, gan eithrio hysbysebion byrdymor ar
gyfer digwyddiadau cymunedol / elusennol fel y nodwyd a phenderfynu ymgorffori unrhyw
doriadau cyllid yn y dyfodol mewn dulliau fydd yn lleihau effaith negyddol ar ganfyddiad y
cyhoedd o’r parth cyhoeddus.

Cymeradwyo Strategaeth Rheoli Llifogydd a chamau gweithredu a gymerwyd gan y Cyngor
hyd yn hyn i reoli risg llifogydd, yn enwedig mewn perthynas â’r llifogydd arfordirol yn 2013;
a gofyn bod adroddiad yr ymgynghorwyr, ‘Asesiad o Amddiffynfeydd Arfordirol y Rhyl’,
ynghyd â sylwadau’r Cyngor, Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru ar y
canfyddiadau, yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn y cyfarfod ym mis Ionawr 2015 i’w
21

•

•
29
Ionaw
r
2015

•

•
12
Mawr
th
2015

•

•

archwilio’n fanwl.
Cefnogi cynhyrchiad terfynol dogfen y Strategaeth a phenderfynu;
a) gofyn i Bennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd gyflwyno achos busnes i’r Tîm
Gweithredol Corfforaethol, cyn gynted â phosibl, gan nodi’r cynigion i ymgysylltu
swyddog i ddatblygu prosiect ‘Gwella Rheoleiddio Safleoedd Carafannau'; a
b) Bod adroddiad cynnydd ar ddatblygiad y Strategaeth, a’r pwyntiau uchod yn cael eu
cyflwyno i’r Pwyllgor yn y cyfarfod ym mis Mawrth 2015

Derbyn a nodi cynnwys Canfyddiadau Adolygiad Traffig a Pharcio;
a) cefnogi’r egwyddor o ddatblygu cyfres o gamau gweithredu a argymhellwyd yn yr
Adolygiad, gan gynnwys cyfrifiad o gostau dangosol pob cam gweithredu, a thrafod a
chytuno ar y camau gweithredu hynny gyda phob un o’r Grwpiau Ardal yr Aelodau
perthnasol;
b) Cefnogi cyflawni darn o waith pellach i archwilio'r posibilrwydd o amrywio costau parcio
rhwng trefi yn unol â’r cyflenwad a’r galw fel y nodwyd yn yr Adolygiad Traffig a Pharcio,
a
c) Gofyn am adroddiad pellach ar gasgliadau’r adolygiad ffioedd parcio amrywiol pan fydd
ar gael a chyn ei gyflwyno i'r Cabinet.
Ystyried adroddiad ar Gyflwyno Ffioedd ar gyfer Casgliadau Gwastraff Gwyrdd a'i atgyfeirio
i Grŵp Tasg a Gorffen Archwilio (a sefydlwyd i werthuso effaith toriadau cyllidebol) i
archwilio a monitro effaith y ffioedd am gasgliadau gwastraff gwyrdd fel rhan o’r gwaith ar
gynigion Torri’r Brethyn.

Ystyried adroddiad Categoreiddio Iaith Holl Ysgolion Sir Ddinbych a:
a) nodi canfyddiadau adolygiad o ddarpariaeth addysg ysgolion y Sir mewn perthynas â’u
categori iaith.
b) argymell bod Grŵp Strategol y Gymraeg mewn Addysg yn ymgymryd ag adolygiad
pellach i sefydlu’r rhesymau dros yr anghysondebau yn y pedair ysgol a nodwyd yn yr
adroddiad, gan nodi unrhyw gefnogaeth allai fod ar gael iddynt wrth symud ymlaen,
c) gofynnwyd bod WESG hefyd yn archwilio’r cynnydd a wnaed gan holl ysgolion y sir ar y
continwwm addysg, yn enwedig y rhai a nodwyd yn y Rhaglen Moderneiddio Addysg fel
rhai sydd eisiau cynyddu eu darpariaeth cyfrwng Cymraeg; a
d) Gofynnwyd bod Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio yn penodi dau neu dri o
Aelodau Archwilio i fod yn aelodau o’r WESG ar gyfer yr adolygiad pellach hwn.
Derbyn yr adroddiad yn cynnwys Asesiad o Amddiffynfeydd Arfordirol y Rhyl a nodi, er
eglurder, nad oedd yr amleddau gorlifo a ddyfynnir yn yr adroddiad yn gyfystyr â'r ffigurau
“amlder llifogydd eiddo”, a ddefnyddir fel arfer mewn asesiadau risg gan Lywodraeth Cymru, a
chymeradwyo datblygu cynlluniau lliniaru risg llifogydd sy’n cael eu datblygu gan y Cyngor Sir ar
hyn o bryd.
Trafod Cael Gwared ar Arwyddion heb eu Hawdurdodi oddi ar Dir Priffyrdd a chytuno:
a) I gefnogi'r egwyddorion a amlinellir yn y canllawiau, eu defnydd parhaus a datblygu
'pecyn croeso i fusnesau' i gynorthwyo a chefnogi busnesau newydd i sefydlu eu hunain a
hyrwyddo eu gwasanaethau o fewn arferion a ganiateir;
b) mynegi cefnogaeth i swyddogion Sir Ddinbych sy'n gorfod gweithredu'r polisi, weithiau o
dan amgylchiadau anodd;
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c) dylid diwygio'r canllawiau polisi er mwyn cynnwys aelodau lleol yn y broses;
d) cefnogi'r egwyddor o hawlio costau yn ôl gan unrhyw droseddwyr mynych sy'n dewis
anwybyddu rhybuddion ysgrifenedig, a/neu unrhyw geisiadau gan aelodau lleol, ac yn
parhau i osod arwyddion yn anghyfreithlon;
e) cefnogi’r cynlluniau unigol sy'n cael eu datblygu mewn perthynas ag arwyddion a
hysbysebion a awdurdodwyd yn briodol, yn enwedig arwyddion twristiaeth ac arwyddion
cymdogaeth (mewn ardaloedd lle mae nifer o fusnesau’n cydfodoli); a
f) gofyn bod canfyddiadau gwaith gweithgor y Gwasanaethau Priffyrdd, Datblygu
Economaidd a Chynllunio yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor Archwilio pan fydd wedi’i
gwblhau i sicrhau ei fod yn cefnogi gweledigaeth y Cyngor ac yn cyflawni ei Gynllun
Corfforaethol;
Ystyried Ailstrwythuro Gwasanaeth Datblygu Economaidd a Busnes a chefnogi’r sail
resymegol ar gyfer adolygiad o swyddogaeth Datblygu Economaidd a Busnes y Cyngor, a’r
canlyniadau a ddisgwylir sy’n deillio o’r adolygiad.

Cymeradwyo’r newidiadau llwybr arfaethedig ar gyfer Rhesymoli Llwybrau Graeanu
Rhagofalus.
Cefnogi cyfeiriad y prosiect ar gyfer Gwella Rheoleiddio Safleoedd Carafannau hyd yn hyn a
chydnabod potensial y gwaith sydd ar y gweill a gofyn bod canlyniadau'r gwaith cwmpasu a'r
opsiynau strategaeth drafft ar gyfer rheoleiddio safleoedd carafannau yn fwy effeithiol yn
cael eu cyflwyno i’r pwyllgor yn ystod haf 2015.
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Pwyllgor Archwilio Partneriaethau
Aelodaeth

Jeanette Chamberlain-Jones (Cadeirydd)

Raymond
Bartley

Ann
Davies

Richard
Davies

Meirick Lloyd
Davies

Dewi
Owens

Merfyn
Parry

Bill
Tasker

Pat
Jones

(Is-Gadeirydd)

Margaret
McCarroll*

*Derbyniodd y Cynghorydd Joan Butterfield sedd y diweddar Gynghorydd Margaret McCarroll ar y
Pwyllgor ym mis Mawrth 2015

Mae’r Pwyllgor Archwilio Partneriaethau yn gyfrifol am adolygu darpariaeth
gwasanaethau’r Cyngor a ddarperir ar y cyd â phartneriaid allanol yn y sector cyhoeddus
a’r sector preifat, ac mae eu gwaith yn cwmpasu iechyd, y gwasanaethau cymdeithasol,
datblygu economaidd a diogelwch cymunedol. Y Pwyllgor Archwilio Partneriaethau hefyd
yw ‘Pwyllgor Trosedd ac Anrhefn’ penodedig y Cyngor.
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Ystyried adroddiad Bwrdd Diogelu Lleol Conwy a Sir Ddinbych a phenderfynu
a) Derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnydd a gyflawnwyd wrth ddarparu Cynllun Busnes
Bwrdd Lleol Diogelu Plant Conwy a Sir Ddinbych ar gyfer 2013/14;
b) Gwneud pob ymdrech i hwyluso gwaith y Grŵp Tasg a Gorffen Cyflogaeth Ddiogel a
darparu’r Canllawiau;
c) Dylai’r Bwrdd barhau i weithio gyda Meddygon Teulu gyda’r bwriad o gryfhau eu
rhyngweithio gyda phroses atgyfeiriadau amddiffyn plant;
d) Bod gwybodaeth ar y cynnydd a wnaed gyda (b) ac (c) uchod yn cael ei adrodd yn ôl
i’r Pwyllgor maes o law;
e) Bod gwybodaeth ar aelodaeth Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru a Grŵp Cyflawni
Diogelu Conwy a Sir Ddinbych yn cael ei dosbarthu i’r aelodau cyn gynted ag y bydd ar
gael;
f) Bod gwybodaeth yn cael ei darparu ar nifer y plant sy’n cael eu haddysgu gartref yn y
Sir a’r mesurau a gymerir yn ysgolion y Sir i gefnogi brodyr, chwiorydd a chyfeillion
disgyblion anabl er mwyn sicrhau nad ydynt yn cael eu heithrio’n anfwriadol o
weithgareddau'r ysgol a phlentyndod neu brofiadau oherwydd eu dyletswyddau
gofalu.
Cefnogi’r cynnig i gomisiynu gwasanaeth eiriolaeth rhanbarthol ar gyfer plant a phobl
ifanc diamddiffyn; ac argymell i’r Cabinet eu bod yn cefnogi’r cynnig i gomisiynu
Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yn amodol ar
sicrwydd bod y gyllideb yn ddigonol i ddarparu’r gwasanaeth ac i gyflawni dyletswydd y
Cyngor i gefnogi plant a phobl ifanc i wneud sylwadau neu gwynion am eu gofal yn y
gwasanaethau.

Nodi effaith y Cynllun MAWR ar bobl Sir Ddinbych a’r gwersi a ddysgwyd o reoli’r
rhaglen; a chymeradwyo’r newid arfaethedig yn y dull o gynllunio'r gwasanaeth a
strategaeth yn y dyfodol.
Ystyried perfformiad y Bartneriaeth Ddiogelwch Cymunedol yn 2013/14 a
chymeradwyo’r blaenoriaethau ar gyfer y dyfodol, gan bwysleisio gwella darpariaeth
gwasanaethau cam-drin domestig er mwyn darparu lefel gyson o wasanaeth gydol yr
amser.
Cefnogi’r gwaith a wnaed gyda Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf;
a) pwysleisio ei bryderon mewn perthynas ag effaith posibl toriadau cyllid a / neu
dynnu cyllid yn ôl o’r gwaith rhagorol ar llwyddiannau sydd eisoes wedi’u
gwireddu, ac ar wasanaethau cymdeithasol statudol i blant wrth symud ymlaen;
b) Annog Aelodau’r Pwyllgor i wneud pob ymdrech i hyrwyddo’r buddion, a
ffurflenni Buddsoddi i Arbed, cyllid Teuluoedd yn Gyntaf i wleidyddion
cenedlaethol a phartïon eraill â diddordeb gyda’r diben o geisio cadarnhad,
eglurhad a sicrwydd ar gyllid yn y dyfodol.
Cymeradwyo drafft Cynllun Lles Sir Ddinbych i’w gyflwyno i’r Cyngor Sir i geisio
cymeradwyaeth
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Nodi’r holl gamau a gymerwyd hyd yn hyn ar gyfer Fframwaith i ddarparu Iechyd a Gofal
Cymdeithasol i Bobl Hŷn gydag Anghenion Cymhleth gan yr holl fudd-ddeiliaid, i
ddarparu’r Datganiad o Fwriad ar gyfer darparu gwasanaethau integredig ar gyfer pobl
hŷn gydag anghenion cymhleth.
Derbyn adroddiad ar Ardaloedd a Gweithdrefnau Gadael Ysbytai a chytuno bod
adroddiad ar y cynnydd a wnaed gyda sefydlu'r Gwasanaeth Pwynt Mynediad Sengl i gael
ei gynnwys yn rhaglen gwaith i’r dyfodol y Pwyllgor ymhen deuddeg mis.

Nodi’r arferion da a ganfuwyd wrth ddarparu rhaglen gyllid y Cynllun Datblygu Gwledig
yn Sir Ddinbych wledig ac i weithredu’r arferion hynny lle bo’n briodol yn ystod y cyfnod y
rhaglen newydd; ac
y dylid cyflwyno adroddiad i’r Pwyllgor i’w ystyried yn ei gyfarfod ym mis Chwefror
2015 yn amlinellu’r cynlluniau cyllid allanol sydd ar gael i gymunedau lleol, fel rhan o
gynlluniau/cyllidau llywodraeth Ewrop neu fel ad-daliadau ar gyfer prosiectau
isadeiledd mawr, a sut y gellir eu cydlynu orau gydag arian llywodraeth leol er mwyn i
gymunedau lleol wneud yn fawr o’r elw.
Derbyn Adroddiad Blynyddol ar Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych Ebrill 2013 i fis
Mawrth 2014. Cydnabod pwysigrwydd ymagwedd gorfforaethol at Amddiffyn Oedolion
Diamddiffyn a chyfrifoldeb y Cyngor i weld hyn fel maes blaenoriaeth allweddol ac i’w
osod ochr yn ochr â'r ymrwymiad a'r arwyddocâd a roddwyd gan Sir Ddinbych i
Amddiffyn Plant; a
bod yr Adroddiad Blynyddol ar Amddiffyn Oedolion yn Sir Ddinbych ar gyfer cyfnod
Ebrill 2014 hyd fis Mawrth 2015 yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ymhen deuddeg mis,
a bod yr adroddiad yn cynnwys gwerthusiad o effaith Dyfarniad y Goruchaf Lys
ynghylch Amddifadu o Ryddid o ran cyllideb ac adnoddau’r Gwasanaeth a’i waith.
Cymeradwyo’r cynnydd sylweddol a wnaed gan Wasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych ers
2011;
a) Cefnogi’r amcan cyffredinol a amlinellwyd yn yr adolygiad gwasanaeth, h.y. y dylai’r
gwasanaeth weithio tuag at lefelau partneriaeth a chydweithio uwch; a
b) chefnogi’r camau gweithredu sy’n cael eu dilyn ar hyn o bryd er mwyn cyflawni’r
amcan uchod, gan gynnwys y gwaith archwilio/datblygu cysyniad arfaethedig.

Ystyried adroddiad ar Gydlynu ffrydiau cyllid cymunedol
a) Nodi rôl yr Aelodau Etholedig yn y gymuned i nodi prosiectau a chodi ymwybyddiaeth
o ffynonellau cyllid sydd ar gael i grwpiau cymunedol gyda’r diben o wneud y gorau
o’r buddion i’r cymunedau a chefnogi darpariaeth blaenoriaethau corfforaethol a
Chynllun Corfforaethol y Cyngor;
b) Argymell y dylid cyflwyno sylwadau i Grŵp Ymgynghorol Cronfa Gymunedol Gwynt y
Môr yn nodi y dylai bod Aelod Etholedig ar y corff perthnasol fydd yn goruchwylio
dyfarniad cyllid grant yn y dyfodol; ac
c) Awgrymu bod cyfarfod gyda Chyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn y
dyfodol yn cynnwys trafodaeth ar rôl y sefydliad i gynorthwyo a chefnogi grwpiau
cymunedol i gael cyngor ynghylch ffrydiau cyllid cymunedol allanol.
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Mae’r Pwyllgor Archwilio Perfformiad yn monitro cynllunio busnes a pherfformiad
gweithredol y Cyngor, gan adolygu strategaethau corfforaethol ac ariannol i sicrhau fod y
Cyngor yn cael ei lywodraethu’n effeithiol ac yn darparu gwasanaethau o ansawdd i drigolion
Sir Ddinbych.
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Crynodeb o eitemau rhaglen a phenderfyniadau’r Pwyllgor
Archwilio Perfformiad 2014/15
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Derbyn adroddiad Perfformiad Cwynion Eich Llais Chwarter 4 ar berfformiad
gwasanaethau wrth ymdrin â chwynion cwsmeriaid, a gofyn i’r Pwyllgor dderbyn
adroddiadau gwybodaeth misol ar berfformiad Gwasanaethau wrth ddelio â chwynion a
bod yr adroddiadau misol hyn yn hysbysu cynnwys yr adroddiadau chwarterol i’r
Pwyllgor, gyda'r adroddiadau hynny’n canolbwyntio ar un neu ddau faes gwasanaeth sy'n
achosi’r pryderon mwyaf.
Derbyn Adroddiad Perfformiad Chwarter 4 y Cynllun Corfforaethol 2013/14 a gofyn bod
adroddiad yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor ar y mesurau a gymerir gan y Cyngor gyda’r
bwriad o leihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
(NEET) yn y dyfodol.
Ystyried Strategaeth yr Ystâd Amaethyddol i nodi cynnwys yr adroddiad a:
a) Chymeradwyo gweledigaeth byrdymor Ystâd Amaethyddol y Sir.
b) Gofyn bod drafft strategaeth hir dymor ar gyfer yr Ystâd Amaethyddol o fis Ebrill 2015
ymlaen yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn gynnar yn 2015 i'w archwilio, a
c) bod adroddiad ar berfformiad yr Ystâd Amaethyddol, gan gynnwys nifer a lleoliad y
daliadaethau a’r derbyniadau cyfalaf a dderbyniwyd hyd yn hyn a’r strategaeth
buddsoddi arfaethedig, yn cael eu cyflwyno i’r Pwyllgor yn ystod hydref 2014.
Ystyried Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol 2013/14 a;
a) Chanmol yr adroddiad fel cyfrif eglur o berfformiad yn 2013/14, a
b) Gofynnwyd i’r Cydlynydd Archwilio amserlennu'r meysydd a amlygwyd yn yr
adroddiad fel ‘Heriau'r Dyfodol’ yn Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor dros y
misoedd sydd i ddod.

Derbyn Camau gweithredu yn dilyn Arolwg Estyn ar ansawdd Gwasanaethau Addysg yr
Awdurdod Lleol ar gyfer plant a phobl ifanc yn Sir Ddinbych a nodi:
a) Yr wybodaeth a ddarparwyd o ran cynnydd wrth fynd i'r afael ag argymhellion Estyn;
b) Yn sgil y gwelliant a gynhaliwyd yng nghywirdeb asesiadau athrawon ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 3, nid oedd angen adroddiadau annibynnol pellach ar y mater hwn.
Yn y dyfodol byddai’r agwedd hon yn cael ei monitro drwy'r adroddiad blynyddol a
gyflwynir i'r Pwyllgor ar ganlyniadau arholiadau allanol ac asesiadau athrawon, ac
c) Unwaith y bydd y gwaith mapio wedi ei gwblhau, bod adroddiad pellach yn cael ei
gyflwyno i'r Pwyllgor yn gynnar yn 2015 yn amlinellu canlyniadau'r gwaith hwnnw a
chynigion ar sut y gellid mesur effaith a gwerth am arian y gwasanaethau i blant a
phobl ifanc ar draws y sir.
Ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ar Fframwaith AD am y cynnydd a wnaed wrth fynd
i'r afael â'r risg a nodwyd yn y Gofrestr Risg Gorfforaethol, gofyn bod adroddiad
gwybodaeth yn cael ei gyflwyno i'r aelodau mewn chwe mis yn amlinellu'r cynnydd a
wnaed o ran cyflawni'r Cynllun Gwella AD a'r camau gweithredu a nodwyd ac a
weithredwyd yn dilyn cyhoeddi adroddiad dilynol yr Archwiliad Mewnol.
Cymeradwyo'r camau a gymerwyd hyd yma i ganfod y materion sy'n gysylltiedig ag
adrodd am y digwyddiadau iechyd a diogelwch a'r camau sy'n cael eu cymryd i fynd i'r
afael â hwy.
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Nodi perfformiad yr ysgolion yn erbyn perfformiad blaenorol a’r meincnodau allanol sydd
ar gael ar hyn o bryd yn adroddiad Arholiadau Allanol Dangosol ac Asesiadau Athrawon.
• Derbyn adroddiad Plant sy’n Derbyn Gofal – Dangosyddion Perfformiad a chefnogi’r
camau a gymerwyd i wella perfformiad a chefnogi'r Plant Sy’n Derbyn Gofal yn y Sir.
• Argymell
a) Bod y fersiwn drafft o’r Adolygiad Perfformiad Blynyddol 2013/2014 yn cael ei
gyflwyno i'r Cyngor Sir i'w gymeradwyo; a
b) Dylai'r Pwyllgor yn y dyfodol ddefnyddio'r Adroddiad Perfformiad Cynllun
Corfforaethol Chwarter 2 i nodi meysydd a chytundeb canlyniadau ar gyfer archwiliad
manwl gyda’r bwriad o wella perfformiad a gwireddu’r manteision gorau posibl o'r
cytundebau canlyniadau.
a) Ystyried yr adroddiad ar Ddyfodol Gwasanaethau Gofal Cymdeithasol Mewnol – gan
gynnwys canfyddiadau’r Grŵp Tasg a Gorffen a Phenderfynu: i a) dderbyn yr arfarniad o opsiynau a chefnogi’r opsiynau a ffefrir, gan arwain at ailddarparu gwasanaethau ar gyfer y bobl hynny sy'n eu defnyddio wrth barhau i
ddiwallu eu hanghenion a aseswyd; a
b) nodi bod yr adroddiad a'r gwerthusiad o'r opsiynau yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor Sir
i'w drafod, a bod y pwyllgor yn argymell i'r Cabinet bod ymgynghoriad ffurfiol, gan
gynnwys Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb, yn cael ei gynnal ar ailddarparu
gwasanaethau fel y gellir gweithredu’r opsiynau a ffefrir a gwneud arbedion.
•
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Ystyried adroddiad ar ddyfodol darpariaeth Gwasanaethau TCC a Darpariaeth y Tu Hwnt
i Oriau Arferol ac argymell:
a) cynigion mewn perthynas â’r Gwasanaeth TCC yn cael eu hadrodd i’r Cyngor Sir ar 9
Rhagfyr a
b) bod y cynnydd a wnaed wrth ddyfeisio, sicrhau a gweithredu strategaeth ymadael, ac
atebion amgen ar gyfer cyflwyno Gwasanaeth Teledu Cylch Cyfyng yn y dyfodol, yn
cael ei gyflwyno i'r Pwyllgor Archwilio maes o law er mwyn ei ystyried”
Nodi’r hyn a ddilëir, ychwanegiadau a newidiadau i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a
bod cylch gwaith Grŵp Tasg a Gorffen Archwilio a sefydlwyd i archwilio effaith toriadau
cyllidebol ar y gallu i ddarparu'r Cynllun Corfforaethol yn cael ei ymestyn, i gynnwys
archwilio effaith y toriadau ar berfformiad Gwasanaethau’r Cyngor, a gwerthuso gwir
ganlyniadau’r toriadau o’u cymharu â’r asesiad cychwynnol o’u heffaith.
Ystyried Cwynion Perfformiad Eich Llais (Chwarter 1 a 2) a Phenderfynu:
a) derbyn y rhesymau a roddwyd dros yr oedi wrth ddelio â chwynion penodol a nodi’r
perfformiad wrth ymdrin â chwynion eraill dan Weithdrefn Gwynion ‘Eich Llais’, a
b) Gofyn bod adroddiadau monitro perfformiad yn y dyfodol yn cynnwys eglurhad
cynhwysfawr ynglŷn â pham nad yw’r targedau wedi’u diwallu wrth ddelio â
chwynion penodol, y rhesymau dros beidio â chydymffurfio, mesurau a gymerwyd i
gywiro’r methiannau ac i sicrhau y bydd cwynion yn cael eu trin o fewn y terfynau
amser a nodwyd yn y dyfodol.
Nodi perfformiad yr Ystâd Amaethyddol dan y strategaeth gyfredol; a bod y strategaeth
ddrafft newydd ar gyfer yr Ystâd Amaethyddol yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor i’w ystyried
ym mis Chwefror 2015.
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Ystyried adroddiad Arholiadau ac Asesiadau Athrawon Wedi’u Gwirio a phenderfynu:
a) cymeradwyo perfformiad ysgolion yn erbyn perfformiad blaenorol a'r
meincnodau allanol sydd ar gael ar hyn o bryd
b) bod llythyr yn cael ei anfon at Bennaeth Addysg, Llywodraeth Cymru, yn cyfleu
barn y Pwyllgor y dylai camau gael eu cymryd yn genedlaethol i adrodd yn
flynyddol, mewn modd dilys a phriodol, ar gyflawniadau a chyrhaeddiad addysgol
disgyblion mewn ysgolion arbennig.
c) bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys gwaith mewn perthynas â’r canlynol yn ei
Raglen Gwaith i’r Dyfodol:
(i) cynyddu nifer y disgyblion sy'n cyflawni graddau A* ac A ar Lefel 2 (TGAU) a
Lefel 3 (Safon Uwch a Chymwysterau Galwedigaethol Cyfwerth), gan gynnwys
cynyddu’r sgôr pwyntiau ehangach, trwy gefnogaeth gan yr Awdurdod Addysg
Lleol a GwE
(ii) archwilio a monitro effeithiolrwydd y gefnogaeth a roddir i’r ddwy ysgol
uwchradd yn y Rhyl i wella eu lefelau cyrhaeddiad Lefel 2 ac i gynnal gwelliant
yn yr ysgolion hynny’n barhaus
(iii) archwilio a monitro effeithiolrwydd y gefnogaeth a roddir i Ysgol Uwchradd
Prestatyn i wella ei lefelau cyrhaeddiad Lefel 2 a Lefel 3 ac i gynnal gwelliant
yn yr ysgol honno’n barhaus
(iv) archwilio a monitro effeithiolrwydd y gefnogaeth a ddarperir i Ysgol
Brynhyfryd gyda golwg ar adennill ei lefelau cyrhaeddiad Lefel 2 a Lefel 3
blaenorol a gwella ymhellach tuag at fod yn ysgol ragorol
(v) archwilio a monitro cyraeddiadau addysgol Lefel 3 myfyrwyr Chweched
dosbarth y Rhyl i benderfynu a yw eu canlyniadau addysgol yn cael eu diwallu i
safon foddhaol sy'n eu cefnogi ar eu llwybrau addysgol / gyrfa y maent wedi’u
dewis
(vi) archwilio ffyrdd y gall y Cyngor weithio gyda Llywodraeth Cymru mewn ymgais
i ehangu'r gydnabyddiaeth a roddir gan sefydliadau addysg uwch i
gymhwyster Bagloriaeth Cymru.
Mynegi bod y Pwyllgor yn fodlon ar y mesurau i fynd i'r afael â lleihau nifer yr unigolion
NEET yn y sir ac i sicrhau bod pob myfyriwr yn y sir yn cael ei gefnogi i wireddu ei
botensial.
Rhoi sylwadau ar ofynion Pumed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd a derbyn amcangyfrif
o berfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell ar gyfer 2014-17; ac
a) i roi Asesiad Blynyddol CyMAL yn seiliedig ar berfformiad y Gwasanaeth Llyfrgell
2014-15 yn ei raglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer Hydref 2015; a
b) gofyn bod yr adroddiad yn Hydref 2015 hefyd yn cynnwys adroddiad cynnydd ar y
gwaith o ddatblygu llyfrgelloedd yn ganolfannau cymunedol.
Nodi’r cynnydd o ran gweithredu’r polisi enwi a rhifo strydoedd a chytuno i hyrwyddo’r
polisi, yn amodol ar argaeledd yr adnoddau.

Derbyn adroddiad Chwarter 1 a 2 Cynllun Corfforaethol 2014/15, a gofyn bod
gwybodaeth ar benderfyniad Llywodraeth Cymru mewn perthynas â dyfarnu’r
Cytundebau Canlyniadau ar gyfer 2013/14 yn cael ei dosbarthu i aelodau'r Pwyllgor pan
fydd ar gael.
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Derbyn adroddiad wedi’i ddiweddaru ar Argymhellion Cynllun Gweithredu Estyn a
darparu sylwadau bod
a) y Pwyllgor o’r farn fod yr Awdurdod Addysg Lleol wedi diwallu argymhellion
Estyn; ac
b) Mai Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Archwilio yw’r dull mwyaf priodol o
fonitro effaith a gwerth am arian gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl
ifanc yn eu cymunedau i ddarparu gwell canlyniadau ar eu cyfer nhw, ar gyfer
yr Awdurdod a’i bartneriaid.
O ran y Strategaeth Hirdymor ar gyfer yr Ystâd Amaethyddol argymell i'r Cabinet eu
bod:a) yn cymeradwyo ac yn mabwysiadu'r strategaeth ar gyfer dyfodol yr Ystâd
Amaethyddol; a
b) nododd y Pwyllgor y byddai’r cyfamod(au) mewn perthynas â’r daliad a
nodwyd uchod, ac unrhyw ddaliadau Ystadau eraill yn cael eu hymchwilio a’u
cadarnhau cyn gwaredu’r daliad (daliadau).
Derbyn adroddiad Cwynion Eich Llais a phwysleisio bod angen gweithio ar draws yr
Awdurdod i sicrhau bod y targed corfforaethol o 95% yn cael ei ddiwallu bob tro.
Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yn hyn i ddelio â’r heriau a amlygwyd yn Adroddiad
Perfformiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer 2013/14.

Derbyn adroddiad Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a Threfniadau Asesu yng Nghymru ac
argymell bod y Cyngor yn cyflwyno sylwadau ar ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar Adroddiad
Donaldson – gan bwysleisio’r angen a phwysigrwydd mabwysiadu’r argymhellion yn eu
cyfanrwydd er mwyn dylanwadu ar agenda addysg Cymru yn y dyfodol. Hefyd;
a) Bod yr adroddiad yn cael ei ddosbarthu i’r holl gynghorwyr sir gan bwysleisio ei
bwysigrwydd er mwyn gwella canlyniadau disgyblion, gofyn iddynt ymgysylltu â’r
ymgynghoriad, a bod sesiwn Friffio'r Cyngor yn cael ei threfnu ar gyfer yr holl gynghorwyr
sir ar gynnwys yr adroddiad; a
b) Bod y pwyllgor archwilio yn monitro cynnydd a gweithrediad argymhellion yr Adolygiad
maes o law pan fydd Llywodraeth Cymru wedi cymeradwyo’r polisi terfynol.
Nodi’r hyn a ddilëir, ychwanegiadau a newidiadau i’r Gofrestr Risg Gorfforaethol, a
gofyn bod Grŵp Tasg a Gorffen ‘Torri’r Brethyn’ yn asesu effaith ail-ffurfweddu gwasanaethau yn
gysylltiedig â’r gyllideb ar broffiliau gweithwyr cyflogedig y gwasanaethau, gan gynnwys eu cronfa
o sgiliau.
Ystyried yr adroddiad cenedlaethol ar berfformiad awdurdodau lleol a pherfformiad Cyngor Sir
Ddinbych mewn perthynas ag awdurdodau lleol eraill yn 2013/14.
a) Derbyn yr adroddiad a chytuno i’w ddefnyddio fel sylfaen wrth ystyried adroddiadau
perfformiad y Cynllun Corfforaethol yn y dyfodol, a
b) gofyn bod yr Offer Cyfeiriad Teithio yn Atodiad 2 yn cael ei ddarparu yn y dyfodol i gydfynd â’r holl adroddiadau perfformiad y Cynllun Corfforaethol.
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Gellir canfod rhagor o wybodaeth ar y testunau a drafodwyd gan y tri phwyllgor, gan
gynnwys rhaglenni, adroddiadau a chofnodion pob cyfarfod pwyllgor, ar wefan y Cyngor,
dan ‘Eich Cyngor’/Cyfarfodydd, cofnodion a rhaglenni/Pwyllgorau neu trwy ddilyn y ddolen
isod>>>
https://moderngov.denbighshire.gov.uk/ieDocHome.aspx?bcr=1&LLL=0
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Y Flwyddyn sydd i ddod
Mae’r Pwyllgorau Archwilio'n edrych ymlaen at 12 mis prysur arall, yn adolygu polisïau a
pherfformiad y Cyngor ac yn cefnogi gwelliannau i ddarpariaeth gwasanaethau mewn
cyfnod pan fo gwasanaethau’r Cyngor yn wynebu pwysau ariannol cynyddol.
Ar wahân i’r gwaith o archwilio effaith toriadau cyllideb y Cyngor ar ddinasyddion, materion
eraill fydd yn rhan allweddol o waith archwilio fydd trafod gyda’r sector gwirfoddol o ran eu
gallu i gynorthwyo preswylwyr a chymunedau yn y dyfodol, effaith toriadau cyllidebol
sefydliadau cyhoeddus sy’n bartneriaid ar ddarpariaeth eu gwasanaethau i breswylwyr Sir
Ddinbych a datblygu cynllun ffioedd parcio ymarferol ar gyfer Sir Ddinbych.
Bydd y Pwyllgorau’n parhau â’u rôl o archwilio, datblygu a monitro perfformiad gwasanaeth
ar draws y Cyngor trwy gydol y flwyddyn.
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Sut y gall trigolion gymryd rhan yn y broses Archwilio?
Hoffech chi i’r pwyllgorau archwilio edrych ar fater penodol?
Gallwch gyflwyno mater i’w ystyried gan un o bwyllgorau archwilio Cyngor Sir Ddinbych trwy
lenwi Ffurflen Gais Archwilio (trosodd). Mae Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion y tri phwyllgor
archwilio’n cyfarfod bob 6 wythnos i benderfynu sut i ddyrannu gwaith y pwyllgorau archwilio a
byddant yn ystyried os dylai un o’r pwyllgorau graffu mewn manylder ar unrhyw fater, neu os
dylid dilyn camau eraill. Gall hyn gynnwys atgyfeirio at y gwasanaeth sy’n gyfrifol, archwilio'r
mater yn llawn gan un o'r pwyllgorau archwilio, neu hyd yn oed sefydlu 'Grŵp Tasg a Gorffen’
arbenigol i ymchwilio ac adrodd ynglŷn â mater penodol.
Hoffech chi fynychu un o gyfarfodydd y pwyllgorau archwilio?
Fel arfer mae cyfarfodydd pwyllgorau archwilio Cyngor Sir Ddinbych ar agor i’r cyhoedd, a chaiff
trigolion Sir Ddinbych a’r cyhoedd eu hannog i fynychu. Mae rhestr o gyfarfodydd y pwyllgorau
archwilio sydd i ddod ac o’r materion sydd i’w trafod ynddyn nhw ar gael ar y dudalen ‘Archwilio’
ar wefan y Cyngor.
Os ydych yn dymuno cymryd rhan yn y drafodaeth ynglŷn ag unrhyw fater penodol bydd arnoch
angen cael caniatâd Cadeirydd y pwyllgor (manylion pellach i’w cael isod).
Yn achlysurol bydd rhai eitemau sy’n cael eu trafod gan bwyllgor yn cynnwys gwybodaeth
gyfrinachol na ellir eu trafod mewn fforwm cyhoeddus yn ôl yr arfer. Bydd unrhyw eitemau o’r
fath (y cyfeirir atynt fel Rhan II) wedi cael eu nodi’n glir pan gyhoeddir papurau’r cyfarfod, a bydd
Cadeirydd y pwyllgor sydd yn trafod eitem ‘Rhan II’ yn ei gwneud yn glir y dylai’r cyfarfod fynd
rhagddo heb fod y wasg a’r cyhoedd yn bresennol er mwyn osgoi gwneud gwybodaeth gyfrinachol
yn hysbys.
Hoffech chi annerch pwyllgor ynglŷn ag eitem sy’n cael ei thrafod?
Mae croeso i aelodau’r cyhoedd fynychu cyfarfodydd y pwyllgorau archwilio, ond bydd arnynt
angen caniatâd Cadeirydd y pwyllgor os ydynt yn dymuno siarad neu gyflwyno sylwadau mewn
cyfarfod pwyllgor. Os ydych yn dymuno cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor neu annerch yr aelodau
ynglŷn â’ch profiad mewn perthynas â thestun sy’n cael ei drafod, cysylltwch â’r Cydlynydd
Archwilio cyn y cyfarfod fel y gellir hwyluso hyn ac fel y gall unrhyw waith papur gael ei gylchredeg
i aelodau’r pwyllgor.
O dro i dro efallai y byddai pwyllgor archwilio’n dymuno cyfethol unigolyn gyda phrofiad neu
arbenigedd penodol i ddod yn aelod dros dro o’r pwyllgor neu ofyn iddyn nhw gyfrannu i
ymchwiliad fel tyst arbenigol.
Derbyn yr wybodaeth ddiweddaraf am benderfyniadau a wneir ym mhwyllgorau archwilio Sir
Ddinbych
Gallwch ddilyn hynt yr hyn a drafodir ym mhob un o gyfarfodydd y pwyllgorau archwilio, ynghyd
ag unrhyw bwyllgor cyhoeddus arall yn y Cyngor, trwy ymweld â thudalen ‘cyfarfodydd’ ar wefan
y Cyngor. Mae ‘rhaglen waith’ pob un o’r pwyllgorau archwilio ar gael gyda phapurau’r cyfarfod ar
gyfer pob pwyllgor a bydd rhaglen pob cyfarfod wedi ei chadarnhau ac ar gael fel arfer 5 - 7
diwrnod cyn y cyfarfod.
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Mae cofnodion cyfarfodydd archwilio blaenorol a chofnod o’r penderfyniadau a wnaed ynddynt
hefyd ar gael ar wefan y Cyngor.
Mae cyngor pellach neu wybodaeth ar gael trwy gysylltu â’r Cydlynydd Archwilio, Rhian Evans ar
rhian.evans@sirddinbych.gov.uk (01824 712554) neu Swyddog y Gwasanaethau Democrataidd,
Karen Evans, ar Karen.a.evans@sirddinbych.gov.uk (01824 712575) neu trwy yrru e-bost at:
dcc_admin@denbighshire.gov.uk.
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FFURFLEN GAIS ARCHWILIO
Oes yna unrhyw beth yr hoffech i’r Pwyllgorau Archwilio ei ystyried?

Rhowch ddisgrifiad byr o’r testun yr ydych eisiau un o'r Pwyllgorau Archwilio ei ystyried a pham y
dylid ystyried y mater yn eich barn chi

Hoffech chi fynychu un o gyfarfodydd y pwyllgorau archwilio?
HOFFWN/ NA HOFFWN

Byddai’n ddefnyddiol pe gallech roi’r manylion canlynol er mwyn i ni gael ymateb i’ch cais
Eich Enw:
Cyfeiriad:

Cod post:
E-bost:
Rhif Ffôn:
DYCHWELWCH Y FFURFLEN HON AT: CYDLYNYDD ARCHWILIO, GWASANAETHAU CYFREITHIOL A
DEMOCRATAIDD, NEUADD Y DREF, FFORDD WYNNSTAY, RHUTHUN LL15 1YN neu ei anfon ar e-bost at
dcc_admin@denbighshire.gov.uk
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Siart Atgyfeiriad a Rhyngwyneb Archwilio

Materion a godwyd gan Gynghorwyr nad
ydynt yn Aelod o'r Pwyllgorau Archwilio

Materion a godwyd gan aelodau unigol y
pwyllgor

Materion a godwyd gan Grwpiau Ardal
Aelodau (GAA)

Materion a gyflwynwyd i'w harchwilio gan
Swyddogion

Pwyllgor Cydlynu (SCVCG)

Materion a gyflwynwyd i'w harchwilio gan
breswylwyr

Pwyllgor Llywodraethu
Corfforaethol

Pwyllgorau Archwilio
(Cymunedau,
Partneriaethau a Pherfformiad)

Byrddau Rhaglen / Byrddau
Partneriaeth Rhanbarthol

Y Cabinet

Atgyfeiriad
Ymateb

Sefydliadau Allanol

Cyngor Sir
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