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Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint (2015 – 2030) Archwiliad 
Cyhoeddus 
 

Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Mater 15:  
 
Mae’r datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir y Fflint (CSyFf) mewn ymateb i 

gwestiynau gwrandawiad yr Arolygwyrr 

Mater Allweddol: Ydy’r polisïau a’r cynigion ar y mater hwn yn cyflawni 
amcanion perthnasol y Cynllun Datblygu Lleol mewn ffordd gynaliadwy sy’n 
gyson â pholisi cenedlaethol?  Ydyn nhw’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn a 
chredadwy? 
 
Lle bo’n briodol, a oes strategaethau eraill wedi eu hystyried, ydy’r dull o nodi 
unrhyw safle yn seiliedig ar broses ddethol gadarn a rhesymegol? 
 

Ymateb:  
1. Mae Polisïau Rheoli Datblygiad ‘Gwerthfawrogi’r Amgylchedd’ yn bolisïau manwl 

sy’n cefnogi’r Polisïau strategol gyda’r un pennawd.  
Maen nhw’n adlewyrchu egwyddorion datblygu cynaliadwy a’r amcanion creu lle 
a nodir yn PPW11, ac maen nhw’n rhan bwysig o’r fframwaith i gyflawni’r 
amcanion a nodir yn y CDLl. Yn benodol, mae’r polisïau hyn yn chwarae rôl 
bwysig i gyflawni amcanion ‘Diogelu’r Amgylchedd’; 

 
Amcan 15. Lleihau achosion ac effeithiau newid hinsawdd a llygredd. 
 
Amcan 16. Cadw a gwella’r asedau amgylcheddol sydd o ansawdd uchel yn Sir y 
Fflint gan gynnwys tirlun, treftadaeth ddiwylliannol ac amgylchedd naturiol ac 
adeiledig. 
 
Amcan 17. Cynnal a gwella rhwydweithiau seilwaith gwyrdd. 
 
Amcan 18. Hyrwyddo cynllunio da sy’n tynnu sylw’n lleol, yn arloesol ac yn 
sensitif i leoliad. 
 
Amcan 19. Cefnogi diogelu a defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol fel dŵr a 
hyrwyddo datblygu tir llwyd. 

 
2. Mae’r polisïau manwl hyn wedi eu paratoi yn unol â chanllawiau cenedlaethol a 

chânt eu cefnogi gan sylfaen o dystiolaeth gadarn, yn cynnwys; 
 

 Habitats Regulation Assessment,  

 Papur Cefndir 1 Green Barrier 

 Papur Cefndir 2 Green Infrastructure Assessment  

 Regional Technical Statement ar gyfer Gweithgorau Cyfun Rhanbarthol 
Gogledd a De Cymru 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Key-Process-Documents-Policy/LDP-KPD-HRA2-Dep-HRA-Screen-Rep-Oct-2020.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP1-Green-Barrier-2020.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP2-Background-Paper-LDP02-Green-Infrastructure.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Minerals/LDP-EBD-MN1-Regional-Technical-Statement-2.pdf
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 Papur Cefndir 4 Minerals 

 Papur Cefndir 5 Minerals 

 Renewable Energy Assessment 

 Papur Cefndir 13 Renewable Energy 

 Strategic Flood Consequence Assessment  

 Open Space Assessment 
 
3. Mae’r dystiolaeth hon yn nodi’r cyfleoedd i greu ynni adnewyddadwy yn y Sir ac 

mae’n helpu i ganolbwyntio ar yr hyn y gellir ei gyflawni.  
Mae hefyd yn amlygu pwysigrwydd cyfraniad seilwaith gwyrdd a mannau 
chwarae er mwyn gwella iechyd a lles trigolion Sir y Fflint a’r budd cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol ehangach a ddaw i gymunedau yn eu sgil. Mae’r 
dull a ddefnyddir ym mholisïau Rheoli Datblygu ‘Gwerthfawrogi’r Amgylchedd’ yn 
unol â’r egwyddor sylfaenol yn PPW10 a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015) sef ceisio creu llefydd cydnerth. 

 
4. Gweler Mater 12 ynglŷn a’r fethodoleg asesu a dethol safle.  

Yn benodol, gweithiodd y Cyngor yn agos gyda Cofnod, Gwasanaeth 
Gwybodaeth Amgylcheddol Gogledd Cymru i asesu Safleoedd Ymgeisio. Ar gyfer 
pob anheddiad, mapiodd Cofnod gynefinoedd ecolegol a rhywogaethau ochr yn 
ochr â ffiniau safleoedd ymgeisio a chreu set ddata o wybodaeth amgylcheddol i 
fwydo i’r asesiadau safle ymgeisio, fel y nodir yn y Papur Cefndir ar Fethodoleg 
Asesu Safle Ymgeisio LDP-KPD-CS1.2. Nid yw’r adnodd mapio yma wedi ei 
gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth amgylcheddol sensitif na ddylai fod 
yn gyhoeddus. Mae’r Cyngor wedi ymgynghori hefyd gyda Chyfoeth Naturiol 
Cymru drwy gydol y gwaith o baratoi’r Cynlluniau ar safleoedd ymgeisio, 
safleoedd eraill a dyraniadau posibl.  

5.  

Cwestiwn a) A ddylai Polisi EN1 gynnwys mwy o fanylion ynglŷn â faint o le 
agored newydd sydd angen ei ddarparu? 

Ymateb y Cyngor:  
a.1 Mae asesiad lle agored (FCC04) wedi ei gwblhau yn ddiweddar ar gyfer y Sir sy’n 

dangos fod diffyg lle agored yn gyffredinol yn Sir y Fflint, yn enwedig yn y categori 
lle chwarae i blant.  
Bydd diweddariad ac ymgynghoriad ar y CCA lle agored, maes o law, a bwriad y 
Cyngor yw cwblhau hyn ar ôl mabwysiadu’r CDLl. Nid oes gan y Cyngor 
wrthwynebiad i ychwanegu mwy o eglurder i bolisi EN1 drwy gynnwys trothwy’r 
ddarpariaeth lle agored. Yn unol ag argymhellion Meysydd Chwarae Cymru, bydd 
Sir y Fflint yn cymhwyso’r safon 2.4 hectar i bob 1,000 o’r boblogaeth ar 
ddarpariaeth lle agored newydd. Mae hon yr un safon a gafodd ei chymhwyso 
drwy’r polisi CDLl. Mae’r lefel hon yn cydbwyso’r angen i ddarparu tai fforddiadwy 
ac unrhyw seilwaith cymunedol perthnasol arall ar safleoedd preswyl heb 
gyfaddawdu ar hyfywedd neu posibilrwydd darparu’r safle. Mae’r asesiad 
hyfywedd wedi ei seilio ar ofyniad ar gyfer 2.4 hectar o le agored i bob 1,000 o’r 
boblogaeth. 
 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP4-Background-Paper-LDP04-Minerals.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP5-Background-Paper-LDP05-Waste.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Renewable-and-Low-Carbon-Energy/LDP-EBD-RE1-Renewable-Energy-Assessment-Final-Report-2019.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP13-Background-Paper-LDP13-Renewable-Energy.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Natural-Built-Environment/LDP-EBD-EN1-Strategic-Flood-Consequences-Assessment-Final-Report-2018.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Examination-Library-Documents/FCC/FCC004-Open-Space-Assessment-March-2021.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Key-Process-Documents-Policy/LDP-KPD-CS1.2-Candidate-Sites-Assessment-Methodology.pdf
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a.2 Bydd cyfraniadau lle agored ar y safle yn gymwys ar gyfer 50 annedd neu fwy, ac 
mae hyn er mwyn sicrhau fod llefydd agored newydd o faint digonol a defnyddiol 
i’r gymunedol leol. Mewn amgylchiadau eithriadol neu lle nad yw’n rhesymol 
ymarferol i ddarparu lle agored ar safle, bydd swm gohiriedig tuag at ddarpariaeth 
oddi ar y safle neu i wella cyfleusterau lle agored presennol, yn dderbyniol. Pan 
fo’r cais ar gyfer llai na 50 annedd, yna bydd swm gohiriedig yn daladwy tuag at 
ddarparu safle lle agored neu wella cyfleusterau presennol. Bydd y CCA sydd i 
ddod yn rhoi manylion y fecanwaith ar gyfer cyfrifo’r taliad hwn yn seiliedig ar 
gostau cyfredol, a chaiff ei sicrhau gyda chytundeb cyfreithiol S106. 

 

Cwestiwn b) Ydy’r gofynion ar gyfer darparu lle agored mewn datblygiad 
newydd, fel y’i nodir yn y CCA drafft, yn rhesymol? 

Ymateb y Cyngor:  
b.1 Bydd diweddariad ac ymgynghoriad ar y CCA lle agored, maes o law, a bwriad y 

Cyngor yw cwblhau hyn ar ôl mabwysiadu’r CDLl.  
Ar ôl adolygu’r CCA lle agored, bydd y safon gyffredinol o 2.4 hectar i bob 1,000 
o’r boblogaeth yn aros yr un fath, ni fydd y gofyniad ar gyfer lle agored 
ychwanegol dros y 2.4 hectar ar safleoedd dros 200 o aneddiadau yn ofyniad 
cynllunio yn y CAA wedi ei ddiweddaru, ac felly mae’n llai beichus na’r CAA 
presennol. 
 

Cwestiwn c) Ydy’r gofynion, fel y’i nodir ar hyn o bryd yn y CAA drafft, yn 
rhesymol? 

Ymateb y Cyngor: Cyfeiriwch at yr ateb i gwestiwn b uchod. 
 

Cwestiwn d) A ddylai pob lle agored gan gynnwys ardaloedd chwarae gael eu 
dynodi? 

Ymateb y Cyngor:  
d.1 Nid yw pob lle chwarae plant wedi ei ddynodi fel llefydd glas ar y map cynigion 

gan eu bod eisoes wedi eu hamddiffyn o dan bolisi EN1. Yn yr un modd, nid yw 
rhai caeau chwarae sy’n perthyn i ysgolion wedi eu cynnwys gan fod y rhain 
hefyd wedi eu gwarchod o dan EN1, ond efallai fod mynediad cyhoeddus wedi ei 
gyfyngu iddynt neu nad oes mynediad cyhoeddus o gwbl, gan gyfyngu ar eu rôl 
fel seilwaith gwyrdd sy’n agored i’r cyhoedd.  

 
d.2 Mae’r cynllun wedi ceisio dynodi llefydd gwyrdd (polisi EN2) sy’n cyflawni 

swyddogaeth ehangach na dim ond gweithredu fel lle chwarae neu gyfleuster 
chwaraeon, gyda phob safle a ddynodir yn cael ei asesu ar ei sail ei hun, gan 
gynnwys eu cyfraniad i seilwaith gwyrdd, a’r cyfleuster eang a gwerth o ran lles o 
fewn hyn. Nodwyd llefydd gwyrdd yn y CDU ac mae’r rhain wedi eu hadolygu fel 
rhan o baratoi’r CDLl a llefydd gwyrdd newydd wedi eu dynodi lle roedd yn 
briodol. Canlyniad y gwaith hwn fu cynyddu nifer y llefydd gwyrdd o 159 yn y 
CDU i 173 yn y DCLl. Mae llefydd gwyrdd wedi eu dynodi am amrywiaeth o 
resymau gan gynnwys: 

 

 Eu hansawdd o fewn y tirlun 
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 Eu gwerth fel nodwedd â chymeriad  

 Fel toriad gweledol mewn ardal a ddatblygwyd 

 Fel byffer rhwng defnydd anghydnaws  

 Oherwydd eu pwysigrwydd fel rhan o rwydwaith parod neu arfaethedig o lefydd 
agored neu fel dolen i gefn gwlad agored. 

 
d.3 Mae rhai llefydd chwarae i blant a chaeau chwarae wedi eu cynnwys ar y map 

cynigion ble mae’r rhain yn ffurfio rhan o ardaloedd mwy o lefydd gwyrdd a hefyd 
yn gweithredu fel rhan bwysig o seilwaith gwyrdd yn lleol. Ond, mae nifer o 
ardaloedd chwarae allai gynnwys offer chwarae ond nad ydynt yn bodloni’r meini 
prawf i’w dynodi’n lle gwyrdd. Ar draws y Sir, mae cannoedd o lefydd chwarae a 
byddai eu cynnwys ar y map cynigion o dan y polisi EN2 yn golygu ymarfer mapio 
mawr ac mewn rhai achosion mae’n achosi i fapiau cynigion ymddangos yn 
llawn. Nid yw hyn yn cael ei ystyried yn ymateb cymesur pan mae’r ardaloedd 
chwarae hyn eisoes wedi eu hamddiffyn yn rhinwedd polisi EN1.  

 

Cwestiwn e) Beth yw’r sefyllfa gyfredol o ran dynodiad lle agored ym Maes 
Gwern, Yr Wyddgrug? 

Ymateb y Cyngor:  
e.1 Cymeradwywyd cais i ymestyn adeilad diwydiannol parod ar dir ym Maes Gwern, 

Yr Wyddgrug (060270) ym mis Hydref 2019. Roedd y cais yn cynnwys adeiladu ar 
gornel gogledd ddwyrain y safle sydd wedi ei ddynodi fel lle gwyrdd yn y CDU a’r 
CDLl ac adleoli'r cynodiad hwn i gornel de orllewin y safle. Cymeradwywyd cais i 
gymeradwyo manylion y cyfnewid tir hwn, ym mis Chwefror 2020 (060777) 
oherwydd fod egwyddor y cyfnewid yn cael ei ystyried yn dderbyniol. Mae Map 1 
yn yr atodiadau’n amlinellu lleoliad y cyfnewid tir hwn. Gan fod gwaith adeiladu ar y 
safle hwn ar hyn o bryd, mae’r Cyngor yn cydnabod yr angen, ac ni fyddai ganddo 
wrthwynebiad i newid y map cynigion i ddangos y dynodiad lle gwyrdd newydd a 
chael gwared ar y lle gwyrdd gwreiddiol o ble mae’r estyniad yn digwydd. 

 

Cwestiwn f) Ydy hi’n glir fod gofynion Polisi EN2 yn berthnasol i safle’r 
datblygiad arfaethedig a’r ardal gyfagos yn unig? 

Ymateb y Cyngor:  
f.1 Ni ellir cyfyngu ar wella ac ymestyn seilwaith gwyrdd i ffiniau’r safle yn unig gan y 

bydd hyn yn atal cynnydd ystyrlon yn y rhwydwaith seilwaith gwyrdd. Ffocws y 
polisi yw sicrhau fod datblygiad newydd yn rhoi seilwaith gwyrdd digonol a phriodol 
o ran ceisio amddiffyn, cynnal a gwella lle gwyrdd presennol neu drwy greu 
seilwaith gwyrdd newydd. Wrth edrych ar ddatblygiad newydd mae hefyd angen 
edrych y tu hwnt i ffiniau’r safle er mwyn sicrhau fod y datblygiad yn cysylltu â’r 
rhwydwaith ehangach. Mae’r polisi yn ymwneud â’r seilwaith gwyrdd yn yr ardal 
gyfagos i’r safle yn unig, yn hytrach nag mewn mannau eraill yn y Sir. Mae maen 
prawf a) yn amlwg yn cyfeirio at ‘... cysylltiadau o’r datblygiad arfaethedig’. Ni 
fyddai gan y Cyngor wrthwynebiad i ychwanegu’r gair ‘lleol’ at faen prawf a os yw’r 
Arolygydd yn cytuno y byddai hyn yn rhoi eglurder i’r polisi. 
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Cwestiwn g) Ydy hi’n gywir nodi bod estyniad i fynwent yr Wyddgrug yn lle 
gwyrdd? Os ydy hi, pam? 

Ymateb y Cyngor:  
g.1 Mae’r llefydd gwyrdd a ddynodir ar y map cynigion wedi eu hasesu a’u nodi i’w 

cynnwys ar eu sail unigol eu hunain. Mae estyniad Mynwent yr Wyddgrug wedi ei 
nodi a’i ddynodi fel lle gwyrdd ar y map cynigion oherwydd y gwerth gweledol a 
chymunedol y mae’n ei ychwanegu at yr ardal. Mae’r fynwent yn rhoi ardal fawr o 
le gwyrdd agored yn agos at ganol y dref, ac ategir yr ardal hon o dir agored gan 
gaeau chwarae cyfagos a chyfleusterau chwarae, a gyda’i gilydd maen nhw’n 
creu ardal agored barhaus sy’n cynnwys defnydd hamdden uniongyrchol, yn 
ogystal â lle wedi ei dirlunio, a’i gynnal yn dda (yn achos y fynwent) er mwyn ei 
ddefnyddio i feddwl a chofio. Mae caeau chwarae Ysgol Bryn Coch hefyd i’r 
gogledd orllewin o safle Mynwent yr Wyddgrug, ond nid yw wedi ei gynnwys fel 
lle gwyrdd dynodedig ar y map cynigion gan nad yw ar gael i’r cyhoedd ei 
ddefnyddio y tu allan i oriau ysgol. Fel y rhoddir manylion yn yr ymateb i gwestiwn 
d, mae’r cynllun wedi ceisio dynodi llefydd gwyrdd (o dan bolisi EN2) sy’n 
cyflawni swyddogaeth ehangach na dim ond bod yn ardal chwarae neu gyfleuster 
chwaraeon.  

 
g.2 Ni fyddai dynodiad presennol Mynwent yr Wyddgrug o dan EN2.127 ar y map 

cynigion yn atal ymestyn y fynwent. Ni fyddai gan y Cyngor wrthwynebiad i 
gynnwys ardal y fynwent i gyd fel lle gwyrdd wedi ei ddynodi  dan EN2.127 ar y 
map cynigion os yw’r Arolygydd yn teimlo fod y newid hwn yn angenrheidiol i 
wneud y cynllun yn un dilys. Mae’r map yn atodiad dau yn dangos yr ardal 
ychwanegol arfaethedig i’w chynnwys. 

 

Cwestiwn h) I fod yn effeithiol, a ddylai Polisi EN4 gael ei gefnogi gan asesiad 
cymeriad tirwedd? 

Ymateb y Cyngor:  
h.1 Nid yw polisi EN4 yn dynodi unrhyw ardaloedd tirlunio ac am y rheswm hwn ni 

ystyrir ei fod yn angenrheidiol bod angen asesiad cymeriad tirwedd i gyd-fynd ag 
ef. Y cyfan mae’r polisi yn ceisio ei wneud yw sicrhau fod datblygiad newydd yn 
rhoi sylw i gymeriad ac ymddangosiad y tirlun y mae’n rhan ohono, yn unol a 
chanllawiau cenedlaethol ym Mharagraff 6.3.12 o PPW11.  

 
h.2 Mae’r polisi yn cydnabod mai LANDMAP yw’r adnodd i asesu tirlun Cymru gyfan, 

a chaiff ei ddefnyddio hefyd i benderfynu ar geisiadau cynllunio o ran adnabod 
effaith datblygiad newydd ar dirlun yn unol â pharagraff 6.3.20 PPW11. Mae’r 
adnodd ar-lein hwn yn nodi cymeriad a nodweddion y tirlun, ei ansawdd a pha mor 
agored yw i gael ei newid. Nid yw peidio â chael asesiad cymeriad tirwedd yn 
ychwanegol at ddefnyddio data LANDMAP, yn lleihau effeithiolrwydd y polisi. 
Byddai egwyddorion y polisi hwn yn aros yr un fath, i amddiffyn cymeriad ac 
ymddangosiad tirlun Sir y Fflint. 

 

Cwestiwn i) A dylai Polisi EN5 gynnwys mwy o gyfeiriadau at leoli AHNE? 

Ymateb y Cyngor:  
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i.1 Dylai Ni fyddai gan y Cyngor wrthwynebiad i gynnwys “a’i leoliad” ar ôl AHNE yn 
llinell gyntaf geiriad y polisi ar gyfer EN5. Mae’r Cyngor yn cytuno y byddai’r 
ychwanegiad hwn yn rhoi eglurder i’r polisi ac mae hefyd yn gymwys i ddatblygiad 
y tu allan i AHNE dynodedig, pan mae gan y datblygiad hwnnw’r potensial i 
effeithio ar leoliad AHNE. Cefnogir y dull hwn gan baragraff 12.19 yn y cyfiawnhad 
rhesymedig i bolisi EN5. 

 

Cwestiwn j) Ydy Polisi EN7 yn ddigon hyblyg?  Beth yw ystyr colled 
‘sylweddol’?  Ydy maen prawf c yn gywir ac yn rhesymol? 

Ymateb y Cyngor:  
j.1 Nod polisi EN7 yw amddiffyn coed, coetir a gwrychoedd rhag effeithiau niweidiol 

datblygiadau, gan gydnabod eu cyfraniad pwysig at fioamrywiaeth, amwynder a 
chymeriad ardal. Mae’r polisi yn ddigon hyblyg gan ei fod yn caniatáu colli peth 
coed a gwrychoedd pan ystyrir fod yr effaith yn dderbyniol ac y gellir ei liniaru’n 
ddigonol drwy ailblannu addas a lleihau colli coed presennol drwy fesurau cynllunio 
sensitif i sicrhau enillion net mewn bioamrywiaeth. Ymgynghorir â swyddog coed y 
Cyngor ar bob cas yn ymwneud â choed, coetir neu wrychoedd a bydd ef yn 
penderfynu ar ddifrifoldeb y golled arfaethedig. Mae’n anodd mesur colli coed 
sylweddol o fewn geiriad y polisi na chyfiawnhad rhesymol y cynllun gan y bydd 
hyn yn dibynnu ar fanylion y cais a’r safle a’r pethau sydd o’i gwmpas. Bydd y CCA 
Coed a Datblygu yn rhoi canllawiau manwl ar yr hyn a ystyrir yn golled sylweddol, 
er enghraifft, mae angen ystyried gwerth y coed neu’r gwrychoedd sydd yno yn 
erbyn yr effaith a gai eu colli ar amwynder gweledol yr ardal a bioamrywiaeth leol. 

 
j.2 Cyflwynodd Adran 6 o Ddeddf Amgylchedd (Cymru) 2016 uwch ddyletswydd 

bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau (dyletswydd S6) ar Awdurdodau Cymru 
wrth arfer eu swyddogaethau. Mae dyletswydd S6 yn gofyn iddynt gynnal a gwella 
bioamrywiaeth cyn belled a’i fod yn gyson ag arfer eu swyddogaethau’n gywir ac 
wrth wneud hynny, ei fod yn hyrwyddo gwydnwch ecosystemau, gan gynnwys yn y 
polisïau ac wrth baratoi CDLlau. Caiff hyn ei gefnogi gan baragraff 6.4.3 o PPW11 
sy’n tynnu sylw at rôl allweddol y system gynllunio wrth helpu i ddadwneud y 
dirywiad mewn bioamrywiaeth a chynyddu gwydnwch ecosystemau. Yn ogystal â 
hyn, mae paragraff 6.4.5 yn nodi na ddylai datblygiad olygu unrhyw golled 
sylweddol o ran cynefinoedd neu boblogaethau o rywogaethau, yn lleol nac yn 
genedlaethol ac mae’n rhaid iddo ddarparu budd net ar gyfer bioamrywiaeth. 

 
j.3 Ym mis Hydref 2019 ysgrifennodd Prif Gynllunydd Cymru at bob awdurdod 

cynllunio yng Nghymru ynglŷn a securing biodiversity enhancements, gan dynnu 
sylw at fannau ble nad yw gwella bioamrywiaeth yn cael ei gynnig fel rhan o gais, y 
rhoddir pwysau sylweddol ar absenoldeb hynny, ac oni bai bod ystyriaethau 
perthnasol arwyddocaol eraill yn dynodi fel arall, bydd rhaid gwrthod caniatâd. 
Mae’r llythyr hwn yn pwysleisio nad yw sicrhau budd net i fioamrywiaeth yn 
feichus, a gellir llwyddo i wneud hyn drwy ddeall y cyd-destun lleol ac adnabod 
cyfleoedd newydd i wella bioamrywiaeth.  Ni fyddai gan y Cyngor unrhyw 
wrthwynebiad i newid geiriad maen prawf c o ‘enillion net’ i ‘fudd net’ os yw 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-11/securing-biodiversity-enhancements.pdf
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Arolygydd yn cytuno y byddai hyn yn gweddu’n well i’r canllawiau cenedlaethol 
presennol. 

Cwestiwn k) Ydy dosbarthu’r ‘Fron’ fel ‘Coetir Hynafol wedi’i Adfer’ yn fanwl 
gywir ac yn iawn? 

Ymateb y Cyngor:  
K1. Nid yw dynodi coetir hynafol yn rhan o gylch gwaith y Cyngor gan mai Cyfoeth 

Naturiol Cymru sy’n gwneud hynny. Y cyfan mae map cyfyngiadau'r CDLl (nad 
yw’n rhan o’r cynllun datblygu) yn ei wneud yw cynrychioli set ddata coetir hynafol 
Cyfoeth Naturiol Cymru. Dangosir y safle ar Borwr Map Lle Llywodraeth Cymru fel 
Coetir Hynafol wedi’i Adfer.  Mae’n rhaid i’r gwrthwynebydd fynegi unrhyw 
bryderon sydd ganddo ynglŷn â ffin y dynodiad wrth Gyfoeth Naturiol Cymru. 
Gwelir llun sgrin o’r map Lle, yn dangos ffin bresennol y coetir hynafol a adferwyd 
yn y Fron, yn atodiad tri. 

 

Cwestiwn l) Sut caiff ‘Adeiladau o Ddiddordeb Lleol’ eu hadnabod?  Ydy’r dull 
yn galluogi perchnogion ac eraill sydd a diddordeb, i wneud sylwadau? Ydy 
hynny’n rhesymol? 

Ymateb y Cyngor:  
l.1 Mae adeiladau o ddiddordeb lleol wedi eu diffinio o restr sy’n bodoli’n barod ac a 

gedwir gan yr Awdurdod Lleol, a’r mwyafrif yn gyn-adeiladau Gradd 3 a restrwyd, 
ac y daeth y rhestriad i ben pan gafodd y strwythur graddio ei adolygu gan Cadw. 
Ar hyn o bryd mae 211 o adeiladau ar y rhestr sy’n dangos eu harwyddocâd fel 
ased treftadaeth a’r angen am bolisi i’w diogelu. 

 
l.2 Ystyrir fod polisi EN10 yn rhesymol gan ei fod yn rhoi amddiffyniad i adeiladau neu 

strwythurau nad ydynt wedi eu rhestru’n statudol ond eu bod fel arall yn deilwng 
o’u cadw oherwydd y cyfraniad sylweddol y maen nhw’n ei wneud i’w 
hamgylchedd lleol. Ystyrir fod hyn yn cyd-fynd â pharagraff 6.1.29 o PPW11 sy’n 
caniatáu i gynlluniau datblygu i ystyried gan gynnwys polisïau penodol yn lleol 
sy’n berthnasol i’r amgylchedd hanesyddol. Ond, y mae’n caniatáu dymchwel 
adeiladau neu strwythurau ble gelllir dangos nad yw’n ddiogel yn strwythurol ac 
na ellir ei wneud yn ddiogel heb waith newid neu ailadeiladu sylweddol, ac na ellir 
gwneud hyn neu fod adnewyddu yn mynd i fod am gost sy’n rhesymol o ystyried 
ei ddiddordeb.  

  
l.3 Mae Adeiladau o Ddiddordeb Lleol yn debygol o godi o gyflwyno ymholiad cyn 

gwneud cais, fel rhan o’r gwasanaeth a ddarperir gan y Tîm Rheoli Datblygiad 
neu drwy wasanaeth penodol cyn ymgeisio a ‘chyn-prynu’ a ddarperir gan 
Swyddog Cadwraeth y Cyngor, a’r olaf i gael ei roi ar waith yn fuan. Mae’r Cyngor 
yn flaenorol wedi paratoi nodyn gweithdrefn ar gyfer dynodi adeiladau o 
ddiddordeb lleol a fabwysiadwyd yn 2013 sy’n nodi’r meini prawf ar gyfer dynodi 
Adeilad o Ddiddordeb Lleol a’r gweithdrefnau i’w dilyn gan gynnwys ymgynghori 
a’r cyfle i wneud sylwadau. Mae’r ddogfen yn cyfeirio at Banel yn cael ei alw i 
farnu ar unrhyw achos a ddadleuir. Mae angen i’r ddogfen fod yn destun 
adolygiad pellach a’i ddiweddaru yn dilyn mabwysiadu’r CDLl, a fydd yn nodi 
canllawiau clir sut y gall perchnogion a’r rhai sydd a diddordeb argymell bod 
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adeilad o ddiddordeb lleol yn cael ei ddynodi, a sut y bydd y Cyngor yn asesu’r 
cynnig.  

 
l.4 Ni ystyrir fod trefniadau gweinyddol ynglŷn â dynodi Adeiladau o Ddiddordeb Lleol, 

er ei fod yn fater pwysig ar ei sail ei hun, yn effeithio gweithrediad y polisi nac ar 
gadernid y Cynllun.    
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Map 1. Newid Arfaethedig i Le Agored Maes Gwern 
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Atodiad Dau. Newidiadau arfaethedig i ddynodiad Lle Gwyrdd Mynwent yr 

Wyddgrug 
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Atodiad Tri Mapio Lle 

 

http://lle.gov.wales/map#m=-3.22221,53.27048,17&b=europa&l=60; 

http://lle.gov.wales/map#m=-3.22221,53.27048,17&b=europa&l=60

