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Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint (2015 – 2030) Archwiliad 
Cyhoeddus 
 
Datganiad Cyngor Sir y Fflint: Mater 9: Newid Hinsawdd a Diogelu'r 
Amgylchedd 
 
Mae’r datganiad hwn wedi’i baratoi gan Gyngor Sir y Fflint (CSyFf) mewn ymateb i 
gwestiynau gwrandawiad yr Arolygwyr: 

Mater Allweddol: 
A yw’r polisïau a’r cynigion ar y mater hwn yn cyflawni amcanion perthnasol y 
CDLl mewn modd cynaliadwy yn unol â pholisïau cenedlaethol?  A ydynt wedi'u 
seilio ar dystiolaeth gadarn a chredadwy? 
 
Ymateb:  
1.   Mae Polisi STR14 yn cwmpasu ystod eang o elfennau gwahanol, ond rhyng-

gysylltiedig yn aml, o newid hinsawdd a diogelu'r amgylchedd. Mae’r polisi’n 
ceisio lliniaru effeithiau newid hinsawdd a sicrhau bod yr amgylchedd yn cael ei 
ddiogelu drwy weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy. Bydd y polisi hwn yn 
cyfrannu at gyflawni’r tri amcan canlynol sy’n rhan o’r CDLl: 

 
Amcan 1. Sicrhau bod datblygiadau tai yn digwydd mewn lleoliadau cynaliadwy 
lle mae safleoedd yn hyfyw ac yn gyflawnadwy ac yn cael eu cefnogi gan yr 
isadeiledd cymdeithasol, amgylcheddol a ffisegol angenrheidiol 
 
Amcan 14. Lleihau achosion ac effeithiau'r newid yn yr hinsawdd a llygredd 
 
Amcan 19. Cefnogi diogelu a gwneud defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol 
megis dŵr, a hyrwyddo datblygu tir llwyd 

 
2.   Mae meini prawf y polisi hwn yn cefnogi uchelgais y thema ‘Lleoedd Cynhyrchiol 

a Mentrus’ yn PCC11 (Pennod 5) ac yn cyfrannu at gyflawni’r saith nod lles a 
nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015). Mae egwyddorion 
datblygu cynaliadwy a chreu lleoedd sy’n wydn yn wyneb newid hinsawdd yn 
ategu polisi STR14 a bydd yn sicrhau ei fod yn cyflawni’r tri amcan uchod mewn 
modd cynaliadwy sy’n gydnaws â pholisïau cenedlaethol. Y dystiolaeth allweddol 
sy’n cefnogi’r polisi hwn yw’r Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd LDP-
EBD-EN1 sy’n darparu’r dystiolaeth i amlygu pwysigrwydd lleoliadau 
datblygiadau mewn perthynas â pherygl llifogydd a newid hinsawdd yn y sir. 
Hefyd, mae’r Asesiad Ynni Adnewyddadwy LDP-EBD-RE1 yn egluro 
pwysigrwydd mesurau arbed ynni a'r cwmpas ar gyfer ynni adnewyddadwy ac 
ynni carbon isel fel rhan o ddatblygiadau newydd. Mae’r dull a ddefnyddir gan 
bolisi STR14 yn unol â’r egwyddor sylfaenol o geisio creu lleoedd gwydn. 

 
 
  

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/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/Evidence-Base-Documents/Renewable-and-Low-Carbon-Energy/LDP-EBD-RE1-Renewable-Energy-Assessment-Final-Report-2019.pdf
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Cwestiwn a) A yw geiriad Polisi STR14 yn ddigon cryf i alluogi’r polisi i gael 
dylanwad gwirioneddol a chadarnhaol ar gynigion datblygu? 
 
Ymateb y Cyngor:  
 
a.1. Mae pob maen prawf ym mholisi STR14 yn berthnasol i’r amcan o greu datblygu 

cynaliadwy ac yn cefnogi amcanion polisïau cenedlaethol fel a nodir ym 
mharagraff 2.2 PCC (Rhifyn 11) sy’n nodi: “Mannau Cynaliadwy yw nod y system 
cynllunio defnydd tir yng Nghymru”. Mae cryfder geiriad y meini prawf ym mholisi 
STR14 yn unol â’r pwyslais a roddir ar bob elfen yn PCC a byddai’n amhriodol 
gwneud pwyslais y polisi lleol yn fwy rhwymedigaethus neu’n ‘gryfach’ nag ydyw 
yn PCC. 
• Mae maen prawf i yn ymwneud â lleoli datblygiadau newydd mewn 

aneddiadau sy’n hygyrch i ystod o wasanaethau a chyfleusterau er mwyn 
lleihau’r defnydd o geir ac felly leihau allyriadau carbon. Mae hyn yn hollol unol 
â'r egwyddorion datblygu cynaliadwy drwy gydol PCC11. 

• Mae maen prawf ii yn cefnogi datblygu tir llwyd addas gan y bydd hyn yn 
lleihau’r angen am safleoedd tir glas, ac mae hyn yn adlewyrchu’r canllawiau 
ym mharagraff 3.55 PCC11. 

• Mae maen prawf iii yn amlygu’r angen i ddatblygiadau roi sylw i reoli adnoddau 
dŵr, yn cynnwys cyflenwad, rhyddhau dŵr wyneb (Systemau Draenio 
Cynaliadwy) a gwastraff dŵr a chysylltir hynny â rhagor o fanylion ym Mholisi 
EN14 Perygl Llifogydd ac EN15 Adnoddau Dŵr. Mae PCC yn cyfeirio’n glir at 
gyflenwad dŵr ym mharagraff 3.61 ac yn delio â materion Dŵr a Pherygl 
Llifogydd ehangach yn adran 6.6 PCC.  

• Mae maen prawf iv yn ceisio osgoi datblygu mewn ardaloedd lle ceir perygl o 
lifogydd, ac yn sicrhau bod datblygiadau, a gynigir mewn ardaloedd lle ceir 
perygl o lifogydd, yn ystyried yn ofalus ganlyniadau llifogydd a’r risgiau mewn 
llefydd eraill. Mae’n gysylltiedig â pholisi EN14 Perygl Llifogydd ac mae’r 
ymagwedd yn hollol unol â’r ymagwedd yn PCC11 a TAN15. 

• Mae maen prawf v yn ceisio annog datblygiadau sy’n effeithlon o ran ynni, ac 
yn gwneud cysylltiad â pholisi EN12 sy’n nodi bod gofyn i bob datblygiad mawr 
gynhyrchu Asesiad Ynni er mwyn penderfynu a yw’n ddichonadwy ymgorffori 
cynhyrchu ynni carbon isel neu ynni adnewyddadwy fel rhan o’r cynllun. Mae 
egwyddorion mesurau defnyddio ynni'n effeithlon ac ynni adnewyddadwy 
mewn datblygiadau newydd bellach wedi’u hymgorffori yn y Rheoliadau 
Adeiladu. Fodd bynnag, mae paragraff 3.7 PCC11 yn nodi y dylai datblygiadau 
newydd geisio cynyddu effeithlonrwydd ynni, ac mae adran 5.7 PCC11 yn 
cyfeirio’n glir at bwysigrwydd cynhyrchu ynni adnewyddadwy. 

• Mae maen prawf vi yn ceisio sicrhau bod datblygiadau newydd yn ystyried 
amrywiaeth o ffynonellau niwed posibl, ac mae’n creu cysylltiad â Pholisïau 
EN16, 17 ac 18, sy’n cwmpasu materion yn ymwneud â datblygu ar neu ger 
safleoedd tirlenwi a safleoedd y gellir bod wedi effeithio arnynt gan ddifwyniant, 
tir ansad yn ogystal â llygredd a niwsans. Diben Polisi STR14 yw sicrhau bod 
holl agweddau perthnasol cynllun datblygu wedi’u hystyried, a hynny yn unol â 
chanllawiau PCC11.    
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• Mae maen prawf vii, sef dylunio datblygiadau newydd i fod yn addasadwy a 
gwydn yn wyneb newid hinsawdd yn thema bwysig yn y polisïau cenedlaethol. 
Mae PCC yn pwysleisio’r angen am ddylunio da drwy gydol y broses gynllunio, 
a nodir ym mharagraff 3.7: “Mae dylunio da yn hyrwyddo cynaliadwyedd 
amgylcheddol ac yn cyfrannu at gyflawni’r nodau llesiant” ac mae “ymagwedd 
integredig a hyblyg at ddylunio, gan gynnwys penderfyniadau cynnar ynglŷn â 
lleoliad, dwysedd, cynllun, ffurf adeiledig, y dewis o ddeunyddiau, gallu 
adeiladau i addasu a thriniaeth safle’n ffordd briodol o gyfrannu at 
ddatblygiadau gwydn”.  

 
a.2 Fel yn achos pob polisi CDLl, mae’n rhaid darllen y cynllun yn gyfan. Dylid darllen 

polisi STR14 ar y cyd â’r polisïau manwl a nodir yn y Tabl Cyd-Destun Polisi ar ôl 
pob polisi strategol. Yn yr achos hwn mae polisïau Rheoli Datblygu EN12, EN13, 
EN14, EN15, EN16, EN17, ac EN18 yn ychwanegu manylion penodol ynghylch 
sut y gweithredir y cynllun, yn ddibynnol ar y defnydd a gynigir. Mae STR14 yn 
nodi’r egwyddorion cynaliadwyedd lefel uchel, gan amlygu’r angen i liniaru 
effeithiau newid hinsawdd cyn belled ag y gall polisi defnydd tir wneud hynny. Ni 
fydd yr holl feini prawf a nodir ym mholisi STR14 yn berthnasol i bob cais. Bydd 
yn dibynnu ar y math o ddatblygiad a lleoliad y datblygiad a gynigir. Fodd bynnag, 
mae’n bwysig amlygu’r materion arwyddocaol hyn sy’n ystyriaethau cynllunio 
hanfodol er mwyn sicrhau bod pob datblygiad wedi’i ystyried yn ddigonol. Lle 
mae’n rhaid i gais cynllunio ddod gyda Datganiad Dylunio a Mynediad, mae’r 
polisi hwn yn nodi’r gofynion ynghylch pa faterion y dylid eu cynnwys. Ystyrir faint 
o bwys y dylid ei roi ar bob maen prawf yn ystod y broses ymgeisio lle bydd yn 
amlwg pa feini prawf sy’n berthnasol i bob cais cynllunio.  

 
 

 


