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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
1.1 Mae’r adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Cabinet yn dilyn ymarfer 

ymgynghori cyn cynllunio a gwblhawyd mewn perthynas â safleoedd preswyl a 
theithiol i Sipsiwn a Theithwyr.  
 

1.2 Mae’r adroddiad yn rhoi crynodeb a throsolwg o’r ymatebion i Broses Ymgynghori 
Cyn Cynllunio’r Cyngor, yn nodi’r dewisiadau ar gyfer symud ymlaen â’r prosiect ac 
yn gwneud argymhellion mewn perthynas â cham nesaf y prosiect.  

 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 Sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol mewn perthynas â 

deddfwriaeth berthnasol yn ymwneud â darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr fel y 
nodir yn Atodiad 1 yr adroddiad hwn. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
3.1 Bod y Cabinet yn nodi’r dadansoddiad o’r ymarfer ymgynghori cyn cynllunio a 

gwblhawyd mewn perthynas â safleoedd preswyl a theithiol arfaethedig ar gyfer 
Sipsiwn a Theithwyr ar safle Fferm Green-gates (Dwyrain) yn Llanelwy fel yr 
amlinellir yn Atodiad 2 yr adroddiad hwn. 

 
3.2 Bod y Cabinet yn nodi argymhellion Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 14 Mawrth 2019 

fel y nodwyd ym Mharagraff 8.4 o’r adroddiad hwn. 
 
3.3 Wrth ymateb i’r pryderon a godwyd yn ystod yr ymgynghoriad cyn-gynllunio ynglŷn 

ag agosrwydd y safleoedd i’w gilydd, diffyg ymgynghoriad  arwyddocaol gyda’r 
Gymuned Teithio a chydnabod yr angen sy’n flaenoriaeth ar gyfer y teulu preswyl, fe 
gytunodd y Cabinet i beidio â symud ymlaen gyda'r safle tramwy Sipsiwn a Theithwyr 
ar Fferm Greengates (Dwyrain) trwy gais cynllunio ffurfiol a bod lleoliad y safle 
datblygu arfaethedig yn cael ei benderfynu trwy broses dyrannu safle ffurfiol fel rhan 
o fabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol newydd.  

 
3.4 Bod y Cabinet yn ystyried y dewisiadau canlynol ar gyfer safle preswyl Sipsiwn a 

Theithwyr ac yn cytuno ar y ffordd ymlaen: 



 
A)  I symud ymlaen gyda'r datblygiad safle preswyl Sipsiwn a Theithwyr ar Fferm 

Greengates (Dwyrain) trwy broses cais cynllunio ffurfiol yn y lleoliad y dynodwyd yn 
Atodiad 3 a bod y cais cynllunio ffurfiol yn cynnwys y cefndir i gefnogi’r holl 
wybodaeth statudol ynghyd ag asesiadau effaith ar fusnesau a phreswyl a mesurau 
addas i leihau'r effaith hynny pan fo'n angenrheidiol. 

 
B) I beidio â symud ymlaen gyda'r datblygiad safle preswyl Sipsiwn a Theithwyr ar 

Fferm Greengates (Dwyrain) trwy broses cais cynllunio ffurfiol, a bod y lleoliad ar 
gyfer y safle datblygu arfaethedig yn cael ei benderfynu trwy broses dyrannu safle 
ffurfiol fel rhan o’r broses mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol newydd.   

 
3.5 Beth bynnag ddewisiadau sy’n cael eu dewis i bennu lleoliad ar gyfer Safleoedd 

Sipsiwn a Theithwyr preswyl a thramwy, bod y safleoedd hynny ddim yn cael eu 
datblygu yn agos i’w gilydd.  

 
3.6 Bod y Cabinet yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 

Effaith ar Les (gweler Atodiad 5) fel rhan o’i ystyriaethau. 
 
4. Manylion yr adroddiad 
  
4.1 Gwnaethpwyd penderfyniad yng nghyfarfod y Cabinet ar 15 Hydref 2018 i symud 

ymlaen i gam cais cynllunio ffurfiol gyda dau leoliad ar dir Fferm Green-gates, Llanelwy 
hyd at y cam cais cynllunio ffurfiol. Byddai’r safle preswyl yn cynnwys chwe llain i 
deuluoedd sydd wedi byw yn Sir Ddinbych am nifer o flynyddoedd. Byddai’r safle 
tramwy yn darparu pum llain i deuluoedd yn teithio trwy Sir Ddinbych ar sail ad hoc, 
gyda’r angen yn seiliedig ar nifer o wersylloedd diawdurdod wedi’u profi yn Sir 
Ddinbych dros nifer o flynyddoedd. 

 
4.2 Er nad oedd yn orfodol yn ôl y gyfraith, cytunwyd eisoes y dylid cwblhau ymarfer 

ymgynghori cyn cynllunio cyn cyflwyno cais cynllunio ffurfiol.  
 

4.3 Yn dilyn penderfyniad y Cabinet, cynhaliwyd cyfarfod ar 18 Hydref 2018 gydag Aelod 
Arweiniol Tai,  Rheoleiddio a’r Amgylchedd ac Aelodau Wardiau Lleol Gorllewin 
Llanelwy, Dwyrain Llanelwy a Threfnant.  Trafodwyd y broses ymgynghori cyn 
cynllunio ynghyd â chadarnhau cyfrifoldebau.  

 
4.4 Gan y byddai ceisiadau cynllunio ar wahân yn cael eu cyflwyno ar gyfer y safle preswyl 

a’r safle teithiol i Sipsiwn a Theithwyr, lluniwyd dwy ddogfen ymgynghori ar wahân a 
chynhaliwyd dau ymarfer ymgynghori ar wahân ar yr un pryd.  Mae manylion y broses 
ymgynghori cyn cynllunio wedi’u cynnwys yn Atodiad 4. 

 
4.5  Cafodd 774 o ymatebion eu derbyn a chafodd 4526 o faterion eu categoreiddio. Os 

bydd un o’r cynigion yn symud ymlaen i gam cynllunio ffurfiol, caiff adroddiad 
ymgynghori cyn cynllunio ei ysgrifennu yn seiliedig ar yr ymatebion a bydd hwn yn cael 
ei gynnwys gydag unrhyw gais cynllunio ffurfiol a gyflwynir. Mae ymatebion wedi’u 
categoreiddio a dadansoddiad cysylltiedig wedi’u cynnwys yn Atodiad 2.  

 
4.6 Derbyniodd y Cyngor ddeiseb gyda 4058 o lofnodion yn ystod yr ymgynghoriad cyn 

gynllunio. Roedd y llofnodion yn gofyn am “Adolygiad Eglur a Democrataidd o’r angen 



am Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn Sir Ddinbych”. Ymatebodd Swyddog Monitro’r 
Cyngor i’r ddeiseb ar 18 Rhagfyr 2018. 

 
4.7 Er bod y dadansoddiad yn cwmpasu’r prif faterion, dylid nodi bod yr ymarfer 

ymgynghori yn gofyn am ymatebion testun rhydd ac nid oedd yn pennu categorïau 
ymateb. Dylid nodi hefyd bod rhywfaint o hyblygrwydd wrth fesur yr ymatebion, yn 
arbennig lle gellid dehongli ymatebion mewn dwy ffordd wahanol neu lle cafwyd 
dyblygiad o fewn yr un ymateb. 

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

5.1 Tai: 
 “Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy’n bodloni eu hanghenion” 
 “Cefnogi pobl ifanc i gael mynediad at dai addas y gallant eu fforddio” 
 “Ystod eang o lety ar gael i fodloni gwahanol anghenion” 
 

5.2 Ymrwymiad Sir Ddinbych i gydraddoldeb: 
 “Yn ein dull i brif ffrydio cydraddoldeb ac amrywiaeth, rydym yn cydymffurfio â’n 
hymrwymiad i ddathlu amrywiaeth a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhopeth a wnawn, i 
wella ansawdd bywyd pawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â Sir Ddinbych. 
Mynegir yr ymrwymiad hwn gydol y gweithgareddau a gaiff eu cynnal ar sail ein Cynllun 
Corfforaethol a Chynlluniau Busnes ein Gwasanaethau.  
 
Lluniwyd y cynllun i ganiatáu i’r Cyngor chwarae ei ran, fel awdurdod cyhoeddus, i 
sicrhau ein bod yn cydlynu ein gwaith i sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl sydd â 
nodweddion a ddiogelir.” 

 
6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
6.1 Rhagwelir mai’r gost ar gyfer cyflwyno cais cynllunio ffurfiol ar gyfer y ddwy safle fydd 

tua £90,000.00. 
 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les?  
 
7.1 Yn unol â’r arfer orau, cynhaliwyd yr Asesiadau o Effaith ar Les gan grŵp. Credai’r 

grŵp bod yr effaith yn niwtral, fodd bynnag teimlwyd y byddai’r cynigion yn cael 
effaith bositif ar deuluoedd a nodwyd fel rhai yr oedd angen safle preswyl 
arnynt.  Roedd pryder y gallai darparu safle symudol mor agos at safle preswyl greu 
effaith negyddol ar denantiaid y safle preswyl oherwydd y gwrthdaro posibl a allai 
ddigwydd. Mae Asesiad o’r Effaith ar Les unigol wedi’u cynnwys yn Atodiad 5. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 

8.1 Cyflwynwyd y wybodaeth ddiweddaraf i gyfarfod Briffio’r Cabinet ar 3 Gorffennaf 2017, 
4 Rhagfyr 2017, 5 Mawrth 2018 a 9 Gorffennaf 2018. Cyflwynwyd adroddiad ar 
ganlyniad astudiaethau dichonoldeb manwl o’r 5 safle a oedd wedi’u cynnwys ar y 
rhestr fer ac fe’i gyflwynwyd i’r AMG ar 13 Mawrth 2018. Cymeradwyodd y Cabinet 
adroddiad ar yr opsiynau tir a ffefrir ar 24 Ebrill 2018. Mae'r wybodaeth ddiweddaraf 
hefyd wedi’i chyflwyno i'r Tîm Gweithredol Corfforaethol ar 26 Mehefin, 2 Hydref, 14 



Tachwedd 2017, 12 Chwefror a 25 Mehefin 2018. Cyflwynwyd yr adroddiadau gerbron 
y Grŵp Buddsoddi Strategol ar 21 Tachwedd 2018 a 22 Mai 2018.  

 
8.2 Cyflwynwyd adroddiad pellach i’r Cabinet ar 25 Medi 2018. Adolygwyd yr adroddiad 

gan y Pwyllgor Craffu Cymunedau ar 11 Hydref 2018 a gan y Cabinet unwaith eto ar 
15 Hydref 2018.  

 
8.3 Cychwynnwyd ymarfer ymgynghori cyn cynllunio ar 24 Hydref 2018 a bu’n rhedeg tan 

25 Tachwedd 2018. Fel rhan o’r broses, cynhaliwyd sesiwn galw heibio ar 6 Tachwedd 
2018.  

 
8.4 Ystyriodd y Pwyllgor Craffu Cymunedau y dadansoddiad o ymatebion yr ymgynghoriad 

cyn cynllunio ar 14 Mawrth 2018 ac fe luniwyd 2 argymhellion gyda'r Pwyllgor yn cytuno 
arnynt, sef: 

 
 Bod y safleoedd Sipsiwn a Theithwyr preswyl a thramwy ddim yn cael eu datblygu yn 

agos i’w gilydd, a lle bynnag y byddan nhw’n cael eu lleoli; 
 
 Bod lleoliadau safleoedd preswyl a thramwy Sipsiwn a Theithwyr yn cael eu pennu 

trwy broses Cynllun Datblygu Lleol parhaus; 
 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
9.1 Mae’r ddeddfwriaeth a’r broses a amlygwyd yn yr adroddiad yn amlinellu 

rhwymedigaethau’r cyngor a’r hyn sydd angen ei wneud i’w bodloni nhw. Er bod 
grant ar gael gan y llywodraeth i helpu i ddatblygu safleoedd er mwyn darparu’r 
rhwymedigaethau hyn, ni fyddai'n talu am y costau i gyd - yn enwedig y costau yn 
ymwneud â chaffael tir neu i gydnabod costau cyfle pe baem yn defnyddio tir y 
cyngor.   Yn ogystal â hynny, nes bo cynlluniau manwl wedi'u creu, ni ellir sicrhau y 
bydd y costau datblygu wedi'u cynnwys o fewn y cyllid grant sydd ar gael. Mae hefyd 
yn debygol y bydd pwysau cyllideb refeniw net ychwanegol i gynnal y safleoedd 
unwaith y byddant wedi’u datblygu. Bydd angen cymryd y camau priodol i 
gymeradwyo’r cynigion terfynol, gan gynnwys y Grŵp Buddsoddi Strategol a bydd 
rhaid i unrhyw oblygiadau refeniw gael eu hystyried yn rowndiau cyllid y dyfodol.  

10 Datganiad Landlord Corfforaethol 

10.1 Bydd darpariaeth y cyfleusterau yn bodloni rhwymedigaethau deddfwriaethol y 
Cyngor. Mae’r gwaith dichonoldeb sydd wedi’i gwblhau hyd yma wedi ystyried 
beirniadaeth datblygiad technegol a’r costau tir posibl (costau cyfle neu brynu), ond 
mae’n bosibl y bydd costau datblygu manwl yn dylanwadu ar y penderfyniad terfynol i 
ddatblygu’r safleoedd arfaethedig yn amodol ar ganiatâd cynllunio.   

10.2 Nid yw’r costau rheoli/refeniw wedi’u cynnwys yn y cam hwn oherwydd mae'n bosibl 
y bydd cynigion terfynol y safleoedd yn cael effaith ar y model rheoli.  

11. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 

11.2 Bydd gwersylloedd anghyfreithlon ar dir y Cyngor a thir preifat yn parhau os na chaiff 
anghenion tai Sipsiwn a Theithwyr eu diwallu. Bydd mynd i’r afael â gwersylloedd 
anghyfreithlon fel hyn yn golygu costau i’r awdurdod. Byddai darparu llety addas, yn 



helpu i fynd i’r afael â’r mater. Mae’r rhwymedigaeth i fynd i’r afael ag anghenion llety 
a gafodd ei nodi yn yr Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr yn ofyniad 
statudol fel yr amlinellir yn Neddf Tai (Cymru) 2014 a byddai methiant i weithredu ar 
argymhellion yr Asesiad yn gallu golygu her gyfreithiol a/neu gyfarwyddyd gan 
Lywodraeth Cymru.  
 

11.3 Mae grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, 
fodd bynnag, nid yw’r cyllid yma'n ddigon i fodloni'r gofyniad ar draws Cymru, ac fel 
arfer, mae’n rhaid i geisiadau cyllid gael eu cyflwyno’n flynyddol ac ar amser penodol.  
Bydd methiant i ddatblygu’r broses nodi safle yn cael effaith negyddol ar allu’r ALl i 
ymgeisio a sicrhau cyllid, a allai olygu y byddai'n rhaid i’r ALl dalu cyfanswm costau’r 
safle.  

 
12. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 
12.1 Deddf Tai (Cymru) 2014 - Rhan 3 
 


