
 

CYNGOR SIR 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd yn via Video Conference, Dydd Mawrth, 
22 Chwefror 2022 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 
Y Cynghorwyr Brian Blakeley, Joan Butterfield, Jeanette Chamberlain-Jones, Ellie Chard, 
Ann Davies, Meirick Davies, Gwyneth Ellis, Hugh Evans, Bobby Feeley, Tony Flynn, 
Huw Hilditch-Roberts, Martyn Holland, Alan Hughes, Alan James (Cadeirydd), 
Brian Jones, Tina Jones, Gwyneth Kensler, Richard Mainon, Christine Marston (Is-
Gadeirydd), Barry Mellor, Melvyn Mile, Bob Murray, Paul Penlington, Pete Prendergast, 
Arwel Roberts, Anton Sampson, Peter Scott, Glenn Swingler, Andrew Thomas, 
Rhys Thomas, Tony Thomas, Julian Thompson-Hill, Graham Timms, Cheryl Williams, 
David Williams, Emrys Wynne a/ac Mark Young 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Prif Weithredwr (GB); Cyfarwyddwr Corfforaethol: Cymunedau (NS); Pennaeth 
Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Gwasanaethau Democrataidd (GW); Pennaeth Cyllid ac 
Eiddo/Swyddog Adran 151 (SG); Pennaeth Gwasanaethau Plant (RM); Pennaeth Addysg 
(GD); Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio (UG); Prif Gyfrifydd (RWE); Rheolwr 
Cymorth Busnes (EW); Prif Reolwr – Gwasanaethau Cefnogol (AL); Rheolwr 
Gweithredol, Gwasanaethau Offer Cymunedol (NJ); Gwesteiwr Zoom (SJ) a Gweinyddwr 
Pwyllgor (SLW) 
  
Hefyd yn bresennol – y Comander Awyr Adrian Williams a Tony Fish, Cyfarwyddwr 
Rhanbarthol Ymgysylltu â Chyflogwyr (Gogledd) 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr Geraint Lloyd 
Williams, Rachel Flynn, Pat Jones, Hugh Irving, Eryl Williams, Peter Evans a Joe 
Welch. 
 
 
Gwobr y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Richard Mainon, Cefnogwr y Lluoedd Arfog, y 
Cadlywydd Awyr Adrian Williams, y Swyddog Llu Awyr uchaf yng Nghymru, yn 
ogystal â Tony Fish, Cyfarwyddwr Ymgysylltu â Chyflogwyr Rhanbarthol (y 
Gogledd).   
 
Roedd Cyngor Sir Ddinbych wedi’i gydnabod yn 2021 am ei waith gyda’r Lluoedd 
Arfog a dyfarnwyd Gwobr Arian y Cynllun Cydnabod Cyflogwyr i’r Cyngor.    
 
Diolchodd y Cadlywydd Awyr Adrian Williams i’r Aelodau am roi’r cyfle iddo fynychu 
wyneb yn wyneb i gyflwyno’r wobr.  Aeth ati i gydnabod faint o waith roedd yn ei 
olygu i ennill y wobr a diolchodd i Gyngor Sir Ddinbych am fuddsoddi’r amser ac am 



yr ymroddiad i’r Lluoedd Arfog ac roedd yn edrych ymlaen at gydweithio yn y 
dyfodol. 
 
Cyflwynodd y Cadlywydd Awyr Williams y wobr i’r Cynghorydd Alan James, 
Cadeirydd y Cyngor. 
 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Datganodd y Cynghorydd Ellie Chard fuddiant personol yn eitem 12, Rhybudd o 
Gynnig, oherwydd ei bod yn Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa. 
 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  
 
Dim. 
 

4 COFNODION  
 
Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd ar 25 Ionawr 2022. 
 
PENDERFYNWYD cadarnhau bod cofnodion cyfarfod y Cyngor Llawn a 
gynhaliwyd a 25 Ionawr 2022 yn gofnod cywir. 
 

5 ASESIAD ANGHENION POBLOGAETH GOGLEDD CYMRU 2022  
 
Cyflwynodd Bobby Feeley, yr Aelod Arweiniol dros Les ac Annibyniaeth,  adroddiad 
Asesiad o Anghenion Poblogaeth Gogledd Cymru (a oedd wedi ei gylchredeg yn 
flaenorol).  
 
Roedd y Pwyllgor Craffu Partneriaethau eisoes wedi craffu ar yr Asesiad, ac roedd 
angen ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru cyn diwedd mis Mawrth 2022. 
 
Rhoddodd y Cynghorydd Feeley drosolwg o’r Asesiad i’r Cyngor fel a ganlyn -   
  

 roedd yn ddyletswydd statudol i awdurdodau lleol a byrddau iechyd ddatblygu 
asesiad ar y cyd ar gyfer anghenion gofal a chefnogaeth y boblogaeth 
ranbarthol ledled Cymru fesul 5 mlynedd ac roedd yr asesiad cyntaf a 
gyhoeddwyd yn 2017 wedi cael ei ddefnyddio fel sail i’r ddogfen ddiweddaraf  

 roedd yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth wedi cael ei gynhyrchu gan Fwrdd 
Partneriaeth Rhanbarthol Gogledd Cymru fel ymarfer ar y cyd gyda’r chwe 
awdurdod lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BIPBC) ac Iechyd 
Cyhoeddus Cymru ac mae’r ddogfen wedi’i rhannu i benodau thematig amrywiol 

 byddai blaenoriaethau Sir Ddinbych yn cael eu cynnwys yn fersiwn derfynol yr 
Asesiad ynghyd â dogfen debyg i bob un o’r awdurdodau lleol a BIPBC  

 nod yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth yw gwella dealltwriaeth o’r 
boblogaeth yng Ngogledd Cymru a sut byddai eu hanghenion yn esblygu ac yn 
newid dros y blynyddoedd nesaf, roedd wedi bod yn ddarn o waith eang, gan 
ystyried safbwyntiau’r boblogaeth  

 roedd ystod eang  o ymgynghoriadau wedi cael eu cynnal â sefydliadau, 
partneriaid ac roedd tua 350 o unigolion wedi cymryd rhan mewn arolwg 
rhanbarthol i lywio’r Asesiad 



 tynnwyd sylw at y camau nesaf wrth i’r Asesiad fynd drwy brosesau 
cymeradwyo’r pum awdurdod lleol arall a BIPBC cyn iddo gael ei gymeradwyo’n 
ffurfiol gan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru 
ym mis Mawrth. 

 
Mae’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth wedi cael ei rannu’n benodau thematig. 
Ynghlwm yn Atodiad 2 mae blaenoriaethau Sir Ddinbych.   
 
Cafwyd trafodaeth a chodwyd y pwyntiau canlynol: 

 Gofynnwyd a fyddai modd ystyried cymorth i deithwyr anabl a phobl ag 
anableddau dysgu ar gludiant cyhoeddus.   Cadarnhawyd bod y ddogfen yn fyw 
ac y byddai hi’n cael ei diweddaru wrth i wybodaeth gael ei rhyddhau.    

 Cafwyd ymholiad ynghylch Meifod a chadarnhawyd bod problemau'n parhau 
mewn perthynas â gwres, ond byddai’r problemau hyn yn cael eu datrys a’r 
adeilad yn cael ei adolygu, a gobeithiwyd y byddai modd ei agor unwaith y 
byddai’r holl waith wedi cael ei gwblhau.    

 Roedd problem mewn perthynas â diffyg cyllid ar gyfer Cam-drin Domestig, ond 
roedd llochesi ar gael i leoli merched.    Mewn rhai achosion, roedd yn rhaid eu 
symud allan o’r sir i’w diogelu. 

 Cadarnhawyd bod yr Asesiad o Anghenion y Boblogaeth wedi cael ei chraffu yn 
y Pwyllgor Craffu Partneriaethau.  

 Roedd recriwtio a chadw staff yn parhau i fod yn broblem ond cadarnhawyd bod 
hon yn broblem genedlaethol, nid yw’n unigryw i Sir Ddinbych.  Roedd 
trafodaethau’n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth Cymru i dalu’r Cyflog Byw 
Cenedlaethol i Weithwyr Gofal.  Roedd Sir Ddinbych yn gwneud popeth o fewn 
eu gallu i recriwtio a chadw staff.  

 Roedd Oedi Wrth Drosglwyddo Gofal o ysbytai yn broblem.   Roedd gwaith yn 
mynd rhagddo gyda theuluoedd a gofalwyr anffurfiol i helpu gyda’r broblem hon.  

 Cydnabuwyd a chanmolwyd y gwaith a gwblhawyd gan wirfoddolwyr yn ystod y 
pandemig gan ei fod yn hanfodol i’r henoed a phobl sy’n byw yn annibynnol yn 
eu cartrefi.   Cadarnhawyd bod gwaith yn parhau gyda’r “Tîm Ar Ffiniau Gofal” a 
oedd yn un o’r arferion gorau a ddatblygwyd yn ystod y pandemig.  

 
Diolchwyd i Geoff Davies, Ann Lloyd a’r tîm am eu gwaith caled.    
 
CYNIGODD y Cynghorydd Bobby Feeley y dylid cymeradwyo Asesiad o Anghenion 
Poblogaeth Gogledd Cymru, ac EILIWYD hynny gan y Cynghorydd Joan 
Butterfield.  
 
Roedd yr Aelodau’n unfrydol o blaid ac, 
 
PENDERFYNWYD bod y Cyngor Llawn yn cymeradwyo Asesiad Anghenion 
Poblogaeth Gogledd Cymru 2022. 
 

6 STRATEGAETH AR NEWID HINSAWDD A NEWID ECOLEGOL - Y 
WYBODAETH DDIWEDDARAF AM DDARPARIAETH BLWYDDYN 1  
 
Cydnabu'r Cynghorydd Brian Jones, Aelod Arweiniol dros Wastraff, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd Alan Smith, Pennaeth Gwella Busnes a Moderneiddio a oedd ar fin 
ymddeol a dywedodd y Cynghorydd Jones ei fod wedi bod yn ased i'r Awdurdod 



Lleol a mynegodd pawb eu diolch am ei holl waith. gwaith yn ystod y blynyddoedd 
yn Sir Ddinbych a dymunodd yn dda iddo ar ei ymddeoliad. 

 
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Brian Jones yr adroddiad (a gylchredwyd yn flaenorol) i 
ddarparu gwybodaeth am y cyflawniad a'r cynnydd a wnaed hyd yn hyn yn ystod 
blwyddyn 1 o gyflawni Strategaeth Newid Hinsawdd ac Ecolegol 2021-2030 
('Strategaeth') ac archwilio opsiynau ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd a'r Argyfwng 
Ecolegol. Gweithgor Gwleidyddol a sefydlu Aelodau yn dilyn etholiadau Mai 2022. 
 
Yn ystod y trafodaethau manwl, codwyd y pwyntiau a ganlyn – 

 
• Cadarnhawyd bod meithrinfa goed wedi ei sefydlu yn Llanelwy a bod nifer o 

drigolion Llanelwy wedi gwirfoddoli ar y safle. 
• Roedd y Ganolfan Ailgylchu newydd yn Ninbych yn cael ei hadeiladu ar hyn o 

bryd a fyddai'n galluogi ailgylchu helaeth. 
• Cadarnhawyd bod pob grŵp gwleidyddol ac aelod o'r cyhoedd wedi cymryd rhan 

ac yn unedig i wthio'r agenda yn ei blaen. 
• Roedd carbon atafaelol ar dir ym mherchnogaeth y cyngor yn flaenoriaeth. Roedd 

gwaith yn cael ei wneud gyda Chymunedau i leihau eu carbon. 
• Roedd Llywodraeth y DU i ariannu, yn y dyfodol, fuddsoddiad mewn taliadau 

cerbydau trydan. Ar y pwynt hwn, cadarnhawyd hefyd bod bws hybrid hydrogen 
yn cael ei dreialu fel dewis amgen i EVs. 

 
Llongyfarchodd yr Aelodau bawb a fu'n ymwneud â'r gwaith Argyfwng Newid 
Hinsawdd a oedd wedi digwydd hyd yn hyn 

 
Ar y pwynt hwn, cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau 
Dynol a Democrataidd y dylid diwygio argymhelliad 3.5 i ddarllen “Ystyried 
cefnogaeth arweinydd Cabinet penodedig ar gyfer Newid Hinsawdd ac Ecolegol fel 
yr argymhellir gan y Gweithgor Gwleidyddol Newid Hinsawdd ac Argyfwng 
Ecolegol” . 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Jones gymeradwyo’r adroddiad, EILIWYD gan y 
Cynghorydd Arwel Roberts. 
 
Cymeradwyodd yr holl Aelodau oedd yn bresennol yr adroddiad yn unfrydol ynghyd 
ag argymhelliad diwygiedig 3.5 o'r adroddiad. 

 
PENDERFYNWYD:- 
• Nodi'r cynnydd a wnaed hyd yma yn ystod blwyddyn 1 o gyflawni'r Strategaeth. 
• Cytuno mewn egwyddor i barhau â'r Gweithgor Gwleidyddol Newid Hinsawdd ac 

Argyfwng Ecolegol i'r Cyngor newydd (2022-2027). 
• Darparu adborth ar y cynllun / dull drafft ar gyfer sefydlu Aelodau'r Cyngor newydd 

ar ôl etholiadau Mai 2022 ar yr agenda hon. 
• Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o’r 

Effaith ar Les (Atodiad 1) fel rhan o’i ystyriaeth. 
• Ystyried cefnogaeth arweinydd Cabinet penodedig ar gyfer Newid Hinsawdd ac 

Ecolegol fel yr argymhellir gan y Gweithgor Gwleidyddol Newid Hinsawdd ac 
Argyfwng Ecolegol. 



7 TRETH Y CYNGOR 22/23 A MATERION CYSYLLTIEDIG  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, 
Perfformiad ac Asedau Strategol yr adroddiad (a gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
Wrth fabwysiadu penderfyniadau cyfarfod cyllideb y Cyngor ar 25 Ionawr 2022 bu’n 
ofynnol i’r Cyngor wneud penderfyniadau pellach ar ffurf benodol i sicrhau bod y 
Dreth Gyngor a’i materion cysylltiedig yn gyfreithiol ddilys. 
 
Roedd angen penderfyniad gan y Cyngor Llawn i osod lefelau Treth y Cyngor ar 
gyfer 2022/23. 
 
Roedd yn ofynnol i'r Cyngor Sir, fel yr Awdurdod Bilio, ystyried y praeseptau a 
dderbyniwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a'r Cynghorau 
Tref/Cymuned a datgan lefelau Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad, EILIWYD gan y 
Cynghorydd Peter Scott. 
 
Cymeradwyodd yr holl Aelodau oedd yn bresennol yr adroddiad yn unfrydol. 

 
PENDERFYNWYD: 
 
• Mae'n ofynnol i'r Cyngor Sir, fel yr Awdurdod Bilio, ystyried y praeseptau a 

dderbyniwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru a'r 
Cynghorau Tref/Cymuned a datgan lefelau Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn 
ariannol 2022/23. 

• Argymhellir bod y symiau a gyfrifwyd gan y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23, yn unol ag Adrannau 32 i 34 (1) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 
(y Ddeddf) a Rheoliadau Newid Cyfrifiadau Angenrheidiol (Cymru) 2008 fod fel 
Atodiad A adran 3. 

• Argymhellir bod y symiau a gyfrifir gan y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 
2022/23, yn unol ag Adrannau 34(2) i 36(1) o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 
1992 (y Ddeddf) fel Atodiad A adran 4. 

• Bod symiau Treth y Cyngor ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 ar gyfer pob un o'r 
categorïau o anheddau fel y dangosir yn Atodiad C. 

• Dylid gosod lefel y disgownt ar gyfer Dosbarth A, B ac C fel y'i rhagnodir o dan 
Reoliadau'r Dreth Gyngor (Dosbarth Penodedig o Anheddau) (Cymru) 2004 ar 
sero ar gyfer blwyddyn ariannol 2022/23 gyda'r cafeat bod hyn yn dibynnu ar 
ddim. newidiadau i ddeddfwriaeth neu amodau lleol. 

 
EGWYL 12:00 P.M. – 12:15 P.M. 
 
8 CYNLLUN CYFALAF 2021/22 - 2024/25 AC ARGYMHELLION Y GRP 

BUDDSODDI STRATEGOL  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, 
Perfformiad ac Asedau Strategol, yr adroddiad (a gylchlythyrwyd yn flaenorol) i roi 
Cynllun Cyfalaf wedi'i ddiweddaru i'r aelodau gan gynnwys diweddariad ar 



brosiectau mawr a'r Cynllun Corfforaethol. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys yr 
Adroddiad Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2022-23. 

 
Arweiniodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr aelodau drwy'r adroddiad. 
 
Holodd y Cynghorydd Christine Marston ynghylch y sefyllfa ddiweddaraf ynghylch 
Pont Llannerch. Cadarnhawyd bod Achos Busnes yn cael ei lunio i gael cyllid ar 
gyfer y bont gan Lywodraeth Cymru. Dylai'r Achos Busnes gael ei gwblhau erbyn 
diwedd yr haf/hydref. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad, EILIWYD gan y 
Cynghorydd Peter Scott. 
 
Cymeradwyodd yr holl Aelodau oedd yn bresennol yr adroddiad yn unfrydol. 
 
PENDERFYNWYD:- 
• Bod yr Aelodau'n nodi'r sefyllfa ddiweddaraf ar elfen 2021/22 y Cynllun Cyfalaf a'r 

diweddariad ar brosiectau mawr. 
• Bod yr Aelodau'n cefnogi argymhelliad y Grŵp Buddsoddi Strategol fel y manylir 

arno yn Atodiad 5 ac a grynhoir yn Atodiad 6. 
• Bod yr Aelodau'n cymeradwyo Cynllun Cyfalaf 2022/23. 
• Bod yr Aelodau'n cymeradwyo'r Adroddiad Strategaeth Gyfalaf ar gyfer 2022/23 

fel y manylir arno yn Atodiad 7. 
 

9 DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS 2022/23 A 
DANGOSYDDION DARBODUS 2022/23 I 2024/25 (ATODIAD 1)  
 
Cyflwynodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill, Aelod Arweiniol dros Gyllid, 
Perfformiad ac Asedau Strategol, yr adroddiad (a gylchlythyrwyd yn flaenorol) i 
geisio cymeradwyaeth y Cyngor i Ddatganiad Strategaeth Rheoli'r Trysorlys ar 
gyfer 2022/23 a'r Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2022/23 – 2024/ 25. 
 
Roedd Cod Ymarfer y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ar 
Reoli’r Trysorlys yn ei gwneud yn ofynnol i’r Cyngor gymeradwyo’r TMSS a’r 
Dangosyddion Darbodus yn flynyddol. 
 
Yn dilyn trafodaeth, mynegodd yr aelodau eu diolch i'r Pennaeth Cyllid, Steve Gadd 
a'i dîm, ynghyd â'r Cynghorydd Julian Thompson-Hill am eu holl waith caled. 

 
Cynigiodd y Cynghorydd Julian Thompson-Hill yr adroddiad, EI EILIWYD gan y 
Cynghorydd Martyn Holland. 
 
PENDERFYNWYD:- 
• Y Cyngor yn cymeradwyo'r DSRhT ar gyfer 2022/23 (Atodiad 1). 
• Y Cyngor yn cymeradwyo gosod Dangosyddion Darbodus ar gyfer 2022/23, 

2023/24 a 2024/25 (Atodiad 1 Atodiad A). 
• Y Cyngor yn cymeradwyo'r Datganiad Darpariaeth Isafswm Refeniw (Atodiad 1 

Adran 6). 
• Mae'r Cyngor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o'r 

Effaith ar Les (Atodiad 2) fel rhan o'i ystyriaeth. 



10 ÔL CEFNOGWR AMRYWIAETH  
 
Cyflwynodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans yr adroddiad (a 
gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
Ar 7 Rhagfyr 2021, ystyriodd y Cyngor Rybudd o Gynnig a oedd yn galw am greu 
Hyrwyddwr Amrywiaeth. Penderfynodd y Cyngor gyflwyno adroddiad ar rôl 
Hyrwyddwr Amrywiaeth i'r Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i ddiffinio'r rôl a 
chyflwyno adroddiad pellach i'r Cyngor Llawn. 

 
Roedd disgrifiad rôl wedi'i ddrafftio a'i atodi yn Atodiad 1 i'r adroddiad. 
 
Drafftiwyd y disgrifiad rôl i ddilyn yr un ffurf â'r disgrifiadau rôl a fabwysiadwyd ar 
gyfer yr Hyrwyddwyr presennol. 
 
Ar y pwynt hwn, awgrymodd y Cynghorydd Gwyneth Kensler y dylid ychwanegu 
adran yn y disgrifiad rôl fel a ganlyn – 
 
“dylai cyfranogiad cymunedau amrywiol ym materion y Cyngor ddigwydd ac annog 
pobl o gymunedau amrywiol i sefyll etholiad”. 
 
Cadarnhaodd Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a 
Democrataidd y gellid ei gynnwys yn y disgrifiad rôl pe bai'r aelod yn cytuno, a 
gwnaeth hynny'n unfrydol. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Hugh Evans y dylai'r adroddiad hefyd gynnwys yr awgrym 
a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Gwyneth Kensler, A EILiwyd gan y Cynghorydd 
Gwyneth Kensler. 

 
PENDERFYNWYD Bod y Cyngor, yn amodol ar yr uchod, yn cymeradwyo creu rôl 
Hyrwyddwr Amrywiaeth yn unol â’r disgrifiad rôl a nodir yn Atodiad 1. 
 

11 RHYBUDD O GYNNIG  
 
Cyflwynwyd y Rhybudd o Gynnig a ganlyn gan y Cynghorydd Brian Jones ar ran 
Grŵp Ceidwadwyr Cymru i’w ystyried gan y Cyngor Llawn: 
 
Bod Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod bod cynigion ar gyfer prosiect llanw ar 
raddfa fawr oddi ar arfordir Sir Ddinbych yn cael eu datblygu gan y sector preifat. 
 
Bod angen gwaith sylweddol i ddod â chynigion aeddfed gerbron y cyngor ac y 
byddai’r cyngor yn ystyried y cynigion manwl hyn maes o law. 
 
Bod y Cyngor yn gefnogol mewn egwyddor i ddatblygu prosiect ynni llanw oddi ar 
Arfordir Sir Ddinbych. 

 
Yn unol â hynny mae Cyngor Sir Ddinbych yn penderfynu: 
1) Cefnogi mewn egwyddor datblygiad prosiect ynni llanw ar raddfa fawr oddi ar lein 
Arfordir Sir Ddinbych. 
 



2) Bod grŵp o aelodau etholedig CSDd, gan gynnwys yr arweinydd neu ddirprwy 
enwebedig, ac aelod o bob GGA  

 
Cynigiodd y Cynghorydd Brian Jones y Rhybudd o Gynnig A EILIWYD gan y 
Cynghorydd Peter Scott. 
 
Cadarnhaodd yr Arweinydd, y Cynghorydd Hugh Evans ei fod yn cefnogi'r Rhybudd 
o Gynnig. Roedd yn brosiect cymhleth mawr a fyddai’n cael ei ystyried yn Lagŵn 
Gogledd Cymru. 
 
Cytunodd yr holl aelodau oedd yn bresennol yn unfrydol i’r Rhybudd o Gynnig. 

 
PENDERFYNWYD bod y Cyngor:- 
• Cefnogaeth mewn egwyddor i ddatblygu prosiect ynni llanw ar raddfa fawr oddi ar 

lein Arfordir Sir Ddinbych. 
• Cytuno ar grŵp o aelodau etholedig CSDd, gan gynnwys yr arweinydd neu 

ddirprwy enwebedig, ac aelod o bob GGA i'w sefydlu i fonitro gwerthuso a 
datblygu morlyn llanw Gogledd Cymru ac i lobïo'r ddwy lywodraeth i gefnogi'r 
prosiect. 

 
12 RHYBUDD O GYNNIG  

 
Datganodd y Cynghorydd Ellie Chard fuddiant personol gan ei bod yn 
Llywodraethwr Ysgol Tir Morfa. 
 
Cyflwynwyd Rhybudd o Gynnig gan y Cynghorydd Ellie Chard ar ran y Grŵp Llafur 
fel a ganlyn – 
 
“Ar ran y Grŵp Llafur rydw i’n ceisio cymorth ariannol gan Gyngor Sir Ddinbych i 
gynorthwyo Ysgol Tir Morfa i adeiladu pwll hydrotherapi ar gyfer disgyblion ag 
anabledd difrifol. Nid oes gan yr ysgol ddigon o arian i gwblhau’r prosiect a phob 
blwyddyn na chaiff y pwll ei adeiladu mae’n flwyddyn o ddysgu coll i’r bobl ifanc 
mwyaf bregus mewn cymdeithas ac mae diffyg darpariaeth ar gyfer y rhai mwyaf 
anabl yn Sir Ddinbych.” 
 
Cafwyd y datganiad cefnogol a ganlyn gan y Cyng Chard - 
 
“Mae cymuned ysgol gyfan Ysgol Tir Morfa wedi bod yn ceisio codi arian ar gyfer 
pwll hydrotherapi i’w ddefnyddio gan eu disgyblion. Ar hyn o bryd mae'r ysgol yn 
cludo dim ond 5 disgybl i'r cyfleuster agosaf sef Ysgol Pen Coch yn Sir y Fflint 
unwaith yr wythnos. Mae hyn yn gostus o ran amser staff, costau teithio a nifer 
cyfyngedig o ddisgyblion sy’n gallu cael mynediad at y therapi. Mae gan safle 
Ffordd Derwen le ar gyfer pwll hydrotherapi. Mae disgyblion sydd â'r anghenion 
corfforol, meddygol a gwybyddol mwyaf cymhleth wedi'u seilio ar y wefan hon. Trwy 
gael y cyfleuster ar y safle, byddai'r ôl troed carbon, costau staffio a nifer uwch o 
ddisgyblion a allai gael mynediad i'r cyfleuster yn cael sylw. 

 
Mae defnyddwyr cadeiriau olwyn yn cael rhyddid o'r tu allan i'w cadeiriau, gan 
annog tôn cyhyrau, treuliad a chylchrediad. Mae'r ysgol wedi bod yn arbed ers 5 
mlynedd ac ar hyn o bryd mae ganddi £250,000 tuag ato. Mae adran foderneiddio 



CSDd eisiau newidiadau i'r adeilad sy'n gwthio cyfanswm costau hyd at £450,000 
sydd allan o gyrraedd. 
 
Mae opsiynau amrywiol wedi'u harchwilio. Roedd Sefydliad Steve Morgan yn mynd 
i gefnogi i ddechrau ond nid oedd adeiladwaith yr ysgol yn addas ar gyfer pwll 
therapi cynnes, llaith. Mae'r tîm moderneiddio wedi bod i arolygu'r ysgol ac mae'r 
holl opsiynau y maent wedi'u hawgrymu ymhell uwchlaw cyllideb yr ysgol, yn y 
cyfamser mae'r aelodau mwyaf bregus hyn o gymdeithas yn cael eu hanwybyddu. 
Dangosodd adolygiad diweddar mai dim ond 3 sir yng Nghymru gyfan sydd heb 
unrhyw ddarpariaeth hydrotherapi ar gyfer pobl ifanc anabl ac mae Sir Ddinbych yn 
un ohonynt. 

 
Gan fy mod yn llywodraethwr AALl am bron i 5 mlynedd teimlaf ei bod mewn 
gwirionedd angen cymorth ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yn y gymuned ag 
anabledd. Byddai'r pwll hwn o fudd i'r gymuned gyfan yn ystod oriau ysgol a thu 
allan i oriau ysgol. 
Felly rwy’n gofyn i’r Cyngor gefnogi’r prosiect hwn a fyddai’n helpu cymaint o’n 
disgyblion yn Ysgol Tir Morfa ac ysgolion yn Sir Ddinbych ynghyd ag oedolion yn y 
gymuned”. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Ellie Chard y Rhybudd o Gynnig, A EILIWYD gan y 
Cynghorydd Cheryl Williams. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Huw Hilditch-Roberts am newid sef bod y Rhybudd o 
Gynnig yn cael ei roi gerbron y Bwrdd Moderneiddio Addysg gan mai hwn fyddai'r 
fforwm priodol yn hytrach na'r Cyngor Llawn. Nid y Cyngor Llawn oedd y lle i wneud 
ymrwymiadau ariannol yn seiliedig ar Rybudd o Gynnig. Cadarnhawyd hefyd bod 
swyddogion yn ymwybodol o'r angen am bwll hydrotherapi ac yn edrych ar 
opsiynau ariannu. 

 
Cytunodd y Cynghorydd Ellie Chard i'r gwelliant a chytunodd pawb a oedd yn 
bresennol yn unfrydol i'r gwelliant. 
 
PENDERFYNWYD bod y Rhybudd o Gynnig ar gyfer pwll hydrotherapi yn Ysgol Tir 
Morfa yn y Rhyl yn cael ei gyflwyno i'r Bwrdd Moderneiddio Addysg i'w ystyried. 

 
13 RHAGLEN GWAITH I'R DYFODOL Y CYNGOR SIR  

 
Mae’r Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd yn 
cyflwyno Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol y Cyngor ynghyd â Rhaglen Briffio Gwaith i’r 
Dyfodol y Cyngor (a gylchlythyrwyd yn flaenorol). 
 
14 Mawrth 2022 – Cyngor ffurfiol i’w gynnal gyda’r Prif Weithredwr yn cyflwyno 
adroddiad ar y strwythur SLT. Wedi hynny, bydd y cyfarfod yn Friffio Cyngor 
anffurfiol. 

 
PENDERFYNWYD, yn amodol ar yr uchod, cymeradwyo a nodi Rhaglen Gwaith 
Cychwynnol Briffio'r Cyngor a'r Cyngor. 
 

 



 
GORFFENNA Y CYFARFOD AM 13.45 P.M. 


