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Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint (2015 – 2030) Archwiliad 
Cyhoeddus 
 
Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Mater 5: Egwyddorion Datblygu 
Cynaliadwy  
 (gan gynnwys STR4 Egwyddorion Datblygu Cynaliadwy, Dylunio a 
Chreu Lleoedd; STR5 Cludiant a Hygyrchedd; STR6 Gwasanaethau, 
Cyfleusterau a Seilwaith) 
 
Mae’r datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir y Fflint mewn ymateb i gwestiynau 
gwrandawiad yr Arolygwyr: 

Mater Allweddol: 
A yw’r polisïau a’r cynigion ar y mater hwn yn llwyr wireddu amcanion datblygu 
cynaliadwy a chreu lleoedd y CDLl, ac yn cyd-fynd â’r polisi cenedlaethol?  A 
ydynt yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn a chredadwy? 
Ymateb y Cyngor: 
1. Mae polisïau strategol a manwl y Cynllun wedi eu rhannu’n bedair thema sef 

Creu Lleoedd a Chymunedau Cynaliadwy, Cefnogi Economi Ffyniannus, Bodloni 
Anghenion Tai a Gwerthfawrogi’r Amgylchedd, a chredir eu bod yn adlewyrchu’r 
amcanion datblygu cynaliadwy a chreu lleoedd ym Mholisi Cynllunio Cymru. 
Mae’r tri pholisi STR4, STR5 a STR6 yn amlinellu egwyddorion a gofynion polisi 
strategol y Cynllun mewn perthynas â chreu lleoedd a chymunedau cynaliadwy. I 
gyd-fynd â phob polisi ceir tabl ‘Cyd-destun y Polisi’ sy’n dangos sut mae’n 
ymwneud ag: 
• Amcanion y CDLl 
• Polisi Cynllunio Cymru 10 (bydd angen ei ddiweddaru i Bolisi Cynllunio Cymru 

11) 
• Nodau Lles 
• Tystiolaeth Allweddol  
• Monitro  
• Polisïau Manwl 

 
2. Mae’r polisïau strategol, ynghyd â pholisïau rheoli datblygu manwl (yn seiliedig ar 

destun, meini prawf ac ardal) yn rhoi fframwaith a fydd yn galluogi’r Cynllun i 
gyflawni’r canlyniadau datblygu cynaliadwy a chreu lleoedd. Credir bod y polisïau 
yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru 11 ac ni cheir sylwadau gan Lywodraeth 
Cymru yn dweud yn wahanol. Nid yw polisi STR4 wedi’i seilio ar unrhyw 
dystiolaeth benodol ac eithrio sicrhau bod y Cynllun yn cydymffurfio â’r polisi 
cenedlaethol. Mae polisi STR5 yn rhoi sylw i strategaeth a chynlluniau cludiant 
Llywodraeth Cymru a’r strategaeth gludiant leol sydd wedi’i chynnwys yn 
y Cynllun Cludiant Lleol, Cynllun Glannau Dyfrdwy a Theithio Llesol. Mae polisi 
STR6 yn adlewyrchu’r dystiolaeth ym Mhapur Cefndir 3 y Cynllun 
Isadeiledd LDP-EBD-BP3 ynghylch amlinellu amryw o ofynion isadeiledd posibl. 

 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/LDP-evidence-base/Regional-From-July-2017/North-Wales-Joint-Local-Transport-Plan-2015.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Transport/LDP-EBD-TR3-Deeside-Plan.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/Resident/Streetscene/Active-Travel.aspx
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP3-Infrastructure-Plan.pdf
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3. Er bod creu lleoedd fel cysyniad yn cael llawer o sylw ym Mholisi Cynllunio 
Cymru 11, yr hyn mae’n ei ymgorffori o safbwynt datblygu cynaliadwy a gwaith 
dylunio da, yw egwyddorion a ddylai gael eu gosod yn y cynllun datblygu a Rheoli 
Datblygu, ac sydd eisoes wedi cael eu gosod, a dylent gael eu rhoi ar waith yn 
ddyddiol. Gan gofio hynny, nid oes unrhyw beth newydd na hynod o feichus 
ynghylch sut mae’r polisïau’n ymwneud â’r mater hwn yn diffinio’r cysyniad hwn 
ar lefel leol yn Sir y Fflint, a fyddai’n peri pryder i gynllunwyr o ran naill ai gwneud 
iddyn nhw ystyried, dylunio, a chynnal gwaith datblygu gan ddilyn yr egwyddorion 
hyn, neu a fyddai’n bygwth cost gwaith datblygu a dichonoldeb. 

Cwestiwn a)  
A yw’r CDLl yn rhoi digon o bwyslais ar y manteision o ran cynaliadwyedd 
yn y defnydd o dir llwyd ar gyfer datblygu?  Sut mae’r CDLl yn annog 
hyn? 
Ymateb y Cyngor: 
a.1 Ym mharagraff 3.5.5 Polisi Cynllunio Cymru 11 sonnir y dylid ffafrio, lle bo hynny’n 

bosibl, defnyddio tir a ddatblygwyd o'r blaen (y’i gelwir hefyd yn dir llwyd) yn 
hytrach na safleoedd tir glas lle bo’n addas i’w ddatblygu. Mae’r canllawiau’n 
cydnabod y dylai tir o’r fath mewn aneddiadau, ar y cyfan, gael ei ystyried yn 
addas ar gyfer gwaith datblygu priodol, ond nad yw pob tir a ddatblygwyd o'r 
blaen yn addas ar gyfer datblygu ac mae'n datgan 'Gallai hyn fod, er enghraifft, 
oherwydd ei leoliad anghynaliadwy, presenoldeb rhywogaethau a warchodir neu 
gynefinoedd gwerthfawr neu dreftadaeth ddiwydiannol werthfawr, neu oherwydd 
ei fod yn halogedig iawn’.  

 
a.2  Mae bodolaeth safleoedd tir llwyd wedi’i nodi yn yr 8fed mater yn dilyn paragraff 

3.30 yn natganiad ysgrifenedig y Ddogfen Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio 
gan y Cyhoedd LDP-EBD-DEP1 gyda’r sylwadau ‘Mae gan y Sir ardaloedd 
helaeth o dir llwyd ond mae wedi’i leoli’n bennaf yn ac o gwmpas Glannau 
Dyfrdwy ac Aber Afon Dyfrdwy, mewn ardaloedd sydd mewn perygl o gael 
llifogydd a / neu sydd o bwys cadwraeth natur ryngwladol ac mae hynny’n 
debygol o arwain at yr angen am ddyraniadau safleoedd maes glas’. Mae'r 19eg 
amcan ar gyfer y Cynllun yn y tabl yn dilyn paragraff 3.41 yn datgan 'a hyrwyddo 
datblygu safleoedd tir llwyd'. Mae paragraff 7.13 y datganiad ysgrifenedig yn 
esbonio, oherwydd prinder safleoedd tir llwyd addas yn y Sir, bu'n rhaid canfod 
safleoedd maes glas ar gyfer dyraniadau tai newydd. Serch hynny, gan nad yw'r 
Cyngor wedi llwyddo i neilltuo safleoedd tir llwyd newydd addas, nid yw’n golygu 
na fydd tir llwyd yn cyfrannu at gwrdd â ffigur gofynion tai’r Cynllun. Mae’r lwfans 
ar gyfer safleoedd ar hap bach a mawr yn amlwg yn cynnig cwmpas ar gyfer 
safleoedd tir llwyd ac adeiladau i ddarparu tai dros gyfnod y Cynllun, ac amlygir 
hyn ym mharagraff 8.17 y datganiad ysgrifenedig. Mae Astudiaeth Capasiti Trefol 
y Cyngor LDP-EBD-HP8 yn cynnwys asesiad o safleoedd fel hyn yn nhermau 
aneddiadau Haen 1, 2 a 3.  

 
a.3  Mae polisi STR14 Newid Hinsawdd a Diogelu’r Amgylchedd yn datgan ym maen 

prawf ii ‘Cefnogi defnyddio a datblygu safleoedd tir llwyd priodol neu addas’. Bydd 
i ba raddau y gellir gwneud hyn yn dibynnu ar ystyried cynigion datblygu yn erbyn 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Key-Stage-Documents-Policy/LDP-KSD-DEP1-Deposit-Plan-Sept-2019-%E2%80%93-written-statement.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Housing-Population/LDP-EBD-HP8-Flintshire-Urban-Capacity-Study-%E2%80%93-June-2019.pdf
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fframwaith polisïau’r Cynllun, gan gynnwys ffiniau aneddiadau, perygl llifogydd, 
amgylchedd natur, amgylchedd hanesyddol a halogiad. Y polisïau eraill sy’n 
cyfeirio’n benodol at safleoedd tir llwyd yw PC12 Cyfleusterau Cymunedol a PE3 
Datblygu Swyddi’r Tu Hwnt i Safleoedd a Neilltuwyd a’r Prif Ardaloedd 
Cyflogaeth. Bydd fframwaith polisïau’r Cynllun yn cefnogi cynigion datblygu 
priodol ar safleoedd tir llwyd addas. 

 
Cwestiwn b) 
A yw geiriad Polisi STR4 yn or-feichus; a ddylid ei liniaru gyda ‘lle y bo’n 
briodol’?  A fydd yn cael effaith ddifrifol ac anfanteisiol ar ddichonoldeb 
cynigion datblygu?  
Ymateb y Cyngor: 
b.1  Gwelwyd nifer fechan o sylwadau yn y polisi sy’n credu na fydd pob datblygiad yn 

gallu cwrdd â'r holl feini prawf ac y dylid ei newid drwy ychwanegu 'lle y bo'n 
briodol' ac mae un sylw'n cwestiynu a fydd hyn yn cael effaith ar ddichonoldeb y 
datblygiad. Mae cyd-destun y polisi’n cael ei osod ym Mholisi Cynllunio Cymru 11 
sy’n rhoi llawer o bwyslais ar ‘egwyddorion dylunio creu lleoedd cynaliadwy’. 
Mae’n hanfodol bwysig felly fod y polisi strategol hwn a’r polisïau mwy manwl sy’n 
gysylltiedig ag ef, yn ffurfio sylfaen ar gyfer pob penderfyniad cynllunio a’u bod yn 
amlinellu sut y dylai gwaith datblygu geisio sicrhau canlyniadau dylunio a chreu 
lleoedd cynaliadwy a chadarnhaol, a lleihau i’r eithaf unrhyw ganlyniadau 
anffafriol. Mae polisi STR4 yn sefydlu’r egwyddorion cynllunio allweddol ar gyfer 
pob datblygiad ac mae’n adlewyrchu nodau Polisi Cynllunio Cymru 11. Mae’r 
polisi’n datgan yn eglur, ‘dylid’ nid ‘rhaid’. Mae’r holl feini prawf yn ystyriaethau 
cynllunio perthnasol, ac mae rhai'n fwy perthnasol na’i gilydd, yn dibynnu ar y 
math o ddatblygiad (ni fydd yr holl feini prawf yn berthnasol i bob datblygiad), 
bydd y pwyslais y dylid ei roi ar bob mater yn cael ei gydnabod a’i ystyried pan 
wneir y cais cynllunio.  

 
b.2  Cred un cynrychiolydd fod y polisi’n gosod trothwy afrealistig o uchel ar gyfer 

datblygu, ond heb roi un enghraifft o sut mae’r polisi’n anaddas. Dywed 
cynrychiolydd arall fod rhai o’r meini prawf yn annelwig ac aneffeithiol a rhoddodd 
ddwy enghraifft: 

 
• Maen prawf i “ymateb i newid hinsawdd” – Mae’r Cyngor yn pwysleisio mai 

polisi strategol yw hwn sy’n amlwg yn tynnu sylw’n gynnar yn y Cynllun at yr 
angen i waith datblygu roi sylw i ‘newid hinsawdd'. Mae ‘cyd-destun y polisi’ ar 
ddiwedd y testun sy’n esbonio'r polisi'n cyfeirio'n amlwg at y 'Polisïau Manwl’ 
ac un o’r rhain yw ‘PC4 Cynaliadwyedd a Chadernid Datblygiad Newydd’. Mae 
Newid Hinsawdd yn thema allweddol drwy gydol Polisi Cynllunio Cymru 11, yn 
enwedig yr angen i ddatblygiadau newydd ‘allu gwrthsefyll y newid yn yr 
hinsawdd’ ac yn y cyd-destun hwn ni chredir bod y maen prawf yn amhriodol 
nac yn or-feichus.  

 
• maen prawf ix ‘rheoli dŵr a gwastraff yn gynaliadwy’ – Yn amlwg, dylid darllen 

y Cynllun yn ei gyfanrwydd, gan fod polisi EN15 Adnoddau Dŵr yn rhoi 
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canllawiau ynghylch effaith datblygiad newydd ar adnoddau dŵr. Mae Polisi 
Cynllunio Cymru 11 ym mharagraff 6.6.5 yn datgan yn eglur bod angen i 
ddatblygiad newydd reoli dŵr. Yn yr un modd, mae polisi EN19 ‘Rheoli 
Gwastraff yn Gynaliadwy’ yn rhoi canllawiau ynghylch sut dylai datblygiad 
newydd leihau a rheoli gwastraff. Mae hyn yn amlwg yn unol â pharagraff 5.12 
Polisi Cynllunio Cymru 11 sy'n rhoi arweiniad ynghylch gwastraff. Yng nghyd-
destun yr arweiniad ym Mholisi Cynllunio Cymru 11, ni chredir ei fod yn 
amhriodol os bydd polisi strategol yn tynnu sylw’n fuan yn y Cynllun at yr 
angen i reoli dŵr a gwastraff mewn ffordd gynaliadwy.  

 
b.3  Mae un cynrychiolydd yn cwestiynu a fydd y polisi’n cael effaith ar ddichonoldeb y 

datblygiad ond nid yw’n cynnig unrhyw dystiolaeth o sut gallai hynny ddigwydd. 
Mae’r Cynllun yn amlinellu’r gofynion yn eglur ynghylch datblygiad newydd ym 
mholisi STR6 a’r Cynllun Isadeiledd LDP-EBD-BP3. Gan wybod bod yr holl feini 
prawf yn STR4 yn unol â’r canllawiau ym Mholisi Cynllunio Cymru 11, ni chredir y 
bydd y polisi’n effeithio ar ddichonoldeb y datblygiad. 

 
b.4  Mae Polisi Cynllunio Cymru 11 yn cyfeirio at greu lleoedd 90 o weithiau, sy'n 

dangos ei bod yn thema ganolog yn y polisi cenedlaethol, sydd yr un mor 
berthnasol i ddatblygwyr â’r rhai sy'n llunio cynlluniau. Mae paragraff 2.8 Polisi 
Cynllunio Cymru yn datgan “Rhaid i bolisïau, cynigion a phenderfyniadau 
cynllunio geisio hyrwyddo datblygu cynaliadwy a chefnogi lleisant pobl a 
chymunedau ledled Cymru. Gellir gwneud hynny trwy gynyddu eu cyfraniad at 
gyflawni’r saith nod llesiant a thrwy ddefnyddio’r Pum Ffordd o Weithio, y mae 
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn gofyn amdanynt. Bydd hynny’n 
cynnwys cynyddu’r buddiannau cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol, tra’n ystyried effeithiau posib wrth asesu cynigion a pholisïau yn unol 
ag Egwyddor Datblygu Cynaliadwy’r Ddeddf”. Mae defnyddio’r term “cynyddu” yn 
rhoi cyfarwyddyd gan nad yw hyn yn awgrymu ei bod yn egwyddor dameidiog, 
neu amodol, neu ‘dim ond pan gellwch chi’ yn y polisi er mwyn cwrdd â’r gofynion 
hyn. Aiff paragraff 2.9 ymlaen i ddweud “Y ffordd fwyaf priodol o roi’r gofynion hyn 
ar waith trwy’r system gynllunio yw trwy fabwysiadu'r egwyddor creu lleoedd wrth 
lunio cynlluniau, polisi cynllunio a gwneud penderfyniadau”. Dyma mae’r Cyngor 
wedi’i wneud ym mholisi STR4. 

 
b.5  Er mwyn cynorthwyo gwrthwynebwyr sy’n ceisio cyfyngu ar yr egwyddor o greu 

lleoedd cynaliadwy, neu’n gosod amodau arni, mae Polisi Cynllunio Cymru yn 
rhoi diffiniad defnyddiol o beth yn union yw creu lleoedd, fel a ganlyn: 

 
Beth yw Creu Lleoedd? 
Ffordd holistig o fynd ati i gynllunio a dylunio datblygiadau a lleoedd yw “creu 
lleoedd”, sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau positif. Mae’n tynnu ar botensial ardal i 
greu datblygiadau a mannau cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n hyrwyddo 
ffyniant, iechyd, hapusrwydd, a llesiant pobl yn eu hystyr ehangaf. 
Mae creu lleoedd yn ystyried y cyd-destun, y swyddogaeth a’r berthynas 
rhwng safle’r datblygiad a’i gyffiniau. Bydd hyn yn wir yn achos datblygiadau 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP3-Infrastructure-Plan.pdf
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mawr sy’n creu lleoedd newydd yn ogystal â datblygiadau bach sy’n cael eu creu 
mewn lle ehangach. 
Ni ddylai creu lleoedd ychwanegu at gostau datblygiad, ond rhaid wrth 
feddwl clyfar, amlddimensiwn ac arloesol a’i ystyried cyn gynhared yn y 
broses â phosib. Mae creu lleoedd yn ychwanegu gwerth cymdeithasol, 
amgylcheddol a diwylliannol at gynigion datblygu, gan arwain at fuddiannau sy’n 
fwy na’r ffisegol a chryfhau penderfyniadau cynllunio. 

 
b.6  Mae’r Cyngor wedi pwysleisio rhai o elfennau allweddol y diffiniad hwn mewn 

print trwm gan eu bod yn ceisio dangos bod bwriad a phwyslais polisi STR4 (a’r 
polisïau Rheoli Datblygu sy’n deillio ohono) yn unol â’r ethos a’r egwyddor sy’n 
sylfaen i greu lleoedd, ac mae’r polisi’n gosod y pwyslais cywir ar sut dylid ei 
gyflawni ym maes datblygu. Nid yw’r Cyngor yn credu bod y canllawiau ym 
Mholisi Cynllunio Cymru 11 na STR4 yn or-feichus gan eu bod yn adlewyrchu’r 
hyn y dylid ei gyflawni ym mhob datblygiad, gyda’r buddiannau a ddaw yn sgîl 
hynny’n cael eu hamlinellu ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae’r Cyngor yn aneglur 
ac yn ei chael yn anodd dychmygu amgylchiadau lle byddai'n briodol neu'n 
dderbyniol i ystyried a chymeradwyo datblygiad nad yw, neu na allai, gwrdd â'r 
gofynion hyn. Holl bwrpas creu lleoedd yw sicrhau bod cymunedau’n cael 
datblygiad sy’n addas i bawb, yn hytrach na’r hyn y mae criw bach yn unig yn 
dymuno’i ddarparu. 

Cwestiwn c)  
A roddwyd digon o ystyriaeth i’r angen i seilwaith cludiant Sir y Fflint alinio â 
rhai awdurdodau cyfagos? 
Ymateb y Cyngor: 
c.1  Mae’r Cyngor wedi ceisio cynnwys y prosiectau seilwaith cludiant hynny yn y 

Cynllun lle bydd angen diogelu tir er mwyn hwyluso’r modd y cânt eu rhoi ar 
waith. Mae’r Cynllun wedi rhoi sylw i’r cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru i 
ddiogelu llinell y gwelliant ffordd A494(T) / A55(T) / A5848 (y llwybr coch) yn 
ogystal â chynlluniau eraill naill ai yn y Cynllun Cludiant Lleol neu fel y gofynnwyd 
amdanynt gan Wasanaethau Stryd y Cyngor. Yn amlwg, mae’r Cyngor yn 
ymwneud yn ddyfal â chynlluniau, strategaethau a phrosiectau cludiant eraill o 
ran ffyrdd, rheilffyrdd, bysiau a theithio llesol ac mae'r rhain wedi eu gosod yn 
gryno yng Nghynllun Glannau Dyfrdwy LDP-EBD-TR3 o ran hwyluso system 
gludiant gynaliadwy ac integredig ar gyfer ardal Glannau Dyfrdwy. Er hyn, mae’r 
rhain yn gynlluniau y gellir eu rhoi ar waith heb orfod eu hamlygu na’u diogelu yn 
y CDLl. Cyfeirir hefyd at syniad Metro Gogledd Cymru sy’n bolisi yng nghynllun 
Cymru’r Dyfodol sydd ar y gorwel ac, er ei bod yn ddyddiau cynnar, mae’n ceisio 
dangos yr ystyriaethau rhanbarthol ehangach a roddir i gysylltu Sir y Fflint, ardal 
ehangach Gogledd Cymru, a thros y ffin i ardal Mersi a’r Ddyfrdwy mewn ffordd 
gynaliadwy.  Mae cynlluniau fel Llwybr Coch Llywodraeth Cymru yn parhau i fod 
yn y camau rhagarweiniol o safbwynt dechrau, llywodraethu a dylunio ac ychydig 
o wybodaeth a sicrwydd sydd ar gael er mwyn asesu'r angen am unrhyw 
ddatblygiad a allai elwa o'r datblygiad, neu ymwneud ag ef yn uniongyrchol, a'r 
defnydd a wnaed o'r llwybr ar ôl iddo gael ei adeiladu a'i gwblhau. Er bod llinell y 
llwybr wedi'i diogelu yn y cynllun yn dilyn cyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru, 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Transport/LDP-EBD-TR3-Deeside-Plan.pdf
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mae’n rhy gynnar o lawer i ystyried unrhyw gynigion penodol yn ymwneud â'r 
llwybr yng nghyd-destun y cynllun hwn, gan ystyried nad yw'r cynllun wedi symud 
yn ei flaen, ac felly byddai cynigion o'r fath yn hynod ddamcaniaethol a dylent fod 
yn destun dulliau asesu a gwerthuso cywir ar gyfer dewisiadau amgen, pan geir 
mwy o sicrwydd am y cynllun. 

 
c.2  Nid yw’r Cyngor yn ymwybodol bod angen i'r Cynllun fod yn gydnaws ag unrhyw 

brosiectau isadeiledd cludiant yn Wrecsam na Sir Ddinbych. Mewn perthynas â 
Chyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer, mae dymuniad ers peth amser i gael 
ffordd gyswllt orllewinol o’r A483 / A55(T) i Gaer er mwyn gwella hygyrchedd i 
Gaer a lleihau’r pwysau ar Ffordd Wrecsam. Yn Sir y Fflint mae dymuniad ers 
peth amser hefyd i wneud gwelliannau i gyffordd 36A ar yr A55(T) er mwyn 
gwella hygyrchedd i Frychdyn a Saltney. Mae astudiaeth drawsffiniol ‘Astudiaeth 
Coridor Twf Caer - Brychdyn’ yn cael ei chynnal ar hyn o bryd i edrych ar 
ddewisiadau ar gyfer gwella hygyrchedd ar hyd y darn hwn o'r A55(T) ac mae’n 
waith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, Cludiant y Gogledd, Priffyrdd Lloegr, 
Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer a Chyngor Sir y Fflint. Er hyn, nid yw’r 
Astudiaeth yn derfynol nac wedi ei chyhoeddi eto ac nes bydd hynny'n digwydd, 
ni fydd unrhyw gynlluniau y cytunwyd arnynt yn cael eu diogelu yn y Cynllun. Yn 
yr un modd, ni fyddai’n gwneud synnwyr i roi diwedd o bosibl ar gyfleoedd yn y 
dyfodol a allai gynnig buddiannau cymunedol eang, er mwyn gweld cynnydd lleol 
iawn heb fuddiannau cymunedol canfyddadwy y gellid eu cymharu, pan fo’r 
Cynllun eisoes yn cwrdd â’r anghenion tai a thwf mewn modd cynaliadwy mewn 
mannau eraill.  

 
c.3  Mewn sylw gan Gyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer (id1002) credir y dylid 

ymestyn y cyfeiriad a wneir ym maen prawf iv ym mholisi STR5 at ‘y rhwydwaith 
priffyrdd lleol’ i gynnwys y rhwydwaith priffyrdd y tu hwnt i Sir y Fflint a chynnwys 
y rhwydwaith priffyrdd strategol. Cred y Cyngor fod y term ‘rhwydwaith priffyrdd 
lleol’ yn derm generig sy’n cyfeirio at y rhwydwaith priffyrdd yng nghyffiniau 
datblygiad newydd ac nad oes angen, ac nid yw’n briodol, gwneud mwy o 
addasiadau. Yn yr un modd, pe bai’r cynllun yn cyfeirio at ystyriaethau’n 
ymwneud â’r rhwydwaith ehangach y tu hwnt i’r hyn y mae ganddo reolaeth 
uniongyrchol drosto, yna gellid cwestiynu sut y gallai gydymffurfio â gofynion y 
polisi yn y cyd-destun hwnnw.   

Cwestiwn d)  
A yw’n glir y bydd digon o gyfleusterau newydd, er enghraifft ar gyfer addysg, 
iechyd, siopa o ddydd i ddydd, cludiant cyhoeddus ac ati, i ddiwallu anghenion 
trigolion y dyfodol?  
Ymateb y Cyngor: 
d.1  Mae’r Cynllun wedi ceisio dyrannu tir ar gyfer datblygiad tai newydd mewn 

aneddiadau neu leoliadau cynaliadwy, lle mae gwasanaethau, cyfleusterau a 
chludiant cyhoeddus yn bodoli. Mae’r ddau safle strategol yn cynnwys 
darpariaeth ar gyfer cyfleuster siopa lleol newydd ac yn achos Porth y Gogledd 
cyfleuster cymunedol newydd. Serch hynny, dylid hefyd rhoi sylw i’r hinsawdd 
economaidd gyffredinol a’r pwysau ar wasanaethau a chyfleusterau lleol, yn 
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nhermau a ellir eu cadw oherwydd ystyriaethau ariannol a dichonoldeb ac, ar 
brydiau, diffyg defnydd. Mae hyn yn hynod o wir dros y blynyddoedd diwethaf 
gyda gwasanaethau bysiau wedi dod i ben neu wedi cael eu cwtogi, a cholli 
tafarndai, siopau a chyfleusterau cymunedol eraill. Nid yw’n eglur beth fydd 
effaith hirdymor y pandemig Covid-19 presennol ond mae’n ymddangos fel petai 
adfywiad wedi bod ym mhwysigrwydd siopau cyfleustra lleol.  

 
d.2  Mae’r Cynllun yn cynnwys polisi PC12 Cyfleusterau Cymunedol sy’n caniatáu 

cyfleusterau cymunedol newydd ac sydd hefyd yn mabwysiadu’r egwyddor o 
ymdrin â chynigion datblygu’n seiliedig ar feini prawf, ac yn arwain at golli 
cyfleusterau sydd eisoes yn bodoli. Mae Polisi PC2 Gofynion Cyffredinol ar gyfer 
Datblygu, ym maen prawf d, yn ceisio hyrwyddo i’r eithaf y dewis o gludiant 
cynaliadwy drwy gael mynediad diogel a hwylus ar droed, beic, cludiant 
cyhoeddus a cherbydau, a cheir canllawiau pellach yn PC5 Cludiant a 
Hygyrchedd, Teithio Llesol a PC7 Cludiant Teithwyr. Mae polisïau manwerthu’r 
Cynllun, PE7 i PE11, yn hyrwyddo caniatáu datblygiad manwerthu mewn 
lleoliadau addas. Yn benodol, mae polisi PE10 yn annog defnydd manwerthol ar 
raddfa fach mewn canolfannau lleol ac awgrymir y gellid ehangu'r polisi i gynnwys 
siopau cyfleustra bach mewn aneddiadau lle nad oes ganddynt ganolfan leol 
wedi'i diffinio. 

 
d.3  Cafwyd nifer fawr o wrthwynebiadau tebyg yn y Cynllun i’w Archwilio gan y 

Cyhoedd, yn enwedig mewn perthynas â dyraniadau tai newydd, o ran capasiti 
cyfleusterau addysg ac iechyd. Nid oes gan y Cyngor, yn ei rôl fel Awdurdod 
Cynllunio Lleol, gylch gwaith o ran darparu’r naill na’r llall, er bod y Cyngor fel 
Awdurdod Addysg Lleol yn gyfrifol am ddarparu addysg yn y Sir. Cyfrifoldeb 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw darparu cyfleusterau a 
gwasanaethau iechyd. Mae’r Cyngor wedi gweithio gyda’r Awdurdod Addysg 
Lleol a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol y broses i baratoi'r 
Cynllun. Er enghraifft, roedd y Bwrdd Iechyd yn aelod allweddol o’r Fforwm 
Rhanddeiliaid Allweddol a fu’n cyfarfod yn rheolaidd yn ystod y camau cynnar o 
ymgysylltu ac ymgynghori. Mae’n bwysig pwysleisio nad yw’r naill na’r llall wedi 
gwrthwynebu’r Cynllun o ran capasiti iechyd ac addysg o safbwynt maint a 
lleoliad y datblygiad arfaethedig yn y cynllun.  

 
d.4 Gwnaed sylwadau am y pryderon hyn hefyd yn llythyr Canfyddiadau Dros Dro 

Arolygydd CDLl Wrecsam lle datganodd yr Arolygydd ‘Y rheswm terfynol dros 
leihau'r gofynion tai oedd bod lefel y twf a nodwyd yn rhoi gormod o straen ar yr 
isadeiledd megis priffyrdd, addysg, ysgolion, gwasanaethau'r cyngor a darparwyr 
iechyd. Unwaith eto, ni chredwn fod hyn yn berthnasol i'r asesiad o'r angen. Yn 
fwy na hynny, mae gofyn bob amser i ddatblygwyr wneud darpariaeth, drwy 
rwymedigaethau cynllunio, i ddarparu isadeiledd os na fyddai'r capasiti presennol 
yn cwrdd â'r galw a’r anghenion ychwanegol mewn datblygiad newydd. Byddai 
hyn yn gymesur â maint y datblygiad. Cred y Cyngor fod hyn yr un mor 
berthnasol yng nghyd-destun CDLl Sir y Fflint. 
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Iechyd  
d.5  Nid yw BIPBC, a oedd yn aelod o’r Fforwm Rhanddeiliaid Allweddol ac sydd wedi 

ymwneud â pharatoi’r Cynllun o’r camau cyntaf, wedi gwrthwynebu’r Cynllun. 
Mae gan Sir y Fflint nifer o Ganolfannau Gofal Iechyd Sylfaenol cymharol newydd 
a'r broblem yw diffyg staff, gan gynnwys meddygon teulu, yn hytrach na diffyg 
cyfleusterau. Er y gall y system gynllunio helpu i ddarparu cyfleusterau newydd 
neu estyniadau, ni all gyfrannu at lefelau staffio. Ni fydd datblygiad y safleoedd a 
neilltuwyd yn digwydd i gyd ar unwaith ond bydd yn digwydd dros nifer o 
flynyddoedd ac mae hynny’n rhoi digon o amser i’r Bwrdd Iechyd gynllunio sut 
mae’n bwriadu cwrdd â gofynion gofal iechyd y lefelau twf yn y Cynllun. Mae’r 
Cyngor yn parhau i weithio gyda'r Bwrdd Iechyd i sicrhau darpariaeth briodol o 
ran isadeiledd iechyd a gwasanaethau iechyd er mwyn darparu safleoedd y CDLl. 
Mae effaith pandemig Covid-19 yn anorfod wedi arallgyfeirio adnoddau BIPBC 
tuag at ymdrin â'r pandemig yn uniongyrchol ond mae BIPBC wedi rhoi 
Datganiad Sefyllfa. 

 
d.6  Mynegwyd pryderon tebyg mewn perthynas â CDLl Wrecsam, a dywedodd yr 

Arolygydd yn ei chanfyddiadau dros dro “Clywsom yn y sesiynau am y diffygion 
yn y Fwrdeistref Sirol o ran darpariaeth cyfleusterau iechyd. Mae’r Bwrdd Iechyd 
lleol, sydd ddim yn gwrthwynebu’r CDLl, yn datgan yn ei ymatebion i’r 
ymgynghoriad nad darparu adeiladau ar gyfer gwasanaethau ychwanegol yw’r 
broblem ond prinder staff angenrheidiol. Felly, nid oes gennym lawer o 
dystiolaeth fod argaeledd gwasanaethau iechyd yn rheswm cryf dros atal neu 
gyfyngu ar ddatblygiad preswyl’. 

 
Addysg  
d.7  Nid yw’r Awdurdod Addysg Lleol wedi gwneud unrhyw wrthwynebiad i’r Cynllun. 

Mae sylwadau Arolygydd CDLl Wrecsam, y cyfeirir atynt yn fanwl uchod, yn 
datgan ei bod yn arferol i ddatblygiad newydd ymdrin â materion capasiti drwy 
gyfrwng cyfraniadau datblygwyr. Ni fydd datblygu safleoedd a neilltuwyd yn 
darparu tai gorffenedig ar unwaith a bydd yn cymryd nifer o flynyddoedd i'w 
cwblhau. Bydd yr effaith ar isadeiledd felly’n raddol ac ni fydd i gyd yn digwydd ar 
unwaith. Mae hyn yn rhoi amser i’r Awdurdod Addysg Lleol fynd i’r afael â sut 
gellir ymdrin â’r twf yn y Cynllun yn nhermau capasiti ysgolion. Gellir asesu 
capasiti ysgolion ac effaith datblygiad pan wneir y cais cynllunio’n unig, ond mae'r 
Datganiadau Tir Cyffredin ar safleoedd a neilltuwyd yn rhoi symiau dangosol ar 
gyfer cyfraniadau ariannol tuag at welliannau i gapasiti ysgolion, yn unol 
â'r Cyfraniad Datblygwyr at Addysg SPG23 presennol.  Mae’r Gwasanaeth 
Cynllunio yn parhau i weithio gyda’r Awdurdod Addysg Lleol er mwyn sicrhau 
camau lliniaru priodol er mwyn darparu’r safleoedd a gynlluniwyd yn y CDLl. 
Mae’r Awdurdod Addysg Lleol wedi paratoi Datganiad Sefyllfa. 

 
d.8  Lluniodd y Cyngor Gynllun Isadeiledd (LDP-EBD-BP3) i gefnogi’r ymgynghoriad 

cyhoeddus ar y Ddogfen Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio gan y Cyhoedd 
mewn ymgynghoriad â phob un o'r prif ddarparwyr isadeiledd. Yn sgîl hynny, nid 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Adopted-SPGNs/SPGN-No-23.-Developer-Contributions-to-Education.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP3-Infrastructure-Plan.pdf
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oes gan unrhyw un o’r prif ddarparwyr broblemau sylfaenol gyda’r twf a amlinellir 
yn y Cynllun, ac nid oes unrhyw un ohonynt wedi gwrthwynebu'r cynllun. 

Cwestiwn e)  
Sut bydd y seilwaith ar gyfer datblygiad newydd yn cael ei ddarparu a thrwy pa 
drefniadau/dulliau?  Sut bydd cyfraniadau’n cael eu cyfrifo? Beth yw’r sefyllfa o 
ran yr Ardoll Seilwaith Cymunedol? 
Ymateb y Cyngor: 
e.1  Mae polisi STR6 yn amlinellu sawl math o seilwaith allweddol a allai fod yn 

angenrheidiol er mwyn lliniaru effeithiau datblygiad newydd, ond bydd hyn yn 
dibynnu ar fanylion penodol pob achos. Ar hyn o bryd, mae’r Cynllun yn ceisio 
gwneud hyn drwy roi sylw i’r tri phrawf mewn rhwymedigaethau cynllunio neu 
gytundebau adran 106. Bydd angen i gyfraniadau ariannol ymdrin ag effaith 
benodol drwy brosiect penodol ac ni ellir casglu’r cyfraniadau hyn ynghyd i’w 
defnyddio ar safleoedd neu brosiectau eraill, ac eithirio’r hyn sy’n uniongyrchol 
gysylltiedig â'r datblygiad. Roedd y Ddogfen Cynllun Datblygu Lleol i’w Archwilio 
gan y Cyhoedd yn cyd-fynd â Phapur Cefndir 3 Cynllun Isadeiledd LDP-EBD-BP3 
a oedd yn rhoi trosolwg o’r prif fathau o isadeiledd yn ogystal â’r gofynion ar gyfer 
safleoedd a neilltuwyd, yn dilyn ymgynghoriad helaeth â darparwyr isadeiledd.  

 
e.2  Ni chredir bod unrhyw beth anghyffredin yn cael ei godi yn y gofynion seilwaith 

ynghylch datblygiad newydd yn gyffredinol, a dyraniadau'r Cynllun yn fwy 
penodol. Nid yw gwasanaethau statudol na darparwyr seilwaith wedi codi unrhyw 
wrthwynebiad am y Cynllun o ran diffyg seilwaith er mwyn gwireddu'r Cynllun. 
Bydd angen buddsoddi yn y seilwaith ar safle strategol Warren Hall ond mae hyn 
wedi’i gofnodi yn yr Adroddiad Rhagarweiniol Arfarnu Cyfleustodau LDP-EBD-
STR3B.9.1 a’r Datganiad Tir Cyffredin a bydd yn cael ei ariannu’n gyhoeddus 
drwy gynllun Y Fargen Twf. Mae’r Cyngor hefyd wedi symud ymlaen gyda 
Datganiadau Tir Cyffredin neu ddiweddariadau am y cynllun seilwaith o ran 
iechyd, addysg a chyflenwad / trin dŵr. Mae’r Datganiadau Tir 
Cyffredin/diweddariadau hyn yn ceisio mynd i’r afael hefyd â’r materion a godwyd 
gan wrthwynebwyr ynghylch y safleoedd a neilltuwyd, yn enwedig y 
gwrthwynebiadau cyson a wnaed ynghylch capasiti iechyd ac addysg.  

 
e.3  Ar ôl mabwysiadu’r CDLl, bydd y Cyngor yn ystyried dichonoldeb dyfeisio Ardoll 

Seilwaith Cymunedol. Ar hyn o bryd, mae’r Cyngor ar ddeall mai nifer fechan yn 
unig o Awdurdodau Cynllunio Lleol yng Nghymru sydd naill ai gyda chynllun 
Ardoll Seilwaith Cymunedol mabwysiedig yn ei le, neu sy’n gweithio’n ddyfal tuag 
at gael un. Yng Ngogledd Cymru, yn ôl dealltwriaeth y Cyngor, dim ond Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n gweithio tuag at gynllun Ardoll Seilwaith Cymunedol, 
ac maent hefyd yn cynnal adolygiad o’r cynllun. Yn y cyfnod cychwynnol ar ôl 
mabwysiadu’r Cynllun, bydd y Cyngor yn parhau i fynd i’r afael â diffygion 
seilwaith drwy rwymedigaethau cynllunio. 

 
e.4  Mae polisi STR6 yn rhestru nifer o fathau gwahanol o seilwaith ac ni fydd pob un 

o’r rhain yn berthnasol i bob datblygiad. Mae’r sail ar gyfer gofynion seilwaith 
wedi’i hamlinellu yn y polisïau drwy’r Cynllun i gyd ac mae’r Canllawiau Cynllunio 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Background-Papers/LDP-EBD-BP3-Infrastructure-Plan.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Warren-Hall/LDP-EBD-STR3B.9.1-Warren-Hall-Broughton-PUA-Rev-1.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Planning/Evidence-Base-Documents/Warren-Hall/LDP-EBD-STR3B.9.1-Warren-Hall-Broughton-PUA-Rev-1.pdf
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Atodol yn ei chefnogi. Ni chredir bod y rhain yn ofynion ‘anghyffredin’ a byddant 
yn amrywio yn ôl lleoliad y safle a’r cyd-destun, a bydd yr angen am fesurau 
angenrheidiol yn dod yn fwy eglur yn y cam Rheoli Datblygu. Ar gyfer y safleoedd 
a neilltuwyd, mae atodiad y Cynllun Isadeiledd yn cynnig asesiad helaeth o'r hyn 
y byddai ei angen ar gyfer pob safle. 

 


