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1. BETH MAE’R ADRODDIAD YN TRAFOD 

Mae’r adroddiad hyn yn rhoi diweddariadau i’r Cabinet ar y cynnydd gyda’r safle. 
Mae’n darparu gwybodaeth ar y costau presennol ynghyd â’r costau sydd i ddod. 
Mae hefyd yn cynnig awdurdod ar gyfer gweithredoedd pellach.  
 

2. BETH OEDD PWRPAS LLUNIO’R ADRODDIAD 
Ar Hydref 26, 2012, cyhoeddodd y Cabinet am wasanaeth gwaith ar rybudd. Gall 
gwasanaeth Atgyweirio ar rybudd a cherbyd un pwrpas ddod i gymryd y safle, ar yr 
amod bod Cyngor Sir Ddinbych yn ei brynu. Yn sgil y cynnydd, a’r gwariant, mae’r 
adroddiad hwn yn awgrymu y dylai’r Cabinet weithredu ymhellach. 

 
3. MANYLION YR ADRODDIAD 

Ar 6 Mehefin, 2011, cyflwynwyd y gwasanaeth gwaith ar rybudd i berchennog y 
safle. Dilynwyd hyn gyda sawl mis o baratoadau yn delio â materion y 
ddeddfwriaeth Adeiladu, deddfwriaeth gwarchod rhywogaethau, materion iechyd a 
diogelwch mewn perthynas gydag adeiladwaith yr adeilad a phresenoldeb 
asbestos. Yn ogystal, roedd angen cael contractwr profiadol yn bresennol er mwyn 
gallu mynd ar y safle pe bai’r perchennog yn methu. 

 
Ni lwyddodd y perchennog i ymateb i ddyddiad cau o ddwy wythnos. O ganlyniad 
dechreuodd y contractwyr ar y gwaith ar 21 Gorffennaf, 2012 er mwyn gwneud y 
gwaith brys ar rybudd. Prisiwyd y contract i tua £800k. Yn anffodus, darganfuwyd 
bod yr adeilad yn llawer mwy bregus na’r hyn a ddisgwyliwyd. O ganlyniad, roedd 
rhaid ymestyn ar gyfnod y contract a chododd pris disgwyliedig y gwaith i £930k. 

 
 Fel rhan o’r broses gynllunio mae rhan 106 o’r Cytundeb wedi ei chyflwyno i’r 

perchennog ar gytundeb i Lloyds TSB. Y canlyniad oedd bod Cyngor Sir 
Ddinbych wedi derbyn taliad o £1.9m oddi wrth y banc er mwyn ei wario ar 
adeiladu ac i dalu am wasanaeth gwaith brys. Mae Atodiad B yn amlinellu'r 
arian wedi’i wario yn erbyn y £1.9m (h.y. y swm ar ôl y taliad i’r gwaith brys a 
oedd tua £750k. 

 Erbyn y cyfarfod, disgwylir y bydd y contractwyr wedi gorffen y gwaith ac 
wedi gadael y safle.  

 Mae galwadau am arian gan y perchennog (cwmni o dramor) oddi wrth yn 
dilyn gwariant y Cyngor, ond nid oes dim taliadau wedi’u derbyn. Credir y 
bydd tâl yn cael ei roi ar y safle sy’n cyd-fynd â’r ddyled sydd hefyd wedi cael 
cymeradwyaeth gan y Llys.   
 



 Yn ychwanegol at y costau, mae mwy o gostau wedi deillio o gostau 
ymgynghori ar gyfer y contract gwaith brys a phrojectau ehangach er mwyn 
arwain at ateb arall i’r safle. Mae’r costau a dalwyd hyd yn hyn i’w gweld yn 
Atodiad A. Mae hefyd y costau disgwyliedig  sydd ar ôl o’r swm £750k. Mae’r 
rhain yn anodd ei hamcangyfrif am nad ydym yn gwybod sut bydd y 
perchennog yn ymateb. Mae wedi bygwth achos deddfwriaethol ar sawl 
achlysur ond heb weithredu hyd yn hyn. Rydym wedi ychwanegu’r swm fel 
rhan o Atodiad A. 

 Mae’r Cyngor wedi cyflogi gwasanaethau’r Ymddiriedolaeth Adfywiad y 
Tywysog er mwyn ein cynghori yn ystod y broses a hefyd i helpu sefydlu 
Cerbyd un pwrpas ar ffurf Ymddiriedolaeth Gwarchod Adeiladau. Mae 
gwneuthuriad yr S.P.V. yn hanfodol i wasanaethu'r rhybudd adnewyddu. Mae 
sefydlu’r S.P.V bron â gorffen, felly byddai gwasanaethu’r gwasanaeth 
atgyweirio ar rybudd yn addas iawn er mwyn parhau i ddatblygu. Gyda’r 
S.P.V. wedi’i sefydlu a chytundeb wedi’i wneud rhwng y Cyngor a’r S.P.V. er 
mwyn trosglwyddo’r berchnogaeth er mwyn lleihau risg y Cyngor pe bai’r 
Cyngor yn prynu’r safle dan orfodaeth. 

 Mae amserlen yr atgyweiriadau wedi eu paratoi mewn manylder, a bydd yn 
cael ei atodi at y Rhybudd Atgyweirio. Ond os na fydd y perchennog wedi 
gwneud dim datblygiad o fewn dau fis, yna gall y Cyngor ddechrau gynllunio 
ar berchnogaeth orfodol ar yr amod bod yr S.P.V yn barod.   

 Nododd Ymddiriedolaeth Adnewyddu’r Tywysog bod y broses o sefydlu’r 
S.P.V. yn cael ei weithredu. Golyga hyn y gall y gwasanaeth Atgyweirio ar 
Rybudd (nifer o waith sydd wedi ei gwblhau ) ddod yn weithredol o fewn y 
dyfodol agos. Fe ddown i wybod yn fuan faint o wrthwynebiad a sialensiau 
cyfreithiol y bydd y perchennog yn dangos. Byddai’r CPO yn gallu cymryd 
hyd at 18 mis pe bai yn derbyn sialensiau mawr. 

 
5. SUT MAE’R PENDERFYNIAD YN CYFRANNU AT FLAENORIAETHAU 

CORFFORAETHOL 
Mae gan y cynllun cadwraethol ac adnewyddu’r adeilad hanesyddol hwn fanteision 
mawr i bosibiliadau o adnewyddu trwy Gyngor Sir Ddinbych gyfan. 

 
6. FAINT FYDD YN COSTIO A SUT BYDD YN EFFEITHIO AR WASANAETHAU 

ERAILL 
Ni fydd unrhyw wasanaethau eraill yn cael eu heffeithio.  Gweler y costau 
disgwyliedig yn Atodiad A. 

 
7. PA YMGYNGHORIADAU SYDD WEDI’U CYMRYD  

Mae trafodaethau manwl wedi cael eu cynnal gyda Llywodraeth Cymru (CADW, 
Swyddog Bio Amrywiaeth ac Adran Ddatblygu), Aelodau lleol ac Ymddiriedolaeth 
Adnewyddu’r Tywysog. Mae’r adborth wedi cefnogi ein cynllun gweithredu.  

 
8. DATGANIAD Y PRIF SWYDDOG CYLLID 

Mae hwn yn sefyllfa gymhleth, a hyd yn oed yn anoddach oherwydd y berthynas 
gyda pherchennog y safle. Mae yna risgiau i’r costau a’r dosbarthiad ynghyd ag 
ateb da i’r project. Mae angen i’r Cyngor fod yn glir ar ei rôl, pwerau er mwyn 
parhau â’r gwaith. Mae digon o arian ar ôl i gyllido’r project, ond mae’r datblygiad 
hyd yn hyn wedi dangos pa mor gyflym mae’r arian yn cael ei wario. Mae’n bwysig i 
gymryd gofal wrth fonitro’r cyllid a hefyd i chwilio problemau cyn gynted â phosib. 
 

 



9. PA RISGIAU SYDD A BETH ALLWN EI WNEUD I’W LLEIHAU 
 Bydd y gwasanaeth Atgyweirio ar rybudd yn rhedeg cyn i’r C.P.O. ddechrau. Nid 

yw’r Cyngor am gadw gafael ar y safle na’r adeilad am gyfnod am eu bod am 
sefydlu’r S.P.V. a chytundeb trosglwyddo gyda’r perchennog mor fuan â phosib. 
Byddwn hefyd yn cadw’r costau o fewn y cyllid sydd ar gael, gan gynnwys swm 
sylweddol rhag ofn bod angen gwario ar achos cyfreithiol. 

 
10. Y GALLU I WNEUD PENDERFYNIAD 

Mae Rhan 2 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2000 – Pwerau lles.  Gweler Adroddiad y 
Cabinet ar 26 Hydref, 2010. 

  
11. AWGRYMIAD 

Mae’r Cabinet yn cadarnhau a chymeradwyo’r hawl i wasanaethu’r gwasanaeth 
Atgyweirio ar rybudd a sefydlwyd fel S.P.V. a pharhau gyda’r weithred o brynu 
gorfodol. 

  


