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The Council welcomes correspondence in Welsh or English 

Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg neu’r Saesneg 

 

 

 

 

 

Annwyl Ymgynghorai,  
 
Diolch i chi am eich ymholiad diweddar ynglŷn â datblygiad yr ysgol newydd arfaethedig ym 
Mhenyffordd. Rydym bellach wedi cael cyfle i adolygu pob ymholiad a darparu ymateb gyda’r 
wybodaeth ganlynol. 
 
Amserlen y prosiect (hyd yma): 
 
4 Mai 2017 - Dechrau Camau 1 a 2 Dylunio RIBA - Yn dilyn y cyfarfod briffio dechreuol a nifer o gyfarfodydd 
cleient gydag Ysgol Gynradd Penyffordd a Chyngor Sir y Fflint, datblygodd cwmni Wynne Construction y 
cynigion dylunio dechreuol.  
 
3 Gorffennaf 2017 – Cyflwyniad i Gomisiwn Dylunio Cymru.  Cyflwynwyd y dyluniad yn ffurfiol i’r 
comisiwn er mwyn cael eu barn. 
 
3 Gorffennaf 2017 – 28 Gorffennaf 2017 Dechrau’r Cyfnod Ymgynghori Cyn Ymgeisio – 
Rhoddwyd y cynllun arfaethedig ar wefan Cyngor Sir y Fflint ac, fel y gwyddoch, cynhaliwyd 
digwyddiad Ymgynghori Cyhoeddus ddydd Mawrth 11 Gorffennaf 2017 lle cyflwynwyd y cynigion 
dylunio ar gyfer yr ysgol newydd i’r gymuned. Rhoddodd y digwyddiad hwn gyfle i breswylwyr lleol 
drafod y cynigion gydag aelodau o’r tîm dylunio, gan gynnwys cynrychiolwyr o Wynne 
Construction, eu his-ymgynghorwyr Lovelock Mitchell Architects, Ryder Landscape Consultants a 
Swyddogion Prosiect o Gyngor Sir y Fflint.  
 
26 Gorffennaf 2017 – Cyfarfod y Cyngor Cymuned – Yn dilyn y digwyddiad ymgynghori, 
cynhaliwyd cyfarfod rhwng Cyngor Sir y Fflint a’r Cyngor Cymuned ac roedd Prif Weithredwr Sir y 
Fflint, Colin Everett, yn bresennol. Cyflwynwyd y cynllun a chafwyd cyflwyniad gan breswylydd lleol 
ar ran y Cyngor Cymuned yn nodi eu pryderon ynglŷn â’r dyluniad. 
 
7 Medi 2017 Cyfarfod Cyngor Cymuned – Cyflwynodd Wynne Construction a'u hymgynghorwyr 
y cynigion diwygiedig a oedd yn cynnwys newidiadau i’r dyluniad yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyn 
ymgeisio. 
 
7 Medi 2017 Noson Agored i'r Gymuned – Cyflwynodd Wynne Construction a'u hymgynghorwyr 
y cynigion diwygiedig a oedd yn cynnwys newidiadau i’r dyluniad yn dilyn y cyfnod ymgynghori cyn 
ymgeisio. 
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Prif Bryderon a’n Hymateb Ni i’r Ymgynghoriad: 
 
 Yn dilyn y digwyddiad Ymgynghori Cyhoeddus dosbarthwyd yr adborth yn faterion sydd bellach yn cael eu 
diffinio fel y rhai pwysicaf i’r gymuned ac mae Wynne Construction wedi gweithio i wneud unrhyw 
newidiadau yn y dyluniad i liniaru'r rhain lle bo hynny'n bosibl.  
 
Nodwyd y prif bryderon canlynol: 
 

 Effaith traffig 

 Lleoliad yr adeilad / gosodiad y safle  

 Saernïaeth (toeau) 

 Deunyddiau  

 Cynaliadwyedd 
 
Mewn ymateb i’r materion hyn mae’r Contractwr a’r Tîm Dylunio wedi ymateb fel a ganlyn: 
 

 Effaith traffig – Mae hyn wedi cael ei ystyried fel mater sensitif iawn o’r dechrau ac mae’n 
un o brif bryderon nifer o breswylwyr lleol. Yn dilyn ymgysylltiad cynnar ag adrannau 
Cynllunio a Phriffyrdd Cyngor Sir y Fflint hysbyswyd y tîm mai ‘Datganiad Cludiant’ oedd 
yr unig ofyniad ar gyfer y datblygiad hwn, fodd bynnag, mewn ymateb i’r pryderon a godwyd 
gan ymgyngoreion rydym wedi cytuno i gomisiynu ymgynghorydd annibynnol (Mott 
Macdonald) i gynnal asesiad llawn o effaith traffig.  Roedd angen i'r astudiaeth hon gael ei 
chynnal yn ystod y tymor a ddechreuodd ym mis Medi felly mae'r astudiaeth ar y gweill ar hyn o 
bryd ac mae disgwyl iddi gael ei chwblhau ar 29 Medi 2017.  Ar ôl derbyn y casgliadau byddwn yn 
eu hadolygu ac yn mynd i’r afael â phob argymhelliad cyn cyflwyno’r cais llawn. 
 

  Lleoliad yr adeilad / gosodiad y safle - Mewn ymateb i’r mater hwn cynhaliodd y Tîm Dylunio 
ddau arfarniad opsiynau pellach a oedd yn ymchwilio i osodiadau eraill ar y safle.  Y cyntaf oedd yr 
opsiwn canolog a’r ail oedd defnyddio’r caeau chwarae cymunedol ar y ffin ogleddol. Yn ystod y 

broses hon nodwyd fod nifer o gyfyngiadau arwyddocaol yn gysylltiedig â’r gosodiadau 
eraill ac yn dilyn hynny cadarnhawyd cadernid gosodiad gwreiddiol y safle o ran gosodiad 
ac ymarferoldeb i’r Cleient yn ogystal â buddion amgylcheddol eraill. 

 

 Saernïaeth – Mynd i’r afael â phryderon a godwyd ynglŷn â ffurf yr adeilad ac o ran ei 
agosrwydd at eiddo cyfagos. I’r perwyl hwn cadarnhawyd fod pellteroedd wynebweddau 
yn disgyn o fewn y Canllawiau Polisi Cynllunio ac ail-edrychodd y tîm ar y dyluniad a 
chyflwynwyd to ar oleddf a oedd wedi’i ystyried yn flaenorol.  Roedd y newid hwn yn darparu 
dau ymateb i’r mater hwn, yn gyntaf cyflwyno ffurf fwy traddodiadol ac yn ail gostwng uchder 
bargodion sy’n gwella más canfyddedig yr adeiledd.  
 

 Deunyddiau – Roedd nifer o breswylwyr yn teimlo fod deunyddiau’r dyluniadau blaenorol 
braidd yn ddiwydiannol ac roedd gan Gomisiwn Dylunio Cymru farn debyg a arweiniodd at 
fabwysiadu palet deunyddiau mwy naturiol.  Mae’r gorchudd waliau proffil metel bellach wedi’i 
newid am orchudd coed newydd ac mae gorchudd llechi naturiol wedi'i ychwanegu mewn 
ardaloedd. Mae llawer llai o’r gorchudd rendro lliw yn cael ei ddefnyddio bellach. 

 

 Cynaliadwyedd – Mae pryderon wedi’u codi ynglŷn â chynaliadwyedd yr ysgol 
arfaethedig. O’r dechrau cyntaf mae’r dyluniad wedi anelu at gyflawni sgôr Ardderchog 
BREEAM o ran dyluniad cynaliadwy ac mae’n hanfodol er mwyn cael cyllid. Mae’r cynigion 
yn canolbwyntio ar ymagwedd “ffabrig yn gyntaf” sy’n anelu at gyrraedd lefelau uchel o 
ymwrthedd thermol ac aerglosrwydd ym mhob rhan o’r adeiledd. Bydd strategaeth awyru 



           
naturiol yn ategu hyn yn ogystal â system wresogi hynod effeithlon a phaneli ffotofoltäig ar 
y to. Bydd yr adeilad hefyd yn cynnwys seilwaith ar gyfer batri storio yn y dyfodol.  

 
Mae’r cynllun diwygiedig bellach wedi’i gyflwyno i’r Cleient, Bwrdd y Llywodraethwyr a’r Cyngor 
Cymuned ar 7 Medi 2017.  Cafodd y cynigion hyn groeso mawr a gwelwyd eu bod yn welliant 
sylweddol a oedd yn ymateb i nifer o’r pryderon a godwyd.  Gwelir gwybodaeth am yr arfarniad 
opsiynau a’r dyluniad diwygiedig yn nogfen y cyflwyniad a welir ar wefan Cyngor Sir y Fflint yn y 
cyfeiriad isod:  
 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Schools/School-Modernisation-Related/Ysgol-
Penyffordd.aspx 
 
Y Camau Nesaf 
 
Mae’r cyfnod ymgynghori cyn ymgeisio bellach wedi dod i ben a’r cam nesaf yn y broses yw paratoi 
a chyflwyno’r cais cynllunio ffurfiol. Hysbysir preswylwyr lleol a bydd yr holl gynlluniau a dogfennau 
ategol yn cael eu rhoi ar wefan Adran Gynllunio’r Cyngor. Fel pob cais, cewch gyfle i roi sylwadau 
am y cynigion trwy’r wefan yn ystod y cyfnod ymgynghori. 
 
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Planning/View-and-comment-on-planning-
applications.aspx 
 
Hoffem ddiolch i chi am eich amser a’ch diddordeb yn y mater hwn. Mae’r broses ymgynghori wedi 
bod yn gynorthwyol o ran creu dyluniad drwy ymgysylltu â'r gymuned ac mae’n dangos pa mor 
bwysig yw'r broses Ymgynghori Cyn Ymgeisio. Mae’ch ymgysylltiad a chefnogaeth y gymuned yn 
cael ei werthfawrogi ac mae wedi’n cynorthwyo i gasglu adborth gwerthfawr sydd wedi helpu i fod 
yn sail i’r dyluniad.   
 
 
 
Tîm Prosiect – Adeilad Newydd Ysgol Gynradd Penyffordd 
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