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Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint (2015 – 2030) Archwiliad 
Cyhoeddus 
 
Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Mater 16: Rhwystrau Glas 
 
Mae’r datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir y Fflint (CSyFf) mewn ymateb i 
gwestiynau gwrandawiad yr Arolygwyr 

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? 
 
Ydy’r polisïau a’r gofynion yn glir, rhesymol a digonol? 
Ymateb: 
 
1. Mae’r Cynllun yn rhoi canllawiau strategol o ran rhwystrau glas ym mholisi STR13 

rhwydweithiau Naturiol ac Adeiledig, Gwyrdd a seilwaith.  
Mae maen prawf ii yn nodi ‘Amddiffyn cymeriad agored ac edrychiad rhwystrau 
glas’. Mae’r adran ‘Cyd-destun Polisi’ yn dilyn y testun eglurhaol yn cyfeirio at y 
canllawiau manylach ym mholisi EN11 Rhwystrau Glas. 

 
2. Ystyrir fod dynodi ac amddiffyn rhwystrau glas yn bodloni nifer o amcanion y 

Cynllun Datblygu Lleol yn enwedig amcanion 15, 17 ac 19. Mae hefyd yn unol â’r 
canllaw ym Mholisi Cynllunio Cymru sy’n caniatáu sefydlu dynodiadau lleol fel 
lletemau glas.  
Mae’r rhwystrau glas yn y CDLl wedi eu seilio ar adolygiad trylwyr a chyson sy’n 
defnyddio methodoleg yn seiliedig ar y canllaw yn PPW10 o ran dibenion 
lletemau glas, ac nid yw hyn wedi ei newid yn PPW11. Ystyrir fod ffiniau’r rhwystr 
glas yn y Cynllun yn hwyluso’r ddarpariaeth tir a nodir i adeiladu tai er mwyn 
bodloni ffigwr gofynion tai y Cynllun. Nid yw’r rhwystrau glas yn cyfyngu’n 
ormodol at ddatblygu. 

 
3. Cydnabyddir fod y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol drafft yn cynnwys cyfeiriad 

at lain las ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru.  
Mae hyn wedi ei gadarnhau bellach yn Nyfodol Cymru – Y Cynllun Cenedlaethol. 
Mae Polisi 22 ‘Lleiniau glas yn y Gogledd’ yn nodi ‘mae Llywodraeth Cymru yn 
gofyn i’r Cynllun Datblygu Strategol nodi llain las o amgylch Wrecsam a Glannau 
Dyfrdwy er mwyn rheoli ffurf a thwf trefol. Mae’n rhaid i’r Cynllun Datblygu 
Strategol ystyried y berthynas rhwng lleiniau glas a’r llain las yng Ngorllewin 
Swydd caer a Chaer. Ni ddylai Cynlluniau Datblygu Lleol a phenderfyniadau 
rheoli datblygu ganiatáu datblygiadau mawr yn yr ardaloedd sy’n cael eu 
hystyried ar gyfer lleiniau glas, ag eithrio mewn amgylchiadau eithriadol iawn, nes 
y bydd yr angen am leiniau glas a’u ffiniau wedi ei sefydlu gan Gynllun Datblygu 
Strategol’. Mae llain las ar gyfer Gogledd Ddwyrain Cymru, yn enwedig yn ardal 
Wrecsam – Glannau Dyfrdwy yn fater sydd angen ei ystyried a symud ymlaen 
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tuag at lefel fwy strategol drwy baratoi Cynllun Datblygu Strategol. Nid yw’n 
briodol i’w gynnwys yn y CDLl ar yr adeg hon.  

 
 
Cwestiwn a) A ddylid ailenwi’r rhwystrau glas yn lletemau glas? 
Ymateb y Cyngor: 
a 1 Yn ei ymateb i sylw (id 1163) gan Lywodraeth Cymru, nododd y Cyngor fod 

PPW11 yn dweud ym mharagraff 3.64 ‘Gellir cyflawni hyn drwy nodi Lleiniau Glas 
ac/neu ddynodiadau lleol, megis lletemau glas’. Mae’r geiriau ‘megis’ yn awgrymu 
nad yw Llywodraeth Cymru yn arfer dull rhagnodol tuag at ddefnyddio’r term ‘llain’ 
neu ‘letem’. Mae defnyddio ‘rhwystrau’ glas wedi'i sefydlu ei hun yn Sir y Fflint ac 
mae’r Cyngor yn mynnu ei fod yn derm clir a diffiniol sy’n dangos yn amlwg beth 
yw’r dynodiad, ac yn gweithredu fel rhwystr i atal datblygu arno.  

 
a.2 O ystyried yr uchod, bydd y Cyngor yn gadael y penderfyniad i’r Archwilydd i 

benderfynu a oes yna fater o gysondeb gyda Pholisi Cynllunio Cymru neu beidio.  
 
Cwestiwn b) Ydy methodoleg yr asesiad rhwystr glas yn gadarn ac a ydy wedi 
ei gymhwyso’n gyson? 
Ymateb y Cyngor: 
b.1 Ochr yn ochr â’r CDLl Adneuo, cyhoeddodd y Cyngor Bapur Cefndirol BP01 

rhwystrau glas yn egluro’r dull o adolygu rhwystrau glas cyfresol ac yn cyflwyno 
asesiad manwl o bob rhwystr glas. Roedd yr adolygiad yn edrych ar rwystrau glas 
presennol yn y Cynllun Datblygu Unedol, ond hefyd ar gyflwyniadau safle 
ymgeiswyr oedd yn cynnig rhwystrau glas newydd neu ymestyn rhwystr glas 
presennol. Derbynnir y byddai’n dda bod wedi cael mapiau yn y Papur Cefndirol i 
ddangos y ffiniau presennol a’r rhai arfaethedig, ac chywirwyd hyn mewn fersiwn 
wedi ei diweddaru o’r Papur Cefndirol fel rhan o’r dogfennau 
cyflwyno https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-
Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP1-Green-Barrier-2020.pdf.  

 
b.2 Mae Adran 4 y Papur Cefndirol yn nodi’r fethodoleg a ddefnyddiwyd sef, yn y bôn, 

y 5 diben dros ddefnyddio rhwystr glas fel y nodir ym mharagraff 3.67 o PPW11. 
Roedd y fethodoleg hefyd yn cynnwys dwy ystyriaeth arall sef yn gyntaf ‘pwysau 
datblygu sylweddol’ h.y. a oedd hanes o geisiadau cynllunio neu gyflwyno cynllun 
datblygu, ac yn ail, bodolaeth dynodiadau polisi eraill. Prif bwrpas yr olaf o’r ddwy 
ystyriaeth oedd i ddarparu cyd-destun a gwybodaeth ychwanegol fyddai’n 
berthnasol i bob rhwystr glas.  

 
b.3 Ystyrir fod y fethodoleg a ddefnyddiwyd yn unol â’r canllaw yn PPW11 ac yn 

gadarn o ran darparu’r sail ar gyfer adolygiad tryloyw o rwystrau glas mewn dull 
cyson yn erbyn set safonol o feini prawf.   

 
 
 

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-BP1-Green-Barrier-2020.pdf
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Cwestiwn c) Beth yw’r berthynas rhwng ardaloedd o gefn gwlad agored ac 
ardaloedd o rwystr glas? 
Ymateb y Cyngor: 
c.1 Mae’r Cynllun yn defnyddio ffiniau anheddiad fel arf cynllunio fel yr eglurir ym 

mholisi PC1 Perthynas Datblygiadau gyda Ffiniau anheddiad, sydd hefyd yn 
gyson â chyngor yn y DPM3. Yn gryno, caiff tir sydd y tu allan i ffin anheddiad ei 
ddiffinio a’i drin fel ‘cefn gwlad agored’ o ran cymhwyso polisïau yn y Cynllun. 
Mae’r Cynllun a’i fframwaith o bolisïau sy’n ceisio rheoli datblygu y tu allan i ffin 
anheddiad, yn cyd-fynd â chanllawiau Llywodraeth Cymru ym mharagraff 3.60 o 
PPW11 ‘Ond, mae’n rhaid i adeiladu newydd yng nghefn gwlad agored, sydd heb 
fod yn agos at aneddiadau presennol neu ardaloedd a ddynodir ar gyfer datblygu 
mewn cynlluniau datblygu, barhau i gael eu rheoli’n llym’. 

 
c.2 Er gwaetha'r amddiffyniad a roddir i gefn gwlad agored gan y system gynllunio, 

cydnabyddir hefyd ym mharagraff 3.64 o PPW11 'O amgylch trefi a dinasoedd 
efallai y bydd angen amddiffyn tir agored rhag datblygiad’. Mae paragraff 3.64 yn 
parhau i nodi ‘Rhaid bod gan bob cynnig am Lain Las neu letem glas sail gadarn 
ac ni ddylid eu defnyddio nes bod angen amlwg i ddiogelu’r ffurf trefol ac na 
fyddai mecanweithiau polisi eraill, fel ffiniau aneddiadau, yn ddigon cadarn'. Yn y 
cyd-destun hwn y mae’r Cynllun wedi ceisio adnabod meysydd yn y Sir ble’r 
ystyrir fod y lefel ychwanegol hon o amddiffyniad yn angenrheidiol o amgylch a 
rhwng rhai aneddiadau.  

 
c.3 Nid dynodiad newydd yw hwn yn y CDLl Adneuo gan fod rhwystrau glas wedi eu 

sefydlu yng Nghynllun Fframwaith Clwyd, Cynlluniau Lleol a’r CDU a 
fabwysiadwyd. Yn unol â’r canllaw ym mharagraff 3.64 o PPW11 ‘...dylai polisïau 
lletemau glas gael eu hadolygu fel rhan o broses adolygu cynllun datblygu’, mae’r 
Cyngor wedi adolygu pob rhwystr glas fel rhan o baratoi pob cynllun datblygu. 
Felly, mae paratoi’r CDU wedi golygu adolygu rhwystrau glas yn y CDU a 
fabwysiadwyd, yn ogystal a’r rhwystrau glas a awgrymwyd ac a gyflwynwyd fel 
rhan o’r cyflwyniadau Safle Ymgeisio. Mae Rhwystrau Glas wedi esblygu felly 
dros amser ac mae eu cadw yn y CDU, yn dilyn adolygiad, yn hanfodol o ran 
cadw darnau allweddol o dir yn agored yn y Sir. 

 


