
 

 

 

 
At: Aelodau’r  Pwyllgor Craffu 
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Dyddiad: 

 
14 Ionawr 2021 
 

 Rhif Union: 
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 ebost: democrataidd@sirddinbych.gov.uk 

 
 
 
Annwyl Gynghorydd 
 
Fe’ch gwahoddir i fynychu cyfarfod y PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU, DYDD IAU, 21 
IONAWR 2021 am 10.00 am  VIA VIDEO CONFERENCE. 
 
 
Yn gywir iawn 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd 
 
 
 
AGENDA 
 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  (Tudalennau 5 - 6) 

 Yr Aelodau i ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n rhagfarnu 
mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Hysbysiad o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 
 

4 COFNODION  (Tudalennau 7 - 16) 

 Derbyn cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Archwilio Cymunedau a gynhaliwyd ar 
10 Rhagfyr 2020 (copi ynghlwm). 
 

10am - 10.05am 
 

 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

5 RHAGLEN ADFYWIO’R RHYL A'I DREFN LLYWODRAETHU  (Tudalennau 
17 - 78) 

 Ystyried adroddiad gan y Swyddog Datblygu Busnes ac Economaidd (copi 
ynghlwm) sy’n amlinellu’r gwaith a wnaed drwy Raglen Adfywio’r Rhyl, y 
trefniadau llywodraethu sy’n cefnogi'r gwaith hwnnw, ac yn ceisio sylwadau 
gan aelodau ar yr wybodaeth a ddarparwyd.   
 

10.05am – 10.45am 
 

6 SYSTEM DARIFFAU MAES PARCIO A CHYNLLUNIAU PARCIO 
TRIGOLION  (Tudalennau 79 - 100) 

 Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd 
(copi ynghlwm) sy'n gofyn i'r Pwyllgor archwilio a yw system dariffau meysydd 
parcio presennol y Cyngor a'r Polisi Cynllun Parcio Trigolion yn ddigon hyblyg 
i gwrdd ag anghenion pob rhan o'r sir. 
 

10.45am – 11.30am 
 

EGWYL 11.30am - 11.40am 
 
 
7 CREDYD CYNHWYSOL  (Tudalennau 101 - 112) 

 Ystyried adroddiad gan y Rheolwr Prosiect Contractau a Pherfformiad (copi 
ynghlwm) sy’n rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor ar y prosesau mudo 
Credyd Cynhwysol, effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a sut mae COVID-19 
wedi effeithio ar nifer y bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn Sir Ddinbych. 
 

11.40am – 12.20pm 
 

8 RHAGLEN WAITH CRAFFU  (Tudalennau 113 - 136) 

 Ystyried adroddiad gan y Cydlynydd Craffu (copi ynghlwm) yn gofyn am 
adolygiad o raglen gwaith i’r dyfodol y pwyllgor ac yn rhoi’r wybodaeth 
ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 
 

12.20pm – 12.35pm 
 

9 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU   

 Derbyn unrhyw ddiweddariadau gan gynrychiolwyr y Pwyllgor ar wahanol 
Fyrddau a Grwpiau’r Cyngor. 
 

12.35pm – 12.45pm 
 

 
 
 
 



 

AELODAETH 
 
Y Cynghorwyr 
 
Y Cynghorydd Huw Williams 
(Cadeirydd) 
 

Y Cynghorydd Graham Timms (Is-
Gadeirydd) 

Mabon ap Gwynfor 
Brian Blakeley 
Rachel Flynn 
Tina Jones 
Merfyn Parry 
 

Anton Sampson 
Glenn Swingler 
Andrew Thomas 
Cheryl Williams 
 

 
 
 
 
COPIAU I’R: 
 
Holl Gynghorwyr er gwybodaeth 
Y Wasg a’r Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned  



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 
 
DEDDF LLYWODRAETH LEOL 2000 

 

 

 
Cod Ymddygiad Aelodau 
 

DATGELU A CHOFRESTRU BUDDIANNAU 
 
  

Rwyf i, 
(enw) 

  

  

*Aelod /Aelod cyfetholedig o 
(*dileuer un) 

Cyngor Sir Ddinbych   

 
 

 

YN CADARNHAU fy mod wedi datgan buddiant *personol / personol a 
sy’n rhagfarnu nas datgelwyd eisoes yn ôl darpariaeth Rhan III cod 
ymddygiad y Cyngor Sir i Aelodau am y canlynol:- 
(*dileuer un) 

Dyddiad Datgelu:   

   

Pwyllgor (nodwch):   

   

Agenda eitem   

   

Pwnc:   

   

Natur y Buddiant: 

(Gweler y nodyn isod)* 

 

 

 

 
 

 

   

Llofnod    

   

Dyddiad   

 

Noder: Rhowch ddigon o fanylion os gwelwch yn dda, e.e. 'Fi yw perchennog y tir sy’n gyfagos i'r cais 
ar gyfer caniatâd cynllunio a wnaed gan Mr Jones', neu 'Mae fy ngŵr / ngwraig yn un o weithwyr y 
cwmni sydd wedi gwneud cais am gymorth ariannol'. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

PWYLLGOR CRAFFU CYMUNEDAU 
 
Cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd dros fideo ddydd Iau, 10 
Rhagfyr 2020 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Y Cynghorwyr Brian Blakeley, Rachel Flynn, Tina Jones, Merfyn Parry, Anton Sampson, 
Andrew Thomas, Graham Timms (Is-Gadeirydd), Cheryl Williams a Huw Williams 
(Cadeirydd) 
 
Aelodau’r Cabinet – Y Cynghorwyr Brian Jones, Aelod Arweiniol ar gyfer Gwastraff, 
Cludiant a’r Amgylchedd a Mark Young, Aelod Arweiniol ar gyfer Cynllunio, Gwarchod y 
Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel. 
 
Arsylwyr – Y Cynghorwyr Meirick Davies, Hugh Irving, Arwel Roberts, Peter Scott, ac 
Emrys Wynne 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd (GW), Pennaeth Gwasanaethau 
Priffyrdd, Cyfleusterau ac Amgylcheddol (TW), Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
(EJ), Rheolwr Risg Llifogydd (WH), Rheolwr Adain – Rheoli Rhwydwaith (TT), Rheoli 
Cynllunio Strategol a Thai (AL); Cydlynydd Craffu (RE) a Gweinyddwr Pwyllgorau (KEJ) 
 
Cynrychiolydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) - Keith Ivens 
 
Cynrychiolwyr Dŵr Cymru - Simon Cowan a Martin Williams 
 
Roedd y Gohebydd Democratiaeth Lleol hefyd yn bresennol ar fideo er mwyn arsylwi’r 
cyfarfod.  

 
PWYNT O SYLW 
 
Yn sgil y cyfyngiadau presennol ar deithio a’r gofyniad i gadw pellter cymdeithasol 
oherwydd pandemig y coronafeirws, cynhaliwyd y cyfarfod o bell trwy gyfrwng fideo 
gynadledda ac nid oedd ar agor i’r cyhoedd.  Cafodd pob aelod gyfle i fynychu fel arsylwyr 
a chafodd y Gohebydd Democratiaeth Lleol wahoddiad i arsylwi hefyd.  
 

1 YMDDIHEURIADAU  
 
Y Cynghorydd Mabon ap Gwynfor 
 
Cyfarwyddwr Corfforaethol: Economi a Pharth Cyhoeddus (byddai’r Pennaeth 
Gwasanaethau Cyfreithiol, AD a Democrataidd yn dirprwyo yn y cyfarfod) 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 
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3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Ni chodwyd unrhyw fater brys. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion y Pwyllgor Craffu Cymunedau arbennig a gynhaliwyd ar 5 
Hydref 2020 a’r Pwyllgor Craffu Cymunedau a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2020.  
 
(a) Pwyllgor Craffu Cymunedau Arbennig (5 Hydref 2020) 
 

Dim pwyntiau i’w cywiro na materion yn codi. 
 
(b) Pwyllgor Craffu Cymunedau (22 Hydref 2020) 
 

Eitem 5 Effaith Adolygiad Cynradd Rhuthun (tudalen 20) – Eglurodd y 
Cynghorydd Merfyn Parry fod yr adroddiad gwybodaeth y gofynnodd amdano 
yn ymwneud â chanlyniadau asesiad o'r effaith ar y gymuned ar gymunedau 
Rhewl a Llanynys yn dilyn cau Ysgol Rhewl.  Dywedodd fod y cyn Bennaeth 
Addysg a'r cyn Bennaeth Moderneiddio Addysg wedi addo cynnal yr asesiad 
o'r effaith ar y gymuned pan benderfynwyd cau'r ysgol.  Cytunodd y Cydlynydd 
Craffu i wneud ymholiadau mewn perthynas â'r adroddiad hwnnw. 

 
Eitem 7 Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru a Charchar Rhuthun 
(tudalennau 22/23) – Cofrestrodd y Cadeirydd ei siom bod yn rhaid i'r 
Cyfarwyddwr Corfforaethol gamu i mewn cyn i'r ddolen i'r arolwg ar-lein ar Borth 
Sgwrs y Sir ar Wasanaeth Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru gael ei dosbarthu 
i gynghorwyr sir yn dilyn cais y Pwyllgor i hynny gael ei wneud ar unwaith er 
mwyn hyrwyddo ymgysylltu â’r cyhoedd â'r ymarfer ymgynghori.  Gofynnodd y 
Pwyllgor i Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 
Democrataidd ofyn am esboniad ynghylch yr oedi ac i bwysleisio wrth 
Benaethiaid Gwasanaeth bwysigrwydd ymateb i geisiadau Pwyllgorau ac 
adrodd yn ôl i'r aelodau ar ganlyniadau unrhyw ymholiadau mewn modd 
amserol. 

 
Gofynnodd y Cynghorydd Meirick Lloyd-Davies a ddylid ymgorffori'r pwynt 
bwled olaf mewn perthynas â'r polisi iaith fel rhan o argymhelliad y Pwyllgor.  
Dywedodd y Cydlynydd Craffu y byddai'r polisi iaith yn rhan o'r bartneriaeth 
ffurfiol/ Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar gyfer y gwasanaeth ar y cyd a dywedodd 
pe bai'r Pwyllgor yn dymuno diwygio'r argymhellion yn y cofnodion i gynnwys 
argymhelliad mewn perthynas â'r polisi iaith y gallai wneud hynny yn y cyfarfod 
presennol.  Ni ofynnodd unrhyw aelod o'r Pwyllgor yn ffurfiol iddynt gael eu 
diwygio. 

 
PENDERFYNWYD – 

 
(a)  bod cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 5 Hydref 2020 yn cael eu 

derbyn a'u cymeradwyo fel cofnod cywir, ac  
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(b)  ar yr amod bod yr ymholiadau y gofynnwyd amdanynt yn cael eu dilyn a'u 
hadrodd yn ôl i'r aelodau, bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref 
2020 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod gwir a chywir. 

 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  
Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad i gymeradwyo.  Nododd pob aelod eu bod o 
blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei erbyn ac ni nododd neb eu bod am 
ymatal. 
 

5 RHEOLI RISG LLIFOGYDD AR DRAWS SIR DDINBYCH  
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod gan gynnwys Simon Cowan a Martin 
Williams, Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) a Keith Ivens, Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC) ar gyfer y drafodaeth ar reoli risg llifogydd ar draws Sir Ddinbych. 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol ar gyfer Gwastraff, Cludiant 
a'r Amgylchedd a Phennaeth y Gwasanaethau Priffyrdd, Cyfleusterau ac 
Amgylcheddol yr eitem.  Esboniwyd bod adroddiad ar Astudiaeth Ffos y Rhyl a Gwter 
Prestatyn a oedd i'w drafod yn y cyfarfod wedi'i ohirio a'i aildrefnu ar gyfer mis Mai 
2021.  Roedd yr ymchwiliadau i ddigwyddiadau llifogydd Chwefror 2020 ac effaith 
ddilynol pandemig Covid-19 wedi effeithio ar allu CNC i ddatblygu'r gwaith sydd ei 
angen i gwblhau'r astudiaeth.  Nodwyd y byddai adroddiad yr ymchwiliad i lifogydd 
mis Chwefror 2020 yn debygol o fod ar gael erbyn diwedd mis Chwefror 2021.  
Dywedodd y Cynghorydd Jones fod y cyngor yn rhagweithiol o ran rheoli risg llifogydd 
ar draws y sir a thynnodd sylw at y gwaith a wnaed ar gynlluniau amddiffyn yr arfordir 
a thynnodd sylw at y ffaith bod Sir Ddinbych wedi derbyn £1m (100%) yn ddiweddar 
mewn arian grant gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu Prosiect Rheoli Llifogydd 
Naturiol. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad gan y Peiriannydd Risg Llifogydd (a ddosbarthwyd yn 
flaenorol) a oedd yn amlinellu mesurau rheoli a lliniaru llifogydd i ddelio â phob math 
o berygl llifogydd ledled y sir.  Roedd y mesurau hynny'n cynnwys gwaith gyda 
phartneriaid cyhoeddus a phreifat a thirfeddianwyr, prosiectau peirianneg a 
gweithgareddau rheoli tir, gyda'r nod o leihau'r risg o lifogydd a gwrthsefyll effeithiau 
newid yn yr hinsawdd.  Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys manylion y gwaith yr 
oedd yr Adran Gynllunio yn ei wneud mewn perthynas â lliniaru llifogydd fel rhan o'r 
broses gynllunio. 
 
Cyfeiriwyd yn benodol at y canlynol – 
 

 roedd gan wahanol awdurdodau gyfrifoldeb dros wahanol feysydd rheoli risg 
llifogydd – Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) mewn perthynas â dŵr wyneb a chyrsiau 
dŵr cyffredin a risg erydu arfordirol; Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) mewn 
perthynas â phrif afonydd a'r môr, a Dŵr Cymru (DCWW) mewn perthynas â 
charthffosydd cyhoeddus.  Roedd gan unrhyw un a oedd yn berchen ar dir wrth 
ymyl afon, nant neu ffos gyfrifoldebau hefyd fel 'tirfeddiannwr glannau’r afon'.  
Gweithiodd y cyngor gydag awdurdodau rheoli risg llifogydd eraill, yn ogystal â 
datblygwyr a thirfeddianwyr, i chwilio am gyfleoedd i reoli a lleihau'r risg o lifogydd 
yn well 
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 roedd y Ddeddf Rheoli Llifogydd a Dŵr yn ei gwneud yn ofynnol i Lywodraeth 
Cymru gael strategaeth genedlaethol ar gyfer rheoli risg llifogydd ac erydu 
arfordirol – cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei strategaeth genedlaethol gyntaf ar 
lifogydd yn 2011 ac yn ddiweddar cyhoeddodd ei strategaeth newydd ym mis 
Hydref 2020.  Roedd y Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i'r cyngor, fel yr 
awdurdod llifogydd lleol arweiniol, gael strategaeth ar gyfer rheoli risg llifogydd yn 
lleol sy'n canolbwyntio ar ddŵr ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin – 
cyhoeddodd y cyngor ei strategaeth leol yn 2014, yr oedd yn ofynnol ei hadolygu 
erbyn mis Rhagfyr 2022 

 roedd y cyngor yn ystyried risg llifogydd wrth asesu ceisiadau cynllunio gan 
gyfeirio'n benodol at bolisi cynllunio Nodyn Cyngor Technegol 15.  Comisiynwyd 
Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol 
(CDLl) 2006 - 2021 a oedd yn ystyried goblygiadau risg llifogydd ar gyfer elfennau 
allweddol a nodwyd yn y CDLl.  Yn 2019 daeth y cyngor yn Gorff Cymeradwyo 
Systemau Draenio Cynaliadwy gyda chyfrifoldeb am gymeradwyo a mabwysiadu 
draenio dŵr wyneb ar ddatblygiadau newydd. 

 ers 2003 roedd y cyngor wedi buddsoddi tua £41m o arian cyfatebol Llywodraeth 
Cymru a'r cyngor i leihau'r risg o lifogydd ar gyfer tua 4000 o gartrefi a busnesau 
yn y sir.  Fodd bynnag, roedd tua 15,200 o eiddo yn dal i fod mewn risg o lifogydd 
o'r môr, afonydd a dŵr wyneb.  Nodwyd rhaglen o gynlluniau posibl i leihau'r risg 
ar gyfer 4,750 o eiddo eraill, gan gynnwys 1650 yn Nwyrain y Rhyl a fyddai'n cael 
eu diogelu gan gynllun amddiffyn yr arfordir sydd ar y gweill ar hyn o bryd. 

 ym mis Chwefror 2020 roedd stormydd Ciara, Dennis a Jorge wedi effeithio ar Sir 
Ddinbych. Canfu dadansoddiad ar ôl y digwyddiad gan CNC fod y rhan fwyaf o 
fesuryddion glaw yn y rhanbarth wedi cofnodi dros 200% o'u cyfartaledd Chwefror 
hirdymor.  Creodd Storm Ciara yn arbennig ddigwyddiad cwymp glaw gwaeth nag 
1 mewn 200 mlynedd gyda'r rhan fwyaf o amddiffynfeydd rhag llifogydd afonydd 
yn Sir Ddinbych yn darparu amddiffyniad yn erbyn digwyddiad cwymp glaw o 1 
mewn 100 mlynedd ar y mwyaf. Digwyddodd llifogydd mewn nifer o leoliadau, yn 
bennaf oherwydd gorlifo prif amddiffynfeydd rhag llifogydd afonydd megis yn 
Llanelwy.  Fel yr awdurdod llifogydd lleol arweiniol roedd gan y cyngor 
ddyletswydd i ymchwilio ond oherwydd mai afonydd oedd prif ffynhonnell y 
llifogydd, cytunwyd mai CNC oedd yn y sefyllfa orau i arwain yr ymchwiliad.  Mae'n 
debygol y byddai'r adroddiad ar yr ymchwiliad i lifogydd wedi'i gwblhau erbyn 
diwedd mis Chwefror 2021. 

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau na fyddai byth yn bosibl dileu llifogydd yn Sir Ddinbych 
ond roedd yn bwysig lleihau'r risg o lifogydd cyn belled ag y bo modd ac roedd effaith 
newid yn yr hinsawdd yn ei gwneud yn anos rheoli risg llifogydd.  Roedd gan y cyngor 
hanes da o ddarparu prosiectau seilwaith risg llifogydd mawr, yn fwyaf diweddar yn 
Nwyrain y Rhyl a llwyddiant mawr o ran sicrhau cyllid ar gyfer cynlluniau llai.  O 
ystyried uchelgeisiau amgylcheddol y cyngor i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, 
croesawyd y £1m diweddar a sicrhawyd ar gyfer gwaith dalgylch (Prosiect Rheoli 
Llifogydd Naturiol) yn arbennig a llongyfarchwyd a diolchwyd i’r Peiriannydd Risg 
Llifogydd am ei ymdrechion yn hyn o beth.  Derbyniwyd bod llawer o ardaloedd o'r 
sir wedi dioddef llifogydd, gan gynnwys ym mis Chwefror 2020, a byddai trafodaethau 
pellach ar y camau nesaf yn cael eu cynnal ar ôl cwblhau'r adroddiad ar yr ymchwiliad 
i lifogydd ddechrau'r flwyddyn nesaf. 
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Cyflwynodd Keith Ivens (CNC) a Simon Cowan (DCWW) eu hunain a rhoddwyd 
trosolwg o'u priod rolau a chyfrifoldebau mewn perthynas â rheoli llifogydd o fewn eu 
sefydliadau ynghyd â'u cysylltiadau â rhanddeiliaid/partneriaid eraill.  Adroddodd Mr 
Ivens ar waith a wnaed yn ystod y flwyddyn gan gynnwys bwydo i mewn i strategaeth 
llifogydd genedlaethol Llywodraeth Cymru ac adolygu'r materion sy'n ymwneud â'r 
cymunedau yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd mis Chwefror 2020 (gan gynnwys 
Llanelwy lle'r oedd y cynllun amddiffyn rhag llifogydd wedi perfformio'n dda o ystyried 
maint y digwyddiad, ond gan gydnabod bod llifogydd wedi digwydd o hyd er i raddau 
llai) a byddai'r canfyddiadau'n cael eu cynnwys yn yr adroddiad ar yr ymchwiliad i 
lifogydd a oedd i'w gwblhau ym mis Chwefror 2021.  Darparwyd diweddariad hefyd 
o ran cynnydd gydag Astudiaeth Ffos y Rhyl a Chwter Prestatyn gan gynnwys 
adolygu rhaglen cynnal a chadw'r ddwy sianel hynny a chyfarwyddo gwaith 
atgyweirio yn dilyn llifogydd Chwefror 2020. Rhagwelwyd y byddai'r astudiaeth yn 
cael ei chwblhau a'i bod ar gael i'r aelodau yn ystod mis Chwefror/Mawrth 2021.  
Roedd CNC hefyd yn edrych ar hyfywedd opsiynau ar gyfer cynllun rheoli risg 
llifogydd posibl a fyddai'n cael ei ddatblygu fel achos amlinellol strategol i'w ddatblygu 
yn nhymor canolig 2021 - 2026.  Yn olaf, cyfeiriwyd at effaith newid yn yr hinsawdd 
gyda gwaith modelu ar ragfynegiadau i asesu perfformiad amddiffynfeydd llifogydd 
presennol mewn cymunedau fel Rhuthun ac a oedd angen unrhyw waith i gynnal a 
gwella gwydnwch yn y dyfodol.  Adroddodd Mr Cowan ei fod yn canolbwyntio ar 
ddalgylch Clwyd a deall sut yr oedd ysgogwyr busnes yn cysylltu â Phroses 
Datganiad Ardal CNC i'w halinio ag ysgogwyr busnes ac anghenion cwsmeriaid.  
Roedd yn edrych ymlaen at gydweithio â'r cyngor ar y Prosiect Rheoli Llifogydd 
Naturiol wrth i waith ddatblygu. 
 
Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, manteisiodd yr aelodau ar y cyfle i godi 
cwestiynau a thrafod gwahanol agweddau ar yr adroddiad a materion yn ymwneud â 
llifogydd gyda'r swyddogion a chynrychiolwyr a oedd yn bresennol.  Roedd y prif 
bwyntiau trafod yn canolbwyntio ar y canlynol – 
 

 Ymhelaethodd CNC ar y dadansoddiad ystadegol o'r data sydd ar gael i bennu a 
rhagfynegi risg llifogydd ac adroddodd ar y rhwydwaith monitro o fesuryddion 
afonydd gyda darlleniadau'n cael eu cymryd bob 15 munud i gyfrifo tebygolrwydd 
llifogydd.  Roedd llifogydd 1:100 mlynedd yn cyfateb i siawns o 1% o lifogydd yn 
digwydd mewn unrhyw flwyddyn gyda digwyddiad llifogydd 1:200 mlynedd yn 
cyfateb i siawns o 0.5%, felly er y gallai llifogydd ddigwydd o hyd, lleihaodd y 
tebygolrwydd.  Tynnwyd sylw hefyd at effaith newid yn yr hinsawdd dros amser 
ar amlder a dwyster llifogydd. 

 o ran dibynadwyedd tystiolaeth data a rhagfynegiadau llifogydd a'r iaith a 
ddefnyddiwyd i drosglwyddo gwybodaeth, esboniodd CNC fod gorsafoedd 
medryddu lefelau'r afonydd yn destun rhaglen gynnal a chadw gyda data cael 
sicrwydd ansawdd ac roedd y dadansoddiad ystadegol ei hun o safon y diwydiant.  
Fodd bynnag, ni fyddai unrhyw ragfynegiad 100% yn gywir ond roedd yn arwydd 
o raddfa ac amlder digwyddiadau a byddai'r gyfradd gywirdeb yn gwella gydag 
amser wrth i fwy o ddata gael ei gasglu. Yr oedd CNC yn ymwybodol o'r iaith a 
ddefnyddiwyd ac yr oeddent yn ceisio symud i ffordd ystadegol o egluro'r siawns 
o lifogydd ym mhob blwyddyn. 

 eglurodd y Rheolwr Risg Llifogydd fod y casgliad yn y Strategaeth Rheoli Risg 
Llifogydd Lleol nad oedd unrhyw risg sylweddol o lifogydd yn y sir wedi'i seilio ar 
feini prawf cenedlaethol a bennwyd gan Lywodraeth Cymru (LlC) gyda’r mesur o 
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risg llifogydd ddim yn bodloni'r trothwy cenedlaethol a osodwyd.  Nid oedd unrhyw 
wardiau yng Ngogledd Cymru wedi'u diffinio fel rhai a oedd mewn risg sylweddol 
o lifogydd ac yr oedd awdurdodau lleol ledled y rhanbarth wedi cwestiynu sail y 
cyfrifiad. 

 o ran blaenoriaethu buddsoddiad i'r rhai sydd mewn risg o lifogydd, y dull a ffafrir 
gan Lywodraeth Cymru oedd ystyried cynlluniau i ddiogelu sawl eiddo a fyddai'n 
rhoi gwell gwerth am arian o ran buddsoddi yn hytrach nag eiddo unigol ynysig.  
Sicrhawyd grantiau i ddiogelu rhai eiddo yn Rhuddlan sydd mewn risg o lifogydd 
dŵr wyneb lle nad oedd dewis arall ac ystyriwyd amgylchiadau fesul achos. 

 dywedodd y Rheolwr Cynllunio Strategol a Thai fod risg llifogydd yn cael ei 
ystyried wrth flaengynllunio (CDLl newydd) ac ymdrin â cheisiadau cynllunio – yn 
y ddau achos dan arweiniad polisi a chyngor Llywodraeth Cymru lle'r oedd yn 
amlwg y dylid mabwysiadu dull gofalus. Defnyddiwyd mapiau cyngor datblygu ar 
ardaloedd lle ceir risg o lifogydd a darparwyd manylion y categoreiddio perthnasol 
ynghyd â Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15 ar risg llifogydd. Roedd yr Asesiad 
Strategol o Ganlyniadau Llifogydd yn rhoi mwy o fanylion am ardaloedd lle ceir 
risg o lifogydd yn y sir.  Disgwylid mapiau risg llifogydd a NCT newydd yn y 
gwanwyn a fyddai'n llywio penderfyniadau yn y dyfodol.  Holodd y Cynghorydd 
Rachel Flynn a oedd yn briodol rhoi caniatâd cynllunio yn yr ardaloedd hynny tra'n 
aros am y polisi/canllawiau diweddaraf a chyfeiriodd y Cynghorydd Mark Young 
at gymhlethdodau'r mater a chynigiodd drafod y mater ymhellach y tu allan i'r 
cyfarfod. 

 Lleisiodd y Cynghorydd Merfyn Parry ei rwystredigaeth ynghylch y diffyg cynnydd 
yn Llanynys a'r problemau a gafwyd yn yr ardal honno, gan gynnwys o ran 
tirfeddianwyr glannau’r afon ac anawsterau wrth wneud y gwaith angenrheidiol, 
ac roedd yn awyddus i bawb gydweithio i ddod o hyd i atebion.  Roedd hefyd yn 
anhapus â'r dull a gymerwyd i flaenoriaethu buddsoddiad mewn ardaloedd â mwy 
o eiddo.  Cydnabu swyddogion nad oedd yr adroddiad yn cynnwys cyfeiriad at 
ardaloedd lleol penodol ond byddai'r materion hynny'n cael eu cynnwys yn yr 
adroddiad ymchwiliad i lifogydd mis Chwefror i'w drafod bryd hynny.  Roedd 
cyfrifoldebau pob awdurdod wedi'u nodi yn yr adroddiad er eglurder a rhoddwyd 
sicrwydd eu bod yn cydweithio'n agos a bod gwaith yn parhau i ddod o hyd i 
wraidd y problemau llifogydd yn Llanynys. Eglurwyd cyfrifoldeb tirfeddianwyr 
glannau'r afon a darparwyd y broses i'w dilyn i sicrhau nad oedd y gwaith a 
gynigiwyd yn achosi niwed neu'n cynyddu llifogydd mewn mannau eraill, a mewn 
rhai achosion yn gofyn am drwydded gweithgaredd risg llifogydd a darparwyd 
rhagor o fanylion yn hynny o beth.  Ymatebodd y Cynghorydd Parry fod rhai 
amodau a osodwyd yn creu rhwystr o ran gwneud y gwaith rheoli llifogydd a 
chynigodd ddarparu rhagor o fanylion mewn perthynas â hynny. Nodwyd hefyd 
bod y diffyg ceisiadau a gyflwynwyd i wneud gwaith o'r fath ac ymchwiliadau i 
waith a wnaed heb y caniatâd angenrheidiol yn arwydd posibl y gallai'r mater elwa 
o graffu pellach.  Awgrymodd y Cadeirydd y gallai'r Pwyllgor ddymuno sefydlu 
grŵp tasg a gorffen at y diben hwnnw gyda chynrychiolwyr o bwyllgorau craffu 
eraill.  Cadarnhaodd Cynrychiolwyr CNC a DCWW y byddent yn fodlon i'w 
sefydliadau gyfrannu at grŵp tasg a gorffen. 

 
Agorodd y Cadeirydd y drafodaeth i aelodau nad oeddent ar y pwyllgor a soniodd y 
Cynghorwyr Meirick Davies, Arwel Roberts ac Emrys Wynne am lifogydd a gafwyd 
yn eu hardaloedd lleol a chyfeiriodd y Cynghorydd Peter Scott at y materion penodol 
yn Llanelwy a rhai mannau cyfyng yr oedd angen mynd i'r afael â hwy.  Ymatebodd 
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CNC a swyddogion i rai o'r materion unigol a godwyd a hefyd i gwestiynau fel a 
ganlyn – 
 

 o ran clirio afonydd roedd gan CNC raglen cynnal a chadw flynyddol wedi'i 
chostio yn seiliedig ar risg.  Byddai asesiad yn cael ei wneud o unrhyw 
adroddiadau am falurion a byddai gwaith yn cael ei wneud ar unwaith pe bai 
risg llifogydd.  Cyhoeddwyd y rhaglen gynnal a chadw ar wefan Cyfoeth 
Naturiol Cymru a chytunwyd y dylid e-bostio dolen i'r wybodaeth honno at 
aelodau y tu allan i'r cyfarfod. 

 Argymhellodd y Cynghorydd Mark Young well cyfathrebu rhwng Corff 
Cymeradwyo'r System Draenio Cynaliadwy ac aelodau wardiau lleol ac ar ei 
gais, cytunodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 
Democrataidd i ganfod a fyddai'n briodol i aelodau fod ar y Corff hwnnw. 

 Cadarnhaodd CNC yr ymgynghorwyd â hwy ar geisiadau cynllunio mewn 
perthynas ag ardaloedd lle mae risg llifogydd ac roeddent yn cyflwyno eu barn 
fel rhan o'r broses honno. 

 roedd yr aelodau'n falch o nodi'r £1m o arian grant Llywodraeth Cymru a 
sicrhawyd ar gyfer y Prosiect Rheoli Llifogydd Naturiol a gwaith dalgylch.  
Roedd y prosiect yn ei gamau datblygu cynnar gyda phedwar lleoliad wedi'u 
nodi ac roedd ymgynghorydd yn cael ei gaffael ar hyn o bryd i ddatblygu'r 
gwaith hwnnw ar ran y cyngor – cytunwyd y dylid dosbarthu adroddiad 
gwybodaeth i'r aelodau pan oedd yn hysbys beth fyddai gwaith y prosiect yn 
ei olygu.   

 ailadroddodd swyddogion fod y mapiau risg llifogydd a NCT 15 yn cael eu 
diweddaru gyda'r disgwyliad y byddent yn cael eu cyhoeddi yng ngwanwyn 
2021.  Roedd y mapiau cyfredol a ddefnyddiwyd ar gyfer gwneud 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio wedi'u diweddaru bob chwarter ers 
2017 a phan fyddant ar gael byddai'r mapiau newydd yn cael eu defnyddio at 
y diben hwnnw ac i lywio'r CDLl newydd wrth symud ymlaen.  Byddai'n anodd 
canfod faint o dai presennol yn sir Ddinbych na fyddai wedi'u caniatáu o dan 
y system bresennol o ystyried bod y mapiau risg llifogydd wedi newid dros y 
blynyddoedd a byddai angen dyddiad penodol.  Wrth ddatblygu cynlluniau 
amddiffyn rhag llifogydd i ddiogelu eiddo, ystyriwyd risg llifogydd hanesyddol 
a'r risg o lifogydd a ragwelir yn y dyfodol.     
 

Daeth y Cadeirydd â'r drafodaeth i ben a diolchodd i CNC a DCWW am eu 
presenoldeb a'u cyfraniadau a hefyd yr aelodau a'r swyddogion a oedd yn bresennol.  
Rhoddodd y Cynghorydd Graham Timms grynodeb o argymhellion arfaethedig y 
Pwyllgor. 
 
Ar ôl trafodaeth derfynol ar yr argymhellion arfaethedig – 
 
PENDERFYNWYD – 

 
(a)  bod gweithgareddau rheoli risg llifogydd presennol ac arfaethedig y Cyngor yn 

cyflawni ei gyfrifoldebau mewn perthynas â deddfwriaeth risg llifogydd, a'i fod 
yn defnyddio ei bwerau yn effeithiol i wneud gwelliannau i amddiffynfeydd rhag 
llifogydd ac amddiffynfeydd arfordirol: 
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(b)  bod y Cyngor yn cymryd camau digonol i weithio'n effeithiol gyda 
thirfeddianwyr, datblygwyr ac awdurdodau rheoli risg eraill i reoli risg llifogydd 
yn Sir Ddinbych; 

  
(c) bod y Cyngor yn cyflawni'r canlyniadau a'r mesurau a nodir yn y Strategaeth 

Rheoli Risg Llifogydd Lleol; 

(d) y dylid ymgysylltu â'r Grwpiau Ardal Aelodau perthnasol mewn perthynas â 
chyfnodau dylunio a datblygu Cynllun Amddiffyn Arfordir Canol y Rhyl a 
Chynllun Amddiffyn Arfordir Canol Prestatyn yn ystod y 12 mis nesaf ac y dylid 
adrodd yn ôl i'r Pwyllgor ar gasgliadau'r cam hwn o'r cynllun maes o law; 

(e) sefydlu grŵp tasg a gorffen i archwilio dulliau o gryfhau ymhellach y 
rhyngweithio a'r berthynas waith rhwng awdurdodau rheoli risg llifogydd 
cyhoeddus a thirfeddianwyr glannau’r afon ar draws y sir gyda'r nod o wella 
dealltwriaeth ei gilydd o'u cyfrifoldebau mewn perthynas â sicrhau llif dŵr di-
rwystyr drwy'r tir y maent yn ei reoli, a 

 
(f) bod yr adroddiadau ar y cynigion rheoli llifogydd ar gyfer Ffos y Rhyl a Gwter 

Prestatyn, ynghyd â'r adroddiad ar yr ymchwiliad i lifogydd Chwefror 2020 yn 
Sir Ddinbych, yn cael eu cyflwyno i'r Pwyllgor cyn gynted ag y byddant ar gael. 

 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  
Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad i gymeradwyo.  Nododd pob aelod eu bod o 
blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei erbyn ac ni nododd neb eu bod am 
ymatal. 
 

6 RHAGLEN WAITH CRAFFU  
 
Cyflwynodd y Cydlynydd Craffu adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn gofyn 
am adolygiad yr aelodau o raglen waith y Pwyllgor ac yn rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am faterion perthnasol. 
 
Canolbwyntiodd y drafodaeth ar y canlynol – 
 

 ailgadarnhawyd yr eitemau a restrwyd ar y rhaglen gwaith i’r dyfodol ar gyfer y 
cyfarfod nesaf ar 21 Ionawr 2021 

 roedd Astudiaeth Ffos y Rhyl a Gwter Prestatyn wedi'i threfnu ar gyfer y cyfarfod 
ar 13 Mai 2021 ond byddai'n cael ei chyflwyno pe bai ar gael yn gynharach  

 nid oedd angen y cyfarfod ychwanegol a drefnwyd ar gyfer 4 Chwefror 2021 i 
ystyried Prosiect Ailfodelu'r Gwasanaeth Gwastraff ac Ailgylchu mwyach a byddai 
pob agwedd ar y prosiect yn cael ei hadrodd i'r Pwyllgor ym mis Mai 2021 fel y 
bwriadwyd yn wreiddiol 

 gofynnwyd i'r aelodau gyflwyno unrhyw ffurflenni cynnig ynghylch pynciau i graffu 
arnynt cyn cyfarfod nesaf y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu ar 21 
Ionawr 2021, a  

 chyfeiriwyd at y brîff gwybodaeth a ddosbarthwyd i'r aelodau cyn y cyfarfod yn 
amgáu'r adroddiadau gwybodaeth y gofynnodd y Pwyllgor amdanynt. 
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PENDERFYNWYD, yn amodol ar y gwelliannau a'r ychwanegiadau i'r rhaglen waith 
i’r dyfodol ddrafft a gynigiwyd yn ystod y cyfarfod, cadarnhau Rhaglen Gwaith i’r 
Dyfodol y Pwyllgor. 
 
Roedd consensws yn cytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  
Cynigiwyd ac eiliwyd yr argymhelliad i gymeradwyo.  Nododd pob aelod eu bod o 
blaid yr argymhelliad, ni nododd neb eu bod yn ei erbyn ac ni nododd neb eu bod am 
ymatal. 
 

7 ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR PWYLLGORAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw adroddiadau gan gynrychiolwyr pwyllgorau. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am hanner dydd. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau   

Dyddiad y cyfarfod: 21 Ionawr 2021 

Aelod/Swyddog Arweiniol:Arweinydd / Cyfarwyddwr Corfforaethol: 

Economi a’r Parth Cyhoeddus  

Awdur yr Adroddiad: Swyddog Datblygu Economaidd a Busnes 

Teitl: Rhaglen Adfywio Y Rhyl a’i Drefn 

Llywodraethu 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1. Mae’r adroddiad yn amlinellu’r gwaith a wneir drwy Raglen Adfywio’r Rhyl a’r 

trefniadau llywodraethu sy’n cefnogi’r gwaith hwn.  

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

2.1. I ddarparu gwybodaeth ynglŷn â darparu Rhaglen Adfywio’r Rhyl, y trefniadau 

Llywodraethu a sut mae’r gwaith yn cyfrannu tuag at Flaenoriaethau 

Corfforaethol y Cyngor. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1. Bod y Pwyllgor yn ystyried cynnwys yr adroddiad, a rhoi arsylwadau ar y materion 

a adroddir ynddo. 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1. Mae Adfywio’r Rhyl wedi bod yn flaenoriaeth gan y Cyngor (a Llywodraeth 

Cymru) ers nifer o flynyddoedd oherwydd y lefelau o amddifadedd yn y Dref, 

mae’r 2 ward mwyaf difreintiedig yng Nghymru wedi eu lleoli yng Ngorllewin y 

Rhyl o fewn ac o amgylch Canol y Dref. O ganlyniad bu llawer iawn o fuddsoddiad 

mewn adfywio yn y Rhyl, a gefnogwyd gan arian grant sylweddol, sydd wedi 
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arwain at lawer o waith da yn cael ei gwblhau. Yn fwy diweddar ar hyd y 

Promenâd gan gynnwys adeilad y theatr wedi’i ailwampio a bwyty 1891, SC2 

gyda pharc dŵr newydd a chynnig hamdden, Premier Inn a Travelodge a dau 

fwyty teulu newydd. Roedd buddsoddiad a sicrhawyd ar gyfer cynllun Tai 

Gorllewin y Rhyl wedi arwain at ddymchwel Tai Amlfeddiannaeth gwag, o 

ansawdd gwael sydd wedi eu disodli gyda llety fforddiadwy, deiliadaeth gymysg, 

o ansawdd.  

4.2. Mae cam presennol gweithgaredd Adfywio yn adeiladu ar sylfeini a osodwyd dros 

y blynyddoedd blaenorol gyda chanolbwynt ar Adfywio Canol y Dref.  I gydnabod 

yr heriau oedd yn wynebu Canol y Dref, cafodd proses uwchgynllunio ei gynnal, 

gan gydweithio gydag ystod o bobl a phartneriaid i ddatblygu gweledigaeth. 

Cafodd Gweledigaeth Canol y Dref ei fabwysiadu gan y Cabinet ym mis Medi 

2019.  Gellir gweld y ddogfen Weledigaeth yn Atodiad 1.  

4.3. Mae’r Weledigaeth yn ‘ddogfen uwchgynllun’ tymor hir sydd wedi bod drwy 

ymgynghoriad helaeth a dylid ei ystyried fel sail ar gyfer adfywio canol y dref ar 

gyfer y dyfodol rhagweladwy. Bwriedir iddo gael ei ddefnyddio fel pwynt cyfeirio 

cyson ar gyfer y dyfodol i’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau, datblygwyr a 

buddsoddwyr yn ogystal.  

4.4. Roedd mabwysiadu Gweledigaeth Canol y Dref yn annog adolygiad o sut mae’r 

Cyngor yn trefnu ei hun o ran rheoli ei rôl ar gyfer adfywio’r Rhyl. O ganlyniad, 

mae Grŵp Gweithredol Adfywio’r Rhyl (a sefydlwyd yn 2016) bellach wedi’i 

adsefydlu fel Bwrdd Rhaglen Adfywio’r Rhyl gyda threfniadau llywodraethu 

newydd wedi eu cytuno ym mis Gorffennaf 2020.  

4.5. Mae’r Bwrdd Rhaglen yn gyfrifol am oruchwylio cyfraniad y Cyngor at gyflawni 

Gweledigaeth Canol y Dref gyda rheoli unrhyw brosiectau adfywio o dan 

arweiniad y Cyngor yn y dref. Tra bod canolbwynt y Bwrdd yn bennaf ar 

weithgareddau o fewn Canol y Dref, bydd prosiectau adfywio eraill ar draws y 

Dref yn parhau fel bo’r angen.  

4.6. Mae Uwch-Swyddog Cyfrifol (USC) y Rhaglen yn cadeirio’r Bwrdd, y 

Cyfarwyddwr Corfforaethol Economi a’r Parth Cyhoeddus. Bydd yr USC yn cael 

ei gefnogi gan Reolwr Rhaglen. 
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4.7. Gan gymryd arweiniad o Weledigaeth Canol y Dref, mae canolbwynt y Bwrdd 

Rhaglen wedi’i rannu yn 5 brif Ffrwd Gwaith, pob un gyda’i “Swyddog Arweiniol’ 

ei hun i oruchwylio darpariaeth prosiectau sy’n gwneud y ffrydiau gwaith fel a 

ganlyn: 

 Manwerthu a Masnachol: Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a 

Gwasanaethau Cefn Gwlad  

 Yr Amgylchedd: Pennaeth Priffyrdd a Gwasanaethau Amgylcheddol  

 Adeiladau'r Frenhines: Swyddog Arweiniol - Rheoli Asedau Strategol  

 Preswyl: Rheolwr Rhaglen - Datblygu Tai  

 Priffyrdd a Mynediad: Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch ar y Ffyrdd  

4.8. Mae Atodiad 2 yn cynnwys Portffolio presennol Adfywio’r Rhyl sy’n cynnwys 

gwaith y Bwrdd Rhaglen a’i rhyngddibyniaethau ar un dudalen. Mae Atodiad 3 yn 

cynnwys cofrestr prosiect Rhaglen yn dangos statws mwyaf diweddar y 

prosiectau hyn ar Verto. 

4.9. Mae Aelodau’r Bwrdd hefyd yn cynnwys Pennaeth Cyfathrebu, Cwsmeriaid a 

Marchnata, y Rheolwr Tîm Cynllunio Strategol sy’n gweithredu fel cyswllt rhwng 

y Bwrdd Adfywio a’r Bwrdd Datblygu Cymunedol. Mae cynrychiolydd o’r adran 

Gyllid yn mynychu i roi diweddariad ar y sefyllfa ariannol a chyllido’r prosiectau o 

fewn y Rhaglen. Mae cynrychiolaeth o Is-Adran Adfywio Llywodraeth Cymru 

hefyd, gan sicrhau cysylltiadau da gyda strwythurau llywodraeth, cyfleoedd cyllid 

sy’n codi a’r blaenoriaethau cenedlaethol.  

4.10. Gan gydnabod y bydd angen cysylltiad rhwng gweithgaredd Adfywio corfforol a 

gweithgareddau ehangach y Cyngor (a’i bartneriaid) ar gyfer mynd i’r afael â 

materion cymdeithasol a threchu tlodi, bydd cysylltiadau agos yn cael eu cynnal 

rhwng y Bwrdd Adfywio a Bwrdd Datblygu Cymunedol y Rhyl. Bydd yna 

fframwaith rheoli perfformiad a rennir rhwng y Byrddau ac mae gwaith ar y gweill 

i sefydlu gweledigaeth a rennir ar draws y ddau Fwrdd.  

4.11. Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn sicrhau bod y Cynghorydd Hugh Evans, Aelod 

Arweiniol adfywio y Rhyl yn derbyn y wybodaeth ddiweddaraf ar waith y Bwrdd. 

Yn ogystal, bydd diweddariadau ar y Rhaglen yn cael eu darparu i Grŵp Ardal 

Aelodau y Rhyl, Grŵp Cyfeirio y Rhyl a Chyngor Tref y Rhyl fel bo’r angen. 

Awgrymir bod gwaith y Bwrdd Rhaglen yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Craffu 

Tudalen 19



 
 

Cymunedau yn flynyddol fel rhan o drefniadau rheoli perfformiad. Bydd hyn yn 

chwarae rôl allweddol i ddarparu sicrwydd i’r Cyngor ar ddarparu’r Rhaglen hon. 

4.12. Mae Swyddog Marchnata a Chyfathrebu wedi’i benodi i weithio ar y Rhaglen 2.5 

diwrnod yr wythnos. Mae Cynllun Cyfathrebu Rhaglen wedi’i ddatblygu a bydd y 

Swyddog yn gweithio gyda Rheolwyr Prosiect yn ystod cam Achos Busnes drwy 

gyflawni Prosiect i reoli monitro a gwerthuso cyfathrebu ac ymgysylltu. 

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

5.1. Bydd y prosiectau a gyflawnwyd drwy Raglen Adfywio y Rhyl yn gwneud 

cyfraniadau i flaenoriaethau corfforaethol 2017-2022 gan gynnwys: 

 Datblygu tai canol tref newydd a dargedwyd at bobl iau; 

 Gwneud ailddefnydd masnachol a phreswyl o le gwag; 

 Cynnig cefnogaeth i greu amgylchedd deniadol yng nghanol y dref sy’n 

annog llewyrch economaidd; 

 Gwella cysylltiadau rhwng preswylwyr a chanol y dref, siopau a 

gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth; 

 Datblygu canol tref fel lle y mae pobl ifanc eisiau byw a gweithio ynddo; 

 Galluogi pobl leol i gynllunio a siapio dyfodol canol eu tref 

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

6.1. Nid oes yna gyllideb ymroddedig i’r Rhaglen Adfywio cyffredinol. Mae cyllid yn 

cael ei ddyrannu ar gyfer prosiectau o fewn y Rhaglen, yn bennaf yn defnyddio 

cyllid allanol, mae cyllidebau prosiect yn cael eu rheoli ar y lefel prosiect. Yn 

ogystal â’r cyllid cyhoeddus y bydd y Bwrdd Rhaglen yn gallu cael mynediad iddo 

i gyflawni’r prosiectau allweddol, mae’n bwysig bod y Bwrdd yn gweithio gyda’i 

bartneriaid sector cyhoeddus i fwyhau eu cyfleoedd buddsoddiad yn y dref.  

6.2. Bydd cymeradwyaeth ffurfiol penderfyniadau gwariant yn parhau o fewn 

dirprwyaeth a phrosesau, gan gynnwys y gofyniad i holl gynigion gwariant cyfalaf 

gael eu hystyried gan y Grŵp Buddsoddi Strategol (GBS). Byddai rhannu’r 

prosiectau gyda’r Bwrdd Adfywio yn ystod camau cynnar yn rhoi hyder 

ychwanegol i’r Grŵp Buddsoddi Strategol. 
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7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

7.1. Mae’r adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ac nid yw’n ceisio penderfyniad ac felly 

nid yw’n destun Asesiad o’r Effaith ar Les. Roedd dogfen Gweledigaeth y Rhyl 

sy’n arwain gwaith y Rhaglen Adfywio yn destun Asesiad o’r Effaith ar Les ym 

mis Gorffennaf 2019.  Bydd prosiectau unigol o fewn y Rhaglen angen Asesiad 

o’r Effaith ar Les.   

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

8.1. Roedd adroddiad i’r Tîm Gweithredol Corfforaethol (TGC) ym mis Mehefin 2019 

ac i’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) ym mis Gorffennaf 2019 yn cynnig 

trefniadau llywodraethu rhwng Bwrdd Datblygu Cymunedol y Rhyl ac Adfywio y 

Rhyl.  

8.2. Roedd dyheadau a syniadau hirdymor a fanylwyd yn Uwchgynllun a 

Gweledigaeth Canol Tref y Rhyl wedi eu cymeradwyo gan y Cabinet ym mis Medi 

2019, gan gynnwys y dull llywodraethu a darparu arfaethedig. Mae’r Weledigaeth 

Canol y Dref ei hun yn ganlyniad ymdrech gydweithredol rhwng pobl o 

gefndiroedd cyhoeddus, preifat a chymuned, cynhaliwyd rhaglen ymgysylltu fesul 

cam rhwng Chwefror 2018 ac Ebrill 2019.  Roedd hyn yn cynnwys y Grŵp Ardal 

Aelodau, Grŵp Cyfeirio y Rhyl a Chanol Tref y Rhyl.  

8.3. Bydd gweithredu Cynllun Cyfathrebu’r Rhaglen yn datblygu ymwybyddiaeth 

cymuned eang o’r gwaith parhaus ar draws y Rhaglen. Bydd prosiectau unigol 

angen rheoli ac ymgysylltu gyda rhanddeiliaid yn uniongyrchol.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1. Fel y nodir uchod ni cheir goblygiadau ariannol uniongyrchol yn sgil yr adroddiad 

hwn. Fodd bynnag, fel y cydnabyddir yn Adran 6, mae’n bwysig pwysleisio bod 

penderfyniadau gwariant yn parhau o fewn dirprwyaethau a phrosesau 

presennol, gan gynnwys y gofyniad i holl gynigion gwariant cyfalaf gael eu 

hystyried gan y Grŵp Buddsoddi Strategol a’u cyfeirio i’r Cabinet pan fydd angen. 
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10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

10.1. Nid yw’n berthnasol gan fod yr adroddiad hwn yn rhoi diweddariad ac nid yw’n 

gofyn am benderfyniad.   

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1. Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol (2000). 

11.2. Mae Adran 7.3 o Gyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall y Pwyllgor Craffu 

Cymunedau graffu ar ddarpariaeth a datblygiadau gwasanaeth sy’n 

canolbwyntio ar faes, tra bod Adran 7.4.1 yn amlinellu pwerau Craffu mewn 

perthynas â datblygu ac adolygu polisi.  
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Canol Tref y Rhyl 
Gweledigaeth

ATODIAD 1
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Cyflwyniad

Daw'r weledigaeth o ymdrech gydweithredol rhwng pobl o gefndiroedd 
cyhoeddus, preifat a chymunedol sydd â gwir ddiddordeb mewn creu 
dyfodol gwell i'r Rhyl. Mae'n seiliedig ar y materion a amlygwyd gan 
bobl leol ac awgrymiadau, atebion a syniadau llawer mwy. 

Mae'r broses o ddatblygu'r weledigaeth wedi cydlynu ac egluro pwrpas i 
ymdrechion i gefnogi dyfodol tymor hir mwy disglair i'r dref, a bwriedir i'r 
ddogfen ei hun gael ei defnyddio fel pwynt cyfeirio cyson ar gyfer y rhai sy'n 
gwneud penderfyniadau, datblygwyr a buddsoddwyr a fydd yn cyflymu'r 
broses adfywio yn y dref.  Mae'n anfon neges glir i drigolion a'r byd ehangach 
bod Canol Tref y Rhyl yn newid – ac yn parhau i newid – er gwell.

Dylid nodi bod y ddogfen weledigaeth hon yn cwmpasu ystod o wahanol 
brosiectau a syniadau ar wahanol gamau datblygu. Mae'n cyfeirio at sawl 
prosiect sydd naill ai wedi'i gwblhau neu eisoes ar y gweill, ochr yn ochr â 
syniadau uchelgeisiol a fydd yn destun ymgynghoriad pellach a datblygiad 
manwl. Mae'r brasluniau wedi'u tynnu â llaw at ddibenion eglurhaol yn unig. 
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Tref glan môr modern, 
nodedig, sy’n diwallu 

anghenion ei chymuned, ac 
yn rhoi rheswm i bobl o’r Rhyl 

a thu hwnt ymweld â hi. 

Datganiad o Weledigaeth
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Meysydd 
Ffocws 
Allweddol 

Tir y Cyhoedd 
Mae ymddangosiad yr amgylchedd 
yn allweddol i sut mae pobl yn teimlo 
am le. Ar hyn o bryd, mae Canol Tref 
y Rhyl yn dioddef o dir y cyhoedd 
gwael. Mae hyn yn bennaf oherwydd 
diffyg gwyrddni, blaenau siopau wedi 
dirywio ac adeiladau wedi'u hesgeuluso, 
dodrefn stryd o ansawdd gwael ac 
arwyddion gyda llawer o annibendod 
ac arddulliau nad ydynt yn gweddu. 

Ein nod yw creu lle atyniadol, diogel a chroesawgar, 
lle mae pobl eisiau treulio mwy o amser. Rydyn ni 
am greu lle i drigolion fod yn falch ohono. Er mwyn 
cyflawni hyn, ein nod yw cyflawni’r canlynol:

• Tir y cyhoedd cydgysylltiedig gydag agwedd 
gyson a syml tuag at arwynebau stryd a 
phalmentydd, dodrefn stryd ac arwyddion

• Cael gwared ar annibendod stryd

• Mwy o blanhigion a gwyrddni i roi 
diddordeb drwy’r flwyddyn

• Mannau agored newydd ac ail-fodelu mannau 
sy’n bodoli eisoes, gan eu cysylltu i’r môr 

• Celf gyhoeddus eiconig 

• Gwella blaen adeiladau

• Cynllun goleuo ar gyfer adeiladau 
a nodweddion allweddol

• Rhaglen reoli a chynnal a chadw 
gadarn ar gyfer tir y cyhoedd

Mae gweledigaeth lwyddiannus yn gofyn 
am ymagwedd gyfannol, gan lunio ar ystod 
eang o destunau, yn gyffyrddadwy ac 
anghyffyrddadwy. Gan gofio hyn, mae pum 
maes wedi’u nodi fel ysgogwyr allweddol 
ar gyfer adfywio'r dref yn y dyfodol. 

Yn dilyn crynodeb byr o'r sefyllfa 
bresennol a'r dyheadau dilynol ar gyfer 
pob un o'r meysydd pwnc, mae'r ddogfen 
weledigaeth yn dechrau dod â phob un o'r 
pump 'edefyn' hyn at ei gilydd ac yn nodi 
sut olwg fydd ar y dyfodol.

Mynediad a Symudiadau
Mae ein profiad o fynd i ganol dref a 
mynd o’i chwmpas yn chwarae rhan 
fawr yn ein parodrwydd i’w defnyddio. 
Mae’r rhan fwyaf o bobl bellach yn 
mynd i'r Rhyl ar yr A55 a'r A525, gan 
ddod i mewn i ganol y dref o’r de dros 
y llinell reilffordd, cyn mynd drwy 
gyfres o gyffyrdd â goleuadau traffig. 
Nid yw'r system draffig bresennol 
yn ymdopi'n dda â hyn gan iddi gael 
ei hadeiladu i ddarparu ar gyfer llif 
traffig trwm o'r dwyrain i'r gorllewin, 
ar adeg pan oedd Ffordd Arfordirol 
yr A548 yn brif fynediad i'r Rhyl.

Mae'r system un ffordd gymharol gymhleth 
yn gwneud llwybrau i barcio ac i lan y môr 
yn gylchedig. Mae ymwelwyr yn aml yn 
cwyno am y diffyg arwyddion clir. I fynd i’r 
afael â hyn, rydym am wneud y canlynol:

• Nodi trefniadau gwell ar gyfer llif traffig 
cyffredinol i gael mynediad at ganol y dref

• Ystyried agor o leiaf rhywfaint o’r Stryd 
Fawr i draffig sy'n symud tua'r gogledd

• Gwella cysylltedd i gerddwyr a beicwyr 
rhwng glan y môr a chanol y dref

• Ailgynllunio'r ardal o briffordd yn llwyr 
rhwng canol y dref a glan y môr, gan 
symleiddio'r cynllun presennol ac ailddyrannu 
gofod y ffordd i gerddwyr a beicwyr

• Gwella arwyddion cyfeiriadol a darpariaeth 
o ran parcio o amgylch canol y dref 
yn dilyn newidiadau i lif traffig
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Manwerthu a Masnachol 
Mae Canol Tref y Rhyl, fel llawer eraill 
ar draws y DU, wedi gweld ei stryd 
fawr yn dirywio dros y 15 mlynedd 
diwethaf. Mae pwysau ar gyllidebau 
cartrefi, newidiadau i arferion gwariant 
defnyddwyr a chystadleuaeth o leoedd 
eraill wedi lleihau nifer y bobl sy'n 
defnyddio canol y dref, gan ei gwneud 
hi'n anoddach i fusnesau oroesi.

Nid dyma lle’r ydyn ni am fod. Rydyn ni eisiau 
dod â chynnydd sylweddol i nifer yr ymwelwyr 
â chanol y dref drwy wneud y canlynol:

• Cryfhau canol y drefn gyda brandiau 
sy’n gweddu i’r Rhyl newydd

• Cefnogi caffis a siopau coffi annibynnol, bwytai 
teuluol a chynigion bwyd stryd o ansawdd

• Annog bariau o ansawdd da (gydag 
ymddygiad da) a cherddoriaeth fyw

• Datblygu amrywiaeth ehangach o 
weithgareddau hamdden poblogaidd

• Gwella nifer y swyddi sy’n talu’n well 
sydd i’w cynnig yng nghanol y dref

• Creu mannau newydd, modern i bobl 
sefydlu a datblygu busnes ynddyn nhw

Bydd yr holl bethau hyn yn helpu i ddod ag ystod 
eang o gwsmeriaid yn ôl, gydag incymau gwario 
uwch a mwy o wario.

Preswyl
Dylai canol trefi llwyddiannus gynnwys 
cymysgedd o wahanol ddefnyddiau sy'n 
helpu i greu bywyd a gweithgaredd 
o'r bore i'r nos. Nid yn unig y mae 
hyn yn helpu i greu lle amrywiol a 
bywiog i fyw ynddo, ond mae hefyd 
yn cyfrannu at well canfyddiadau 
o ran diogelwch. Mae datblygiad 
preswyl yng nghanol trefi yn rhan 
hanfodol o greu'r gymysgedd gywir. 

Ein nod yw troi Canol Tref y Rhyl yn rhywle lle 
mae mwy o bobl eisiau byw drwy ddarparu 
dewis o gartrefi o ansawdd. Rydym am 
wneud hyn drwy ddefnyddio gofod gwag 
neu drwy wneud defnydd gwell o ofod canol 
y dref sydd eisoes yno. Rydyn ni eisiau: 

• Creu amgylchedd sy’n galluogi ac yn 
annog buddsoddiad sector preifat 

• Codi ansawdd addasiadau preswyl drwy 
sefydlu mannau modern a chyfoes

• Annog y defnydd o loriau uwch 
gwag at ddibenion preswyl

• Annog ansawdd dyluniad uwch 
drwy hyrwyddo creadigrwydd

• Gwella cymeriad ac ansawdd canol y dref 
i godi gwerthoedd eiddo hirdymor

• Annog ailddatblygiad ar safleoedd addas yng 
nghanol y dref at ddefnydd preswyl newydd.

Codi Safonau
Mae gwaith cynnal a chadw a glendid 
canol ein trefi yn dylanwadu'n gryf ar 
ganfyddiadau pobl ohonynt fel lleoedd 
i fyw, ymweld â nhw, siopa a buddsoddi. 

Mae sicrhau bod adeiladau, strydoedd a mannau 
agored yng nghanol y dref yn cael eu cynnal a'u 
cadw'n dda a'u gofalu amdanynt yn rhan hanfodol 
o'r weledigaeth hirdymor ar gyfer y Rhyl. Er mwyn 
cyflawni hyn byddwn yn gwneud y canlynol:

• Ymgysylltu â busnesau a pherchnogion eiddo 
er mwyn iddyn nhw ddeall eu cyfrifoldebau 
cyfreithiol a gwella golwg eu hadeiladau

• Cymryd agwedd gadarn at orfodi yng nghanol 
y dref. Ni fyddwn yn oedi cyn defnyddio 
amrywiaeth o bwerau cyfreithiol i sicrhau bod 
eiddo'n cael ei gynnal a’i gadw i lefel dderbyniol

• Sicrhau bod ein dull gorfodi yn 
gydlynol, yn gyson ac yn dryloyw

• Gweithio’n agos gydag Ardal Gwella 
Busnes y Rhyl i wella a chynnal a 
chadw glanweithdra canol y dref
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Mae'r tudalennau canlynol 
yn rhoi dadansoddiad byr o'r 
prif faterion sy'n wynebu’r 
Rhyl, ac yna crynodeb o 
asedau mwyaf y dref. 

Problemau
fwyaf

4
Y
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Mae tarmac eang The Parade a rhes 
tameidiog o atyniadau hamdden ar hyd y 
glannau yn torri canol y dref a'i thraeth.

Mae’r dref wedi 
anghofio am y 
traeth!

Helo,
Dwi dal yma!

1 2  
Tref â dwy 
hanner
Yn fras, mae'r dref wedi'i rhannu'n ardaloedd llai 
cyfoethog i'r gorllewin a'r rhai ag incwm uwch i'r dwyrain. 
Mae llawer o bobl leol sydd ag arian i'w wario yn tueddu i 
osgoi canol y dref a mynd i rywle arall.
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Dirywiad mewn 
manwerthu

3

Mae nifer o fanwerthwyr 
cenedlaethol mwy wedi gadael y 
dref, gan adael nifer cynyddol o 
siopau preswyl ac adeiladau gwag ar 
ôl. Mae tanfuddsoddi hirdymor wedi 
gwanhau'r cynnig siopa a chyflwr 
nifer o adeiladau masnachol.

Mae'r Rhyl 
wedi colli ei 
hunaniaeth

4

Unwaith yn dref glan môr Fictoraidd osgeiddig 
ac yn gyrchfan glan môr ffyniannus ym Mhrydain, 
mae cwymp y Rhyl o'i hanterth 'bwced a rhaw' 
wedi bod yn ddramatig. Mae dirywiad twristiaeth 
dros y ddau ddegawd diwethaf wedi taro’r Rhyl yn 
galed. Fodd bynnag, mae'r dref bellach yn wynebu 
trobwynt cyffrous yn ei datblygiad wrth iddi 
geisio dileu canfyddiadau negyddol ac ailddiffinio 
ei hun fel tref lan môr wych unwaith eto. 
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Ased mwyaf

4
Y
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Y 
traeth 

1

Gwnaethpwyd y llun hwn gan David Cox ym 1854. Er ei fod dros 
150 mlwydd oed, mae'n amlwg taw'r Rhyl ydyw o hyd. Mae’r 
milltiroedd o draethau tywodlyd euraidd a’r awyr pelydrol; 
a'r man agored helaeth a glan y môr yn dal i fod yno. 

Patrwm 
Stryd Trefol

2

Yn wahanol i lawer o drefi ledled y wlad, 
mae patrwm stryd hanesyddol y Rhyl yn 
parhau i fod yn gyfan. Fe'i cynlluniwyd 
i bobl fyw ynddi, a chanlyniad hyn yw 
gwead trefol cryno, hygyrch a hawdd 
ei ddeall, gyda golygfeydd trawiadol 
tuag at y môr ac i'r bryniau y tu hwnt.
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IT

H
 G

ER
DDED 5 M

UNUD
Hygyrchedd
3

O'r orsaf i'r môr mewn pum 
munud, mae’r Rhyl yn dref 
y gellir cerdded drwyddi 
draw lle nad oes angen car 
arnoch i fynd o gwmpas.
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1awr

1awr

2awr

2awr

Cysylltedd
4

Dinbych

Prestatyn

Prestatyn

Llandudno

Bae Colwyn

Caer

Lerpwl

Manceinion

LlandudnoRhuddlan

Parc Cenedlaethol 
Eryri

Mae'r Rhyl wedi ei chysylltu'n 
wych gyda chludiant cyhoeddus a'r 
rhwydwaith o ffyrdd amgylchynol.  
Mae ganddi hefyd gysylltedd 
beicio rhagorol ac mae'n rhan o 
lwybr Beicio Cenedlaethol 5 ar 
hyd arfordir Gogledd Cymru. Lerpwl

AHNE Bryniau Clwyd

AHNE Bryniau 
Clwyd

Manceinion
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3awr

3awr

4awr

4awr

5awr

5awr

Llundain

Ynys Môn
Parc Cenedlaethol 

Eryri

BriminghamT
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Meddai’r 
gymuned...

Darparu ar gyfer 
y gymuned 
ac ystyried 

ymwelwyr hefyd

Mae pobl a busnesau 
yn disgwyl i ganol y 

dref gael canolbwynt 
manwerthu

Annog y gymuned a 
busnesau i fod yn fwy 

uchelgeisiol 

Roedd canlyniadau proses 
helaeth ymgysylltu â'r cyhoedd 
yn ffurfio'r man cychwyn ar 
gyfer y ddogfen weledigaeth 
hon. Canolbwyntiodd cam 
cyntaf yr ymgysylltiad ar 
ddeall canfyddiadau pobl o 
ganol y dref a'u dyheadau ar 
gyfer ei dyfodol. Y negeseuon 
allweddol gan y gymuned oedd:
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Gwella edrychiad 
canol y dref er 
mwyn gwella’r 

ffordd y mae pobl 
yn meddwl ac yn 
teimlo amdano

Gwella 
canfyddiadau'r 
Rhyl i bobl leol 
ac ymwelwyr 

Rhoi 
rheswm 

i bobl 
ymweld â’r 

Rhyl

Cael y pethau 
bychain yn iawn 
– mae toiledau, 

parcio ac arwyddion 
yn bwysig 

Mae'r weledigaeth yn cwmpasu ystod o wahanol 
brosiectau a syniadau sy'n ymateb i'r dyheadau 
cymunedol hyn. Mae'n cyfeirio at sawl prosiect 
sydd naill ai wedi'i gwblhau neu eisoes ar y gweill, 
ochr yn ochr â syniadau uchelgeisiol a fydd yn 
destun ymgynghoriad pellach yn ystod datblygiad 
manwl. Mae'r wybodaeth isod yn esbonio'r 
gwahanol gamau datblygu prosiect a gellir ei 
defnyddio fel allwedd trwy weddill y ddogfen.

Presennol

Cwblhawyd

Ymroddedig

Uchelgeisiol

Mannau presennol a llefydd y mae'r 
weledigaeth yn ceisio mynd i’r afael â nhw.

Prosiectau y cwblhawyd yn ddiweddar y mae’r 
weledigaeth yn bwriadu adeiladu arnynt

Prosiectau arfaethedig sy'n rhan o'r ffordd 
trwy'r broses ddylunio a chynllunio ac a 
fydd yn destun ymgynghoriad pellach.

Syniadau yn unig ar y cam hwn. Yn amodol 
ar ystyriaeth ddylunio bellach, caffael 
prosiect, cyllid, cynllunio ac ymgynghori.
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Crynodeb o'r Buddsoddiad 
yn y Rhyl hyd yn hyn
Er gwaethaf yr heriau, mae egin o adferiad 
i'w gweld ar draws canol tref y Rhyl. Mae 
prosiectau mawr diweddar wedi denu mwy na 
£65 miliwn mewn buddsoddiad, gan gynnwys:

• Pont y Ddraig newydd a gwelliannau i’r Harbwr

• Tai newydd a pharc cymunedol Gerddi Heulwen

• Premier Inn, Cookhouse a Thafarn newydd

• Adnewyddu Theatr y Pafiliwn a chreu Bwyty 1891

• Travelodge a Thafarn Marstons newydd

• Parc Dŵr SC2 newydd sbon

Gyda ffocws ar ddarparu gwell profiad i drigolion 
ac ymwelwyr, mae'r datblygiadau mwy hyn wedi 
bod yn gadarnhaol ac wedi bod yn llwyddiannus 
yn y farchnad. Nid dim ond y pethau mawr sy’n 
gadarnhaol. Mae busnesau bach newydd wedi agor 
i ymuno â'r rhai sydd eisoes yn cynnig cynhyrchion a 
gwasanaeth cwsmeriaid gwych; mae datblygiadau 
gofod swyddfa bach newydd yn llenwi; ac mae 
darparwyr gweithgareddau ar lan y traeth yn 
buddsoddi ac yn tyfu i ddarparu ar gyfer galw 
cynyddol gan bobl leol a thwristiaid fel ei gilydd.

Prosiectau wedi’u Cwblhau
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Peilot Byw Cyfoes a 
Manwerthu Annibynnol
Mae'r prosiect yn cynnwys prynu tair uned 
fanwerthu wag gyda ffryntiadau'r Stryd Fawr i 
greu lleoedd manwerthu newydd ffres ar lefel y 
llawr gwaelod i fodloni gofynion manwerthwyr 
annibynnol sy'n tyfu. Bydd y lloriau uchaf yn cael 
eu trosi i ddarparu fflatiau cyfoes, gan ddefnyddio 
arwynebedd llawr gwag i ddarparu cartrefi mawr 
eu hangen a chynyddu nifer y bobl sy'n byw 
ac yn gwario arian yng nghanol y dref.  Mae'r 
prosiect hefyd yn cynnwys prynu'r ystafelloedd 
ocsiwn ar draws y ffordd yn St Helen's Place i 
greu lle parcio pwrpasol i bobl yn y fflatiau, a 
fydd yn eu gwneud yn gynnig mwy deniadol.

Canolfan dechnoleg 
Nod y prosiect hwn yw ailddatblygu’r adeilad 
lled-ddiffaith ‘Costigans’ gyferbyn â’r Orsaf 
Drenau a dod ag ef yn ôl i ddefnydd cynhyrchiol. 
Bydd yn darparu llety busnes modern, o ansawdd 
uchel a hyblyg wedi'i wasanaethu gan fand eang 
cyflym iawn a fydd yn addas ar gyfer cenhedlaeth 
newydd o fusnesau bach, gan eu hannog i sefydlu 
a defnyddio canol y dref fel eu man sefydlog. Ein 
dyhead yw creu canolbwynt “cydweithredu” prysur 
i entrepreneuriaid yn y sector digidol a fydd yn creu 
mwy o swyddi o ansawdd gwell yng nghanol y dref.

Prosiectau Ymrwymedig

Mae nifer o brosiectau cyffrous yng 
nghanol tref y Rhyl yr ymrwymwyd 
iddynt yn ddiweddar ac sydd ar 
wahanol gamau dilyniant.
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Adeiladau'r Frenhines
Mae adeiladau Marchnad y Frenhines a hen safle 
Gwesty Savoy wedi'u nodi fel prosiect catalydd 
allweddol wrth adfywio canol tref y Rhyl. Mae'r 
cynigion yn cynnwys marchnad gyfoes yng nghanol 
y safle ynghyd â chymysgedd o allfeydd manwerthu 
a bwyd o ansawdd uchel, swyddfeydd, fflatiau a 
mannau agored wedi'u cysgodi rhag y tywydd. Bydd 
y datblygiad newydd yn gweithredu fel cysylltydd 
allweddol, yn rhoi gwell hygyrchedd a symudiad 
rhwng glan y môr a chanol y dref.  Bydd hefyd yn 
dod â mwy o ymwelwyr i gefnogi busnesau lleol.

Swydda’r Post Fictoriaidd

Mae’r prosiect yn rhan o gynllun ehangach I 
ailddatblygu'r hen Swyddfa Bost hyll ar gornel Stryd 
y Dŵr a Ffordd Wellington. Yn ogystal â darparu 
maes parcio arhosiad byr newydd i wella hygyrchedd 
canol y dref, mae'r cynllun hefyd yn cynnwys 
adnewyddu adeilad gwreiddiol Swyddfa'r Post 
Fictoraidd i ddarparu uned fanwerthu ddeniadol ar 
y llawr gwaelod a swyddfa fodern a man cyfarfod ar 
y lloriau uchaf. Bydd Cyngor y Dref yn cymryd rhan 
o'r lle hwn, gan ddod â'i wasanaethau i ganol y dref 
a gwella ymwelwyr a bywiogrwydd canol y dref.

TUDALEN 25Y STORI HYD YMA | YMRODDEDIG
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Mae'r tudalennau canlynol yn disgrifio 
8 syniad mawr i helpu i lunio dyfodol 
Canol Tref y Rhyl. Maen nhw’n seiliedig 
ar y Meysydd Ffocws Allweddol, y 4 
Problem Fwyaf a'r 4 Ased Mwyaf y 
gwnaethom siarad â mwy na 2,500 o 
bobl leol amdanyn nhw dros gyfnod o 
12 mis yn 2018-19. Pan wnaethom ni ail-
rannu’r 8 syniad mawr ar ddechrau 2019, 
roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn!

Diolch i bob un a gymerodd ran yn 
y gwaith o lunio’r syniadau ac i’r 
rhai sy’n parhau i gymryd rhan yn y 
gwaith o'u gwneud nhw'n realiti.

Yn ogystal â’r 8 syniad mawr sy’n ffurfio 
sail i’r weledigaeth, rydym yn cydnabod 
bod y pethau bach yn bwysig hefyd. Er 
nad ydynt wedi'u cwmpasu'n benodol yn 
yr 8 syniad mawr, rhoddir ystyriaeth i'r 
canlynol wrth i'r Weledigaeth fynd ymlaen:   

• Lleoliad llefydd parcio ar gyfer 
trigolion ac ymwelwyr

• Toiledau

• Darpariaeth / hygyrchedd ar gyfer pobl 
anabl, gan gynnwys llefydd parcio

• Arwyddion yn y dref ac o'i hamgylch 

• Darpariaeth chwarae i blant, 
pobl ifanc a theuluoedd

• Cyfleusterau cymunedol yn 
benodol ar gyfer yr henoed 

• Goleuadau stryd 

• Biniau/Ailgylchu 

• Glanhau'r strydoedd a'r broblem gyda gwylanod 
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AILUNO’R traeth 
a chanol y dref 

Creu canol tref brysurach 
DRWY GYDOL Y DYDD a 
GYDA’R NOS

Trawsnewid Adeiladau’r 
Frenhines yn GYRCHFAN 

BYWIOG A PHRYSUR 

Ehangu’r cynnig 
HAMDDEN presennol ac 
ARALLGYFEIRIO’R DEWIS o 
ran manwerthu a bwyd

Creu MANNAU 
DINESIG I FOD YN 
FALCH OHONYNT 

Creu MANNAU 
GWYCH I DREULIO 
AMSER YNDDYNT, 

beth bynnag fo’r 
tywydd

Creu cyfleoedd i’r 
GYMUNED LEOL siapio 

eu tref a BOD YN 
UCHELGEISIOL 

Gwneud canol y dref yn 
LE I BOBL LEOL; daw y 

twristiaid i’w canlyn 

8  
SYNIAD

8

1

2

3

4

7

6

5
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Yr Egwyddorion 
Glan Y Môr

Ymestyn y Stryd Fawr yr holl ffordd i'r traeth

Y posibilrwydd i gynnwys tirnod neu 
nodwedd cyrchfan newydd ar y traeth 

Tynnu’r bont gerdded bresennol i lawr i 
agor cysylltiadau gweledol â’r traeth 

Ailgynllunio'r gylchfan a Rhodfa'r Dwyrain a’r 
Gorllewin i wella cysylltedd cerddwyr i'r traeth 

Clirio The Parade

Cynnwys croesfannau cwrteisi yn 
rheolaidd i wella ac annog symudiad 
cerddwyr rhwng cyrchfannau glan y môr 
(e.e. SC2) a gweddill canol y dref 

Lledaenu’r pafin o flaen Adeiladau’r Frenhines 
er mwyn annog i bobl ddod allan i’r stryd, 
gan greu amgylchedd bywiog a phrysur

Defnyddio’r arena digwyddiadau! Annog 
digwyddiadau cymunedol a mwy o 
ddefnydd o'r ased presennol hwn.

1
Ailuno’r traeth a 
chanol y dref 

2

Y traeth yw un o asedau gorau’r Rhyl. 
Bydd gwella’r berthynas rhwng y 
traeth a chanol y dref yn hanfodol ar 
gyfer llwyddiant y dref yn y dyfodol.

Tirnod
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QM Stryd Faw
r

Stryd y Frenhines

Rhodfa’r G
orlle

win

Rhodfa’r D
wyrain 

Ymestyn y Stryd Fawr at y 
Traeth 

Cyrchfan / tirnod ar y Traeth

Tynnu pont i gerddwyr ac 
ail-ddylunio’r gylchfan

Ail-ddylunio Rhodfa'r 
Gorllewin/Dwyrain

Gofod Gorlifo Adeiladau'r 
Frenhines

Adnewyddu Maes Parcio

Parc Dŵr SC2

Arena Ddigwyddiadau

Cysylltiad i’r gorsafoedd

TUDALEN 31Y CYFLE | SYNIAD UN

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd

1

1

1

2

3

4

4

5

2

3

4

5

7

6

6

7

8

8

9

9

2Cyrchfan Traeth

Ailuno’r traeth a 
chanol y dref 

T
udalen 47



Ehangu’r cynnig 
hamdden presennol ac 
arallgyfeirio’r dewis o 
ran manwerthu a bwyd 

2

Mae gan y Rhyl nifer o atyniadau 
hamdden eisoes, gan gynnwys 
parc dŵr SC2 newydd, sydd ar y 
trywydd iawn i ddenu 200,000+ o 
ymwelwyr ychwanegol i'r dref bob 
blwyddyn. Dylid ehangu ar y cynnig 
hamdden i greu ystod ehangach 
o weithgareddau hamdden 
poblogaidd ar gyfer pob oedran. 

Bydd cynnig manwerthu a bwyd o 
ansawdd (defnyddio cynnyrch lleol 
gwych Gogledd Cymru!) gyda siopau 
a chaffis annibynnol, bwytai teuluol, 
bwyd stryd, tafarndai o ansawdd 
a cherddoriaeth fyw oll yn helpu 
i wneud canol y dref yn gyrchfan 
cynhwysol a chroesawgar i bawb, ac 
hefyd yn creu swyddi i bobl leol.

6Marchnadoedd Altrincham

4Porth Altrincham
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Ehangu’r cynnig 
hamdden presennol ac 
arallgyfeirio’r dewis o 
ran manwerthu a bwyd 

TUDALEN 33

Parc Dŵr SC2

Syrffio Barcud 

Gweithgareddau’r Traeth

Cysylltedd Beicio

Siopau / bwyd / diod 
newydd 
Adeiladau’r Frenhines / 
Stryd Sussex

Siopau annibynnol newydd 
Byw Cyfoes a Siopau 
Annibynnol

1

2

3

4

5

5

6

6

4

3

2

1

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd

Y CYFLE | SYNIAD DAU

5Altrincham Town Centre
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365
Bydd cyflwyno cymysgedd iach o 
ddefnyddiau ochr yn ochr â'r cynnig 
manwerthu a masnachol, gan gynnwys 
swyddfeydd, lle i gydweithio a 
datblygiad preswyl o ansawdd uchel yn 
helpu i sicrhau bod pobl ar y strydoedd 
drwy gydol y dydd ac ar bob adeg o’r 
flwyddyn. Bydd hyn yn cyfrannu at 
nifer fwy o ymwelwyr i fasnachwyr 
lleol ac amgylchedd diogelach i bawb. 
Bydd hefyd yn helpu i wella nifer y 
swyddi o ansawdd da yng nghanol 
y dref, gan drawsnewid y Rhyl yn le 
bywiog a phrysur drwy’r flwyddyn. 

Creu Canol Tref 
brysurach drwy 
gydol y dydd a 
gyda’r nos

Gofod Marchnad o ddydd i nos

XXXXX

3
Preswyl uwchben manwerthu

Gofod Cydweithio

Gofod Swyddfa

Preswyl uwchben manwerthu 1 1

2 4

5

T
udalen 50



TUDALEN 35

Preswyl uwchben manwerthu Hen 
siopau “Granite" a “NEXT”

Canolfan dechnoleg Gofod cyd-
weithio a Siop Goffi Costigans

Posibilrwydd o wella Canolfan y 
Rhosyn Gwyn yn y dyfodol 

Posibilrwydd o gael gofod 
swyddfa a bwyd a diod Adeiladau'r 
Frenhines

Siop newydd a gofod swyddfa Hen 
adeilad Swyddfa'r Post

Siambrau Clwyd Ystafelloedd 
cyfarfod a chanolfan gynadledda

1

2

3

4 

5 

6 

6 

3

1

1

2

4 

5 

Creu Canol Tref 
brysurach drwy gydol 
y dydd a gyda’r nos

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd
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Creu mannau dinesig i 
fod yn falch ohonynt 
Mae’r Rhyl yn haeddu mannau 
cyhoeddus hardd ac ymarferol 
y mae pobl am ymweld a nhw a 
lle gall y bobl leol fod yn falch 
ohonynt. Mae'r weledigaeth yn 
rhoi pwyslais ar Sgwâr Neuadd y 
Dref a'r Stryd Fawr fel cyrchfannau 
allweddol yng nghanol y dref.  

4

1

1

Goose Green, Altrincham

2Fishergate, Preston

11 Ardal Cadeirlan BlackburnArdal Cadeirlan Blackburn
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Sgwâr Neuadd y Dref

Stryd Fawr

Gwelliannau bioamrywiaeth 
cyffredinol

1

1

2

2

Creu mannau dinesig i 
fod yn falch ohonynt 

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd
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T
udalen 53



Creu canolbwynt – uwchganolbwynt newydd 
ar gyfer y dref yn y lle cywir

Tacluso’r sgwâr; creu rhywbeth tebyg i lwyfan 
sy’n amlygu pensaernïaeth neuadd y dref

Ymestyn ‘carped’ y sgwâr at ffasadau’r 
adeiladau cyfagos – ystyried y gofod mewn 
modd cyfannol 

Ei wneud yn adnabyddadwy a hygyrch i bawb 
– “beth am gwrdd yn Neuadd y Dref?” 

Creu amgylchedd deniadol a diogel i aros / 
cwrdd / ymgynnull 

Rhoi'r flaenoriaeth i gerddwyr – ystyried 
llif cerddwyr a llwybrau answyddogol (yn 
arbennig Heol Y Frenhines a Stryd y Farchnad)

Creu gofod hyblyg – lle gellir cynnal 
digwyddiadau dinesig a phethau eraill 

Goleuo Neuadd y Dref – rhoi presenoldeb 
iddo bob amser dydd/nos

Urbanus Kirchplatzen -  
goleuadau sensitif

Urbanus Kirchplatzen

SGWÂR NEUADD Y DREF

Yr Egwyddorion
Sgwâr Neuadd y Dref

4

Sgwâr Neuadd y Dref ddylai fod yn 
galon i’r dref; lle hardd, adnabyddadwy 
a hygyrch sy'n dathlu pensaernïaeth 
neuadd y dref ac yn denu pobl i mewn.

6
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1

2

3

4

5

6

Arwyneb newydd i ddarparu 
‘carped’ o amgylch Neuadd 
y Dref

Gofod hyblyg ar gyfer 
digwyddiadau cymunedol

Seddi

Coed presennol

Maes parcio arfaethedig

Goleuadau i Neuadd y Dref

TUDALEN 39 

Cadeirlan Blackburn

Altmarkt - palet deunyddiau 
syml ond hardd

1

1

5

2

4

3

6

1

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd
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Y STRYD FAWR 

Yr Egwyddorion
Y Stryd Fawr

4

Ail-gysylltu â’r traeth 

Tacluso

Gwneud y strydoedd yn fwy gwyrdd – 
cyflwyno coed stryd lle y bo’n bosibl 

Archwilio’r posibilrwydd o ail-gyflwyno 
traffig unffordd tuag at glan y môr

Ystyried creu stryd gytbwys gyda 
cherbytffordd gul, palmantau llydan a 
chroesfannau cwrteisi bob hyn a hyn

Annog siopau a chaffis i ddod allan i’r stryd 
gan greu amgylchedd bywiog a phrysur 

Darparu mannau parcio ar y stryd a mannau 
llwytho 

Palet deunyddiau syml ac o ansawdd uchel 

Cyflwyno datblygiad preswyl o safon uchel 
uwchben unedau manwerthu

Y Stryd Fawr yw un o'r cysylltwyr 
allweddol rhwng canol y dref a'r traeth, 
ond ar hyn o bryd mae'r berthynas 
hon wedi’i thorri yn lle mae’r Stryd 
Fawr yn cwrdd â The Parade. Bydd 
ailgynllunio'r croestoriad allweddol 
hwn, ynghyd â gwelliannau i'r strydlun 
presennol yn trawsnewid y stryd fawr 
yn gyrchfan brysur i ymfalchïo ynddo.

Preswyl uwchben manwerthu

Uchod: Fishergate, Preston - mae ffordd gul gul, 
palmentydd llydan a chroesfannau cwrteisi yn creu 
amgylchedd dymunol, cyfeillgar i gerddwyr

42 5 6
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Ymestyn y Stryd Fawr at y 
Traeth 

Traffig unffordd tuag at lan 
y môr

Palmentydd llydan i annog 
gofod manwerthu ar y stryd

Preswyl uwchben 
manwerthu

Mannau croesi rheolaidd

Parcio integredig ar y stryd

Cyflwyno elfennau gwyrdd

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

7

TUDALEN 41

Integreiddio ffasadau gwyrdd

Plannwyr a seddi

Celf Stryd

Lle gollwng

7

7

3

Y CYFLE | SYNIAD PEDWAR
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Boed law neu hindda, mae angen lleoedd 
deniadol a chysgodol ar y Rhyl i bobl 
dreulio amser ynddynt. Byddai gwella 
strydoedd cysgodol y dwyrain i’r gorllewin, 
creu iardiau newydd deniadol a lleoedd 
dan do clyd yn annog pobl i aros yng 
nghanol y dref, hyd yn oed yng nghanol 
tywydd gwaethaf Prydain Fawr! 

5
Creu mannau gwych i dreulio amser 
ynddynt, beth bynnag fo’r tywydd

Yr Egwyddorion 
Sussex Street, Cornel Heol Y Frenhines a Stryd y Farchnad

Tacluso

Llwybr blaenoriaeth i gerddwyr gydag 
arwyneb cyson o ffasâd i ffasâd 

Llwybr unffordd i gerbydau gwasanaeth 

Manteisio ar yr amgylchedd cysgodol 
(y ffasâd sy’n wynebu tua’r de yn y 
farchnad) – cyflwyno coed ac annog 
pobl i aros a threulio amser yma

Annog pobl sy’n defnyddio Adeiladau’r 
Frenhines a’r cyffiniau i ddod allan ar y stryd

Cynnal stondinau dros dro / 
marchnadoedd stryd ac ati

Potensial ar gyfer golau catena i 
greu amgylchedd nos deniadol 

Creu pwynt nodol allweddol ar 
groesffordd Stryd Sussex a Stryd y 
Frenhines – cerbytffordd gul a phalmant 
llydan i greu gofod ar y pedwar cornel 

Defnyddio goleuadau i amlygu’r 
pedair cornel siamffrog
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Cornel Stryd Sussex a Stryd 
y Frenhines 

Gwelliannau i Stryd y 
Farchnad

Iardiau Adeiladau’r 
Frenhines

1

1 1

2

3

3

2

Creu mannau gwych 
i dreulio amser 
ynddynt, beth 
bynnag fo’r tywydd

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd
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CORNEL STRYD SUSSEX A 
STRYD Y FRENHINES

Manylion ar gorneli a seddi tu 
allan ar y stryd

Marchnad y Frenhines

Stryd Fawr

Stryd y Frenhines

Parhad posibl o 
Stryd Sussex i Stryd 
yr Eglwys fel rhan o 
welliannau posibl i 
Ganolfan y Rhosyn 
Gwyn yn y dyfodol

5

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Coed stryd

Seddi

Digwyddiadau dros dro / 
marchnadoedd stryd

Palmentydd llydan i annog 
gofod manwerthu ar y stryd

Goleuo’r pedair cornel

Coed a seddi i greu  
strydlun deniadol

Gofod gorlifo

5

4

1 2

4
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IARD ADEILADAU’R 
FRENHINES

Iard werdd 

Plannu coed

Gofod gorlifo i’r Farchnad

Toi solar posibl ar adeiladau 
newydd

Waliau gwyrdd a chelf stryd

Seddi

Mynediad i Stryd Sussex

Mynediad i Stryd y Frenhines

1
1

22

33

4

4

5

5

6

6

7
7

Celf Stryd a gwyrddu fertigol

Mannau lloches

TUDALEN  45
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Mae Adeiladau'r Frenhines yn brosiect 
catalydd allweddol wrth adfywio canol 
y dref. Ar hyn o bryd, mae'r cynigion 
yn cynnwys marchnad gyfoes yng 
nghanol y safle ynghyd â chymysgedd 
o allfeydd manwerthu a bwyd o 
ansawdd uchel, swyddfeydd, fflatiau 
ac iard agored. Bydd y datblygiad 
newydd yn denu mwy o ymwelwyr 
i ganol y dref ac yn gweithredu fel 
cysylltydd allweddol, gan roi gwell 
hygyrchedd a symudiad rhwng glan y 
môr a chanol y dref. Mae’r prosiect yn 
amodol ar gymeradwyaeth cynllunio 
ac ymgynghoriad cyhoeddus pellach.

6
Trawsnewid Adeiladau’r 
Frenhines yn ased 
cymunedol bywiog 
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Trawsnewid 
Adeiladau'r 
Frenhines yn ased 
cymunedol bywiog
Dyluniadau Cysyniad

Y CYFLE | SYNIAD CHWECH
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Canolbwyntio ar y gymuned leol i ddechrau. 
Pobl leol yw anadl einioes canol trefi ac mae 
cyfle gwych i'w hail-ymgysylltu i dreulio 
amser ac arian yng nghanol y dref trwy 
ddarparu'r cynnig cywir.  Bydd canol tref 
sy’n darparu ar gyfer y bobl leol yn cael ei 
defnyddio drwy’r flwyddyn, a daw ymwelwyr 
o bell ac agos i'w canlyn yn fuan iawn.

7
Ei wneud yn gyrchfan i bobl leol... 
daw’r twristiaid i’w canlyn 

7

3

Parc Poced Bridgefield Street, 
Stockport
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5

1a

1a

1b

2

3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

10

9

7

7

7

7
6

2

1b

8

11

4

Gorsaf Drenau

Gorsaf Fysiau

Adeiladau'r Frenhines

Gweithgareddau ar y traeth 
O ddigwyddiadau i gerdded 
cŵn

Cysylltedd beicio  
Cysylltiad i'r Ganolfan Feicio / 
Caffi'r Harbwr

Syrffio barcud

Parc Dŵr SC2

Gwyliau/digwyddiadau 
Arena Ddigwyddiadau

Theatr y Pafiliwn

Siopau Annibynnol 
Hen siopau “Granite" a “NEXT”

Premier Inn

Travelodge

Llyfrgell

Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd

Y CYFLE | SYNIAD SAITH
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Mae hyn yn bwysig iawn i ni.  Mae'n ymwneud â 
sut y caiff y Weledigaeth ei darparu a gan bwy.

Grymuso pobl a busnesau lleol i gymryd perchnogaeth 
o ganol eu tref yw un o'r ffyrdd gorau i sicrhau parch, 
gwytnwch a hunaniaeth mewn tref. Trwy ddarparu 
cyfleoedd i'r gymuned leol siapio canol tref y Rhyl, y 
gobaith yw y bydd ymdeimlad o falchder a phwrpas 
yn dod i'r amlwg, gan gyfrannu at wneud canol y dref 
yn fwy croesawgar ac, yn ei dro, denu buddsoddiad, 
twristiaid a siopwyr. Credwn y bydd presenoldeb 
yr Ardal Gwella Busnes a Swyddfeydd Cyngor y 
Dref yng nghanol y dref, ynghyd â gwelededd y 
Ganolfan Dechnoleg wrth yr orsaf yn helpu i godi 
dyheadau a chyflawni camau gweithredu lleol sy'n 
dechrau trawsnewid canfyddiadau pobl o'r lle.

8
Creu cyfleoedd i’r gymuned 
leol siapio canol eu tref 
a bod yn uchelgeisiol 
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Canolfan dechnoleg  
Gofod cyd-weithio a Siop Goffi 
Costigans

Digwyddiadau Cymunedol

Ymfalchïo yn adeiladau canol y 
dref

Swyddfeydd Cyngor y Dref

Celf Stryd
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2

2

2

2

2

2

3

4
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Presennol Ymroddedig UchelgeisiolCwblhawyd

Y CYFLE | SYNIAD WYTH
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Ynys Môn

Eryri

Y Cyfle 
Ehangach 
Diolch i’w thirweddau anhygoel a’i 
threfi hardd, mae twristiaeth yn 
ffynnu yn ardal Gogledd Cymru. Gyda 
dinasoedd fel Caer a Lerpwl hefyd yn 
agos, mae’r Rhyl mewn sefyllfa dda 
i fanteisio ar y straeon o lwyddiant 
hyn. Trwy ddatblygu ei henw da fel lle 
i fyw, gweithio a defnyddio fel man 
sefydlog ar gyfer cyrchu cyfleoedd 
hamdden a chyflogaeth ehangach, 
mae’r Rhyl yn dod yn ôl ar y map!
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Llandudno

Caer

Lerpwl 

Y Rhyl

AHNE Bryniau Clwyd  
a Dyffryn Dyfrdwy
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Y Camau Nesaf 

Er mwyn symud y weledigaeth hon yn ei blaen, 
bydd y Cyngor Sir a'i bartneriaid yn parhau 
i weithio ochr yn ochr â busnesau a phobl 
leol, gan fuddsoddi amser ac adnoddau dros 
y tymor hir i sicrhau buddion i'r gymuned yn 
y Rhyl.  Y cam nesaf yw creu set fanylach o 
gynlluniau, prosiectau a pholisïau sy'n nodi ein 
dyheadau ar gyfer rhannau penodol o ganol 
y dref ac i fwrw ymlaen i’w cyflawni.  Mae'r 
dudalen gyfagos yn rhestru rhai o'r pethau 
allweddol y bydd angen i ni eu gwneud:
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• Gwneud gwaith modelu traffig pellach 
a dylunio gwaith gwella traffig

• Cynhyrchu strategaeth tir y cyhoedd a 
chanllaw i ddeunyddiau i’w defnyddio 
ar gyfer gwelliannau yn y dyfodol

• Datblygu gwelliannau tir y cyhoedd 
ar gyfer Sgwâr Neuadd y Dref, Stryd y 
Farchnad, y Stryd Fawr a Sussex Street

• Datblygu dyluniad cysyniadol i 
ailgysylltu pen y stryd fawr â'r traeth

• Defnyddio’r traeth yn well ar gyfer 
digwyddiadau a gweithgareddau 

• Darparu cynllun adfywio mawr ar 
safle Adeiladau’r Frenhines

• Creu cynllun gweithredu i 
ddatblygu’r economi gyda’r nos

• Atynu busnesau manwerthu, 
bwyd a diod newydd

• Creu mwy o le i fusnesau annibynnol 
bach ar gyfer siopau newydd 
sy'n dod â chynigion gwell

• Gwneud yn siŵr ei bod yn hawdd i feicwyr 
a cherddwyr fynd i'r dref ac o'i hamgylch 

• Creu maes parcio newydd a gwell 
yng nghanol y dref yn agos at siopau, 
gan gynnwys gwell arwyddion

• Datblygu strategaeth breswyl ar gyfer 
Canol y Dref sy'n sicrhau gwell cydbwysedd 
i'r gymysgedd o ddeiliadaethau ac yn 
helpu i roi ail-bwrpas i ofod manwerthu 
segur fel fflatiau canol tref o safon

• Gweithio gyda pherchnogion 
eiddo i wella edrychiad a hyfywedd 
economaidd eu hadeiladau

• Cynhyrchu ‘briff dylunio’ ar gyfer 
datblygwyr sy’n amlinellu gofynion 
a disgwyliadau ansawdd adeiladau 
newydd / wedi’u hadnewyddu

• Gweithio gyda pherchnogion Canolfan 
y Rhosyn Gwyn i nodi gwelliannau 
/ ailddatblygu yn y dyfodol

• Cyflwyno cynigion am arian i Lywodraeth 
Cymru a ffynonellau eraill

• Cyflwyno gofod cydweithredu ar gyfer 
mentrau newydd yn hen adeilad Costigans 
wrth ymyl yr orsaf fysiau a threnau

• Adleoli'r Cyngor Tref i ganol y dref

Am ddarganfod mwy? 
Ewch i Rhyl Vision 
https://www.denbighshire.
gov.uk/cy/preswyliwr/
cymunedau-a-byw/rhyl/
cynllun-canol-tref-y-rhyl.aspx
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Manchester Studio 
2 Back Grafton Street 
Altrincham, WA14 1DY

+44 (0)161 928 9281

London Studio 
Waterside, 
44-48 Wharf Road 
London, N1 7UX

+44 (0)207 253 5678

Liverpool Studio 
Tempest 5.3,  
12 Tithebarn Street 
Liverpool, L2 2DT

+44 (0)151 363 1230

info@planit-ie.com  
www.planit-ie.com
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Rhyl Programme Board
Programme Senior Responsible Owner: Graham Boase 

Programme Manager: Nicola Caie

Queen’s Buildings
Lead Officer: Tom Booty  

Project Manager: Russell Vaughan

Access and 
Movement

Lead Officer: Mike Jones

Retail and  
Commercial

Lead Officer: Emlyn Jones

Residential
Lead Officer: Mark Dixon

Environmental
Lead Officer: Tony Ward

Live project
- Queen’s Buildings redevelopment.

Live project
- Delivering a co-working space for new

enterprises at the former Costigans 
building

- Victorian Post Office building – relocating
the Town Council into the heart of the
town

- Town Centre Focussed Enforcement

Pipeline
- Waterfront Active Leisure Zone
- Relocation of the TIC / Museum;
- Refurbishment of Unit A (Children’s

Village)

Live project
- Edward HenryStreet:

- 3-23 Edward Henry Street
- 1 Crescent Road
- 45-47 Water Street

- West Rhyl Phase 1:
- John Street
- Emlyn Grove
- 2-16 Aquarium Street

- Contemporary Living & IndependentRetail:
- 64 High Street and 2&4 Wellington Road
- 56 High Street
- 1-3 St Helens Place

- 45-49 Bath Street
- Residential strategy for Rhyl Town Centre
- Wellington Road Community Centre
- 39-41 Queen Street
- Housing Renewals Thematic

Pipeline

- Gateway 1&2 (Feasibility):
- 131 High Street
- 123-129 High Street

- 27 - 37 West Parade(Feasibility)
- Llys Annwyl
- 50-56 West Parade
- 91-100 West Parade

Live project
- Public Realm Strategy
- Rhyl Green Infrastructure

Pipeline

- Develop and implement public realm
improvements

- Town Hall Square
- Market Street
- Sussex Street
- High Street
- Children’s Village

- Graffiti as Art

Programme Interfaces
- Working Denbighshire Strategy
- Flood defence schemes
- West Rhyl Neighbourhood Management
- Royal Alexandra Hospital
- Denbighshire Leisure Ltd (DLL)
- Local Development Plan (LDP)
- Tourism Strategy

Engagement & Consultation
• Rhyl Local Reference Group
• Community Development Board
• Rhyl MAG
• Rhyl Town Council
• Rhyl BID

Rhyl Regeneration Portfolio

Corporate Interfaces
• Council (Informal Council)
• Cabinet (Informal Cabinet)
• Scrutiny Committees
• Senior Leadership Team (SLT)
• Asset Management Group (AMG)
• Strategic Investment Group (SIG)

Funding Streams
• Welsh Government Transforming Towns
• North Wales EAB Growth Deal
• DCC Capital
• ProsperityFund
• Tourismfunding
• EU funds
• HRA
• Private Sector
• Public sector Partners

Live project
- Traffic modelling and design traffic 

improvement works;

Business Case - Stage Review

- Redesign of Central Promenade to reconnect 
the beach and High Street

Pipeline

- Highway improvement works
- On street parking review
- De-clutter the highway

Completed

- Former Post Office car park- create new
and improved town centre car parking
close to shops

APPENDIX 2
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Members of the Programme Board

Graham Boase Senior Responsible Owner

Tom Booty Lead: Queen’s Buildings

Mike Jones Lead: Access and Movement

Emlyn Jones Lead: Retail and Commercial

Mark Dixon Lead: Residential

Tony Ward Lead: Environment

Nicola Caie Programme Manager

Invitees to Programme Board meetings

Nicola Kneale Community Development Board link

Richard Humphreys Finance

Liz Grieve Communications

Carole Weller Welsh Government
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Delivery 
Confidence Trend Project Name Project Executive Project Manager

M
ile

st
on

e

C
os

t

N
C

 B
en

ef
its

C
as

h 
B

en
ef

its

R
is

k

Same Queen's Buildings Tom Booty Russell Vaughan

Better Former Post Office car park Graham Boase Mark Dixon

Same Traffic Modelling & Design Traffic Improvement Works Emlyn Jones Mike Jones

Access and Movement Workstream

07/08/2020

Rhyl Regeneration Programme as at 08/01/2021

An initial option for the remodelling of the traffic system in Rhyl was developed which involved de-pedestrianising the High Street. This option was modelled within the Rhyl Transport Model 
successfully - with significant journey time savings being forecast between Vale Road Bridge. A halving of existing journey times during peak periods was predicted. However, following stakeholder 
engagement, there was signficant opposition from the business community in particular. 

At the request of some stakeholders a variation of the first option was tested within the Transport Model. This involved retaining the High Street as pedestrianised, but changing the southerly section of 
the High Street from one way to two way flow and then reversing the flow on Church Street and the northerly section of Bath Street. Although this option appeared feasible at first glance, the modelling 
forecast that this change would cause severe congestion problems.

It has therefore been decided to pause work on the potential changes to the traffic system for now and instead to focus on the Central Promenade project to reconnect the beach with the town centre. 
This is also because there was also potentially an overlap and some conflict between the two projects anyway. We are also carrying out some work to look at another of the highways and access 
projects contained within the Rhyl TC Masterplan which is to improve active travel links around the town - particularly between the coastal cycleway (NCN5) and the rail and bus stations.

Queens Buildings Workstream

R
ep

or
t D

at
e

08/01/2020

The delivery confidence status for Phase 1 is yellow (experiencing obstacles) at this stage due to awaiting the decision on the final award of funding from Welsh Government, this is expected by 15th 
January 2021. Demolition contractor has been appointed and starting on site w/c 25th January. Planning consent will be submitted w/c 11th January.

03/08/2020
Delivery confidence has increased during the reporting period because;

specialist contractors were able to return to site to commission electrical equipment; and

this enabled the car park to be opened for use.

Appendix  3
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Same Deliver a co-working space for new enterprises at the former 
Costigans building

Emlyn Jones Nicola Caie

Better Victorian Post Office building Graham Boase Mark Dixon

Same Rhyl Town Centre Focussed Enforcement Emlyn Jones Paul Mead

Retail and Commercial Workstream

04/01/2021

04/09/2020

Delivery confidence has increased during the reporting period because;

the Town Council's Risk Sub Committee has endorsed the proposals.

There has not been any adverse on the delivery of the project arising from the pandemic so far because it is still at the design stage.

05/01/2021

Capital works have completed on the internal refurbishment and the prospective tenants are in Lease negotiations with Estates, a press release has been prepared in advance of the lease being 
signed off and joint comms being planned with Welsh Governtment to align with their Transforming Towns campaign. 

The project officer leading on this has now left the Authority. Work on the project has been taken up by the DM team. The Compliance Officer undertook a comprehensive site visit in Jan 2020 and is 
now corresponding further with owners who have had notices served upon them and failed to comply. Further audit work has been undertaken in the Town Centre during the lockdown period. The 
service is now developing a new JD for a new project officer role to move the project into a phase 2. This is linked to WG town centre focussed funding and is hoped a role can be set up in the coming 
months. Covid has made it difficult to progress the project. Report being taken to CET to seek more resources for this project and wider compliance. This project is an additional layer of intervention to 
the on-going acquisition and/or refurbishment of prominent town centre properties by DCC. As mentioned above the project is looking to move into a phase 2 with further WG support. A new project 
officer role will be developed through this regime and will hopefully be operational in the coming months.
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Better Edward Henry Street & West Rhyl Phase 1 David Lorey Mark Dixon

Same Rhyl Town Centre Gateway Schemes 1 and 2 (123-129 High 
Street and 129-131 High Street)

Emlyn Jones Gareth Roberts

Better Housing Renewals Theme Project Emlyn Jones Gareth Roberts

Residential Workstream

Delivery confidence has improved because;

the Planning application for the redevelopment of 3-23 Edward Henry Street has been submitted by consultants acting on behalf of Clwyd Alyn Housing; and

the conversion of Marine Villa in Crescent Road into three apartments for over 55s for Clwyd Alyn Housing has been completed.

05/11/2020

05/11/2020

The project is experiencing obstacles due to the tenders received exceeding the clients budget.

05/11/2020

Despite facing a number of obstacles due to Covid, the project is due to complete shortly with only snagging items remaining. 
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Better 2-16 Aquarium Street David Lorey Mark Dixon

Better 45-49 Bath Street David Lorey Mark Dixon

Better Contemporary Living & Independent Retail (64 High Street, 
2&4 Wellington Road, 1-3 St Helens Place, 56 High Street)

David Lorey Mark Dixon

Better 39-41 Queen Street David Lorey Mark Dixon

Same Rhyl Public Realm Strategy Emlyn Jones Angela Loftus

05/11/2020

29/09/2020

Work progressing and linked to work on Town Centre Masterplan vision. However workload on other priorities has impacted progress. Funding has been secured to enable consultancy support to 
assist in completing the strategy. Consultants commissioned to develop Rhyl Public Realm Design Guide and due to complete work by 31st March 2021. 

05/11/2020

The process to procure a contractor to undertake the conversion of the properties purchased from Welsh Government in Aquarium Street into eight family homes is expected to commence next month.

05/11/2020

Work to remove asbsetos from the former Houses in Multiple Occupation in Bath Street which were purchased in March has been completed. This will enable progress to be made with the surveys 
required to develop a design for their renovation

05/11/2020

A Planning application for the renovation of the former Granite and Next stores in Rhyl High Street and the conversion of the upper storeys to provide apartments has been submitted.

Environment Workstream

An opportunity arose to receive Welsh Government Targeted Regeneration Investment grant towards the cost of developing the design for the renovation of the former Goldilocks salon at 39-41 
Queen Street which would provide a ground floor commercial/retail unit and apartments on the upper storeys. The  application which has been submitted to Wrexham County Borough Council which is 
the lead authority for this particular regional funding allocation has received conditional endorsement from the regional officer group.

Manually updated:
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 21 Ionawr 2021 

Aelod/Swyddog Arweiniol Aelod Arweiniol Gwastraff, Cludiant a’r 

Amgylchedd / Pennaeth Cynllunio, 

Gwarchod y Cyhoedd a Chefn Gwlad  

Awdur yr adroddiad Rheolwr Traffig, Parcio a Diogelwch 

Ffyrdd 

Teitl System Dariffau Meysydd Parcio a 

Chynlluniau Parcio i Breswylwyr 

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

1.1 Mae’r adroddiad yn archwilio system dariffau meysydd parcio bresennol y Cyngor 

a'r polisi cynlluniau parcio i breswylwyr. 

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

2.1  Ystyried a yw’r system dariffau meysydd parcio bresennol a’r Polisi Cynlluniau 

Parcio i Breswylwyr yn ddigon hyblyg i fodloni gofynion holl ardaloedd y Sir. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 Fod y Pwyllgor yn: 

3.1 ystyried ac yn cynnig sylwadau ar gynnwys yr adroddiad; 

3.2 ystyried ac, os yw hynny’n briodol, argymell bwrw ymlaen â phroject peilot yn 

Llangollen lle bydd tariffau meysydd parcio’n amrywio o faes parcio i faes parcio 

yn y dref ar y sail, lle bo hynny'n bosibl, na ddylai fod colled net yn yr incwm o holl 
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feysydd parcio canol tref Llangollen. Gweler paragraffau 4.3.4 a 4.3.5 am ragor o 

fanylion; ac yn 

3.3 cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad Effaith ar Les (Atodiad 

C) fel rhan o’i ystyriaethau. 

4. Manylion am yr Adroddiad 

4.1 Tariffau meysydd parcio cyfredol 

4.1.1 Cynyddwyd y tariffau ym meysydd parcio talu ac arddangos y Cyngor yn Ebrill 

2016. Ar y pryd, dirprwywyd y gwaith o osod tariffau’r meysydd parcio i Bennaeth 

Gwasanaethau Priffyrdd a'r Amgylchedd.  Mae’r cyfrifoldeb hwn bellach wedi’i 

ddirprwyo i Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn 

Gwlad. 

4.1.2 Gwnaed y penderfyniad i godi’r tariffau yn 2016 yn dilyn trafodaethau blaenorol 

yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Craffu Cymunedau yn Ionawr a Gorffennaf 2015. Un 

o’r egwyddorion a drafodwyd yn y cyfarfodydd hynny oedd a ddylid gweithredu 

gwahanol dariffau mewn gwahanol drefi i adlewyrchu cyflenwad a galw gwahanol, 

ac i fodloni amcanion rheoli traffig a pharcio trefi penodol.  Fodd bynnag, ar sail y 

drafodaeth a gafwyd, penderfynwyd cadw system dariffau unffurf ar draws y Sir.  

Mae’r system dariffau yn cynnwys tri thariff safonol: un i feysydd parcio arhosiad 

byr, un i feysydd parcio arhosiad hir, ac un i feysydd parcio traethau. Er enghraifft, 

yr un tariff sydd mewn grym yn yr holl feysydd parcio arhosiad hir ar draws y Sir. 

Mae’r tariffau cyfredol yn ôl y math o faes parcio i’w gweld yn Atodiad A. 

4.1.3 Cytunwyd hefyd y gellid amrywio’r tariffau yn lleol pe bai ar gyngor tref, er 

enghraifft, eisiau sybsideiddio taliadau parcio maes parcio, neu grŵp o feysydd 

parcio, penodol.  Mae hyn wedi bod yn digwydd yn achos dau faes parcio ym 

Mhrestatyn ers sawl blwyddyn. 
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4.2 Polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr Cyfredol 

4.2.1 Mae Polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr y Sir yn nodi’r meini prawf ar gyfer 

sefydlu cynlluniau parcio i breswylwyr. Mae hyn yn cynnwys y meini prawf o ran yr 

isafswm o gartrefi sydd eu hangen i fod yn rhan o gynllun er mwyn iddo fod yn 

ariannol hyfyw, a'r gyfran o breswylwyr stryd sydd angen bod o blaid y cynllun er 

mwyn iddo gael ei ystyried.  Mae copi o’r polisi cyfredol yn Atodiad B. 

4.2.2 Mae cynlluniau parcio i breswylwyr yn galluogi preswylwyr stryd benodol i dalu 

£25.54 am hawlen fydd yn para blwyddyn ac y gellir ei hadnewyddu’n flynyddol. 

Mae’r hawlenni hyn yn caniatáu i breswylwyr barcio mewn unrhyw fae sydd ar gael 

ar y stryd honno.  Heblaw am ychydig enghreifftiau lle mae dwy stryd wedi’u 

cyfuno mewn un cynllun, mae’r rhan fwyaf o’r cynlluniau’n cynnwys un stryd yn 

unig.  Mewn geiriau eraill, ni all deiliad hawlen preswylydd ddefnyddio’u hawlen i 

barcio mewn unrhyw stryd arall lle mae cynllun parcio’n bodoli.  Nid yw hyn yn 

broblem yn y rhan fwyaf o achosion gan fod preswylwyr yn gyffredinol am barcio 

mor agos â phosibl at eu cartref. 

4.2.3 Ystyrir cyflwyno cynlluniau parcio i breswylwyr mewn ardaloedd lle na all y 

preswylwyr barcio oddi ar y stryd a lle mae galw mawr am lefydd parcio ar y stryd.  

Enghraifft nodweddiadol o’r sefyllfa hon fyddai stryd o dai teras yn agos at ganol 

tref. 

4.3 Yr achos dros newid ein system dariffau meysydd parcio 

4.3.1 Mae pob un o’n canol trefi’n unigryw yn nhermau’r hyn sydd ganddynt i’w gynnig o 

safbwynt manwerthu, atyniadau, a nifer a lleoliadau gofodau parcio.  Golyga hyn 

na fyddai un dull unffurf yn addas i bob man o angenrheidrwydd.  

4.3.2 Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn datblygu cynllun sylweddol yn Llangollen a fydd yn 

cynnwys gwneud rhai newidiadau arwyddocaol i'r drefn rheoli traffig a pharcio yng 

nghanol y dref.  Yn achos y prosiect hwn, byddai’n fuddiol defnyddio tariffau 

ansafonol er mwyn gwneud parcio mewn lleoliad canolog yn ddrutach nag ydyw ar 

hyn o bryd, a gwneud parcio mewn maes parcio ar gyrion y dref yn rhatach nag 

ydyw ar hyn o bryd. Gallai gwneud hyn arwain at nifer o fuddion, megis lleihau 

tagfeydd traffig yng nghanol y dref, a chynyddu faint o ofodau fyddai ar gael ar 

gyfer parcio am gyfnodau byr mewn lleoliadau canolog. 
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4.3.3 Mae incwm meysydd parcio'n bwysig oherwydd nid yn unig mae’n talu am gynnal 

a chadw’r meysydd parcio, ond mae hefyd yn ariannu gweithgarwch cysylltiedig 

megis cynlluniau diogelwch ffyrdd, staff hebryngwyr croesfannau ysgolion, a 

chynnal a chadw a gweithredu goleuadau traffig. Awgrymir felly, petai’r polisi’n 

cael ei newid er mwyn caniatáu amrywio’r tariffau’n lleol, y byddai’n rhaid seilio 

hyn ar y rhagdybiaeth y byddai incwm meysydd parcio pob tref yn unigol yn aros 

yn gyson.  Er enghraifft, yn achos Llangollen, byddai’r tariffau uwch mewn un 

maes parcio yn traws-sybsideiddio’r maes parcio arall lle byddai’r tariffau’n cael eu 

gostwng. Awgrymir y byddai angen strategaeth tref-gyfan wrth osod y prisiau, ac y 

dylid ystyried cyd-destun ehangach rheoli traffig a pharcio’r dref honno wrth wneud 

hynny. 

4.3.4 Er mwyn archwilio sut mae hyn yn gweithio’n ymarferol cyn newid y polisi cyfan, 

argymhellir gweithredu prosiect peilot yn Llangollen er mwyn archwilio effaith 

amrywio tariffau meysydd parcio mewn un dref.  Gwneid hyn ar sail y rhagdybiaeth 

y byddai incwm meysydd parcio Llangollen yn aros mor gyson â phosibl. 

4.3.5 Mae dyddiad dechrau’r project peilot yn debygol o fod yn hwyr ym mlwyddyn 

ariannol 2021-22 er mwyn cyd-daro â chyflwyno’r project traffig a pharcio sydd 

wrthi’n cael ei ddatblygu ar gyfer Heol y Castell a'r strydoedd cyfagos.  Awgrymir 

monitro effaith y newidiadau am gyfnod o 12 mis ar ôl ei weithredu, a dylid adrodd 

yn ôl arnynt i gyfarfod o’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar ddyddiad a bennir yn y 

dyfodol.  

4.4 Yr achos dros newid y Polisi Parcio i Breswylwyr 

4.4.1 Nid yw’r Polisi Parcio i Breswylwyr presennol yn atal creu ardaloedd parcio mwy i 

breswylwyr sy’n cynnwys sawl stryd.  Ond yr hyn sy'n digwydd fel arfer yw bod 

cynlluniau'n cael eu cyflwyno mewn stryd unigol am y rheswm syml fod ceisiadau i 

greu cynlluniau parcio i breswylwyr yn cael eu gwneud gan nifer fechan o 

unigolion ar stryd benodol, gan arwain at arolygu barn holl breswylwyr y stryd 

honno i ganfod faint o alw sydd am gynllun parcio i breswylwyr. 

4.4.2 Awgrymir felly nad oes angen diwygio’r polisi Cynlluniau Parcio i Breswylwyr 

cyfredol gan fod y polisi fel ag y mae yn caniatáu creu cynlluniau mwy, aml-stryd, 

cyn belled â bod cefnogaeth gan breswylwyr, aelodau lleol a Heddlu Gogledd 

Cymru, ynghyd â chyfiawnhad technegol. 
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5. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

5.1 Mae’n cyfrannu at y flaenoriaeth Cysylltu Cymunedau a gallai hefyd fod o fudd i’r 

economi leol os yw’n cynyddu faint o ofodau parcio arhosiad byr sydd ar gael yng 

nghanol trefi. 

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

6.1 Byddai’r amrywiad lleol arfaethedig yn y tariffau meysydd parcio cyfredol ar gyfer y 

project peilot yn Llangollen yn gynwysedig yng nghyllideb bresennol y gwasanaeth. 

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

7.1 Gellir gweld canfyddiadau’r Asesiad Effaith ar Les yn Atodiad C. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

8.1 Trafodwyd y system bresennol o osod tariffau meysydd parcio unffurf yn y Pwyllgor 

Craffu Cymunedau yn Ionawr a Gorffennaf 2015. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

9.1 Mae’r cynnig i ganiatáu mwy o hyblygrwydd yn y prisiau parcio o fewn trefi er mwyn 

lliniaru problemau gorlenwi a llif traffig yn ymddangos yn synhwyrol.  Mae’n bwysig 

nad yw effaith ariannol net unrhyw brisiau diwygiedig yn niweidiol i gyllideb y 

gwasanaeth yn gyffredinol.  Bydd angen monitro hyn yn ofalus. 

10. Pa risgiau sy’n bodoli ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i’w lleihau?  

10.1 Byddai angen i newidiadau i dariffau meysydd parcio yng nghanol tref eu hariannu eu 

hunain yn y dref honno.  Mewn geiriau eraill, petai prisiau’n cael eu gostwng mewn 

un maes parcio yna byddai’n rhaid cynyddu prisiau mewn maes parcio arall o faint 

tebyg fel bod yr effaith gyffredinol mor agos â phosibl at fod yn gost-niwtral.  Byddai 

unrhyw golledion na ellid eu hosgoi yn yr incwm cyffredinol yn cael eu hamsugno gan 

gyllideb y gwasanaeth, fel sy’n digwydd ar hyn o bryd. 
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11. Pŵer i wneud y penderfyniad 

11.1 Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.4.1 Cyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu grymoedd Craffu mewn 

perthynas ag adolygu a datblygu polisïau. 

11.3 Mae Paragraff 8.50 Atodiad 3 (Cynllun Dirprwyo i Swyddogion) yn Adran 13 

Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi fod y cyfrifoldeb dros osod prisiau parcio’n cael ei 

ddirprwyo i Bennaeth Gwasanaethau Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chefn 

Gwlad. 
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APPENDIX A – EXISTING CAR PARK TARIFF SYSTEM 

 

Short Stay Car Parks 

Parking duration Cost 

30 mins 30p 

1 hour £1.00 

3 hours £2.00 

All day £7.00 

 

Long Stay Car Parks 

Parking duration Cost 

30 mins 30p 

1 hour £1.00 

3 hours £1.50 

All day £3.50 

 

Beach Car Parks 

Parking duration Cost (Summer) Cost (Winter) 

1 hour £1.00 50p 

4 hours £3.00 £1.00 

All day £4.50 £2.00 
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Amendment of car park tariff
system to allow variation
within a single town and
implementation of larger
residents' parking schemes
Well-being Impact Assessment Report

This report summarises the likely impact of the proposal on the social, economic, environmental
and cultural well-being of Denbighshire, Wales and the world.

Assessment Number: 882

Brief description:

To consider the impact of allowing car park tariffs to be varied within a
single town rather than having uniform charges across all towns. To
consider the impact of implementing wider residents' parking schemes,
rather than schemes being limited to a single street.

Date Completed: 08/01/2021 11:47:10 Version: 1

Completed by: Mike Jones

Responsible Service: Planning & Public Protection

Localities affected by
the proposal: Whole County,

Who will be affected by
the proposal? Residents, businesses, visitors

Was this impact
assessment completed
as a group?

No

APPENDIX C
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IMPACT ASSESSMENT SUMMARY AND CONCLUSION
Before we look in detail at the contribution and impact of the proposal, it is important to consider
how the proposal is applying the sustainable development principle. This means that we must act "in
a manner which seeks to ensure that the needs of the present are met without compromising the
ability of future generations to meet their own needs."

Score for the sustainability of the approach

 ( 3 out of 4 stars ) Actual score : 21 / 30.

Implications of the score

A more detailed Wellbeing Impact Assessment will be undertaken for the pilot project proposed for
Llangollen.

Summary of impact

Well-being Goals

A prosperous Denbighshire Positive

A resilient Denbighshire Positive

A healthier Denbighshire Positive

A more equal Denbighshire Negative

A Denbighshire of cohesive communities Positive

A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh
language Neutral

A globally responsible Denbighshire Neutral

Main conclusions

Overall the potential to reduce town centre congestion, encouraging more journeys on foot and
increasing the availability of centrally-located short stay parking will potentially have significant
benefits.
The potential negative impact of making central spaces more expensive is to discriminate against
those with impaired mobility. This needs to be mitigated against by careful design to ensure there is
ample provision of free or reduced cost disabled parking in central locations, whether in on-street
bays or off-street within car parks.

Evidence to support the Well-being Impact Assessment

 We have consulted published research or guides that inform us about the likely impact of the
proposal

 We have involved an expert / consulted a group who represent those who may affected by the
proposal

 We have engaged with people who will be affected by the proposal
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THE LIKELY IMPACT ON DENBIGHSHIRE, WALES AND THE
WORLD

A prosperous Denbighshire

Overall Impact Positive

Justification for
impact

Overall the greater flexibility allows more tailored traffic and parking
management thus improving efficiency and reducing traffic congestion.

Further actions
required

Undertaking a more detailed WIA along with other public engagement
allows a more tailored solution to be developed for each town considered.

Positive impacts identified:

A low carbon society

Varying car park tariffs can encourage people to use car parks on the
periphery of a town centre i.e. by making such car parks cheaper, but
making central car parks more expensive. This encourages more walking
into the town centre from these car park, reduces the amount of traffic
entering the central area, and increases the availability of central parking
spaces thus reducing the amount of traffic going around trying to find a
space.

Quality
communications,
infrastructure and
transport

Varying tariffs within a town could reduce town centre congestion

Economic
development

Making central spaces more expensive would increase the availability of
spaces

Quality skills for the
long term N/A

Quality jobs for the
long term N/A

Childcare N/A

Negative impacts identified:

A low carbon society

Making some car parks cheaper could encourage local people to use their
car more. Increasing the availability of central parking spaces could also
encourage some people to drive into the centre if they're happy to pay
the increased costs.

Quality
communications,
infrastructure and
transport

Economic
development

Increasing the cost of central parking spaces could discourage some
people from visiting

Quality skills for the
long term N/A

Quality jobs for the
long term N/A

Childcare N/A
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A resilient Denbighshire

Overall Impact Positive

Justification for
impact

The impact of a reduction in traffic circulating searching for a parking
space

Further actions
required

Ensure directional signage complements changes to parking regime and
parking tariffs are communicated well using social media, website etc.

Positive impacts identified:

Biodiversity and the
natural environment

Biodiversity in the
built environment

Reduced town centre traffic could potentially improve local air quality
within the town centre thus benefitting urban greenery and urban wildlife

Reducing waste,
reusing and
recycling

N/A

Reduced energy/fuel
consumption Reduced fuel consumption to less traffic circulating to find a parking space

People’s awareness
of the environment
and biodiversity

N/A

Flood risk
management N/A

Negative impacts identified:

Biodiversity and the
natural environment

Biodiversity in the
built environment

Reducing waste,
reusing and
recycling

N/A

Reduced energy/fuel
consumption

People’s awareness
of the environment
and biodiversity

N/A

Flood risk
management N/A

A healthier Denbighshire

Overall Impact Positive

Justification for
impact

Slightly positive as on balance it is likely to encourage more walking trips
in particular.

Further actions
required Ensure changes are well-communicated and impact is monitored closely.
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Positive impacts identified:

A social and physical
environment that
encourage and
support health and
well-being

Cheaper tariffs in peripheral car parks can encourage more walking
journeys from these car parks to town centre

Access to good
quality, healthy food N/A

People’s emotional
and mental well-
being

N/A

Access to healthcare N/A

Participation in
leisure opportunities N/A

Negative impacts identified:

A social and physical
environment that
encourage and
support health and
well-being

Increased costs in central car parks will increase availability of spaces in
central car parks as more people choose to use cheaper peripheral car
parks, this in turn could encourage some local residents to park in central
car parks if they don't mind paying the increased costs rather than
walking from their homes.

Access to good
quality, healthy food N/A

People’s emotional
and mental well-
being

N/A

Access to healthcare N/A

Participation in
leisure opportunities N/A

A more equal Denbighshire

Overall Impact Negative

Justification for
impact

Because increasing the cost of car parks closest to the shops is likely to
disadvantage those with mobility impairments.

Further actions
required

Consideration should be given to areas of free or reduced cost disabled
parking spaces in central locations to mitigate against this.

Positive impacts identified:
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Improving the well-
being of people with
protected
characteristics. The
nine protected
characteristics are:
age; disability;
gender
reassignment;
marriage or civil
partnership;
pregnancy and
maternity; race;
religion or belief;
sex; and sexual
orientation

People who suffer
discrimination or
disadvantage

Areas with poor
economic, health or
educational
outcomes

N/A

People in poverty N/A

Negative impacts identified:

Improving the well-
being of people with
protected
characteristics. The
nine protected
characteristics are:
age; disability;
gender
reassignment;
marriage or civil
partnership;
pregnancy and
maternity; race;
religion or belief;
sex; and sexual
orientation

Charging more for centrally-located parking could disadvantage those
with impaired mobility.

People who suffer
discrimination or
disadvantage

Charging more for centrally-located parking could disadvantage those
with impaired mobility.

Areas with poor
economic, health or
educational
outcomes

N/A

People in poverty N/A

A Denbighshire of cohesive communities
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Justification for
impact Reduced traffic congestion will have positive impacts

Further actions
required

Complementary directional signage and other comms about tariff banding
to maximise benefits

Positive impacts identified:

Safe communities
and individuals N/A

Community
participation and
resilience

N/A

The attractiveness of
the area Reduced traffic congestion, less exhaust emissions from queuing vehicles

Connected
communities Improved access to town centres and short stay parking

Rural resilience N/A

Negative impacts identified:

Safe communities
and individuals N/A

Community
participation and
resilience

N/A

The attractiveness of
the area

Connected
communities

Rural resilience N/A

A Denbighshire of vibrant culture and thriving Welsh language

Overall Impact Neutral

Justification for
impact N/A

Further actions
required N/A

Positive impacts identified:

People using Welsh N/A

Promoting the Welsh
language N/A

Culture and heritage N/A

Negative impacts identified:
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People using Welsh N/A

Promoting the Welsh
language N/A

Culture and heritage N/A

A globally responsible Denbighshire

Overall Impact Neutral

Justification for
impact N/A

Further actions
required N/A

Positive impacts identified:

Local, national,
international supply
chains

N/A

Human rights N/A

Broader service
provision in the local
area or the region

N/A

Negative impacts identified:

Local, national,
international supply
chains

N/A

Human rights N/A

Broader service
provision in the local
area or the region

N/A

Tudalen 100



 

Adroddiad i’r: Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 21 Ionawr 2021 

Aelod Arweiniol / Swyddog Aelod Arweiniol Cyllid, Perfformiad ac Asedau 

Strategol / Rheolwr Contractau a Pherfformiad, Cyllid 

ac Eiddo  

Awdur yr Adroddiad Rheolwr Prosiect Contractau a Pherfformiad, Cyllid 

ac Eiddo  

Teitl Credyd Cynhwysol  

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Diweddariad ar brosesau trosi i Gredyd Cynhwysol (CC), effeithiolrwydd y trosi a 

sut mae niferoedd Credyd Cynhwysol wedi newid oherwydd COVID-19.  

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

2.1  Yn dilyn adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ym mis Mai 2019, gofynnodd y 

Pwyllgor am adroddiad cynnydd ar effaith trosi preswylwyr oedd yn derbyn budd-

daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor; effeithiolrwydd y 

mesurau a gymerwyd gan y Cyngor a’i bartneriaid er mwyn ceisio lliniaru effeithiau 

trosi preswylwyr sy’n derbyn budd-daliadau etifeddol i Gredyd Cynhwysol (gan 

gynnwys y gwersi a ddysgwyd).  

2.2  O ganlyniad mae’r Pwyllgor hefyd wedi gofyn am wybodaeth am effaith COVID-19 

ar y nifer o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol yn Sir Ddinbych.  

  

Tudalen 101

Eitem Agenda 7



 
 

3.   Beth yw’r Argymhellion? 

Ystyried cynnwys yr adroddiad, a ddarparwyd at ddibenion gwybodaeth a sicrwydd, 

ac i wneud sylwadau arno.  

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1  Cefndir  

Mae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n seiliedig ar brawf modd gan yr Adran 

Gwaith a Phensiynau, sy’n disodli’r chwe phrif fudd-dal/credyd treth.  Cafodd ei 

gyflwyno yn Sir Ddinbych o fis Ebrill 2018 ar gyfer 1) pobl sy’n hawlio budd-daliadau 

am y tro cyntaf a 2) pobl oedd eisoes yn hawlio budd-daliadau gyda newid mewn 

amgylchiadau.  Yn naturiol, cynyddodd niferoedd Credyd Cynhwysol dros amser 

rhwng Ebrill 2018 a 2020 (Atodiad 1). Sefydlwyd y Bwrdd Credyd Cynhwysol yn 

gynnar ym mis Gorffennaf 2017 i roi cymorth yn ei le i drigolion ac i reoli effeithiau ar 

wasanaethau’r Cyngor.  Mewn adroddiadau a wnaed i Craffu yn 2018 a 2019 

rhoddwyd gwybodaeth fanwl am y gwaith hwn.  

4.2 Trosi preswylwyr oedd yn derbyn budd-daliadau etifeddol  

Roedd Llywodraeth y DU wedi bod yn cynllunio trosi’r trydydd grŵp i Gredyd 

Cynhwysol h.y. pobl oedd eisoes yn hawlio budd-daliadau etifeddol heb newid 

mewn amgylchiadau.  Roeddem yn disgwyl y byddai hyn yn cychwyn yn hwyr yn 

2020 / 2021. Ar ddechrau COVID-19 gohiriodd Llywodraeth y DU y cynlluniau hyn.  

Fodd bynnag oherwydd COVID-19, bu cynnydd sylweddol yn y nifer o bobl sy’n 

hawlio Credyd Cynhwysol o’r ddau grŵp cyntaf (Atodiad 1) ac mae’r darlun o 

safbwynt Credyd Cynhwysol wedi bod yn wahanol iawn i’r hyn a ddisgwyliwyd.  Mae 

llawer iawn mwy o bobl yn hawlio, gydag anghenion amrywiol, sydd yn llwyr 

ddibynnol neu’n rhannol ddibynnol ar y system fudd-daliadau, a hynny un ai dros dro 

neu yn y tymor hir.    Mae COVID-19 wedi newid y ffocws o’r Credyd Cynhwysol i 

agenda tlodi ehangach.   
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4.3 Effeithiolrwydd mesurau’r Bwrdd Credyd Cynhwysol / gwersi a 

ddysgwyd  

Ers ei sefydlu ym mis Gorffennaf 2017 mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi 

gweithio i ddeall a lliniaru risgiau Credyd Cynhwysol ar gyfer preswylwyr a 

gwasanaethau’r Cyngor.  Roedd y Bwrdd yn cynnwys yr holl wasanaethau 

perthnasol a phartneriaid allweddol fel yr Adran Gwaith a Phensiynau a Chyngor Ar 

Bopeth Sir Ddinbych.  Bu ymgysylltu a dull gweithredu ystyrlon ar draws 

gwasanaethau a sefydliadau.  Caiff cofrestr risg gynhwysfawr ei chadw a’i 

hadolygu’n rheolaidd. Mae’r Bwrdd Credyd Cynhwysol wedi derbyn cydnabyddiaeth 

a chymeradwyaeth gan y Cyngor, y Pwyllgor Craffu a phartneriaid allweddol.  Ym 

mis Ionawr 2020 ar ôl 2 flynedd a hanner, cytunodd y Bwrdd Credyd Cynhwysol, ar 

ôl lliniaru, ei bod yn briodol i’r Bwrdd integreiddio i’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi 

ehangach, er y gellid ailalw’r Bwrdd Credyd Cynhwysol yn ôl yr angen.  Byddai hyn 

yn ein caniatáu i baratoi ar gyfer rheoli trosiant y rheiny ar fudd-daliadau etifeddol a 

chanolbwyntio ar y rhaglen dlodi ehangach.  Oherwydd COVID-19, mae’r dull hwn 

wedi bod yn amserol iawn. 

4.4 Effaith COVID-19 

Mae Atodiad 1 yn dangos effaith COVID-19 ar niferoedd sy’n hawlio Credyd 

Cynhwysol.  Er na ellid fod wedi rhagweld y niferoedd, fe fu gwaith y Bwrdd Credyd 

Cynhwysol yn werthfawr iawn.  Bu’r berthynas gref gyda'r Adran Gwaith a 

Phensiynau a CAD hefyd yn werthfawr iawn er mwyn dod i ddeall meysydd yn sydyn 

megis newid yn narpariaeth gwasanaeth ei gilydd.  Ar gyfer y preswylwyr hynny sy’n 

cael cefnogaeth cynlluniau cymorth mewn argyfwng ac nad ydynt yn gymwys ar 

gyfer Credyd Cynhwysol (bydd rhai yn gymwys ac eraill ddim), disgwylir y bydd 

cynnydd yn y nifer o bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol wrth i Lywodraeth y DU 

dynnu’r cynlluniau hynny yn ôl.  Rydym yn monitro hyn yn ofalus.  

4.5 Effaith ar wasanaethau’r Cyngor  

Gyda mesurau lliniaru mewnol wedi'i sefydlu, yr effaith amlycaf ar y Cyngor fu’r 

cyfanswm y nifer o hawliadau. Mae hyn i’w weld yn glir yn y gwasanaeth Refeniw a 

Budd-daliadau lle mae nifer o fudd-daliadau eraill ar gyfer preswylwyr yn cael eu 

gweinyddu ac mae effeithiau ar brosesau rhwng Yr Adran Gwaith a Phensiynau / 

Credyd Cynhwysol a’r Cyngor.  Gweler Atodiad 2. 
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4.6  Gostyngiadau / Ychwanegiadau Ariannol  

 Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwneud newidiadau i Gredyd Cynhwysol 

ar ddechrau’r pandemig er mwyn cefnogi pobl sy’n ei hawlio.  Ar adeg ysgrifennu’r 

adroddiad, y sefyllfa gyfredol yw:  

a. Cynnydd yn y lwfans safonol o £90 ychwanegol y mis tan 21 Ebrill  

b. Lwfans tai ychwanegol (rhentwyr preifat) tan 21 Ebrill  

c. Hunangyflogedig, ymlacio’r sylfaen isafswm incwm tan 21 Ebrill  

 Cytunodd Llywodraeth Cymru ar daliadau prydau ysgol am ddim ar gyfer gwyliau 

ysgol (hyd at y Pasg 2022) sydd yn £19.50 yr wythnos y plentyn. (Gweinyddir gan 

y Cyngor).    

 Newid wedi ei gynllunio o flaen llaw gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (nid yn 

gysylltiedig â COVID-19) o fis Gorffennaf 2020, pythefnos o Lwfans Ceisio Gwaith 

yn Seiliedig ar Incwm, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm neu 

Gymhorthdal Incwm.  Mae hyn yn ychwanegol at daliad pythefnos budd-dal tai 

sydd eisoes yn weithredol. Mae’r taliadau pythefnos hyn yn ychwanegiadau 

parhaol.  

4.7 Y camau nesaf  

Mae pandemig COVID-19 wedi ein gorfodi ni yn fwy nag erioed i edrych ar Gredyd 

Cynhwysol o fewn cyd-destun ehangach.  Rydym yn bwriadu:  

 Monitro penderfyniadau perthnasol gan Lywodraeth Cymru a’r DU ar fesurau brys 

a chynlluniau cymorth ariannol brys i ragweld effeithiau ar niferoedd sy’n hawlio 

Credyd Cynhwysol.  

 Monitro penderfyniadau ar ddyddiadau cau gostyngiadau ariannol a rhagweld yr 

effaith ariannol ar drigolion wrth i incwm ostwng.  

 Cynnal partneriaeth waith agos gyda gwasanaethau a phartneriaid allweddol 

drwy’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi, yn benodol drwy weithio gyda Sir Ddinbych 

Yn Gweithio a Digartrefedd i liniaru cymaint â phosib effeithiau penderfyniadau 

polisi ehangach yn y ddau bwynt blaenorol.  

 Gweithio gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau a’u data ynglŷn â Chredyd 

Cynhwysol i ddarparu cymorth wedi ei dargedu yn Sir Ddinbych.  
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 Monitro unrhyw gynlluniau gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i ailddechrau 

rheoli’r broses o drosi, ond does dim i ddangos fod hyn ar fin digwydd.   

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

Nid yw Credyd Cynhwysol yn benderfyniad y Cyngor.  Mae’n fudd-dal lles 

Llywodraeth y DU sy’n cael ei gyflwyno gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac felly 

nid yw wedi’i ddylunio â’n Blaenoriaethau Corfforaethol mewn golwg.  

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

Nid oes costau uniongyrchol i’r Cyngor.  Bu cynnydd sylweddol yn y niferoedd sy’n 

hawlio Credyd Cynhwysol oherwydd COVID-19. Mae’r data hwn yn ein cynorthwyo i 

ddeall y cynnydd mewn cartrefi sydd wedi gweld gostyngiad yn eu hincwm ac sydd 

ar hyn o bryd yn ddibynnol ar y system fudd-daliadau.  Mae cynnydd yn nifer y bobl 

sydd ar lai o incwm yn cynyddu’r galw am amrywiaeth eang o wasanaethau’r 

Cyngor.  Fodd bynnag mae’n bwysig gwahaniaethu bod yr effeithiau hyn ar 

wasanaethau yn codi o ganlyniad i COVID-19 yn hytrach na Chredyd Cynhwysol.  

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

Nid yw’n briodol i’r Cyngor baratoi asesiad o’r effaith ar les ar Gredyd Cynhwysol 

gan nad yw’n gynnig nac yn benderfyniad i’r Cyngor ond i Lywodraeth y DU.  
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8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 
eraill? 

 Ar 17 Mai 2018 cyflwynwyd adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar effaith 

debygol cyflwyno Credyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor a phreswylwyr, ac 

ar y cynllunio a’r paratoadau hyd hynny.   

 Cyflwyniad adroddiad cynnydd i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 9 Mai 2019 yn 

sôn am effaith Credyd Cynhwysol ar wasanaethau’r Cyngor hyd hynny, a’r effaith  

breswylwyr y sir, effeithiolrwydd y mesurau lliniaru a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.  

 Drwy’r Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi rydym yn cyfathrebu gyda’r holl 

wasanaethau a effeithir arnynt a gyda phartneriaid allweddol i sicrhau bod pawb 

yn derbyn y briff.  

 Rydym yn parhau i gyflwyno sesiynau briffio rheolaidd i’r Pennaeth Cyllid / 

Swyddog Adran 151 ac yn eu tro i dîm y Prif Weithredwr a’r Uwch Dîm 

Arweinyddiaeth.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Mae’r Cyngor yn parhau i fod yn ragweithiol ac arloesol yn ei ddull i ddeall a rheoli 

effaith y diwygiadau lles ar breswylwyr a gwasanaethau’r Cyngor. Mae hefyd yn beth 

da fod gwaith partneriaeth yn dal i fynd rhagddo gyda gwasanaethau o fewn y 

Cyngor a gyda CAD, Civica a’r Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn sicrhau y gall 

Cyngor Sir Ddinbych ymateb i unrhyw broblemau newydd. Mae’r cyllid a ddarperir 

gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, drwy’r grant gweinyddu, yn parhau i ostwng. 

Mewn theori, dylai llwythi achos cynghorau leihau wrth i Gredyd Cynhwysol 

ddisodli’r budd-dal tai. Fodd bynnag, dydy’r llwyth gwaith ddim yn gostwng gan fod 

prosesau eraill wedi eu cyflwyno. Mae effaith hefyd ar y nifer o bobl sy’n cofrestru ar 

y Cynllun Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor. Fel arfer rhaid i gynnydd yn y Cynllun 

Gostyngiad yn Nhreth y Cyngor gael ei ariannu gan y Cyngor, fodd bynnag eleni 

mae cymorth ariannol wedi ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru fel rhan o’u hymateb i 

bandemig Covid 19. Nid yw’n amlwg eto a fydd y cymorth hwn yn parhau i fod ar 

gael yn 2021/22.  
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10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei 
wneud i'w lleihau? 

Does dim risgiau’n gysylltiedig ag argymhellion yr adroddiad hwn h.y. cefnogi 

swyddogion sy’n gweithio mewn partneriaeth gryf â chydweithwyr a phartneriaid 

allanol, drwy Grŵp Gweithredol Trechu Tlodi i liniaru effeithiau Credyd Cynhwysol a 

phryderon ehangach sy’n ymwneud â thlodi.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran 21 Deddf Llywodraeth Leol 2000 

Mae Adran 7.2.3 Cyfansoddiad y Cyngor yn nodi y gall Pwyllgorau Craffu ystyried 

unrhyw fater sy’n effeithio ar ardal neu breswylwyr y Cyngor. 
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ATODIAD 1

Cyfrif: Pobl sy'n derbyn Credyd Cynhwysol / Sir Ddinbych 
Mae'r ffigyrau yn gyfrif o'r nifer o bobl oedd yn derbyn Credyd Cynhwysol ar ail ddydd Iau pob mis 

Ion Chwe Maw Ebrill Mai Mehe Gorff Awst Medi Hyd Tach Rhag 

2018 776 795 768 774 937 1140 1370 1602 1939 2170 2416 2681

2019 2803 2941 3105 3340 3467 3744 3987 4213 4392 4532 4677 4758

2020 4870 5072 5238 7227 8255 8476 8634 8739 8816 8805 8943 i'w gadarnhau

Ffynhonnell y Data: Adran Gwaith a Phensiynau 

Nodiadau: 
1

2

3

4

5 Bydd rhai yn ymgysylltu â Chredyd Cynhwysol o dro i dro wrth i'w hincwm a'u hamgylchiadau amrywio gyda chyfnodau clo ac ati. Am y 
rheswm hwn mae'r Adran Gwaith a Phensiynau ar hyn o bryd yn cadw pob hawliad Credyd Cynhwysol yn agored am 6 mis yn hytrach 
na'i gau os yw'r hawlydd yn peidio bod yn gymwys. Mae'r haliwau 'agored' hyn hefyd wedi eu cynnwys yn y data 

Blwyddyn 

Mae'n bosib fod hawlwyr yn dibynnu ar Gredyd Cynhwysol fel eu unig ffynhonnell o incwm / neu fel ychwanegiad bach i incwm arall 

Bydd rhai erioed wedi hawlio budd-daliadau o'r blaen  / Bydd rhai yn bobl sydd wedi bod ar fudd-daliadau etifeddol. Mae heriau penodol 
yn wynebu'r ddau grwp 
Gallai'r bobl sy'n cael eu cefnogi gan gynlluniau cymorth brys Llywodraeth y DU (ee y cynllun ffyrlo) fod yn gymwys neu ddim yn gymwys 
am Gredyd Cynhwysol , bydd yn dibynnu ar eu hincwm a'u hamgylchiadau personol

Nodwch y cynnydd mewn niferoedd yn Ebrill  / Mai 2020 yn dilyn cyfnod clo ym mis Mawrth 2020 
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  ATODIAD 2 

Cynnydd mewn llwythi achos  

2 faes allweddol  Mawrth – 
20  

Tach – 
20  

Sylwadau  

1. Gostyngiad i Dreth y 
Cyngor 

9378 9640 Yn erbyn cefndir hanesyddol o 
niferoedd sy’n disgyn. 
 

2. Prydau Ysgol am ddim  3460 3838 Mae deddfwriaeth Llywodraeth 
Cymru (a gyflwynwyd cyn COVID-
19) yn gwarchod pob ymgeisydd 
llwyddiannus newydd wrth iddynt 
drosi (h.y. cadw eu hawl hyd yn oed 
os nad ydynt bellach yn bodloni 
meini prawf) hyd at Ragfyr 2024 o 
leiaf.   

 

Effeithiau Llwythi Gwaith – Rhai enghreifftiau  

Proses Disgrifiad Swm  

E-Hawliadau Yn bennaf hawliadau ar gyfer 
prydau ysgol am ddim a 
gostyngiad yn nhreth y cyngor.  
Pob un yn cymryd oddeutu  1 
awr i’w asesu.  Ni fydd pob e-
hawliad yn llwyddiannus ond 
bydd yn rhaid gwirio pob un. 

Cyn COVID tua  60 yr wythnos, adeg 
prysuraf tua  220 yr wythnos ddiwedd 
Mawrth  
 
Cymhariaeth flynyddol  
2019 -  2233  
2020 -- 3194 (DS hyd at 4 Tach) 
 

Hysbysiadau CC Hysbysiadau gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau ar CC a 
allai effeithio budd-daliadau a 
weinyddir gan y Cyngor e.e. 
hawl yn dod i ben, cychwyn 
newydd, newid amgylchiadau 
neu incwm  Bydd angen gwirio 
rhai yn unigol a gallent 
sbarduno prosesau ychwanegol 
e.e. Ail gyfrifo Cynllun 
Gostyngiad yn Nhreth y 
Cyngor, nodi lle cafodd budd-
daliadau eu gor-dalu.  
 

Cynnydd sylweddol, gyda’r cyfnodau 
prysuraf wrth i gyfyngiadau’r cyfnod 
clo gael eu llacio (Mawrth a Hydref) 
ac wrth i amgylchiadau pobl newid.   
 
Cymhariaeth flynyddol  
2019 – 16500 
2020 -  26351 (DS hyd at 4 Tach) 
 

Prydau Ysgol 
Am Ddim – 
newidiadau  
 
 

Newidiadau oedd yn destun 
cyfyngiadau amser, o brydau i 
daliadau arian parod ar sawl 
achlysur e.e. cyfnodau clo, 
gwyliau ysgol, hunan-ynysu.   

Tua 3500 – newid cychwynnol o’r 
llwyth achos i gyd ar gyfer cyfnod clo 
Mawrth 2020  
 
Senarios amrywiol wedi hynny yn 
amrywio o e.e.  
llwyth achos cyfan ar gyfer gwyliau 
ysgol;  

Tudalen 111



  ATODIAD 2 

niferoedd ar wahân ar gyfer grwpiau 
blwyddyn oedd yn hunan-ynysu 
 

Ceisiadau 
Grantiau Gwisg 
Ysgol  
 

DS Ceisiadau yw’r ffigyrau, yn 
hytrach na rhai sydd wedi bod 
yn llwyddiannus, er fod yn rhaid 
gwirio pob un.  

Cymhariaeth flynyddol  
2019 - 592  
2020 - 805  

Gwiriadau ychwanegol llym ym mhob maes i liniaru yn erbyn twyll  
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Adroddiad i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

Dyddiad y cyfarfod 21 Ionawr 2021 

Swyddog Arweiniol Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Awdur yr Adroddiad Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Teitl Rhaglen Waith Craffu 

 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau adolygu ei raglen gwaith i'r 

dyfodol drafft.  Wrth wneud hyn gofynnir i’r Pwyllgor ystyried goblygiadau’r ffocws ar 

weithrediadau critigol i fusnes yn ystod cyfnod argyfwng y pandemig COVID -19 a’r gwaith 

sy’n digwydd neu’n cael ei gynllunio dan y trefniadau adfer, tra ar yr un pryd yn cadw 

mewn cof yr eitemau busnes hynny oedd eisoes ar ei raglen gwaith cyn y pandemig. 

2. Beth yw'r rheswm dros wneud yr adroddiad hwn? 

Gofyn i’r Pwyllgor adolygu a chytuno ar ei raglen gwaith i’r dyfodol, a rhoi’r wybodaeth 

ddiweddaraf i aelodau ar faterion perthnasol. 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

Bod y Pwyllgor yn:  

 

3.1   ystyried yr wybodaeth a ddarparwyd ac yn cymeradwyo, diwygio neu'n newid ei 

raglen gwaith i’r dyfodol fel y gwêl yn briodol;   

3.2 ystyried, gwneud sylwadau neu gynnig newidiadau a chymeradwyo cylch gorchwyl 

drafft y Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Risg Llifogydd a Pherchnogaeth Glannau Afon 

(Atodiad 5 i’r adroddiad); a 
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3.3   cytuno ar y prif bwyntiau neu’r themâu o’r cyfarfod hwn y dymuna dynnu sylw atynt 

trwy’r wasg a/neu’r cyfryngau cymdeithasol.  

 

4. Manylion yr Adroddiad 

 

4.1 Mae Erthygl 7 Cyfansoddiad Cyngor Sir Ddinbych yn nodi cylch gorchwyl, 

swyddogaethau ac aelodaeth pob Pwyllgor Craffu, yn ogystal â rheolau 

gweithdrefnau a trafodaethau.   

 

4.2 Mae’r Cyfansoddiad yn amodi bod yn rhaid i bwyllgorau craffu’r Cyngor osod, ac 

adolygu’n rheolaidd, rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Trwy adolygu a 

blaenoriaethu materion, gall aelodau sicrhau bod y rhaglen waith yn cyflwyno 

agenda a arweinir gan yr aelodau. 

 

4.3 Arfer sydd wedi’i fabwysiadu yn Sir Ddinbych ers nifer o flynyddoedd yw bod 

pwyllgorau craffu’n cyfyngu ar nifer yr adroddiadau a ystyrir mewn unrhyw gyfarfod i 

uchafswm o bedwar, yn ogystal ag adroddiad rhaglen waith y Pwyllgor ei hun.  Nod 

y dull hwn yw hwyluso trafodaeth fanwl ac effeithiol ar bob pwnc. 

 

4.4 Yn y blynyddoedd diweddar mae Llywodraeth Cymru (LlC) ac Archwilio Cymru wedi 

tynnu sylw at yr angen i gryfhau rôl craffu ar draws llywodraeth leol a gwasanaethau 

cyhoeddus yng Nghymru, gan gynnwys defnyddio craffu fel modd o ymgysylltu â 

phreswylwyr a defnyddwyr gwasanaeth.  O hyn allan, disgwylir i graffu ymgysylltu'n 

well ac yn amlach â'r cyhoedd gyda bwriad i sicrhau penderfyniadau gwell a fydd yn 

y pen draw yn arwain at well canlyniadau i ddinasyddion.  Bydd Archwilio Cymru yn 

mesur effeithiolrwydd craffu wrth gyflawni'r disgwyliadau hyn. 

 

4.5 Gan ystyried y weledigaeth genedlaethol ar gyfer craffu a chanolbwyntio ar yr un 

pryd ar flaenoriaethau lleol, gwnaeth y Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion 

Craffu (GCIGC) argymell yn ddiweddar y dylai pwyllgorau craffu’r Cyngor, wrth 

benderfynu ar eu rhaglenni gwaith, ganolbwyntio ar y meysydd allweddol canlynol:  

 

 arbedion ar y gyllideb; 

 cyflawni Amcanion y Cynllun Corfforaethol (gyda phwyslais arbennig ar y 

modd o’u cyflawni yn ystod cyfnod o galedi ariannol);  
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 unrhyw eitemau eraill a gytunwyd gan y Pwyllgor Craffu (neu'r GCIGC) fel 

blaenoriaeth uchel (yn seiliedig ar y meini prawf profion PAPER - gweler ochr 

gefn y ‘Ffurflen Cynnig gan Aelodau’ yn Atodiad 2); 

 Materion brys na ragwelwyd, neu flaenoriaeth uchel; a  

 Cefnogi gwaith adfer y Cyngor mewn perthynas ag effeithiau'r argyfwng 

COVID-19 ar wasanaethau’r Cyngor, yr economi leol a chymunedau’r sir 

 

4.6  Ffurflenni Cynnig ar gyfer Craffu 

 Fel y crybwyllwyd ym mharagraff 4.2 uchod, mae Cyfansoddiad y Cyngor yn gofyn i 

bwyllgorau craffu baratoi ac adolygu rhaglen ar gyfer eu gwaith i’r dyfodol.  Er mwyn 

cynorthwyo’r broses o flaenoriaethu adroddiadau, os yw’r swyddogion o’r farn fod 

pwnc yn haeddu’r amser i gael ei drafod ar raglen fusnes y Pwyllgor, mae’n rhaid 

iddynt wneud cais ffurfiol i’r Pwyllgor i ystyried derbyn adroddiad ar y pwnc hwnnw.  

Gwneir hyn trwy gyflwyno ‘ffurflen gynnig’ sy’n egluro pwrpas, pwysigrwydd a 

chanlyniadau posibl y pynciau a awgrymir.  Does dim un ffurflen gynnig wedi dod i 

law gan swyddogion i’w ystyried yn y cyfarfod cyfredol. 

 

4.7 Er mwyn gwneud gwell defnydd o amser craffu drwy ganolbwyntio adnoddau 

pwyllgorau i archwilio testunau’n fanwl, gan ychwanegu gwerth drwy’r broses o 

wneud penderfyniadau a sicrhau gwell canlyniadau ar gyfer preswylwyr, 

penderfynodd y GCIGC y dylai’r aelodau, yn ogystal â swyddogion, lenwi 'ffurflenni 

cynnig ar gyfer craffu’ yn amlinellu pam eu bod yn credu y byddai'r testun yn elwa o 

fewnbwn craffu.  Mae copi o’r ‘ffurflen gynnig gan aelod’ i’w gweld yn Atodiad 2. 

Mae ochr gefn y ffurflen hon yn cynnwys siart lif sy'n rhestru'r cwestiynau y dylai 

aelodau eu hystyried wrth baratoi i gynnig eitem ar gyfer craffu, ac y dylai 

pwyllgorau eu gofyn wrth benderfynu ar addasrwydd testun i'w gynnwys ar y 

rhaglen gwaith i’r dyfodol craffu.  Os, ar ôl cwblhau’r broses hon, y penderfynir nad 

yw’r testun yn addas i’w archwilio’n ffurfiol gan bwyllgor craffu, yna gellir ystyried 

dulliau eraill o rannu’r wybodaeth neu archwilio’r mater e.e. darparu ‘adroddiad 

gwybodaeth', neu os yw’r mater yn un o natur leol gellir ei archwilio gan y Grŵp 

Ardal Aelodau (GAA) perthnasol.  Ni fydd unrhyw eitemau'n cael eu cynnwys ar 

raglen gwaith i’r dyfodol heb i ‘ffurflen gynnig ar gyfer craffu' gael ei chwblhau ac i’r 

pwnc dderbyn cymeradwyaeth i'w gynnwys ar y rhaglen gan y Pwyllgor neu’r 

GCIGC.  Mae cymorth ar gael i lenwi’r ffurflenni gan y Cydlynydd Craffu.  
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 Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cabinet 

4.8 Wrth benderfynu ar eu rhaglen gwaith i’r dyfodol mae’n bwysig fod pwyllgorau craffu 

yn ystyried amserlen rhaglen waith y Cabinet.  At y diben hwn, mae copi o rhaglen 

gwaith i'r dyfodol y Cabinet ynghlwm yn Atodiad 3.  

Datblygiad Penderfyniadau’r Pwyllgor  

4.9 Yn Atodiad 4 o’r adroddiad hwn mae tabl yn crynhoi penderfyniadau diweddar y 

Pwyllgor ac yn cynghori’r aelodau ar ddatblygiadau yn sgil y penderfyniadau.   

 Grŵp Tasg a Gorffen Rheoli Risg Llifogydd a Pherchnogaeth Glannau Afon 

 

4.10 Yn ei gyfarfod diwethaf cytunodd y Pwyllgor y byddai'n sefydlu grŵp tasg a gorffen 

er mwyn archwilio dulliau o gryfhau sianelau cyfathrebu rhwng bob parti a sefydliad 

sydd â chyfrifoldeb dros reoli’r risg o lifogydd o afonydd a chyrsiau dŵr ar draws y 

sir.  Mae cylch gorchwyl drafft yn awr wedi’i lunio ar gyfer y grŵp a gellir ei weld yn 

Atodiad 5.  Gofynnir i'r Pwyllgor wneud sylwadau ar y ddogfen ddrafft cyn ei 

chymeradwyo er mwyn hwyluso sefydliad y Grŵp yn y dyfodol agos. 

5. Grŵp Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Craffu 

5.1 Dan drefniadau craffu’r Cyngor mae’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu 

(GCIGC) yn gweithredu fel pwyllgor cydlynu.  Cynhelir cyfarfod nesaf y Grŵp yn 

ystod prynhawn 21 Ionawr 2021. 

 

5.2 Gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth o waith Craffu a cheisio annog y cyhoedd i 

ymgysylltu â Chraffu penderfynodd y Grŵp yn ddiweddar y dylai’r tri phwyllgor 

craffu dreialu am gyfnod proses o ddynodi prif themâu neu bwyntiau a gyfyd yn 

ystod eu cyfarfodydd at ddiben eu rhannu gyda’r wasg leol ac ar dudalennau 

gwefannau cymdeithasol yr Awdurdod.  Gofynnir felly i’r Pwyllgor gytuno ar ba 

themâu neu bwyntiau o’r cyfarfod hwn y dymuna dynnu sylw atynt.    
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6. Sut mae’r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 

Corfforaethol? 

Bydd craffu effeithiol yn gymorth i'r Cyngor gynnal y blaenoriaethau corfforaethol yn 

unol ag anghenion cymunedau a dymuniadau trigolion.  Bydd datblygu ac adolygu 

rhaglen waith gydlynol yn barhaus yn cynorthwyo’r Cyngor i ddarparu ei 

flaenoriaethau corfforaethol, i wella canlyniadau i breswylwyr tra hefyd yn dygymod 

â phwysau ar adnoddau ac ar y gyllideb. 

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

wasanaethau eraill? 

Mae’n bosib y bydd yn rhaid i wasanaethau neilltuo amser swyddog i gynorthwyo’r 

Pwyllgor gyda’r eitemau a nodwyd yn y rhaglen waith a chydag unrhyw gam 

gweithredu yn dilyn ystyried yr eitemau hynny. 

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

Nid oes Asesiad o Effaith ar Les wedi ei wneud mewn perthynas â phwrpas neu 

gynnwys yr adroddiad hwn.  Ond bydd y Pwyllgor Craffu, drwy ei waith yn archwilio 

darpariaeth gwasanaethau, polisïau, gweithdrefnau ac argymhellion, yn ystyried eu 

heffaith neu eu heffaith posib ar yr egwyddor o ddatblygu cynaliadwy a'r amcanion o 

ran lles a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. 

9. Pa ymgynghoriadau sydd wedi’u cynnal gyda Chraffu ac 

eraill? 

Does dim angen cynnal ymgynghoriad ar yr adroddiad hwn  Fodd bynnag, mae’r 

adroddiad ei hun a’r ystyriaeth a roir gan y Pwyllgor i’w raglen waith ar gyfer y 

dyfodol yn gyfystyr ag ymgynghoriad gyda’r Pwyllgor o ran ei raglen waith. 
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10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Nid oes risg wedi ei ganfod o ran y Pwyllgor yn ystyried ei raglen waith.  Fodd 

bynnag, drwy adolygu ei raglen gwaith i'r dyfodol yn rheolaidd, gall y Pwyllgor 

sicrhau y rhoddir ystyriaeth ac yr archwilir meysydd risg pan eu bod yn cael eu nodi, 

a gwneir argymhellion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â’r risgiau hynny. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

11.1 Adran 21 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000. 

11.2 Mae Adran 7.11 Cyfansoddiad y Cyngor yn datgan y bydd pwyllgorau craffu 

ac/neu’r Grŵp Cadeiryddion ac Is-gadeiryddion Craffu yn gyfrifol am osod eu 

rhaglenni gwaith eu hunain, gan ystyried dymuniadau Aelodau o’r Pwyllgor nad 

ydynt yn aelodau o’r grŵp gwleidyddol mwyaf ar y Cyngor. 

Swyddog Cyswllt:   

Rhian Evans - Cydlynydd Craffu  

Rhif Ffôn: (01824) 712554    

E-bost: rhian.evans@sirddinbych.gov.uk  
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Appendix 1 
Communities Scrutiny Committee Forward Work Plan 

 1 

Note: Items entered in italics have not been approved for submission by the Committee.  Such reports are listed here for information, pending 
formal approval. 
 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

        

11 March 
 

Cllr. Brian 
Jones 

1.
. 

The Role of 
Denbighshire in 
Public 
Transport and 
Active Travel 
Provision 
(tbc) 

To examine the 
Council’s work to 
date in planning 
public transport 
and active travel 
provision in 
readiness for the  
likely growth in 
demand due to the 
response to the 
public’s response 
to 
climate change 
and sustainable 
living requirements 

Input into future service provision that 
will meet residents and businesses’ 
needs and help support the delivery 
of the Council’s corporate priorities 
and Corporate Plan 

Peter Daniels By SCVCG 
March 2020 
(rescheduled 
due to COVID-
19 (Sept 20)) 

 Cllr. Julian 
Thompson-Hill 

2. COVID-19 
Recovery 
Theme – 
Council 
Buildings 

To detail the 
progress made to 
date in relation to 
getting Council 
buildings back into 
use, 
decommissioning 
temporary use 
buildings and 
undertaking 
maintenance 
backlogs following 
the Authority’s 

To ensure that all Council buildings 
are compliant with guidelines and 
regulations for safe use by staff and 
the public, and the identification of 
new ways delivering services from 
Council buildings which safeguard 
those who enter them 

Steve Gadd September 
2020 
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 2 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

response to the 
pandemic  

        

13 May  Cllr. Mark 
Young 

1. Planning 
Compliance 
Charter 
 
(may be 
presented 
earlier if other 
items are not 
available (tbc)) 

To examine the 
effectiveness of the 
Planning 
Compliance 
Charter with the 
county’s city, town 
and community 
councils in 
addressing 
planning 
contraventions, 
non-compliance 
and enforcement 
issues across the 
county 

An evaluation of the Charter’s 
effectiveness in order to determine 
whether recommendations are 
required to strengthen the Charter or 
increase resources available for 
planning enforcement across the 
county 

Emlyn 
Jones/Adam 
Turner 

By SCVCG 
October 2020 

 Cllr. Brian 
Jones 

2 Waste and 
Recycling 
Service 
Remodelling 

To: 
(i) provide an 

overall update 
on the progress 
of the project 
and its 
mobilisation; 

(ii) update on the 
outcome of the 
pilot projects 
undertaken to 
increase the 
capture of 
recyclable 

(i)  An understanding of the proposed 
mobilisation approach and re-
confirmation / recap on approved 
service design e.g. proposed 
containers to support new service 
model 

 
(ii)  An evaluation of the pilot projects’ 

success in increasing recycling 
rates for the purpose of 
formulating recommendations for 
future improvements in this area 
and in relation to the Benefits 
Realisation Plan with a view to 
ensuring effective, meaningful 

Tony Ward/Tara 
Dumas/Peter 
Clayton 

October 
2019  (resched
uled March 
2020) 
(rescheduled 
due to COVID-
19 (Sept 20)) 
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 3 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

waste across 
the county;  

(iii)  receive 
confirmation of 
the approved 
service design 

(iv) examine the 
proposed 
Benefits 
Realisation 
Plan to be 
implemented 
for the purpose 
of monitoring 
the 
environmental, 
financial, 
employee and 
customer 
benefits of the 
new waste 
operating 
model; and 

(v) receive an 
update on 
communication
s plan and 
supporting 
materials 

and quantifiable monitoring of the 
new waste operating model that 
will help support future 
improvements to the service 

 
 

 Cllr. Brian 
Jones 
 

3. Flood 
Management 
Responsibilities 
in relation to the 

To present the 
conclusions of the 
joint study into 
whether 

An assessment of whether the 
Council effectively fulfils its 
responsibilities in relation to flood 
management and mitigation and 

Tony 
Ward/Wayne 
Hope 

March 2018 
(rescheduled 
February 2019, 
June 2019 & 

T
udalen 121



Appendix 1 
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 4 

Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

Reps from 
NRW to be 
invited 
 
 

Rhyl Cut and 
Prestatyn 
Gutter 
(tbc) 
 

improvements 
could be made to 
the management of 
the Rhyl Cut and 
Prestatyn Gutter, 
adjacent drains 
and sewers, and to 
outline each 
organisation’s 
responsibilities in 
relation to flood 
management and 
flood mitigation   

works effectively with partner 
organisations to reduce the risk of 
flooding and deliver the Environment 
and Resilient Communities priorities 
of the Corporate Plan 

November 
2020) until 
conclusion of 
the Phase 3 
study which 
has been 
delayed due to 
COVID-19 

 Cllr. Brian 
Jones 

4. Investigation 
Report on the 
February 2020 
Floods in 
Denbighshire 
(tbc)  

To present the 
findings and 
conclusions of the 
investigation into 
the cause and 
impact of the 
flooding incidents 
in Denbighshire 

An evaluation of the effectiveness of 
flood risk mitigation measures and 
procedures in dealing with the severe 
weather incidents and identification of 
areas where further work of more 
robust measures are required  

Tony 
Ward/Wayne 
Hope 

December 
2020 

        

1 July        

        

9 
September 

       

        

21 October Leader 
 
  

1. Draft Tourism 
Signage 
Strategy for 
Denbighshire 
(tbc) 

To examine the 
draft Tourism 
Signage Strategy 
for the county 
developed by the 
Working Group 

The development of a tourism 
signage strategy that complements 
trunk road signage and technological 
innovations in the field of tourism, 
takes into account the aims of ‘The 
Wales Way’ project, attracts visitors 

Mike 
Jones/Peter 
McDermott 

March 2020 
(rescheduled 
due to COVID-
19 (Sept & Dec  
20)) 
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Meeting Lead 
Member(s) 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date Entered 

including potential 
funding sources 
and the anticipated 
timescale for the 
Strategy’s delivery 

and increases the value of tourism 
spend in the county in line with the 
corporate priority relating to the 
Environment, and in-keeping with the 
outcomes of Denbighshire’s Tourism 
Strategy 

        

9 
December 

       

        

 
 
Future Issues 
 

Item (description / title) Purpose of report Expected Outcomes Author Date 
Entered 

Flood Risk Management and 
Riparian Land Ownership  
 
(late 2021 tbc) 

To present the findings and conclusions of 
the Task and Finish Group established to 
examine methods of strengthening 
interaction and working relationships 
between public flood risk management 
authorities and riparian landowners 
across the county 

To identify methods and make 
recommendations in relation to 
the provision of clear 
communication channels, building 
levels of mutual trust, and 
strengthening working 
relationships between public flood 
risk flood management authorities, 
riparian landowners and their 
representatives to ensure effective 
management of watercourses with 
a view to reducing the risk of 
flooding in future 

Tony 
Ward/Wayne 
Hope 

December 
2020 
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For future years 
 

 
 
 
 
 

    

 
 
Information/Consultation Reports 
 

Information / 
Consultation 

Item (description / title) Purpose of report Author(s) Date Entered 

INFORMATION 
(for circulation in 

March 2021) 

Community Impact Assessment 
on the communities of Rhewl 
and Llanynys 

To present the findings of the community 
impact assessment undertaken following 
the closure of Ysgol Rhewl as agreed as 
part of the modernising education 
programme 

Geraint Davies/James Curran December 
2020 

INFORMATION  
(for circulation March 

2021) 

Car Park Asset/Investment 
Management Plan 

To detail the progress made to date with 
the delivery of the asset management plan 
and associated initiatives  

Emlyn Jones/Mike Jones July 2019 

INFORMATION 
(for circulation March 

2021)  
 

Denbighshire’s Learner 
Transport Policy  
 

To review the Council’s policy in relation 
to the provision of learner transport for: 
(i)  pupils accessing non-statutory 

elements of education following the 
Welsh Government’s review of Post 
16 Learner Travel;  

(ii) the impact of Public Vehicle 
Accessibility Regulations (PSVAR) on 
learner travel in the county; and 

(iii) provide clarity in relation to the cost of 
learner transport in the county going 
forward which will support the 
allocation of sufficient funding to cover 

Geraint Davies/Ian Land/Peter 
Daniels 

March 2020 
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these costs in the annual budget 
setting process 

INFORMATION  
(for circulation during 

March/April 2021) 

Natural Flood Management 
Project 

To outline the purpose of the project, the 
geographical area it encompasses, the 
plans for utilising the £1m grant funding, 
along with details of all parties consulted 
and involved with the project 

Tony Ward/Wayne Hope December 
2020 

INFORMATION  
(for circulation Dec 

2021/Jan 2022) 
(tbc) 

Central Rhyl Coastal Defence 
Scheme & the Central Prestatyn 
Coastal Defence Schemes  
 
 

To examine the work undertaken to date, 
in consultation with the two local Member 
Area Groups (MAGs), on the design and 
development phases of both schemes in 
order to secure effective and efficient use 
of the substantial funding allocated to both 
schemes with a view to securing their 
delivery and realising value for  money 

Tony Ward/Wayne Hope December 
2020 

 
Note for officers – Committee Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

11 March 25 February 13 May 29 April 1 July 17 June 

 
07/01/2021 RhE 

T
udalen 125



M
ae tudalen hw

n yn fw
riadol w

ag



 

Atodiad 2 

Ffurflen Gynnig ar gyfer Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol Craffu 
 

 
ENW'R PWYLLGOR CRAFFU 
 

 

 
AMSERLEN I'W HYSTYRIED 
 

 

 
TESTUN   
 

 

 
Beth sydd angen ei graffu arno (a pham)? 
 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn un o bwys i 
drigolion/busnesau lleol? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi craffu yn gallu dylanwadu ar bethau 
a’u newid?  
(Os 'ydi' nodwch sut rydych chi’n meddwl y 
gall craffu ddylanwadu neu newid pethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

 
Ydi’r mater yn ymwneud â gwasanaeth 
neu faes sy’n tanberfformio? 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
Ydi’r mater yn effeithio ar nifer fawr o 
drigolion neu ardal fawr o’r Sir?  
(Os 'ydi', rhowch syniad o faint y grŵp neu’r 
ardal yr effeithir arni) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 
 
 

Ydi’r mater yn gysylltiedig â 
blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor? 
(Os 'ydi' nodwch pa flaenoriaethau) 
 

 
YDI/NAC YDI 

 

 
Hyd y gwyddoch, oes yna rywun arall yn 
edrych ar y mater hwn? 
(Os 'oes', nodwch pwy sy'n edrych arno) 
 

 
OES/NAC OES 

 

Os derbynnir y testun ar gyfer craffu, pwy 
fyddai arnoch chi eisiau eu gwahodd e.e. 
Aelod Arweiniol, swyddogion, arbenigwyr 
allanol, defnyddwyr y gwasanaeth? 

 

 
Enw'r Cynghorydd/Aelod Cyfetholedig 
 

 

 
Dyddiad 
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Ystyried addasrwydd pwnc ar gyfer craffu 

 

 

 

 

 

 

 

NA (dim cam gweithredu nac adroddiad 

gwybodaeth pellach) 

 

 

Ffurflen Gynnig / Cais a dderbyniwyd 

(dylid rhoi ystyriaeth ofalus i’r rhesymau dros wneud cais) 

 Ydi o’n bodloni’r gofynion canlynol? 

 Diddordeb Cyhoeddus – ydi’r mater o bwys i drigolion? 

 Effaith– fedr craffu yn gael effaith ar bethau a’u newid? 

 Perfformiad – ydi o’n wasanaeth neu faes sy’n tanberfformio? 

 Graddfa – ydi o’n effeithio ar nifer o drigolion neu ardal 

ddaearyddol fawr? 

 Ailadrodd – ydi’r mater yn destun craffu/ymchwiliad gan berson 

neu gorff arall? 

 

 Penderfynu ar y canlyniadau a ddymunir  

 Penderfynu ar gwmpas a swmp y gwaith craffu sydd ei angen a’r dull mwyaf 

priodol o graffu (h.y. adroddiad pwyllgor, ymchwiliad grŵp tasg a gorffen neu 

aelod cyswllt ac ati) 

 Os penderfynir sefydlu grŵp tasg a gorffen, dylid penderfynu ar amserlen yr 

ymchwiliad, pwy fydd yn rhan o’r ymchwiliad, beth yw’r gofynion ymchwilio, a oes 

angen cyngor arbenigol a thystion, a beth yw’r trefniadau adrodd ac ati. 

YDI 

NAC 

YDI 

Dim gweithredu pellach gan y 

Pwyllgor Craffu. Gellir ei gyfeirio 

at gorff arall neu ofyn am 

adroddiad er gwybodaeth. 
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Appendix 3 
Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 

16 Feb 1 Contract Procedures Rules To consider the reviewed 
contract procedures rules 
which will require adoption 
and form part of the council 
constitution 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Lisa Jones 

 2 DCC’s Climate and Ecological 
Change Strategy (2021/22 – 
2029/30) 

To consider the final DCC’s 
Climate and Ecological 
Change Strategy (2021/22 – 
2029/30) and recommend to 
Council its adoption 

Tbc Councillor Brian Jones / 
Helen Vaughan-Evans 

 3 Non-Domestic Rates (NDR) 
Write-Offs 

To seek approval to write off 
irrecoverable NDR (business 
rates) as detailed within the 
report. 

Yes Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 4 Recommendations of the 
Strategic Investment Group 

To seeking support of 
projects identified for 
inclusion in the 2021/22 
Capital Plan 

Yes Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 5 Volunteering Policy To discuss the new 
Volunteering Policy and 
supporting process of 
recruiting and managing 
volunteers within 
Denbighshire County 

Tbc Councillor Richard Mainon / 
Felicity Chandler / Nicola 
Kneale 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

Council, to ensure 
meaningful volunteering 
experiences for all. 

 6 Changes to Denbighshire’s 
Street Naming and Numbering 
Policy 

To seek approval of 
proposed changes to the 
policy 

Yes Councillor Richard Mainon / 
Emma Jones 

 7 Welsh Government Targeted 
Investment Programme 

To seek delegated authority 
to officers relating to the WG 
Targeted Investment 
Programme following an 
extension of the scheme 

Yes Councillor Hugh Evans / 
Gareth Roberts 

 8 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 9 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

 

23 March 1 Awel Y Dyffryn Extra Care 
Housing – Appointment of Care 
Providers 

To seek approval to appoint 
2 care providers for ECH 
older persons and Learning 
Disability 

Yes Councillor Bobby Feeley / Phil 
Gilroy / Emily Jones-Davies 
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Cabinet Forward Work Plan   

Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

 2 Corporate Plan (Oct to Dec) To consider a performance 
update on the Corporate 
Plan 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Iola McGregor 

 3 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 4 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

 

27 April 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

      

25 May 1 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 2 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

      

T
udalen 131



Appendix 3 
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Meeting Item (description / title) Purpose of report Cabinet 
Decision 
required 
(yes/no) 

Author – Lead member and 
contact officer 

      

 

29 June 1 Annual Performance Review To consider the Annual 
Performance Review 

Tbc Councillor Julian Thompson-
Hill / Iolo McGregor 

 2 Finance Report To update Cabinet on the 
current financial position of 
the Council 

 Councillor Julian Thompson-
Hill / Steve Gadd 

 3 Items from Scrutiny Committees To consider any issues 
raised by Scrutiny for 
Cabinet’s attention 

Tbc Scrutiny Coordinator 

 
 

Note for officers – Cabinet Report Deadlines 
 

Meeting Deadline Meeting Deadline Meeting Deadline 

      

January 5 January February 2 February March 9 March 
 
Updated 12/01/2021 - KEJ 
 
Cabinet Forward Work Programme.doc 
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Appendix 4 
Progress with Committee Resolutions 

 

Date of Meeting Item number and title Resolution  Progress 

10 December 
2020 

5.  Flood Risk 
Management Across 
Denbighshire 

RESOLVED that – 
 

(a)  the Council’s current and planned flood 
risk management activities fulfilled its 
responsibilities in relation to flood risk 
legislation, and that it used its permitted 
powers effectively to carry out flood and 
coastal defence improvements: 

 
(b)  the Council was taking sufficient 

measures to work effectively with 
landowners, developers and other risk 
management authorities to manage flood 
risk in Denbighshire; 

  
(c) the Council was delivering the outcomes 

and measures set out in the Local Flood 
Risk Management Strategy; 

(d) the respective Member Area Groups 
should be engaged with in relation to the 
design and development phases of the 
Central Rhyl Coastal Defence Scheme 
and the Central Prestatyn Coastal 
Defence Scheme during the course of 
the next 12 months and that the 

 
 
Lead Member, Council officers 
and Natural Resources Wales 
(NRW) and Dŵr Cymru Welsh 
Water (DCWW) representatives 
were advised of the Committee’s 
recommendations; and  
 
(e) a draft Terms of Reference 
document for the proposed Task 
and Finish Group is attached at 
Appendix 5 for Committee 
members’ consideration and 
observations; and 
 
(f)  the reports on the flood 
management proposals for the 
Rhyl Cut and Prestatyn Gutter, 
and on the investigation into the 
February 2020 flooding in 
Denbighshire have been 
scheduled into the Committee’s 
forward work programme for its 
meeting on 13 May 2021 (see 
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conclusions of this phase of the scheme 
be reported back to the Committee in due 
course; 

(e) a task and finish group be established to 
examine methods to further strengthen 
interaction and working relationships 
between public flood risk management 
authorities and riparian landowners 
across the county with a view to 
improving each other’s understanding of 
their responsibilities in relation to 
ensuring the unobstructed flow of water 
through the land they manage, and 

 
(f) the reports on the flood management 

proposals for the Rhyl Cut and Prestatyn 
Gutter, along with the report on the 
investigation into the February 2020 
flooding in Denbighshire be presented to 
the Committee as soon as they became 
available. 

Appendix 1 attached) but can be 
presented earlier if available 
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Appendix 5 

Flood Risk Management and Riparian Land Ownership Task and Finish Group 

1. Membership 

6 elected members – representatives appointed by each of the Council’s 

Member Area Groups 

 

2. Officer Input   

Officers from the Council’s Highways, Facilities and Environmental Services 

department, along with representatives from Natural Resources Wales 

(NRW), Dŵr Cymru Welsh Water (DCWW) and representatives of the 

farming/landowners e.g. NFU, FUW, CLA (see proposed list at the end of this 

document) 

 

3. Purpose of the Study 
To explore potential methods for strengthening communication channels and 
building effective working relationships between all parties and organisations 
that have responsibilities for managing flood risk from rivers and watercourses 
across Denbighshire. 
 

4. Sphere of Study 
To: 
(i) examine and review the effectiveness of all public flood risk authorities’ 

current communication channels and information sharing practices in 
relation to flood risk management across Denbighshire  

(ii) engage with riparian landowners and tenants to seek their views on how 
interaction and working relationships between public flood risk 
management authorities and them can be strengthened in a bid to ensure 
that all parties understand their individual responsibilities in relation to 
flood risk management; and 

(iii) foster a level of mutual trust between all parties, where advice and 
support can be easily sought and accessed in order to find practical and 
workable flood risk maintenance solutions, with a view to reducing the risk 
of flooding in future by ensuring the unobstructed flow of water through 
the land under their guardianship 

 
5. Timescales 

The Task and Finish Group will determine its timescale for undertaking the 
work and inform Communities Scrutiny Committee of the anticipated 
timeframe.  In doing so it will aim to be in a position to report to the Committee 
on its work to date by late 2021 [this may be an update, its recommendations 
or its final report] 
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6. Governance 

Upon the conclusion of its work the Task and Finish Group will report its 
findings, conclusions and any proposed recommendations to Communities 
Scrutiny Committee in due course. 
 

7. Administration 
An officer from Highways, Facilities and Environmental Services will provide 
administrative support to the Task and Finish Group.  They will be responsible 
for keeping an appropriate record of the Group’s proceedings which shall be 
made available upon request to elected members and/or Democratic Services 
staff.  

 
 

Elected Members: 

[To be completed once each MAG has appointed its representative] 

 

 

 

 

 

 

 

Officer Support to the Group: 

Tony Ward (Head of Highways, Facilities and Environmental Services)/Tim Towers 
(Section Manager – Network Management, Highways, Facilities and Environmental 
Services) 

Wayne Hope (Flood Risk Manager) 

Representative of Denbighshire County Council’s Planning Service 

Appropriate Representative Natural Resources Wales (NRW) 

Appropriate Representative Dŵr Cymru Welsh Water(DCWW) 

Agricultural/Landowners Representatives Administrative Support (Highways, 
Facilities and Environmental Services) 

 

 

*Lead Member(s) can be invited as expert witness(es)  
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