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1.

Cyflwyniad

1.1

Mae'r Cyngor wrthi'n paratoi'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a fydd yn arwain
datblygiad yn y Sir rhwng 2015 a 2030. Bydd y CDLl yn nodi rhai lleoliadau lle
caniateir datblygiad newydd, megis tai a chyflogaeth, tra hefyd yn ceisio i
amddiffyn ardaloedd eraill rhag datblygu. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl yn sail
ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio unigol yn y Sir.

1.2

Mae'r papur cefndir hwn yn un o ystod o bapurau a baratowyd i gefnogi'r CDLl
Adnau ac yn nodi Hunanasesiad Cadernid lle mae'r Cyngor wedi nodi sut a pham
y mae'n ystyried bod y Cynllun yn gadarn, yn erbyn y Profion Cadernid a nodwyd
gan Lywodraeth Cymru. Bydd y ddogfen hon yn helpu'r cyhoedd yn ystod yr
ymgynghoriad Adnau ac yn y pen draw yr Arolygydd Cynllunio pan gyflwynir y
Cynllun i Lywodraeth Cymru ac Arolygydd Cynllunio a benodir i brofi cadernid y
Cynllun.

2.
Cefndir
2.1 Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi'r hyn y mae'n ei ystyried sy’n cynrychioli Cynllun
cadarn. Pwrpas yr ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau yw ymgynghori ar ei bolisïau
a'i gynigion a'i dystiolaeth gefndir i roi cyfle i bawb sydd â diddordeb wneud
sylwadau o gefnogaeth neu wrthwynebiad ac egluro pam yr ystyrir bod y Cynllun
yn gadarn ai peidio. Bydd y sylwadau hyn yn cael eu hystyried gan y Cyngor a
maes o law bydd y Cynllun yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru a fydd yn
penodi Arolygydd Cynllunio annibynnol i gynnal archwiliad o'r Cynllun i benderfynu
a yw'r Cynllun yn gadarn ac a ellir ei fabwysiadu, naill ai wedi neu heb ei addasu.
Bydd y sylwadau a dderbynnir yn rhan o'r dystiolaeth a anfonir at yr Arolygydd
Archwilio. Bydd adroddiad yr Arolygydd yn rhwymol ar y Cyngor.
3.1 Hunanasesiad
3.2 Mae Llawlyfr Cynllun Datblygu 3 a gyhoeddwyd yn ddiweddar ar gyfer
ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru yn nodi na ddylai Awdurdod Cynllunio Lleol
gyflwyno CDLl oni bai ei fod o'r farn bod y cynllun yn barod i'w archwilio. Bydd
angen i'r ACLl ddangos bod y cynllun yn cwrdd â'r tri phrawf cadernid a nodir yn y
Llawlyfr yn Nhabl 27. Mae'r tabl hwn yn sail i hunanasesiad o’r Cynllun. Bwriad y
cwestiynau a restrir o dan bob prawf yw cynorthwyo i nodi'r materion a allai fod yn
berthnasol ar gyfer pob prawf. Nid yw Llywodraeth Cymru wedi bwriadu i'r rhestr
fod yn gynhwysfawr ac efallai na fydd yn berthnasol ym mhob achos.
3.2 Er nad yw wedi cyrraedd y cam cyflwyno eto, mae hunanasesiad o’r Cynllun wedi'i
gynnwys yn Atodiad 1 mewn tabl gyda sylwebaeth ochr yn ochr â phob un o'r
cwestiynau. Gellir diwygio'r ddogfen hon cyn cyflwyno'r Cynllun i Lywodraeth
Cymru.
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Atodiad 1

Prawf Cadernid
Gofynion Paratoi

Sylwebaeth

A yw'r gwaith o baratoi'r
cynllun wedi cydymffurfio
â gofynion gweithdrefnol
cyfreithiol a rheoleiddiol?
(Rheoliadau CDLlau,
Cynllun Cynnwys
Cymunedau,
Rheoliadau AAS,
Arfarniad o
Gynaliadwyedd, HRA ac
ati?)

Rheoliadau Cynllun Datblygu:

Rheoliad 5 Paratoi Cynllun Cynnwys Cymunedau:
Ymgysylltodd y Cyngor ag ymgynghori'n eang ar baratoi'r
Cynllun Cynnwys Cymunedau (CIS) fel rhan o'r Cytundeb
Cyflenwi. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn yr adroddiad
Ymgynghori Cychwynnol.
Rheoliad 6 Cynnwys y Cynllun Cynnwys Cymunedau:
Nododd y CIS yn y Cytundeb Cyflenwi:
a) Cyrff ymgynghori cyffredinol a phenodol
b) Egwyddorion y strategaeth gyfranogi ar gyfer paratoi'r
Cynllun
c) Amseriad a dull cyfranogi ar bob cam ac ymateb y Cyngor
d) Sut y defnyddir ymatebion wrth ddatblygu cynnwys y CDLl
Rheoliad 7 Paratoi Amserlen:
Ymgynghorwyd â'r cyrff ymgynghori penodol fel rhan o'r gwaith
o baratoi amserlen yn y CIS / Cytundeb Cyflenwi.
Rheoliad 8 Cynnwys yr Amserlen:
Mae'r amserlen yn y CIS / Cytundeb Cyflenwi yn cynnwys
dyddiadau diffiniol a dangosol allweddol ar gyfer paratoi'r
Cynllun a dyddiadau ar gyfer yr adroddiad cynaliadwyedd a'r
adroddiad monitro.
Rheoliad 9 Cytundeb Cyflenwi:
Mae'r Cytundeb Cyflenwi (sy'n cynnwys amserlen a CIS) yn
ogystal ag adolygiadau dilynol, wedi'u cyflwyno a'u cymeradwyo
gan Lywodraeth Cymru yn unol â'r Rheoliad.
Rheoliad 10 Argaeledd Cytundeb Cyflenwi:
Mae'r Cytundeb Cyflenwi (a diwygiadau dilynol) ar gael i'w
archwilio yn Neuadd y Sir (ac wedi hynny yn Nhŷ Dewi Sant,
Ewlo - ar ôl adleoli'r Gwasanaeth Cynllunio) ac ar y wefan.
Rheoliad 11 Ffurf a chynnwys y CDLl:
Mae clawr blaen y CDLl Adnau yn cynnwys y wybodaeth
angenrheidiol sy'n ymwneud ag enw'r ardal, ei fod yn CDLl a'r
cam a gyrhaeddwyd. Mae polisïau'r CDLl, yn strategol ac yn
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fanwl, yn cael eu cefnogi gan gyfiawnhad rhesymegol
(esboniad) ac fe'u cyflwynir fel bod y ddwy elfen yn hawdd i'w
gwahaniaethu.
Rheoliad 12 Map Cynigion:
Cynhyrchwyd mapiau cynigion sydd ar gael ar ffurf copi caled,
fel pdf’s o fewn y porthol ymgynghori ac fel system fapio
ryngweithiol ar wefan y cyngor. Paratowyd y mapiau cynigion
mewn fformat sy'n cwrdd â'r gofynion yn y Rheoliad hwn.
Rheoliad 13 materion ychwanegol y CDLl y dylid rhoi sylw
iddynt:
Mae'r paratoad wedi rhoi sylw i'r materion a godwyd yn y
Rheoliad.
Rheoliad 14 Cyfranogiad cyn-adneuo:
Cynhaliodd y Cyngor gyfnod helaeth o ddigwyddiadau
ymgysylltu ac ymgynghori yn arwain at y Strategaeth a Ffefrir
Cyn Adnau. Fel rhan o'r broses ymgysylltu ac ymgynghori hon,
ymgynghorwyd â chyrff ymgynghori penodol a chyffredinol yn
ogystal â'r Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol. Mae mwy o fanylion
i'w gweld yn yr adroddiad Ymgynghori Cychwynnol.
Gwahoddwyd Cynghorau Tref a Chymuned i ddigwyddiadau
ymgysylltu a mynychodd Swyddogion nifer o gyfarfodydd
cynghorau tref a chymuned unigol i ddiweddaru a thrafod y
CDLl.
Rheoliad 15 Ymgynghoriad cyhoeddus cyn-adneuo:
Ymgynghorodd y Cyngor ar y Strategaeth a Ffefrir rhwng
09/11/17 a 21/12/17. Cydymffurfiodd yr ymgynghoriad â'r
Rheoliadau o ran cyhoeddi a sicrhau bod dogfennau ar gael i'w
harchwilio, ymgynghori â chyrff perthnasol a rhoi rhybudd trwy
hysbyseb lleol. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn yr adroddiad
Ymgynghori Cychwynnol.
Rheoliad 16 Sylwadau o’r Ymgynghoriad Cyhoeddus:
Rhoddodd yr ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir y cyfle trwy
amrywiaeth o ddulliau, i wneud sylwadau, gan gynnwys porth
ymgynghori ar-lein. Ystyriwyd y sylwadau gan y Grŵp
Strategaeth Gynllunio. Mae mwy o fanylion i'w gweld yn yr
Adroddiad Ymgynghoriadau Cychwynnol.
Rheoliad 17 Adneuo Cynigion:
Mae’r ymgynghoriad ar y CDLl Adnau wedi cydymffurfio â'r
Rheoliadau o ran cyhoeddi a sicrhau bod dogfennau ar gael i'w
harchwilio, ymgynghori â chyrff perthnasol a rhoi rhybudd trwy
hysbyseb lleol (er nad oes angen hysbyseb lleol bellach gan
Reoliadau 2015 wedi'u diweddaru, gwnaed hyn yn unol â’r
Cytundeb Cyflenwi).
Rheoliad 18 Sylwadau ar gynigion adneuo CDLl:
Mae'r rhybudd cyhoeddus ar gyfer ymgynghoriad y CDLl Adnau
yn nodi amrywiaeth o ddulliau o wneud sylwadau ar y Cynllun
gan gynnwys porth ymgynghori ar-lein.
Rheoliad 19 Trin sylwadau: adnau:
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[Nid yw'r rheoliad hwn yn berthnasol i gynrychiolaeth dyrannu
safle].
Cyn gynted ag y bo'n rhesymol ymarferol, bydd copïau o
sylwadau ar gael yn y lleoedd lle roedd dogfennau'r Cynllun cynadneuo / cynllun adnau ar gael i'w harchwilio. Bydd y Cyngor yn
cyhoeddi ar ei wefan fanylion yr holl sylwadau a dderbynnir
ynghyd â datganiad o sut y gellir eu harchwilio.
Rheoliad 20 Trin sylwadau: sylwadau dyrannu safleoedd:
Nid oes ei angen bellach gan Reoliadau 2015 wedi'u diweddaru
Rheoliad 21 Sylwadau ar gynrychiolaeth dyrannu safleoedd:
Nid oes ei angen bellach gan Reoliadau 2015 wedi'u diweddaru
Rheoliadau Asesu Amgylcheddol Strategol - Cyfarwyddeb
Ewropeaidd 2001/42 / EC
Gwerthuso Cynaliadwyedd - Rheoliadau Asesiad
Amgylcheddol Cynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004:
Mae'r Cyngor wedi cyflogi ymgynghorwyr arbenigol Arcadis sydd
wedi paratoi'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd (SA) a'r Asesiad
Amgylcheddol Strategol (AAS) trwy gydol y gwaith o baratoi'r
CDLl. Cyfunwyd hyn mewn un ‘Asesiad Effaith Integredig’ (IIA).
Ymgynghorwyd â'r cyrff amgylcheddol statudol ar yr Adroddiad
Cwmpasu dros gyfnod o 5 wythnos rhwng 13/04/15 a 18/05/15.
Ceisiodd hyn wahodd sylwadau ar gwmpas a lefel y manylder yn
yr Adroddiad Cwmpasu.
Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y camau canlynol wrth baratoi'r
Cynllun:
• Ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd sy'n cyd-fynd â'r
ymgynghoriad Opsiynau Strategol rhwng 26/10/16 a
09/12/16.
• Ar yr Arfarniad Cynaliadwyedd sy'n cyd-fynd â'r
ymgynghoriad cyn adneuo (Y Strategaeth a Ffefrir)
rhwng 09/11/17 a 21/12/17.
• Ar yr IIP sy'n cyd-fynd ag ymgynghoriad y Cynllun Adnau
rhwng 30/09/19 a 11/11/19
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - Rheoliadau Cynllunio a
Chadwraeth (Cynefinoedd Naturiol ac ati) 1994:
Cyhoeddwyd Adroddiad Sgrinio Rheoliadau Cynefinoedd ar
gyfer ymgynghoriad ochr yn ochr â'r ymgynghoriad cyn-adneuo
(Strategaeth a Ffefrir) rhwng 09/11/17 a 21/12/17.
Mae Adroddiad Asesu Rheoliadau Cynefinoedd ar gael i
ymgynghori arno fel rhan o'r ymgynghoriad ar y Cynllun Adnau
rhwng 30/09/19 a 11/11/19.
Asesiad o Effaith ar Iechyd / Asesiad o Effaith ar
Gydraddoldeb:
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Mae'r IIP a gynhaliwyd gan Arcadis yn asesiad hollgynhwysol o'r
Cynllun sy'n ymgorffori Gwerthusiad Cynaliadwyedd ac Asesiad
Amgylcheddol Strategol, ynghyd ag Asesiad o Effaith ar Iechyd
ac Asesiad o Effaith ar Gydraddoldeb. Mae hefyd yn rhoi sylw i
Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.
Cynhaliwyd ymarfer ail-gwmpasu ym mis Awst 2017 a oedd yn
ailedrych ar fframwaith IIA i ystyried y ddeddfwriaeth newydd.
Mae'r IIA yn cynnwys ystyried yr iaith Gymraeg.
Serch hynny, roedd Asesiad Effaith Integredig mewnol Sir y
Fflint (yr Iaith Gymraeg, Iechyd a Chydraddoldebau) yn cyd-fynd
â'r ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir. Mae'n offeryn
newydd sydd wedi'i ddatblygu gan Gyngor Sir y Fflint i asesu
effaith strategaethau a pholisïau arfaethedig ar faterion
cydraddoldeb ac amrywiaeth, yr iaith Gymraeg ac iechyd a lles
(gan gynnwys tlodi plant). Cynhaliwyd yr asesiad gan weithgor
bach yn cynnwys cynrychiolwyr mewnol o amrywiol
Wasanaethau Cyngor Sir y Fflint ochr yn ochr ag Iechyd
Cyhoeddus Cymru.
Cynhaliwyd Asesiad o Effaith ar Iechyd Cyflym o'r Cynllun
Adnau ar 19 Medi 2019 yn cynnwys gweithgor o Iechyd
Cyhoeddus Cymru ac amrywiol gynrychiolwyr o’r Fforwm
Rhanddeiliaid Lleyg.
A yw'r cynllun yn
cydymffurfio'n gyffredinol
â'r FfDC a/neu'r Cynllun
Datblygu
Strategol? (pan gaiff ei
gyhoeddi neu ei
fabwysiadu yn y drefn
honno)

Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol wedi'i gyhoeddi ar
gyfer ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru a bydd
ymgynghori'n digwydd rhwng 07/08/19 a 01/11/19.
Mae'r FfDC yn cwmpasu'r cyfnod 2020 i 2040 a'i fwriad yw
cynrychioli dogfen cynllunio gofodol lefel uwch y mae Cynlluniau
Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol oddi tani. Er
gwaethaf y ffaith bod yr FfDC yn dal i fod yn ddrafft, mae'r CDLl
yn gyson â ffocws twf yr FfDC yn ardal Glannau Dyfrdwy (a
Wrecsam).
Ni pharatowyd Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer rhanbarth
Gogledd Cymru.

Prawf 1: A yw'r
cynllun yn addas? (A
yw'n glir bod y CDLl yn
gyson â
chynlluniau eraill?)
A yw'n ystyried polisi
cenedlaethol (PCC) a
Chynllun Gofodol Cymru
(FfDC
pan gaiff ei gyhoeddi)?

Ydi, paratowyd y Cynllun yn bennaf yng nghyd-destun PCC9
ond roedd yn destun adolygiad trylwyr o bolisïau a chynigion yn
erbyn PCC10 a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018. Mae gan
bob un o'r polisïau Strategol dabl Cyd-destun Polisi sy'n rhoi
manylion adrannau perthnasol PCC10.
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Ydi, er bod Cynllun Gofodol Cymru (WSP) bellach wedi dyddio
ac y bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) yn ei
ddisodli cyn bo hir, paratowyd y Cynllun yng ngoleuni'r cyddestun gofodol a osodwyd gan Gynllun Gofodol Cymru. Yn
benodol, roedd yr ystyriaeth gynharach o opsiynau twf a gofodol
wedi rhoi sylw i ffocws twf yng nghanolbwynt twf Wrecsam
Glannau Dyfrdwy / Wrecsam / Caer o ystyried ei bwysigrwydd i
economi Cymru ac economi’r DU.

A yw'n ystyried y Nodau
Llesiant?

A yw'n ystyried Cynllun
Morol Cenedlaethol
Cymru?

A yw'n ystyried y
Datganiad Ardal
perthnasol?

Cyhoeddwyd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) ar 7
Awst 2019 ar gyfer ymgynghori. O ystyried iddo gael ei gyhoeddi
dim ond yn fuan ar ôl i'r Cyngor gymeradwyo'r Cynllun, mae'n
amlwg na fu'n bosibl ystyried yr FfDC yn y Cynllun Adnau. Bydd
y Cyngor yn rhoi ystyriaeth ddyledus i'r FfDC drafft trwy
adroddiad i Grŵp Strategaeth Cynllunio mis Hydref a bydd yn
bwydo sylwadau yn ôl i Lywodraeth Cymru. Bydd yr asesiad
hwn yn ystyried i ba raddau y mae'r CDLl yn cydymffurfio â'r
FfDC newydd yn ogystal â rhoi sylwadau ar briodoldeb cynnwys
yr FfDC.
Ydi. Mae paratoi'r CDLl Adnau wedi rhoi sylw i nodau llesiant
Llywodraeth Cymru. Mae'r tabl cyd-destun polisi ar ddiwedd pob
polisi strategol yn nodi pa rai o'r nodau llesiant y bydd y polisi'n
gweithio tuag atynt. Mae IIA y CDLl hefyd yn rhoi sylw i'r nodau
llesiant.
Ydi. Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Cynllun Morol
Cenedlaethol Cymru (WNMP) sy'n cynnwys dyfroedd glan môr
ac alltraeth Cymru. Mae'r ardaloedd glannau yn ymestyn i'r
terfyn 12 milltir. Mae 25 o bolisïau cynllun cyffredinol sy'n
berthnasol i Ardal y Cynllun Morol cyfan ac mae'r rhain yn
drawsbynciol, yn berthnasol i bob sector a gweithgaredd. Maent
yn cefnogi datblygiad cynaliadwy ein moroedd, gan nodi
cyfleoedd yn y dyfodol ar gyfer ystyriaethau twf a
chynaliadwyedd a fydd yn arwain datblygiadau newydd a
phenderfyniadau cysylltiedig.
Mae gan y Sir forlin sy'n cynnwys y llain arfordirol yn Talacre a
Gronant, Moryd Dyfrdwy a’r adran gamlas o Afon Dyfrdwy. Mae'r
rhain o bwysigrwydd ecolegol ac fe'u diogelir gan bolisïau yn y
cynllun. Mae polisïau hefyd yn ceisio amddiffyn cymeriad agored
yr arfordir heb ei ddatblygu. Yn gyffredinol, ystyrir bod y Cynllun
yn gyson â'r WNMP.
Yn y cyd-destun a nodwyd gan Ddeddf yr Amgylchedd, mae
CNC ar hyn o bryd yn paratoi Datganiad Ardal Gogledd
Ddwyrain Cymru, trwy weithio gydag eraill i ddatblygu Datganiad
Ardal ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru. Bydd y datganiad ardal
yn nodi:
• yr adnoddau naturiol ym mhob ardal a'r buddion y maent yn eu
darparu
• mynd i'r afael â'r heriau a'r cyfleoedd allweddol ar lefel leol
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A yw'r cynllun yn
cydymffurfio'n gyffredinol
â'r FfDC (pan gaiff ei
gyhoeddi)?

A yw'r cynllun yn
cydymffurfio'n gyffredinol
â'r Cynllun Datblygu
Strategol perthnasol (pan
gaiff ei fabwysiadu)?
A yw'n gyson â
chynlluniau rhanbarthol,
strategaethau a rhaglenni
darparwyr
cyfleustodau?

A yw'n gydnaws â
chynlluniau ACLlau
cyfagos?

• sylfaen dystiolaeth gyffredin gyda gwybodaeth, data a
thystiolaeth
Bydd Datganiadau Ardal yn ein helpu i ddeall cyflwr a
thueddiadau adnoddau naturiol mewn ardal yn well, y pwysau
arnynt a'r buddion y maent yn eu darparu. Byddant yn rhoi'r
wybodaeth sydd ei hangen ar bobl i reoli adnoddau naturiol yn
well.
Paratowyd y Cynllun yng ngoleuni ymgynghori â CNC a byddai
hyn wedi rhoi cyfle i CNC dynnu sylw at gydnawsedd y
Strategaeth a pholisïau strategol â'r Datganiadau Ardal sy'n dod
i'r amlwg.
Rhoddir ystyriaeth bellach a llawnach i'r Fframwaith Datblygu
Cenedlaethol drafft a gyhoeddwyd yn ddiweddar. Yn gyffredinol,
mae ffocws twf y Cynllun tuag at leoliadau cynaliadwy o fewn
canolbwynt twf Glannau Dyfrdwy - Wrecsam - Caer yn eistedd
yn gyffyrddus â'r hybiau twf FfDC a nodwyd yn Wrecsam a
Glannau Dyfrdwy.
Ar hyn o bryd nid oes Cynllun Datblygu Strategol yng Ngogledd
Cymru.

Ydi. Mae'r Cynllun, ei bapurau pwnc ategol, papurau cefndir a
thystiolaeth ategol yn esbonio sut y cafodd ei baratoi yng
ngoleuni cynlluniau a strategaethau rhanbarthol. Ymhlith yr
enghreifftiau allweddol mae Cynghrair Mersi Dyfrdwy, Bwrdd
Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Cynllun Rheoli AHNE,
Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Mwynau a'r Cynllun
Trafnidiaeth Rhanbarthol.
Mae ymgysylltu wedi digwydd gyda darparwyr cyfleustodau trwy
gydol y gwaith o baratoi'r Cynlluniau, a nodir manylion pellach yn
y Cynllun Seilwaith. Ymhlith y rhaglenni allweddol mae AMP6
Dŵr Cymru, capasiti seilwaith Scottish Power, Cynllun
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru a'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth
Cenedlaethol.
Ydi. Mae'r Cyngor wedi ymgysylltu ag awdurdodau cyfagos
Wrecsam, Sir Ddinbych, Cilgwri a Gorllewin Swydd Gaer a
Chaer. Roedd pob un o'r awdurdodau cyfagos yn aelod pwysig
o'r Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol a gyfarfu sawl gwaith yn
ystod y camau cynharach wrth baratoi'r Cynlluniau.
Mae'r berthynas waith agosaf wedi bod gyda Wrecsam lle mae
cydweithio a chomisiynu astudiaethau allweddol wedi digwydd o
ran yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol a'r Adolygiad Tir
Cyflogaeth ac Asesiad Hyfywedd cynharach. Mae cyswllt agos
hefyd yn digwydd trwy Wasanaeth Mwynau a Gwastraff Sir y
Fflint sydd wedi gweithio'n agos gyda Wrecsam a Sir Ddinbych.
Roedd yr Astudiaeth Hyfywedd fwy diweddar a gynhaliwyd gan y
Gwasanaeth Prisio Dosbarth hefyd yn cynnwys dull

Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint 2015-2030
Papur Cefndir 11: Hunanasesiad o’r Profion Cadernid

cydgysylltiedig gyda Wrecsam a Sir Ddinbych i sicrhau
cysondeb ar draws ardal y tair Sir. Trwy gydol y gwaith o
baratoi'r Cynllun, cynhaliwyd cyfarfodydd rheolaidd gyda
Swyddogion o Wrecsam a Chaer. Mae cynrychiolwyr o adran
Polisi pob awdurdod cynllunio lleol yng Ngogledd Cymru hefyd
yn cwrdd 4 gwaith y flwyddyn yng Nghyffordd Llandudno i drafod
materion polisi cyffredinol yn ogystal â chynnydd y CDLl a
thrafodaethau ar sail pwnc. Mae angen ystyried yr amserlenni
gwahanol ar gyfer Sir Ddinbych sydd â CDLl wedi'i fabwysiadu,
ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar Strategaeth a Ffefrir
ddiwygiedig ar yr un pryd ag y mae CDLl Sir y Fflint wedi
cyrraedd y cam Adnau.

A yw'n ystyried y Cynllun
Llesiant neu Gynllun
Rheoli'r Parc
Cenedlaethol?
A yw'r ACLl wedi dangos
ei fod wedi manteisio ar
bob cyfle i gydweithio a
chydweithredu ar baratoi
cynlluniau a'r sail
dystiolaeth?

Ni fu unrhyw wrthwynebiadau sylfaenol i'r Cynllun mewn
ymgynghoriadau â'r awdurdodau cyfagos.
Ydi. Mae'r Cynllun wedi rhoi sylw i'r Cynllun Llesiant fel y
dangosir yn y blychau cyd-destun polisi sy'n cyd-fynd â phob un
o'r polisïau strategol. Mae'r IIA hefyd wedi rhoi sylw i nodau
llesiant.
Ydi. Fel y nodwyd uchod, mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos
gyda Wrecsam o ran comisiynu astudiaethau ymgynghorwyr
allweddol fel rhan o ddatblygu'r sylfaen dystiolaeth a thrwy'r
gwaith a wnaed gan Wasanaeth Cynllunio Mwynau a Gwastraff
Sir y Fflint. Mae hyn hefyd wedi cynnwys darn o waith diweddar
a phwysig ar Hyfywedd gyda Sir Ddinbych a Wrecsam. Fodd
bynnag, mae'r gwahanol amserlenni ar gyfer paratoi pob Cynllun
wedi atal cydweithio pellach neu gasglu tystiolaeth ar y cyd.

Prawf 2: A yw'r
cynllun yn briodol? (A
yw'r cynllun yn briodol
ar gyfer yr ardal yng
ngoleuni'r dystiolaeth?)
A yw'n benodol i'r ardal
leol?

A yw'n ymdrin â'r materion
allweddol?

Ydi, mae'r Cynllun wedi ystyried ystod eang o faterion lleol o
ddyfeisio'r weledigaeth a'r amcanion trwy wahanol gamau
paratoi i'r Cynllun Adnau. Nodir y rhain yn y Papurau Pwnc
cynnar, y weledigaeth, yr amcanion a'r materion. Yn ogystal â
materion ledled y Sir, mae'r Cynllun hefyd yn cydnabod
cymeriad unigryw gwahanol rannau o'r Sir megis ardal drefol
Glannau Dyfrdwy, y llain arfordirol, yr AHNE ac ardaloedd
gwledig mawr a chyfres o drefi marchnad. Mae paratoi'r Cynllun
hefyd wedi'i hwyluso gan Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol ac
ymgysylltu ac ymgynghori â Chynghorau Tref a Chymuned, cyrff
a sefydliadau lleol eraill i sicrhau y gellir ystyried mewnbynnau
lleol.
Ydi. Mae'r materion a'r negeseuon allweddol a nodwyd yn y
Cynllun wedi codi o ymgysylltu'n gynnar ar y Cynllun yn ogystal
â'r sylfaen dystiolaeth gynyddol. Er enghraifft, datblygwyd
gweledigaeth ac amcanion y Cynlluniau ar y cyd â'r Fforwm
Rhanddeiliaid Allweddol.
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Roedd paratoi'r Cynllun yn cynnwys dogfen Negeseuon
Allweddol fel rhan o'r cam cyfranogi. Roedd y ddogfen hon yn
bwysig wrth nodi'r weledigaeth ar gyfer y Cynllun, y materion y
bydd y Cynllun yn eu hwynebu a'r amcanion ar gyfer y Cynllun.
Bwriad yr ymgynghoriad oedd sicrhau bod ystod o randdeiliaid,
gan gynnwys y cyhoedd, yn gyffyrddus â'r cyfeiriad y mae'r
Cynllun yn mynd iddo.
Roedd y ddogfen Negeseuon Allweddol hefyd yn adeiladu ar
waith yn ymwneud ag arolwg cynhwysfawr o wasanaethau a
chyfleusterau aneddiadau. Llywiodd y gwaith hwn ar
gynaliadwyedd pob anheddiad adolygiad sylfaenol o'r dull a
gymerwyd yn y CDU o ran categoreiddio aneddiadau ac
arweiniodd at ystyried nifer o opsiynau hierarchaeth aneddiadau.
Felly ceisiodd yr ymgynghoriad farn ynghylch a yw'r dull a
ddefnyddir yn y CDU yn dal i fod yn addas at y diben neu a yw
un o'r dulliau amgen yn fwy priodol. Mae dogfennaeth sy'n
ymwneud â hyn ar gael o hyd ar y wefan. Roedd yr
ymgynghoriad yn cefnogi hierarchaeth aneddiadau mwy
cynaliadwy newydd i fod yn sail i strategaeth ofodol y Cynllun.
O ganlyniad i ymgysylltu a chyfranogi cynharach, a chasglu
tystiolaeth, mae'r datganiad ysgrifenedig yn nodi ym mharagraff
3.30 cyfres o Faterion Allweddol a Gyrwyr ac ym mharagraff
3.35 mae'n nodi'r hyn y mae angen i Sir y Fflint gynllunio ar ei
gyfer.
A yw'n cael ei gefnogi gan
dystiolaeth gadarn,
gymesur a chredadwy?

Ydi. Mae paratoi'r Cynllun wedi cynnwys sylfaen dystiolaeth
gynhwysfawr. Mae hyn yn cynnwys ymchwil a data sydd eisoes
ar gael mewn fformat cyhoeddedig, casglu gwybodaeth yn lleol
ac astudiaethau penodol sy'n cynnwys ymgynghorwyr arbenigol.
Lle bo modd, comisiynwyd astudiaethau ar y cyd â CBS
Wrecsam gan gynnwys Astudiaeth Hyfywedd cynharach, yr
Adolygiad Tir Cyflogaeth a'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol. Mae
gwaith pellach ar Hyfywedd gyda'r Gwasanaeth Prisio Dosbarth
hefyd wedi cynnwys dull ar y cyd â Wrecsam a Sir Ddinbych i
sicrhau dull cyson. Mae'r Cynllun wedi ceisio dull cyfrannol o
gasglu gwybodaeth a thystiolaeth o ran perthnasedd ac
angenrheidrwydd, yn hytrach na cheisio casglu tystiolaeth
helaeth ar bob mater neu bwnc posibl.
Mae gan wefan y Cyngor adran ‘Dogfen a Thystiolaeth’ sy’n nodi
tystiolaeth allweddol. Ar bob cam dilynol, mae tystiolaeth fwy
penodol wedi'i chynhyrchu a'i rhyddhau i gefnogi ymgynghoriad
penodol. Mae'r holl dystiolaeth hon ar gael ar y wefan. Mae set
gynhwysfawr o bapurau cefndir a thystiolaeth ategol yn cyd-fynd
â'r Cynllun Adnau.
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A ellir dangos y rhesymeg
wrth wraidd polisïau'r
cynllun?

Mae'r Cynllun yn ceisio llifo o'r weledigaeth trwy negeseuon a
materion allweddol, i'r strategaeth a ffefrir ac yna ymlaen i
bolisïau strategol. Mae'r polisïau strategol hyn yn gosod y
llwyfan ar gyfer y polisïau ardal a phwnc mwy manwl. Mae'r
polisïau strategol a manwl wedi'u grwpio yn unol â themâu
cynaliadwyedd / lles er mwyn sicrhau cysondeb trwy'r Cynllun.
Mae gan bob adran thema o'r polisïau strategol adran
ragarweiniol sy'n nodi dull a rôl polisïau strategol. Mae esboniad
(cyfiawnhad rhesymegol) yn cyd-fynd â phob un o'r polisïau
strategol ac yna mae blwch Cyd-destun Polisi yn ei ddilyn sydd:
• Yn cysylltu'r polisi ag amcan perthnasol y Cynllun
• Yn nodi'r adrannau cyd-destunol perthnasol o PCC10
• Yn sefydlu pa nodau llesiant y bydd y polisi'n gweithio
tuag at eu cyflawni
• Cyfeirio at dystiolaeth allweddol
• Cyfeirio at y bennod fonitro
• Yn rhoi cysylltiadau clir â'r polisïau manwl perthnasol
mewn adrannau dilynol o'r Cynllun
Ystyrir y gellir defnyddio polisïau strategol at ddibenion DM ac
nid dim ond wrth osod yr olygfa ar gyfer y polisïau manwl yn y
Cynllun.
Mae pob un o'r polisïau manwl hefyd yn cynnwys esboniad
(cyfiawnhad rhesymegol). Lle bo hynny'n berthnasol ac yn
angenrheidiol darperir dolenni i bapurau cefndir a thystiolaeth a
Chanllawiau Cynllunio Atodol er mwyn egluro ymhellach yr
ymagwedd benodol at bolisi a'i weithrediad.

A yw'n ceisio diwallu'r
anghenion a aseswyd a
chyfrannu at gyflawni
datblygu cynaliadwy?

Ydi. Mae'r Cynllun yn ceisio cwrdd â darpariaeth uchelgeisiol yn
seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer twf economaidd. Mae hyn yn
seiliedig ar yr Adolygiad Tir Cyflogaeth ac ymchwil bellach dan
arweiniad cyflogaeth a'r Asesiad o'r Farchnad Dai Leol, ochr yn
ochr â dyfeisio set o ofynion tai dan arweiniad amcanestyniadau.
Mae'r Cynllun yn cynnwys strategaeth a arweinir gan dwf, wedi'i
gosod yng nghyd-destun ehangach mentrau twf isranbarthol a
rhanbarthol sy’n mynd rhagddynt gyda'r nod o sicrhau ffyniant
economaidd ledled Gogledd Cymru a Gogledd Orllewin Lloegr.
Mae’r ddarpariaeth tai yn fwy na'r rhagamcanion a ddeilliodd o
Lywodraeth Cymru (a oedd yn seiliedig ar gyfnod o ddirwasgiad)
ac maent yn dal i fod ymhell uwchlaw'r rhagamcanion tebygol yn
seiliedig ar 2017. Fodd bynnag, nid yw'r Cynllun yn mynd ar
drywydd twf ar unrhyw gost ac mae'n ceisio gwneud hyn mewn
modd cytbwys a chynaliadwy. Mae'r dull yn gyson â'r Fframwaith
Datblygu Cenedlaethol drafft.
Mae darparu twf a'r strategaeth ofodol ar gyfer gweithredu'r twf
hwnnw'n seiliedig ar ystyriaethau cynaliadwyedd. Mae'r
opsiynau y tu ôl i'r Strategaeth a Ffefrir, yn ogystal â'r
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A yw'r weledigaeth a'r
strategaeth yn gadarnhaol
ac yn ddigon uchelgeisiol?

A yw'r dewisiadau amgen
'go iawn' wedi cael eu
hystyried yn briodol?

strategaeth a ddewiswyd yn y Strategaeth a Ffefrir, wedi bod yn
destun Asesiad Cynaliadwyedd.
Ydi. Fel y nodwyd uchod, mae'r Cynllun wedi mabwysiadu dull
uchelgeisiol o sicrhau twf economaidd, wedi'i ategu gan lefel tai
y mae tystiolaeth a chyfiawnhad ohoni. Felly mae'r Cynllun yn
eistedd yn gyffyrddus â'r cyd-destun isranbarthol a rhanbarthol o
geisio sicrhau twf economaidd. Mae'r Cynllun wedi mabwysiadu
agwedd gadarnhaol tuag at ei bolisïau a'i gynigion i sicrhau twf
economaidd mewn modd cynaliadwy sy'n ystyried ystyriaethau
llesiant.
Cyflwynodd yr ymgysylltiad ac ymgynghoriad Dewisiadau
Strategol 6 opsiwn twf a 5 opsiwn gofodol. Cyflwynwyd pob un
o'r opsiynau hyn i ddarparu amrywiaeth o senarios ac i roi'r
modd i bartïon â diddordeb ddewis yr opsiwn mwyaf priodol. Ni
chyflwynwyd yr un o’r opsiynau fel rhai afrealistig na’u cyflwyno
dim ond i wneud y rhifau.
Fel rhan o’r cam Opsiynau Strategol gweithiodd y Cyngor gyda
Cymorth Cynllunio Cymru i baratoi taflen gryno a dogfen ‘hawdd
ei darllen’ er mwyn egluro’n symlach yr hyn a allai fod yn
ddogfen eithaf technegol a chynhwysfawr. Fe wnaeth Cymorth
Cynllunio Cymru hefyd helpu'r Cyngor trwy hwyluso un gweithdy
gyda'r Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol a thri gweithdy gyda
Chynghorau Tref a Chymuned. Aseswyd pob un o'r opsiynau twf
a gofodol fel rhan o'r Gwerthusiad Cynaliadwyedd.

A yw'n rhesymegol, yn
rhesymol ac yn gytbwys?

A yw'n gydlynol ac yn
gyson?

A yw'n glir ac a oes
ganddo ffocws?

Mae'r rhesymeg a’r rhesymau y tu ôl i'r dewis o opsiwn twf a'r
opsiwn gofodol wedi'u nodi'n fyr yn natganiad ysgrifenedig y
Cynllun Adnau. Esbonnir yn llawnach yn y Strategaeth a Ffefrir
ac mewn papur cefndir sy'n cyd-fynd â'r Strategaeth a Ffefrir.
Ydi. Mae'r Cynllun yn llifo ac yn cael ei gyflwyno mewn dull
rhesymegol o'r sylfaen dystiolaeth i faterion, amcanion a
pholisïau, a gefnogir lle bo angen a lle bo’n berthnasol, gan
bapurau cefndir. Mae'r Cynllun yn mabwysiadu cydbwysedd
rhesymol o ran ystyriaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol
sy'n nodi'r Sir fel rhan o ardal dwf, amgylchedd y Sir a lles
preswylwyr. Mae'n gweithio tuag at gyflawni datblygu
cynaliadwy.
Ydi. Mae'r Cynllun yn glir ac wedi'i ystyried yn ofalus, gan
ystyried canllawiau cynllunio cenedlaethol a'r sylfaen dystiolaeth.
Yn benodol, mae'r blwch cyd-destun polisi ar ddiwedd pob polisi
strategol yn sicrhau bod y dull polisi yn gyson â chanllawiau
cenedlaethol, nodau llesiant a'r sylfaen dystiolaeth.
Mae'r Cynllun wedi'i strwythuro a'i gyflwyno'n glir ac ystyrir ei fod
yn cyd-fynd â phapurau cefndir a chanllawiau cynllunio atodol
mewn modd cydlynol.
Ydi. Mae'r Cynllun wedi ceisio canolbwyntio ar faterion
allweddol, yn y cyd-destun lleol a rhanbarthol. Mae'r Cynllun
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wedi’i drefnu a’i gyflwyno mewn dull strwythuredig a ddylai fod
yn glir i'r darllenydd.

Prawf 3: A fydd y
cynllun yn cyflawni (A
yw'n debygol o fod yn
effeithiol?)
A fydd yn effeithiol?

A ellir ei weithredu?

A oes cefnogaeth gan y
darparwyr seilwaith
perthnasol yn ariannol ac
o ran bodloni amserlenni
perthnasol?
A fydd y datblygiad yn
hyfyw?
A ellir cyflawni'r safleoedd
a ddyrannwyd?

A yw'r cynllun yn ddigon
hyblyg? A oes
darpariaethau wrth gefn
priodol?

A yw'n cael ei fonitro'n
effeithiol?

Bydd. Bydd y Cynllun yn effeithiol wrth gyflawni ei weledigaeth
a'i wrthwynebiadau a mynd i'r afael â materion allweddol trwy
gyfres o bolisïau strategol a manwl. Mae'r Cynllun wedi nodi
strategaeth uchelgeisiol ond realistig a arweinir gan dwf a lefel o
adeiladu tai sy'n uwch na rhagamcanion Llywodraeth Cymru i
gefnogi twf economaidd.
Gellir. Mae'r Cynllun wedi darparu portffolio o safleoedd
cyflogaeth o safleoedd strategol, sy'n allweddol i'r uchelgeisiau
twf rhanbarthol, drwodd at safleoedd mwy lleol, er mwyn darparu
ystod a dewis o safleoedd. Mae'r dyraniadau tai o faint sy'n
ddeniadol i'r farchnad ac y gellir eu gweithredu, fel yr eglurir yn y
papur cefndir Cyflenwad Tir Tai.
Oes. Cefnogir y Cynllun gan Gynllun Seilwaith ac mae hyn yn
dangos nad oes unrhyw rwystrau o ran diffygion seilwaith a
fyddai'n atal neu'n gohirio cyflawni'r Cynlluniau.

Bydd. Mae Astudiaeth Hyfywedd y Gwasanaeth Prisio Dosbarth
wedi sefydlu lefel y tai fforddiadwy y gall gwahanol ardaloedd
marchnad tai (a dyraniadau) eu darparu mewn modd hyfyw.
Gellir. Mae'r papur cefndir Cyflenwad Tai yn dangos y modd y
cyflwynwyd dyraniadau tai (ac ymrwymiadau) ar ffurf taflwybr.
Paratowyd hyn yng ngoleuni trafodaethau gyda hyrwyddwyr /
datblygwyr safleoedd ac mae'n dangos darpariaeth realistig a
chyflenwad tir tai 5 mlynedd, a lle mae modd cyflenwi nifer o'r
safleoedd yn gynnar.
Ydi ac Oes. Mae portffolio safleoedd cyflogaeth y Cynllun yn
sicrhau rhywfaint o hyblygrwydd o ran cwrdd â gofynion
gwahanol fathau o ddiwydiant. Aseswyd darpariaeth dai'r
Cynlluniau yn realistig yn nhermau cwblhau hyd yma,
ymrwymiadau a lwfansau safleoedd bach ac annisgwyl. O
ystyried bod y gofyniad tai yn fwy na'r hyn a lywir gan
amcanestyniadau Llywodraeth Cymru ac yn cynnwys lwfans
hyblygrwydd o bron i 15%, mae digon o lwfans hyblygrwydd. At
hynny, mae'r Cynllun wedi symud i ffwrdd o ddull CDU o nifer
fawr o ddyraniadau bach i set o ddyraniadau â mwy o ffocws y
mae tystiolaeth eu bod ar gael, eu bod yn hyfyw ac yn
gyflawnadwy.
Ydi. Mae'r Cynllun wedi ymgorffori Pennod Monitro sy'n nodi'r
trefniadau ar gyfer monitro perfformiad y Cynllun.

