
 

Adroddiad i’r Cabinet 

Dyddiad y cyfarfod 26 Mai 2020 

Aelod/Swyddog Arweiniol  Julian Thompson Hill 

Awdur yr Adroddiad Steve Gadd, Pennaeth Cyllid ac Eiddo  

Teitl Cymeradwyo Argymhellion y Grŵp Buddsoddi Strategol (GBS) 

1. Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad yn nodi manylion dau brosiect sy’n cael eu hariannu gan grant sydd wedi 

cael eu hadolygu gan y GBS ac sydd wedi’u hargymell i gael eu cymeradwyo at y cam 

dylunio yn unig.  

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

Pwrpas yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth ar gyfer dau Achos Busnes sy’n ymwneud 

â Chamau Dylunio Cynlluniau Amddiffynfeydd Arfordirol yn y Rhyl a Phrestatyn, gan y 

bydd y ddau gam dylunio yn costio dros £1m (wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru).  

3. Beth yw’r Argymhellion? 

3.1 Bod Aelodau yn cymeradwyo cam dylunio Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol 

Prestatyn, a fydd yn cael ei ariannu 100% trwy grant gan Lywodraeth Cymru, ar y 

ddealltwriaeth nad oes yna risg i’r Cyngor ac nad yw hyn yn ymrwymo’r awdurdod i’r cam 

adeiladu ac ariannu pellach (gweler Adran 4.2 ac Atodiad 1).  

3.2 Bod Aelodau yn cymeradwyo cam dylunio Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol y 

Rhyl, a fydd yn cael ei ariannu 100% trwy grant gan Lywodraeth Cymru, ar y 

ddealltwriaeth nad oes yna risg i’r Cyngor ac nad yw hyn yn ymrwymo’r awdurdod i’r cam 

adeiladu ac ariannu pellach (gweler Adran 4.3 ac Atodiad 2).  



 
 

4. Manylion yr Adroddiad 

4.1 Mae’r GBS wedi adolygu’r ddau gynllun ac yn hapus i argymell eu cymeradwyo yn 

seiliedig ar ddim risg ariannol i’r awdurdod, ac ar yr amod nad yw bwrw ymlaen â’r cam 

dylunio yn ymrwymo’r awdurdod i’r cam adeiladu a rhagor o gyllid. Mae’r cynlluniau wedi’u 

crynhoi isod ac mae manylion yn Atodiad 1 a 2. 

4.2 Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Prestatyn 

Byddai’r cynllun yn darparu safon briodol o amddiffyniad yn erbyn digwyddiad 1 mewn 200 

mlynedd er mwyn gwarchod 2,045 o eiddo preswyl a 62 o eiddo nad ydynt yn rhai preswyl, 

ac amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y cynnydd disgwyliedig yn lefel y môr dros y ganrif 

nesaf. Mae angen cymeradwyaeth i ddechrau dylunio a datblygu’r cynllun, ac amcangyfrif 

o’r gost yw £1,487,180. Gwnaed cais am grant i Lywodraeth Cymru ar gyfer yr elfen yma 

ac mae disgwyl y bydd LlC yn ei ariannu 100%.  

4.3 Cynllun Amddiffyniad Arfordirol Canol Rhyl 

Byddai’r cynllun yn darparu safon briodol o amddiffyniad yn erbyn digwyddiad 1 mewn 200 

mlynedd er mwyn gwarchod 548 o eiddo preswyl a 44 o eiddo nad ydynt yn rhai preswyl, 

ac amddiffyniad ychwanegol yn erbyn y cynnydd disgwyliedig yn lefel y môr dros y ganrif 

nesaf. Mae angen cymeradwyaeth i ddechrau dylunio a datblygu’r cynllun, ac amcangyfrif 

o’r gost yw £2,550,950. Gwnaed cais am grant i Lywodraeth Cymru ar gyfer yr elfen yma 

ac mae disgwyl y bydd LlC yn ei ariannu 100%.  

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

Corfforaethol? 

Mae’n rhan allweddol o gyflawni elfen Amgylcheddol y Cynllun Corfforaethol presennol i 

leihau nifer yr eiddo sydd mewn perygl o lifogydd yn Sir Ddinbych.  

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

wasanaethau eraill? 

Mae manylion am yr effaith ariannol yn yr adroddiad (gweler Adran 4).  



 
 

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

Ni chwblhawyd Asesiad o Effaith ar Les eto.  

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

eraill? 

Fe ymgynghorwyd yn llawn â’r Aelod Arweiniol, swyddog bioamrywiaeth y Cyngor, 

Swyddog Adran 151, Landlord y Sir, Llywodraeth Cymru a’r Grŵp Buddsoddi Strategol 

wrth ddatblygu’r cynigion hyn.   

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Rhoddir cefnogaeth lawn i’r cynigion i gymeradwyo camau dylunio’r rhannau sydd wedi’u 

hariannu 100% gan grant, ar y ddealltwriaeth nad oes yna berygl i’r Cyngor ac nad yw’n 

ymrwymo’r awdurdod i’r cam adeiladu a rhagor o gyllid.  Bydd angen gwneud 

penderfyniadau am gyllid yn y dyfodol pan fydd effaith ariannol llawn yr argyfwng 

pandemig presennol yn fwy amlwg.  

10. Pa risgiau sydd yna ac a oes unrhyw beth y gallwn ei 

wneud i’w lleihau? 

Mae’r Achosion Busnes GBS ynghlwm yn manylu’r risgiau a dulliau lliniaru.  

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Dan Adran 151 Deddf Llywodraeth Leol 1972, mae’n ofynnol i awdurdodau lleol wneud 

trefniadau i weinyddu eu materion ariannol yn briodol.  

S2 Deddf Llywodraeth Leol 2000  


