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1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

 
1.1 Mae’r adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau 

ynglŷn â darparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr trwy’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl). 
 
2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
 
2.1 I sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei ddyletswyddau statudol o ran deddfwriaeth 

berthnasol yn ymwneud â darparu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghyngor Sir 
Ddinbych. 

 
2.2 Darparu manylion safleoedd a drafodwyd yn y Grŵp Rheoli Asedau a’r Grŵp Cynllunio 

Strategol i’r Pwyllgor Craffu Cymunedau i’w hargymell i’r Cabinet i’w cynnwys ym 
mhroses y CDLl newydd fel safleoedd posibl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr. 

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
3.1 Bod y Pwyllgor Craffu Cymunedau yn ystyried a rhoi sylwadau am y broses i yrru 

safleoedd posibl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ymlaen trwy’r CDLl. 
 

4. Manylion yr adroddiad 
  
4.1 Law yn lla â cymeradwyo Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr y Cyngor ym 

mis Mawrth 2017, dyrannodd Llywodraeth Cymru (LlC) gyllid i ddatblygu safleoedd 
preswyl a theithiol i Sipsiwn a Theithwyr yn amodol ar gynigion gan Awdurdodau Lleol 
Cymru. 

 
4.2 Er mwyn cyflawni ei rwymedigaethau cyfreithiol o ran darparu safleoedd i Sipsiwn a 

Theithwyr, (nododd y GTAA yr angen am safle Sipsiwn a Theithwyr preswyl o 6 chae 
a safle Sipsiwn a Theithwyr tramwy o 5 cae yng Ngogledd y Sir) cynhaliodd y Cyngor 
adolygiad o dir a oedd ar gael ac fe nodwyd 22 o safleoedd i’w hystyried yn seiliedig 
ar feini prawf a oedd yn deillio o ganllawiau LlC a pholisïau cynllunio lleol a 
chenedlaethol. 
 



4.3 Arweiniodd y gwaith hwn at nodi safle Green-Gates (y dwyrain) yn Llanelwy fel lleoliad 
y safle dewisedig ar gyfer safleoedd preswyl a theithiol i Sipsiwn a Theithwyr. 
Cynhaliwyd ymgynghoriad cynhwysfawr ar y cynigion cyn cynllunio a chafwyd 
gwrthwynebiad sylweddol gan drigolion lleol, busnesau a Chyngor y Ddinas. 

 
4.4 Ym mis Mawrth 2019 penderfynodd y Cabinet y dylid gyrru safle Green-Gates (y 

dwyrain) ymlaen i'r cam cais cynllunio fel safle Sipsiwn a Theithwyr preswyl, ond y dylid 
pennu lleoliad y safle teithiol i Sipsiwn a Theithwyr trwy'r Cynllun Datblygu Lleol 
newydd. 

 
4.5 Cyflwynwyd y broses o yrru safleoedd posibl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr ymlaen trwy’r 

CDLl yng Nghyfarfod Briffio’r Cabinet ar 9 Medi 2019 a chafodd ei gymeradwyo.  
Cytunwyd hefyd y dylai’r Cynghorydd Mark Young arwain y gwaith o nodi a dyrannu 
safleoedd trwy’r CDLl. Mae copi o adroddiad briffio’r Cabinet yn cael ei gynnwys yn 
Atodiad 1. 

 
4.6  Yn unol â’r broses a gytunwyd, cyflwynwyd adroddiad i’r Grŵp Rheoli Asedau (GRhA) 

ar 30 Medi 2019 gydag argymhelliad i gyflwyno pedwar safle a nodwyd i’r Grŵp 
Cynllunio Strategol a’r Cabinet fel safleoedd posibl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr i’w 
cynnwys fel safleoedd ymgeisydd yn y CDLl newydd. 

 
4.7  Trafododd y GRhA yr adroddiad a phenderfynwyd y dylid cynnwys pumed safle 

(Rhuallt – tir ger B5429) yn yr argymhelliad. Y pum safle y cytunwyd y dylid eu cyflwyno 
fel safleoedd posibl ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr posib ar gyfer ymgynghori trw y 
broses CDLl yw: 

  
Rhuallt - Tir oddi ar ffordd Treffynnon; 

 Rhuallt – Hen Gae'r Ysgol; 
 Rhuallt – Tir ger B5429; 
 Ffordd Henllan Dinbych - Tir 1; 
 Ffordd Henllan Dinbych - Tir 2; 
 
4.8 Mae adroddiad y GRhA wedi’i gynnwys yn Atodiad 2. 
 
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 yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 
  
6.1 Mae £179,960 wedi’i ddyrannu i ddatblygu'r safle a chael Caniatâd Cynllunio.   Bydd 

costau cynhyrchu CDLl newydd yn parhau i gael eu hadolygu’n fanwl dros y misoedd 
nesaf.  Mae'r gyllideb ar gyfer yr adolygiad wedi ei chronni'n flynyddol ac ar gael ar 
gyfer y gwaith hwn.  Mae unrhyw ofyniad i gynnal ymgynghoriad ychwanegol, yn 
ogystal â’r hyn sy’n statudol, yn debygol o arwain at gostau ychwanegol sydd heb eu 
cynnwys yng nghyllideb y CDLl ar hyn o bryd. 

 
6.2 Bydd costau ychwanegol sy’n gysylltiedig â gweithredu a rheoli’r cyfleusterau yn cael 

eu nodi mewn adroddiad ar wahân.   Effeithir ar y gwasanaeth Rheoli Cyfleusterau, 
Eiddo a Thai unwaith y bydd y cyfleusterau yn weithredol ac mae’r costau yn amodol 
ar ddatblygu strwythur rheoli.  

  
7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 
 
7.1 Mae Asesiad o’r Effaith ar Les wedi’i gynnal a gwelir y canlyniadau amlinellol isod. 

Cydnabyddir y posibilrwydd y bydd angen adolygu’r Asesiad ar sawl achlysur wrth 
yrru’r safleoedd ymlaen trwy'r prosesau democrataidd a'r CDLl. Mae'r Asesiad o’r 
Effaith ar Les wedi’i gynnwys yn Atodiad 3. 

 
Nodau Lles 

Sir Ddinbych ffyniannus Niwtral 

Sir Ddinbych wydn Niwtral 

Sir Ddinbych iachach Niwtral 

Sir Ddinbych fwy cyfartal Cadarnhaol 

Sir Ddinbych gyda chymunedau cydlynol Niwtral 

Sir Ddinbych lle mae diwylliant bywiog a’r Gymraeg yn ffynnu Niwtral 

Sir Ddinbych sy’n gyfrifol yn fyd-eang Niwtral 

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

 
8.1 Cynhaliwyd ymgynghoriad â’r Aelodau Lleol sy’n cynrychioli’r Wardiau hynny lle mae’r 

safleoedd arfaethedig i’w cynnwys yn y CDLl, sef: 
 
 Rhuallt (Tremeirchion) – Cyng. Christine Marston 
 
 Dinbych/Henllan (Dinbych Uchaf/Henllan) – Cyng. Geraint Lloyd–Williams. Cyng. 

Glenn Swingler 
  
8.2 Dosbarthwyd ymatebion aelodau i AMG a / neu fe'u rhoddwyd ar lafar ar y diwrnod ac 

roeddent yn rhan o'r drafodaeth yn y cyfarfod ar 30 Medi 2019. 
   
8.3 Ar ôl cael cymeradwyaeth yn y GRhA, caiff y safleoedd a argymhellwyd yn adroddiad 

y GRhA eu cyflwyno i'r Grŵp Cynllunio Strategol a’r Cabinet am ystyriaeth bellach.  



Bydd gwaith ymgysylltu ac ymgynghori gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill yn cael 
ei wneud mewn perthynas â’r CDLl newydd sy’n cael ei ddatblygu. 

 
9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

 
9.1 Fel y nodwyd uchod, mae cyllid eisoes mewn lle i ddatblygu safle teithiol i’r cam cais 

cynllunio ffurfiol. Mae’n bwysig bod unrhyw gostau ychwanegol, na ellir eu cynnwys 
yn yr adnoddau presennol, yn mynd trwy brosesau penderfynu a gosod cyllidebau 
cyfalaf a refeniw'r Cyngor.  

10 Datganiad Landlord Corfforaethol 

10.1 Mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol i ddarparu safleoedd Sipsiwn a Theithwyr 
mewn ymateb i’r Asesiad o Lety Sipsiwn a Theithwyr cymeradwy. Mae angen 
adlewyrchu’r ddyletswydd i ddarparu yn y Cynllun Datblygu Lleol newydd ac mae’r 
llwybr hwn yn darparu proses dryloyw i ymgynghori ag Aelodau a’r cyhoedd. 

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

11.1 Bydd gwersylloedd anghyfreithlon ar dir y Cyngor a thir preifat yn parhau os na chaiff 
anghenion tai Sipsiwn a Theithwyr eu bodloni.    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 nodwyd 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.  

 
11.2 Mae grant ar gael gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu safleoedd i Sipsiwn a Theithwyr, 

fodd bynnag, nid yw’r cyllid hwn yn 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.   

 
11.3 Gallai dadlau ynglŷn â llety Sipsiwn a Theithwyr er mwyn canfod datrysiad arwain at 

oedi yn y gwaith o ddatblygu’r CDLl newydd.  Daw’r hen CDLl i ben yn 2021.  Os na 
fydd CDLl newydd wedi’i baratoi erbyn hynny, bydd cyfnod lle na fydd gennym CDLl o 
gwbl. Yn ystod unrhyw gyfnod heb CDLl mabwysiedig, bydd Sir Ddinbych yn dibynnu 
ar Bolisi Cenedlaethol i bennu ceisiadau cynllunio. Bydd dynodiadau lleol megis ffiniau 
datblygu a pholisïau megis y gofyniad tai fforddiadwy safonol yn cael eu colli.  

 
12. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

 
12.1 Deddf Tai (Cymru) 2014 - Rhan 3 
 
12.2 Amlinellir pwerau’r Pwyllgor Craffu mewn perthynas â'r mater hwn yn Adrannau 7.2.3 

a 7.4.2(d) o Gyfansoddiad y Cyngor. 
 
12.3 s56 Deddf Cartrefi Symudol (Cymru) 2013 
 



Swyddog Cyswllt: 
Aelod Arweiniol Eiddo a’r Stoc Dai 
Ffôn:  01824 706818 


