
Opsiynau ar gyfer 
datblygu yn y 

dyfodol ar gyfer 
Sir y Fflint

Dogfen hawdd ei darllen

Hydref 2016

Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint

Daw’r ymgynghoriad i 
ben ar 9 Rhagfyr 2016



Beth yw’r ddogfen hon?
Fersiwn hawdd ei ddarllen yw’r llyfryn yma o ddogfen fwy 
technegol o’r enw ‘Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y Fflint 
Datblygu Opsiynau Strategol’.

Mae wedi cael ei baratoi ar gyfer Cyngor Sir y Fflint gan 
Gymorth Cynllunio Cymru, elusen sy’n gweithio i gynnwys 
mwy ar y gymuned wrth gynllunio.

Mae’n dangos y cynnydd sydd wedi ei wneud hyd yma gan 
y Cyngor Sir i baratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer yr holl 
sir. Bydd  Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint  yn dylanwadu ar 
leoliadau datblygiadau newydd yn y dyfodol.

Mae’n disgrifio cyfres o ‘opsiynau strategol’ (neu ddewisiadau) 
i bobl eu hystyried a rhoi eu barn arnynt.  

Dyma eich cyfle i helpu i lywio’r broses blaengynllunio a chael 
llais yn y ffordd y bydd eich sir yn datblygu yn y dyfodol. 
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Rydym yn paratoi cynllun ynglŷn â sut dylai 
Sir y Ffl int ddatblygu dros y 15 mlynedd nesaf. 
Rydym eisiau clywed eich barn ynglŷn â faint o 
ddatblygiadau sydd eu hangen a ble y dylen nhw 
fynd.  
 
Rydym yn awyddus i weithio gyda chi ac eraill i gasglu gwybodaeth, 
ac ystyried gwahanol opsiynau ynglŷn â’r ffordd orau i ddatblygu Sir 
y Ffl int. Ein nod yw sicrhau bod llai o anghytuno yn ystod camau 
diweddarach y broses gynllunio a pharatoi cynllun y mae’r cyhoedd 
yn ei gefnogi. 

Credwn y bydd angen i Sir y Ffl int ddatblygu rhwng 3,750  a 10,350 
o gartrefi  newydd hyd at 2030. Rydym wedi defnyddio’r wybodaeth 
a gasglwyd hyd yma i ystyried gwahanol ffyrdd o ddosbarthu’r 
datblygiadau newydd ar hyd a lled y sir.
 

Paratowyd y llyfryn yma gan Cymorth Cynllunio Cymru. 
Mae’n dweud wrthych:

• sut ydym yn gwneud y cynllun.
• y gwahanol ffyrdd y gallai Sir y Ffl int ddatblygu dros y 15 

mlynedd nesaf. 
• sut gallwch gael llais.

Gellir cael mwy o fanylion am yr wybodaeth yn y llyfryn yma o  
Ddogfen Ymgynghori a Chyfranogi Cynllun Datblygu Lleol Sir y Ffl int. 
 
Gallwch lawrlwytho copi o ddogfen Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y 
Ffl int Datblygu Opsiynau Strategol oddiwrth http://www.siryffl int.gov.
uk/cy/Resident/Planning/Flintshire-Local-Development-Plan.aspx, 
gallwch archebu copi caled gan dîm y CDLl, neu gallwch ei weld yn 
swyddfeydd y Cyngor a’r llyfrgelloedd cyhoeddus.  

Cyfl wyniad
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Rydym eisiau i chi ddweud wrthym sut a ble y dylai Sir y Ffl int 
ddatblygu. Gallwch ddweud wrthym beth yw eich barn drwy:

• lenwi’r ffurfl en sylwadau (oddiwrth http://www.
siryffl int.gov.uk/cy/Resident/Planning/Flintshire-Local-
Development-Plan.aspx) a’i hanfon atom.

 
• e-bostio i developmentplans@SiryFfl int.gov.uk.

• ysgrifennu’n uniongyrchol atom.  

Y dyddiad cau ar gyfer anfon sylwadau yw dydd Gwener 9 
Rhagfyr 2016

Anfonwch eich sylwadau at:

 Andrew Farrow
 Prif Swyddog (Cynllunio a’r Amgylchedd)
 Cyngor Sir y Ffl int
 Neuadd y Sir, 
 Yr Wyddgrug, 
 Sir y Ffl int,
 CH7 6NF

Gellir cael mwy o wybodaeth a chyngor gan ein tîm polisi 
drwy e-bostio neu ffonio dîm y CDLl ar 01352 703213.

Sut i gael llais
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Y cynllun yr ydym yn ei baratoi yw  Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint 
(CDLl). Bydd y  Cynllun Datblygu Lleol yn effeithio ar y ffordd y bydd 
tir yn gallu cael ei ddatblygu yn Sir y Fflint hyd at 2030.
  
Y Cynllun Datblygu Lleol fydd un o’r pethau pwysicaf i’w hystyried 
wrth benderfynu ynglŷn â cheisiadau cynllunio yn y dyfodol. Er 
enghraifft, os dangosir (neu ‘dyrennir’) ardal o dir fel safle tai yn y 
Cynllun Datblygu Lleol, mae’n golygu bod yr egwyddor o adeiladu 
tai ar y tir wedi ei dderbyn yn barod, hyd yn oed cyn i unrhyw gais 
am ganiatâd cynllunio gael ei wneud. Mae’r un peth yn wir am dir a 
ddangosir fel tir manwerthu a chyflogaeth. Dyna pam ei fod yn bwysig 
cymryd rhan nawr yn y broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol.

Beth yw Cynllun Datblygu Lleol?
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Camau allweddol wrth baratoi’r 
cynllun

Cyfnodau allweddol i wneud y cynllun
Mae’r camau allweddol ar gyfer paratoi’r cynllun wedi eu cynnwys yn 
y Cytundeb Darparu http://www.siryffl int.gov.uk/cy/PDFFiles/Planning/
Flintshire-LDP---Delivery-Agreement.pdf  . Mae’r Cytundeb Darparu’n 
dweud sut byddwn yn paratoi’r cynllun, yr amserlen a sut gallwch gael 
llais.    

Bydd angen i ni adolygu’r Cynllun Datblygu Lleol ymhen pedair 
blynedd ar ôl iddo gael ei fabwysiadu.
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I’n helpu i benderfynu sut i baratoi cynllun ar gyfer Sir y Ffl int, rydym 
wedi rhestru nifer fawr o faterion sy’n effeithio ar y sir. Ar sail y 
dystiolaeth honno, rydym wedi datblygu gwahanol opsiynau a fydd, 
yn ein barn ni, yn helpu i ymateb i’r materion.

 

Ein hymagwedd at lunio’r cynllun

Cam 1:
Rhestru’r materion

Cam 2: 
Datblygu 
gweledigaeth ar 
gyfer Sir y Ffl int

Cam 3: 
Datblygu opsiynau
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Rhestru’r materion 
Rydym yn dal yng nghamau cynnar y broses o baratoi’r cynllun ond mae llawer iawn 
o wybodaeth am Sir y Fflint wedi ei chasglu’n barod i’n helpu i restru’r prif faterion sy’n 
wynebu’r Sir.  

Mae’r wybodaeth yma wedi ei rhoi i ni gan bobl sy’n byw ac yn gweithio yn Sir y Fflint, 
gan wahanol arbenigwyr ym maes tai, yr amgylchedd, economeg ayb, o’n Strategaeth 
Gymunedol / Cynllun Integredig Sengl, http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Planning/
LDP-topic-papers.aspx nifer o Bapurau Pwnc http://www.siryfflint.gov.uk/en/PDFFiles/
Planning/Key-Messages-LDP.pdf a Dogfen Negeseuon Allweddol Rhoddir crynodeb o’r 
broses casglu gwybodaeth yn y dogfen Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y Fflint Datblygu 
Opsiynau Strategol. 
 
Trwy ystyried yr holl wybodaeth yma’n ofalus, rydym wedi gallu nodi prif nodweddion yr 
ardal a’r prif heriau sy’n wynebu Sir y Fflint.
 

Y prif faterion yw:
1. Gwella bywyd cymunedol – er enghraifft: 
 • Darparu siopau a gwasanaethau.
 • Capasiti cyfleusterau addysg a mynediad atyn nhw.
 • Gofal iechyd, cyfraddau gweithgarwch corfforol a’r mannau agored sydd ar   

 gael.
 • Tagfeydd traffig, gorboblogi ar drenau a mynediad i gefn gwlad.

2. Sicrhau twf a ffyniant – er enghraifft:
 • Cydnabod pwysigrwydd economi Sir y Fflint i’r rhanbarth ehangach a Chymru.
 • Math ac ansawdd tir cyflogaeth ac isadeiledd.  
 • Fforddiadwyedd tai a thangyflenwad tai.

3. Diogelu’r amgylchedd – er enghraifft:
 • Nifer fawr o safleoedd sy’n bwysig i fywyd gwyllt y mae angen eu diogelu rhag  

 niwed.  
 • Materion newid yn yr hinsawdd fel llifogydd. 

Gallwch weld mwy o wybodaeth am y materion sy’n wynebu Sir y Fflint yn Atodiad 1 o 
ddogfen Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y Fflint Datblygu Opsiynau Strategol. 

Beth sydd wedi digwydd hyd yma?
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Datblygu gweledigaeth ac amcanion ar gyfer Sir y Fflint

Rydym wedi defnyddio’r holl wybodaeth uchod i:

• greu darlun o’r sir fel y mae heddiw.

• datblygu gweledigaeth sy’n dweud sut ydym eisiau i Sir y Fflint fod 
yn 2030.

• datblygu cyfres o amcanion a fydd yn ein helpu i wireddu’r 
weledigaeth.

 Y weledigaeth ar gyfer Sir y Fflint yn 2030 yw:

Rydym wedi cynnig nifer o amcanion ar gyfer y CDLl  a fydd, yn ein 
barn ni, yn helpu i wireddu’r weledigaeth. Mae’r rhain i’w gweld yn 
y dogfen Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y Fflint Datblygu Opsiynau 
Strategol.

Mae a wnelo’r CDLl â phobl a lleoedd. Ein 
nod yw sicrhau cydbwysedd cynaliadwy 

a pharhaus sy’n bodloni anghenion 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol 

Sir y Fflint a’i thrigolion, drwy adnabod 
ei sefyllfa unigryw fel porth rhanbarthol 

ac ardal ar gyfer buddsoddi economaidd 
gan ddiogelu ei hunaniaeth hanesyddol a 

diwylliannol gadarn.
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Nawr bod y prif faterion wedi eu rhestru a’r amcanion ar gyfer y 
cynllun wedi eu datblygu, gallwn symud ymlaen i baratoi nifer o 
wahanol opsiynau ar gyfer twf yn y dyfodol yn Sir y Ffl int. Mae’r rhain 
yn cael eu galw’n ‘opsiynau twf’.

Mae’r opsiynau twf yn wahanol ffyrdd o ddatblygu Sir y Ffl int a 
chyfl awni amcanion y cynllun yr un pryd. Wrth ddatblygu’r opsiynau, 
mae angen i ni wneud yn siŵr y byddan nhw’n arwain at Gynllun 
Datblygu Lleol ‘cadarn’. Mae hyn yn golygu y bydd y Cynllun Datblygu 
Lleol yn:

• cyd-fynd â pholisïau cenedlaethol a chynlluniau swyddogol eraill y 
cyngor;

• ymateb i’r heriau penodol sy’n wynebu Sir y Ffl int; a,

• chyfl awni nodau ac amcanion y cynllun.

Rôl a chymeriad trefi  a phentrefi  yn Sir y Ffl int  
Rydym wedi edrych yn ofalus ar nodweddion a rolau trefi , pentrefi  a 
phentrefannau yn y sir. Rydym wedi ystyried eu gwasanaethau a’u 
cyfl eusterau presennol, cysylltiadau cludiant, poblogaeth a chymeriad 
ffi segol. Mae hyn wedi ein helpu i ddeall pa drefi  a phentrefi  allai 
gynnig y lleoedd mwyaf addas ar gyfer cartrefi  a swyddi newydd.  

Rydym wedi grwpio a dosbarthu’r aneddiadau yn y sir ar sail ein 
hasesiad er mwyn creu hierarchaeth aneddiadau.
    

Datblygu opsiynau ar gyfer 
datblygu Sir y Ffl int 
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I wybod lle mae tref neu bentref o fewn ein hierarchaeth 
aneddiadau ewch i dogfen Cynllun Datblygu Lleol Y Sir y Fflint 
Datblygu Opsiynau Strategol’. 
 

Faint o gartrefi newydd ddylem ni gynllunio ar eu 
cyfer?
Fel man cychwyn ar gyfer ystyried faint o ddatblygiadau newydd 
ddylid eu codi yn y sir, mae angen i’r cynllun ystyried rhagolygon 
Llywodraeth Cymru o ran aelwydydd. Rydym hefyd wedi ystyried 
gwahanol ragolygon o ran mudo a chyflogaeth.  

Credwn fod y rhain yn dangos y 
bydd angen i Sir y Fflint gynllunio 
ar gyfer rhwng 3,750 a 10,350 o 
gartrefi newydd hyd at 2030.

Hoffem gael eich barn am 6 
gwahanol opsiwn tai ar gyfer Sir y 
Fflint hyd at 2030.
 
Bydd yn bwysig sut y mae’r cartrefi 
newydd yn lledaenu ar draws yr 
ardal sirol. 
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Ble ddylai’r cartrefi  fynd ? 

Bydd y ffordd y mae cartrefi  newydd yn cael eu dosbarthu ar draws 
ardal y sir yn bwysig.  

Rydym wedi datblygu pum gwahanol ffordd y gellid dosbarthu’r 
cartrefi  newydd. Yr enw ar y rhain yw ‘opsiynau gofodol’.  

Dyma restr o’n ‘hopsiynau gofodol’:

Opsiwn 1: Dosbarthiad cyfrannol ar gyfer trefi  a 
phentrefi ’n seiliedig ar yr hierarchaeth aneddiadau
Mae’n cyfeirio cartrefi  newydd yn ganrannol ar draws trefi  a phentrefi  
yn dibynnu ar safl e’r anheddiad o fewn yr hierarchaeth.

Opsiwn 2: Trefi  a phentrefi  mawr yn unig
Mae’n cyfeirio cartrefi  newydd i un o Brif Ganolfannau Gwasanaeth y 
Cyngor a Chanolfannau Gwasanaeth Lleol. 

Opsiwn 3: Trefi  a phentrefi  yn yr ardal dwf
Mae’n cyfeirio cartrefi  newydd tuag at yr holl aneddiadau yn yr ardal 
dwf yng Ngogledd Ddwyrain Sir y Ffl int. Mae’r ardal dwf hon wedi ei 
nodi’n barod gan Lywodraeth Cymru.  
 
Opsiwn 4: Aneddiadau ar hyd llwybrau cludiant
Mae’n cyfeirio cartrefi  newydd i aneddiadau ar y prif goridorau 
cludiant. 

Opsiwn 5: Dosbarthiad cynaliadwy a hyblyg
Mae’n cyfeirio cartrefi  newydd i drefi  a phentrefi  o fewn yr 
hierarchaeth aneddiadau ar sail ystyriaethau cynaliadwy, cyn ystyried 
yn ofalus bentrefi  gwledig llai. 

Ceir manylion am y pum opsiwn yma ar y tudalennau canlynol.
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Crynodeb
Bydd cartrefi  newydd yn cael eu dosbarthu ar draws pob tref 
a phentref yn yr hierarchaeth aneddiadau. Bydd nifer y cartrefi  
newydd mewn anheddiad yn dibynnu ar ei safl e o fewn yr 
hierarchaeth aneddiadau  

O blaid
• Yn gyfrannol, bydd mwy o gartrefi  newydd 

yn cael eu lleoli mewn lleoedd gydag ystod 
da o wasanaethau a chyfl eusterau.  

• Sicrwydd ynglŷn â nifer y cartrefi  newydd y 
bydd pob tref a phentref yn eu derbyn.

• Bydd pob tref a phentref yn cymryd eu 
cyfran o gartrefi  newydd.

Yn erbyn
• Rhy anhyblyg a ddim yn ystyried materion 

cymdeithasol ac amgylcheddol. 
• Bydd y dosbarthiad yn rhy denau.
• Tybio bod angen i bob anheddiad dyfu, ond 

ychydig o wasanaethau, os o gwbl, sydd 
gan rai pentrefi  llai.

• Nid yw aneddiadau llai’n cael eu ffafrio gan 
rai datblygwyr.

• Efallai na fydd yn bodloni’n llawn anghenion 
aneddiadau gwledig.

Dosbarthiad cyfrannol ar gyfer trefi  a phentrefi 
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Crynodeb
Canolbwyntio datblygiadau newydd yn yr aneddiadau mwyaf yn 
Sir y Ffl int, hynny yw, yn gyffredinol yr aneddiadau sydd â’r ystod 
gorau o gyfl eusterau, gwasanaethau ac isadeiledd.

O blaid
• Yn debygol o wella gwasanaethau cludiant i 

deithwyr rhwng ac i’r trefi  a’r pentrefi  mwyaf.
• Yn debygol o gefnogi gwasanaethau a 

chyfl eusterau presennol a helpu i sicrhau 
rhai newydd. 

• Awgrymu safl eoedd tai mwy sy’n gallu helpu 
i ariannu a sicrhau isadeiledd newydd.

• Yn debygol o ddenu mwy o swyddi.
 

Yn erbyn
• Nid oes gan bob un o’r trefi  a’r pentrefi  

mwyaf safl eoedd addas ar gyfer 
datblygiadau newydd.

• Diffyg hyblygrwydd i ddelio â newid yn y 
dyfodol.

• Atal datblygiadau newydd mewn pentrefi  
eraill. 

• Canolbwyntio datblygiadau newydd mewn 
un rhan o Sir y Ffl int

Trefi  a phentrefi  mawr yn unig
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Crynodeb
Refl ects the job growth aims of the plan by focussing new homes 
Mae’n adlewyrchu amcanion twf swyddi’r cynllun drwy ganolbwyntio 
cartrefi  newydd o fewn ardal dwf cyfl ogaeth benodol.  

O blaid
• Yn gyson â’r nod i greu mwy o gyfl eoedd 

gwaith. 
• Dod â chartrefi  newydd a swyddi newydd 

yn nes at ei gilydd. 

Yn erbyn
• Anwybyddu gweddill y Sir y tu allan i’r ardal 

dwf.
• Gallai achosi pwysau difrifol ar aneddiadau 

llai o fewn yr ardal dwf.
• Perygl o achosi pwysau difrifol ar isadeiledd 

presennol.

Trefi  a phentrefi  yn yr ardal dwf

Yn hytrach na bod yn 
unig sail i ddosbarthu 
cartrefi  newydd drwy 
Sir y Ffl int, gallai’r 
opsiwn hwn fod yn rhan 
o opsiwn terfynol  a 
ddewisir.
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Crynodeb
Mae rhai elfennau o’r opsiwn hwn yn debyg i Opsiwn 3 gan eu bod yn 
canolbwyntio ar ardal Glannau Dyfrdwy. Mae’n anwybyddu rhannau 
mawr o’r sir, yn arbennig ardaloedd gwledig.

O blaid
• Bydd yn haws i drigolion newydd allu cael 

mynediad i’r prif gysylltiadau cludiant.  
• Yn cefnogi nod y cynllun i greu swyddi 

newydd.
• Gallai cartrefi  newydd wrth ymyl 

gorsafoedd trenau leihau’r defnydd o geir 
a bod o fudd i’r amgylchedd.

Yn erbyn
• Capasiti cyfyngedig ar y gwasanaeth 

rheilffyrdd presennol. 
• Gallai amharu ar rôl strategol y A55 a’r 

A494.
• Gallai cartrefi  newydd ochr yn ochr â ffyrdd 

newydd gynyddu’r defnydd o geir.
• Cyfyngiadau isadeiledd.  
• Anwybyddu manteision datblygu mewn trefi  

a phentrefi  gyda gwell gwasanaethau a 
chyfl eusterau cyhoeddus.

Aneddiadau ar hyd llwybrau cludiant

Yn hytrach na bod yn 
unig sail i ddosbarthu 
cartrefi  newydd drwy 
Sir y Ffl int, gallai’r 
opsiwn hwn fod yn 
rhan o opsiwn terfynol  
a ddewisir.
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Crynodeb
Mae’n cyfeirio datblygiadau newydd i’r aneddiadau mwyaf cynaliadwy, yn 
ein barn ni.  

O blaid
• Gallai trigolion fanteisio ar fynediad hwylus 

i gyfl eoedd gwaith a gwasanaethau 
cymunedol.  

• Ymagwedd sensitif a hyblyg sy’n ystyried 
anghenion penodol aneddiadau.

• Annog ymagwedd mwy arloesol a phenodol 
tuag at ardaloedd gwledig.

• Cynnig cyfl eoedd ar gyfer ystod eang o 
safl eoedd tai.

Yn erbyn
• Gwaith pellach angen ei wneud i ddatblygu 

ymagwedd tuag at aneddiadau gwledig.
• Byddai angen i ddosbarthiad twf ar draws y 

Sir gael ei fonitro’n ofalus.

Dosbarthiad cynaliadwy a hyblyg

Ymagwedd hyblyg tuag at 
sicrhau newid yn y dyfodol.  

Byddai pob math o 
anheddiad yn cael ei 
ystyried i weld pa fath o 
ddatblygiad a fyddai’n 
gadarnhaol ac yn 
gynaliadwy.
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Rydym eisiau paratoi’r cynllun gam wrth gam gyda mewnbwn gan 
bobl leol.  

Mae angen i ni ddeall beth sy’n bwysig i gymunedau Sir y Ffl int er 
mwyn i ni allu gweithio gyda chi i ddatblygu’r cynllun priodol ar gyfer 
datblygu’r sir yn y dyfodol. 

Mae angen i ni glywed eich barn a’ch syniadau ynglŷn â’r opsiynau 
twf a’r opsiynau gofodol sy’n cael eu hegluro yn y llyfryn yma.

Yn dilyn yr ymgynghoriad yma, byddwn yn dechrau gweithio ar 
y Strategaeth a Ddewisir, sef y cam nesaf yn y broses o baratoi’r 
cynllun, sy’n cael ei adnabod fel y cam ‘ Cyn-Adneuo’. Bydd gwaith 
technegol pellach yn cael ei wneud, a’ch holl sylwadau’n cael eu 
hystyried yn ofalus i’n helpu i ddewis yr opsiwn gorau ar gyfer 
datblygu Sir y Ffl int.

Unwaith y byddwn ni wedi gwneud hyn, byddwn yn gofyn am eich 
barn eto ynglŷn â’r hyn yr ydym yn ei ystyried fel yr opsiwn gorau ar 
gyfer datblygu yn Sir y Ffl int.

Camau nesaf 



21Opsiynau ar gyfer datblygu yn Sir y Fflint yn y dyfodol



22





24


