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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
 
1.1 Gwaith Gweledigaeth ac Uwch-gynllun Canol Tref y Rhyl.    
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
2.1 Cyflwyno fersiwn derfynol o ddogfen Gweledigaeth Canol Tref y Rhyl a’r dull arfaethedig i’w 

llywodraethu a darparu adnoddau i’w chyflawni. 
 
3. Beth yw’r Argymhellion? 
 
3.1 Bod y Cabinet yn cefnogi’r uchelgeisiau hirdymor a’r 8 syniad allweddol sydd wedi’u nodi yn 

nogfen y Weledigaeth (Atodiad 2). 
 
3.2 Bod y Cabinet yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac wedi ystyried yr Asesiad o Effaith 

ar Les (Atodiad 1) fel rhan o'i ystyriaethau a’i fod yn ymrwymo i’r Cyngor ganolbwyntio ar 
gyflawni’r effeithiau cadarnhaol, hirdymor ar les sydd wedi’u cynnwys ynddo. 

 
4. Manylion yr adroddiad 
 
4.1 Dros y 18 mis diwethaf, mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cydweithio gydag ystod o bobl a 

phartneriaid i ddatblygu Gweledigaeth ar gyfer canol tref y Rhyl trwy broses uwch-gynllunio. 
 

4.2 Mae tîm prosiect gydag aelodau o sawl gwasanaeth, wedi’i arwain gan Reolwr yr Adain 
Datblygu Economaidd a Busnes, yn cynnwys ‘Arweinwyr Pynciau’ a swyddogion â 
gwybodaeth arbenigol berthnasol, ac wedi’i gefnogi gan gontractwyr arbenigol preifat ar 
ymgynghori a dylunio trefol, wedi cydweithio i ymgysylltu â budd-ddeiliaid i greu dogfen y 
Weledigaeth. 

  
4.3 Yr prif amcanion cynnar a osodwyd ar gyfer Tîm y Prosiect oedd sicrhau cynllun a fyddai’n 

rhoi: 
1. Cyfuniad bywiog a chytbwys o ddefnyddiau  
2. Mynediad mwy hwylus i ganol y dref 
3. Gwell llif i gerddwyr o amgylch canol y dref 
4. Awyrgylch dymunol yng nghanol y dref 

 
4.4 Nodwyd y canlynol fel manteision byrdymor y broses uwch-gynllunio: 

 Eglurder o ran pwrpas a chydlynu ymdrech sefydliadol 

 Pwynt cyfeirio cyson i rai sy’n gwneud penderfyniadau, datblygwyr a buddsoddwyr sy’n 
cyflymu’r broses o ailddatblygu 

 Mwy o hyder a gwell barn ynghylch canol tref y Rhyl, y Rhyl a Chyngor Sir Ddinbych 

 Nodi prosiectau allweddol i fod yn rhan o Raglen Targedu Buddsoddiad mewn Adfywio 
Llywodraeth Cymru 
 

4.5 Nodwyd nifer o fanteision tymor hir/lles, gan gynnwys gwell proffidioldeb i fusnesau, 
buddsoddiadau yn y dref, gwell cyflogaeth ac incwm, bodloni preswylwyr ac ymwelwyr, 



gwerth uwch i dai a busnesau, gwell cydlyniant a gwytnwch cymunedol, poblogaeth iachach, 
mwy o hyder yn y Cyngor Sir a llai o alw am wasanaethau cyhoeddus drud. 

 
4.6 I sicrhau bod y weledigaeth yn cynnwys uchelgeisiau nifer o fudd-ddeiliaid, asiantaethau ac 

aelodau’r gymuned ehangach, cynhaliwyd ymgynghoriad cynhwysfawr. Bu dros 2,500 o bobl 
yn rhan o lunio’r Weledigaeth a’r syniadau allweddol.  Yn ail gam yr ymgynghoriad, 
cyflwynwyd y syniadau a nodwyd gan Dîm y Prosiect i fudd-ddeiliaid, a chafwyd ymateb 
hynod gadarnhaol. Mae adroddiad ymgynghori cryno ynghlwm (Atodiad 3). Bydd angen 
parhau i ymgysylltu dros y tymor hir. 

4.7 Datgelodd y broses ymgynghori sawl mater allweddol ac mae’r Weledigaeth yn ymateb 
iddynt: 

 Ar hyn o bryd, mae canol tref y Rhyl yn barth cyhoeddus gwael. Mae hyn yn bennaf 
oherwydd diffyg gwyrddni, blaenau siopau wedi dirywio ac adeiladau wedi'u hesgeuluso, 
dodrefn stryd o ansawdd gwael ac arwyddion blêr o arddulliau gwahanol. Mae gwedd y 
dref yn dylanwadu ar farn pobl arni ac mae’n berthnasol i ba mor hir mae pobl yn aros 
yno, p’un a fyddent yn dymuno byw neu weithio yno ac a ydynt yn hyderus y byddent yn 
cael arian yn ôl ar unrhyw fuddsoddiad y gallent ei wneud. 

 Mae’r rhan fwyaf o ymwelwyr yn dod i’r Rhyl ar hyd yr A55 a’r A525, gan ddod i ganol y 
dref o’r de. Adeiladwyd y system draffig bresennol ar gyfer llif trwm o’r dwyrain i’r gorllewin 
ac nid yw’n cyd-fynd ag anghenion heddiw. 

 Mae pwysau ar gyllidebau a newidiadau i arferion cwsmeriaid wedi lleihau nifer y bobl 
sy’n defnyddio canol y dref. Mae nifer o bobl leol sydd ag arian i’w wario’n tueddu i osgoi 
canol y dref a mynd i rywle arall am well cynnig/profiad siopa, sy’n ei gwneud yn fwy 
anodd i’r busnesau sydd yno oroesi. Er hynny, mae costau cynnal busnes ar y stryd fawr 
yn dal yn uchel. 

 Mae llawer o le gwag a lle heb gael ei ddefnyddio’n llawn yn adeiladau canol y dref, ac 
mae’n anodd dod o hyd i ddefnydd economaidd i nifer ohonynt.Mae’r dref wedi datgysylltu 
â’i thraeth, ac nid yw hynny’n annog cerddwyr i ganol y dref. 

4.8 Crëwyd wyth syniad allweddol gan Dîm y Prosiect ac fe gawsant eu cymeradwyo gan fudd-
ddeiliaid: 
1. Ailuno’r traeth a chanol y dref  
2. Ehangu’r cynnig hamdden presennol ac arallgyfeirio’r dewis o ran manwerthu a 

bwyd 
3. Creu canol gwych i’r dref drwy gydol y dydd 
4. Buddsoddi yn y parth cyhoeddus; creu gofodau dinesig y gallem ymfalchïo 

ynddynt 
5. Buddsoddi yn y parth cyhoeddus; creu mannau gwych i dreulio amser ynddynt, 

beth bynnag fo’r tywydd 
6. Trawsnewid Adeiladau’r Frenhines yn ased cymunedol bywiog  
7. Gwneud canol y dref yn gyrchfan i bobl leol; daw y twristiaid i’w canlyn  
8. Creu cyfleoedd i’r gymuned leol siapio eu tref a bod yn uchelgeisiol  

 
4.9 I roi syniadau ar waith, mae nifer o brosiectau allweddol arfaethedig ar gyfer pob un o’r 8 

maes, ac mae rhai wedi cychwyn er mwyn manteisio ar gyfleoedd am gyllid ac mae eraill i 
gael eu datblygu. 
 

4.10 Mae gwaith ar fynd i ddatblygu’r 8 syniad yn rhaglen o flaenoriaethau a phrosiectau i'r dyfodol 
dros oes 15 mlynedd y Weledigaeth. Bydd hyn yn sail i gynllun gweithredu rhaglen ddrafft ar 
gyfer Bwrdd Rhaglen y Rhyl. 

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



5.1 Bydd sawl agwedd ar y Weledigaeth yn help i gyflawni’r blaenoriaethau corfforaethol, gan 
gynnwys: 

 Datblygu tai newydd yng nghanol y dref 

 Creu amgylchedd deniadol yng nghanol y dref sy’n annog llewyrch economaidd 

 Gwella cysylltiadau rhwng preswylwyr a chanol y dref, siopau a gwasanaethau 

 Datblygu canol tref y Rhyl 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 yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
 
6.1  Nid yw’r prosiect wedi dechrau cael ei ddatblygu eto mewn sawl achos ac felly nid yw’r costau 

manwl wedi’u pennu. Bydd costau’r prosiect yn cael eu cyflwyno i Fwrdd Rhaglen y Rhyl ar 
ôl eu cyfrifo a bydd y Grŵp Rheoli Asedau a’r Grŵp Buddsoddi Strategol yn cymeradwyo 
prosiectau lle bo hynny’n berthnasol. Bydd angen amser staff i sicrhau atebolrwydd a 
gweithredu newidiadau buddiol. Efallai na fydd gennym sgiliau o fewn y Cyngor i 
ddatblygu/cyflawni rhai agweddau ar brosiectau felly efallai y bydd angen gwneud hynny trwy 
weithio mewn partneriaeth neu dalu i ffynonellau allanol. 

 
6.2 Mae cyllid ar gyfer rhai prosiectau cynnar wedi’i neilltuo ond mae ffocws sylweddol ar ddenu 

buddsoddiadau o’r sector preifat i ganol y dref fel nod hirdymor. Mae Rheolwr y Prosiect wedi 
gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru a’r Grŵp Swyddogion Adfywio Rhanbarthol i 
ddylanwadu ar bolisi ynghlwm â chyfeirio cyllid adfywio i ganol trefi, gyda’r bwriad 
uniongyrchol o gael mwy o gymorth ariannol i gyflawni Gweledigaeth y Rhyl. 

 
6.3 Mae’r gwasanaethau y gallai’r Weledigaeth effeithio arnynt wedi’u cynnwys wrth ei datblygu, 

gan gynnwys Cyfathrebu a Rheoli Ymgyrchoedd, Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd, 
Cyfleusterau, Asedau a Thai, Gwella Busnes a Moderneiddio a Pholisïau, Cynlluniau a 
Rhaglenni. Mae’r Weledigaeth ddrafft sy’n cael ei datblygu wedi’i rhannu yn yr Uwch-dîm 
Arweinyddiaeth, diwrnodau o’r swyddfa y Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd a 
Pholisïau, Cynlluniau a Rhaglenni ac mewn nifer o gyfarfodydd tîm rheolwyr gwasanaethau.  
Mae cynrychiolwyr o dimau Polisïau, Cynlluniau a Rhaglenni, Cyfathrebu a Rheoli 
Ymgyrchoedd, Cyfleusterau, Asedau a Thai a Gwasanaethau Priffyrdd a’r Amgylchedd hefyd 
yn aelodau o Dîm y Prosiect.  

 
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 
 
7.1 Datgelodd canlyniadau’r Asesiad o Effaith ar Les a’r broses ymgynghori nifer o faterion sydd 

wedi’u rhannu gyda Bwrdd Datblygu Cymunedol y Rhyl a Sir Ddinbych yn Gweithio. Y prif 
gasgliadau yw: 

 

 Cynnal nifer y swyddi lefel mynediad a chreu rhai newydd. Potensial i greu mwy o swyddi 
cyflog uwch/mwy o sgiliau ac mae’r Weledigaeth yn cynnwys prosiectau sy’n ceisio 
manteisio ar hyn. Rydym yn rhagweld cynnydd yn nifer y bobl sy’n teithio am gyflogau 
uwch. 
 

 Cynlluniau clir i wella canol y dref fel lle i fyw’n iach, gweithio ac ymweld ag o. Ynghyd â 
chamau datblygu cymunedol, bydd y rhain yn creu mwy o amrywiaeth ymysg preswylwyr 
a defnyddwyr canol y dref gyda lefelau uwch o incwm i’w wario, sy’n allweddol i lwyddiant. 

 

 Mae nifer o gyfleoedd i wneud y mwyaf o effaith yr Uwch-gynllun ar fioamrywiaeth, 
isadeiledd, yr iaith Gymraeg a diwylliant ac mae rhai egwyddorion arweiniol wedi’u nodi. 
 

 Mae’r Weledigaeth yn ceisio ailbennu pwrpas a defnydd canol y dref fel ased cynaliadwy. 
Mae’n gwbl groes i’r ymagweddau sy’n ceisio adeiladu cymdogaethau a chyfleusterau 
newydd y tu allan i’r dref, sy’n defnyddio adnoddau naturiol prin. 



 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 
 
8.1 Mae adroddiad ymgysylltu manwl yn nodi ymgynghoriadau a gweithgareddau yn Atodiad 3. 
 
8.2 Trafodwyd fersiwn ddrafft y ddogfen weledigaeth hon yn Ngrŵp Ardal Aelodau’r Rhyl ar 17 

Mehefin a rhannwyd fersiynau cynnar blaenorol gyda’r Grŵp Ardal Aelodau a Grŵp Cyfeirio’r 
Rhyl a chafwyd adborth cadarnhaol.  

 
8.3 Bydd y Weledigaeth yn cael ei rhannu gyda Chyngor Trefn y Rhyl ar 18 Medi a bydd yn mynd 

ger bron Bwrdd Datblygu Cymunedol y Rhyl y mis hwn i’w mabwysiadu. Bydd y Weledigaeth 
a chynllun drafft y rhaglen yn cael eu cyflwyno yng nghyfarfod nesaf Bwrdd Rhaglen y Rhyl 
ar 25 Medi. 

 
8.4 Y tu hwnt i Gyngor Sir Ddinbych, mae Rheolwr y Prosiect yn parhau i ymgysylltu ag ystod 

eang o fudd-ddeiliaid, gan gynnwys buddsoddwyr y sector preifat. Mae staff uwch yr Heddlu, 
Coleg, Awdurdod Iechyd a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi cael eu briffio ac mae 
trafodaethau wedi bod er mwyn i gynlluniau sefydliadol hirdymor gyd-fynd â’i gilydd.   

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
 

Nid yw’r adroddiad ei hun yn ymrwymo’r Cyngor i unrhyw ymrwymiadau cyllido ychwanegol.    
Fodd bynnag mae’n amlwg y bydd angen cyllid ychwanegol os ydym am gyrraedd yr 
amcanion uchelgeisiol o fewn y cynllun. Rhaid cadw mewn cof bod yr adnoddau sydd ar gael 
i’r cyngor yn gostwng, a bod angen cyllido pwysau cyfredol a blaenoriaethau sy’n cystadlu’n 
erbyn ei gilydd. Croesawn y ffaith bod cydnabyddiaeth y dylid gwneud y mwyaf o gyllid allanol 
ble bo hynny’n bosib. Bydd angen i bob prosiect gael ei asesu’n unigol gyda Chynllun Busnes 
cryf a gaiff ei gymeradwyo gan y Grwp Buddsoddi Strategol, y Cabinet a’r Cyngor yn dibynnu 
ar faint y prosiect a’r ymrwymiad cyllidol.  

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
 
10.1 Mae’r prif risgiau i’r Uwch-gynllun yn cynnwys: 
 

 Nifer o ymgynghoriadau ar gynlluniau i adfywio rhannau o’r Rhyl wedi bod dros y 
blynyddoedd. Nid yw pob un o’r rhain wedi arwain at newid amlwg yng nghanol y dref ac mae 
risg i’r cynllun hwn gael ei feirniadu yn yr un modd os nad yw’n cael ei gyflawni. Mae’r risgiau 
wedi’u lleihau trwy ymgysylltu’n gynnar ac yn drylwyr. 
 

 Bwriedir i’r Weledigaeth gael ei chyflawni trwy gyfuniad o ddulliau gan fwy nag un o 
Wasanaethau a phartneriaid CSDd. Efallai y bydd yr amserlen i’w chyflawni, y mewnbwn a’r 
sgiliau y bydd eu hangen ar staff y tu hwnt i faint o adnoddau sydd ar gael yn fewnol. Gellir 
lleihau’r risgiau hyn trwy gyfathrebu’r Weledigaeth yn effeithiol, rheoli’r rhaglen/prosiect yn 
gywir a dull hirdymor sy’n dod ag adnoddau nifer o sefydliadau a’r gymuned leol ynghyd. 

 

 Mae sefydlu Gweledigaeth, blaenoriaethau hirdymor a dull cydweithredol o gyflawni’n gamau 
bwriadol sydd wedi’u cynllunio i leihau’r risgiau cynyddol i les pobl yn y Rhyl. Mae canlyniad 
hirdymor y broses hefyd wedi’i fwriadu i leihau’r risgiau sydd ynghlwm â’r galw cynyddol am 
wasanaethau sector cyhoeddus yn y Rhyl. 

 
11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Adran s2 Deddf Llywodraeth Leol 2000  


