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1. Cyflwyniad
Beth yw mannau gwyrdd a pham fod angen strategaeth?
1.1

Mae mannau gwyrdd yn cael eu hystyried yn fannau cymdeithasol a/neu fannau sy’n
darparu tawelwch ar gyfer pobl a bywyd gwyllt i fyfyrio. Ystyrir fod darparu rhwydwaith
mannau gwyrdd a reolir yn dda ac sy’n darparu ar gyfer amrywiaeth eang o anghenion
cymunedol yn debyg o ran gwerth seilwaith i ffyrdd/rheilffyrdd, ysgolion a chyfleusterau
meddygol sy’n gwasanaethu trefi a phentrefi Sir y Fflint. Fodd bynnag yn wahanol i
seilwaith dynol arall, mae’r “seilwaith gwyrdd” hwn yn seilwaith goddefol a newidiol ac
mae angen profi ei fanteision yn uniongyrchol er mwyn deall ei werth a’i fudd i’r gymuned.
Un o brif nodau’r Strategaeth hon yw nid mesur y gwerth hwn, ond yn hytrach annog
pobl i rannu’r profiad o fynd i’r mannau hyn a gweld y gwerth o lygad y ffynnon.

1.2

Mae pobl sy’n gweithio mewn gwasanaethau ledled yr awdurdod lleol wedi cydnabod
fod gwella gwaith partneriaeth a rhannu gweledigaeth o’r hyn yr hoffem ei gyflawni ar
gyfer pobl, lleoedd a bywyd gwyllttrwy’n mannau gwyrdd yn hanfodol er mwyn sicrhau
fod y mannau gwyrdd y gorau y gallant fod.

1.3

Mae’r strategaeth hon wedi’i hysgrifennu i gynnal, hyrwyddo a gwella mannau gwyrdd
sy’n hygyrch i’r cyhoedd yn Sir y Fflint megis parciau, coetiroedd, llwybr yr arfordir a thir
comin. Yn syml, mae’r strategaeth hon wedi’i datblygu
am 2 brif reswm:

•

Mae mannau gwyrdd yn bwysig i
bobl, lleoedd a bywyd gwyllt

•

Er mwyn hyrwyddo, gwella a
diogelu mannau gwyrdd mae
angen i bobl a sefydliadau
gydweithio gyda gweledigaeth
gyffredin a chyfres o flaenoriaethau.

1.4

Gan hynny mae’r strategaeth hon yn darparu cyfeiriad strategol ar gyfer yr hyn yr ydym
am ei gyflawni. Yn y dyfodol bydd cynlluniau gweithredu mwy manwl yn diffinio sut y
byddwn yn gweithio gyda sefydliadau partner a chymunedau i gyflawni ein gweledigaeth
gyffredin ar gyfer mannau gwyrdd yn Sir y Fflint.

1 Appendix 2 provides a list of the types of green spaces within the scope of this strategy
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Datblygu Strategaeth Mannau Gwyrdd Sir y Fflint
1.5

Ym mis Mehefin 2012, cynhaliodd Cyngor Sir y Fflint weithdy lle bu tua 70 o gyfranogwyr yn
cynrychioli barn asiantaethau cyhoeddus megis Cyngor Cefn Gwlad Cymru; buddiannau
preifat megis Ystadau Grosvenor; grwpiau cymunedol megis FlintShare; a darparwyr
gwasanaeth allweddol yng Nghyngor Sir y Fflint gan gynnwys Gwasanaethau Eiddo,
Gwasanaethau Stryd, Cynllunio a Thrafnidiaeth.

1.6

Cadarnhaodd y sesiwn honno fod cefnogaeth aruthrol i ddatblygu strategaeth i Sir y
Fflint. Mae’r prif negeseuon o’r sesiwn honno wedi cael eu hystyried wrth ddatblygu’r
fersiwn drafft hwn a bydd adroddiad sy’n rhoi manylion y negeseuon allweddol hynny yn
parhau i fod yn ffynhonnell gyfeiriol wrth ddatblygu a gweithredu cynlluniau gweithredu
(gweler Atodiad 3). Mae’r pwyntiau allweddol canlynol wedi’u defnyddio i osod fframwaith
strategol i’r ddogfen hon:
• Dylai mannau gwyrdd ddiwallu anghenion a dyheadau holl aelodau’r gymuned; gan
gynnwys y rheiny sydd am ganfod heddwch a mwynhau bywyd gwyllt yn ei gynefin
naturiol, y rheiny sydd am gael cyfle i dyfu bwyd a’r rheiny sydd am fwynhau hamdden a
chwaraeon egnïol mewn mannau gwyrdd.
• Mae rheolaeth amrywiol yn hanfodol er mwyn sicrhau, lle bo hynny’n briodol, fod mannau
gwyrdd yn cael eu rheoli ac mewn safleoedd eraill eu bod yn cael eu gadael mewn cyflwr
naturiol. Dylai rheolaeth ymwneud â sicrhau eu bod yn gyfoeth o rywogaethau a’u bod yn
cynnwys nodweddion hanesyddol naturiol a dynol ar y safle a bod safleoedd archeolegol
cofrestredig yn cael eu gwarchod (e.e. Safleoedd Daearegol Pwysig Rhanbarthol).
• Mae angen i ni feddwl yn greadigol am fannau gwyrdd i gyflawni’r amrywiaeth sy’n
ofynnol - gellid rheoli lleiniau glas er enghraifft mewn modd sy’n cefnogi bioamrywiaeth,
ac wrth blannu coed, gellid canolbwyntio ar y modd y gallent ddarparu bwyd neu gysgod
yn hytrach na ffocws addurniadol. Rydym hefyd am feddwl yn wahanol ynglŷn â sut i
oresgyn heriau a sicrhau fod tir ar gael ar gyfer rhandiroedd a thyfu cymunedol.
• Thema drawsbynciol allweddol fydd sut y bydd modd cael mynediad at y mannau hyn
a ph’un a ydynt wedi’u lleoli mewn mannau diogel a chyfleus i alluogi’r cyhoedd i gael
mynediad atynt a’u defnyddio’n rheolaidd.
• Mae’r hawl a’r angen sydd gan blant i chwarae mewn mannau gwyrdd yn golygu cael
gwared ar rwystrau gwirioneddol a chanfyddiedig i chwarae a meithrin hyder a chymorth
rhieni a chymunedau mewn chwarae o fewn eu cymunedau. Mae hyn hefyd yn ymestyn
yr angen i sicrhau fod modd cael mynediad at gyrchfannau gwyrdd yn ddiogel ac yn
hawdd wrth orfod croesi ffyrdd ac ati.
• Mae angen i ni wella cysylltiadau rhwng yr arfordir a’r mewndir trwy ein Hawliau Tramwy
er enghraifft, yn arbennig i ardaloedd o amddifadedd amlwg e.e. ardaloedd Cymunedau’n
Gyntaf. Mae angen hefyd sicrhau fod llwybrau cerdded yn cysylltu ardaloedd tai a chanol
trefi er enghraifft i annog a hyrwyddo trafnidiaeth egnïol.

4

• Mae angen i ni wella sut ydym yn casglu, defnyddio, rheoli a rhannu data a deallusrwydd
am fannau gwyrdd o ran cyfanswm, ansawdd a hygyrchedd nid yn unig i hwyluso
cynlluniau cydgysylltiedig a strategol, ond hefyd i’w gwneud yn haws i’r cyhoedd wybod
pa leoedd sydd ar gael a sut i’w defnyddio.

Gwrando ar yr hyn a ddywedoch
1.7

Y farn gyffredinol yn y Gweithdy Mannau Gwyrdd oedd y gall mannau gwyrdd o ansawdd
da gael effaith gadarnhaol sylweddol ar gymunedau lleol, ond yn yr un modd gall mannau
o safon wael gael effaith negyddol. Roedd yn amlwg o’r diwrnod fod Ymgysylltiad
Cymunedol yn hanfodol ar gyfer datrys problemau lleol sy’n effeithio ar ansawdd Mannau
Gwyrdd ac y dylai fod yn rhan annatod o Reoli Mannau Gwyrdd. Rôl y Strategaeth
Mannau Gwyrdd ddylai sicrhau fod Mannau Gwyrdd yn cael eu rheoli a’u gwella
ar gyfer y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. O ganlyniad byddai’r Strategaeth
Mannau Gwyrdd yn gwella ansawdd bywydau trigolion lleol ac ymwelwyr trwy ddarparu
cyfleoedd cymdeithasol, hamdden, amgylcheddol, addysgol ac economaidd.

1.8

1.8 Rydym am i bobl ddefnyddio Mannau Gwyrdd yn bositif ac yn amlach fel rhan
o’u bywydau bob dydd, ac rydym yn derbyn fod angen i ni wella mannau gwyrdd er
mwyn darparu mannau cymunedol croesawgar, hygyrch, deniadol a mwy diogel.

1.9

O ystyried gwerth y mannau hyn i ni gyd, mae’n gwneud synnwyr cynhyrchu Strategaeth
sy’n dangos sut, fel Awdurdod Lleol, y mae Cyngor Sir y Fflint yn ymateb i anghenion y
mannau hyn a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, yn ddynol ac yn naturiol. Bydd
y strategaeth a’r adroddiadau monitro a chynnydd a gynhyrchir yn y dyfodol yn darparu
tryloywder yn y modd y mae Sir y Fflint yn rheoli’r mannau hyn. Gobeithiwn, trwy wneud
prosesau penderfynu’n fwy tryloyw, y gallwn helpu pobl i ymgysylltu’n well â’r Cyngor
gan arwain at benderfyniadau sy’n fwy sensitif i fannau gwyrdd a chymunedau lleol.

1.10 Yn y pen draw, trwy broses o ymgysylltu’n rheolaidd â’r cyhoedd, gobeithiwn fedru:
grymuso’r gymuned i deimlo mwy o berchnogaeth gymunedol a balchder yn ein mannau
gwyrdd lleol; a helpu pobl i gymryd rôl weithredol yn y gwaith o reoli mannau gwyrdd i
wella eu hardaloedd lleol a helpu i greu cymunedau hyfyw a chynaliadwy. Dyma’r cyfle
sydd o’n blaenau ond mae’r her o ddarparu hyn yn un sylweddol a dim ond trwy weithio
mewn partneriaeth â chymunedau lleol y gallwn lwyddo yn y dasg hon.
1.11 Yn dilyn y digwyddiad a gynhaliwyd ym mis Mehefin 2012 ar gyfer rhanddeiliaid,
datblygwyd strategaeth ddrafft a gyhoeddwyd er mwyn ymgynghori â rhanddeiliaid.
Arweiniodd canfyddiadau’r ymgynghoriad hwn at newid y strategaeth. Ceir crynodeb
o’r sylwadau a dderbyniwyd yn Atodiad 4.
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Ein Gweledigaeth ar gyfer Mannau Gwyrdd Sir y Fflint
1.12 “Bydd Sir y Fflint yn mwynhau rhwydwaith a gynlluniwyd ac a reolir o fannau
gwyrdd integredig, hygyrch ac amrywiol; gan greu amgylchedd cynaliadwy er lles
yr holl bobl, bywyd gwyllt a’n treftadaeth naturiol.”
1.13 Er mwyn cyflawni’r weledigaeth, mae angen gwneud gwelliannau mewn tri phrif faes;
cyfanswm, ansawdd a hygyrchedd. Crynhoir ein nodau isod ac fe’u diffinnir yn fanylach
yn y bennod ganlynol:
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Nod 1:

Sicrhau fod pob cymuned yn cael man gwyrdd priodol sydd ar gael.

Amcan 1.1
		

Cynyddu cyfanswm y mannau gwyrdd sydd ar gael i’r cyhoedd mewn 		
ardaloedd â diffyg a nodwyd.

Amcan 1.2

Cynyddu amrywiaeth swyddogaethau mannau gwyrdd.

Nod 2:
		

Byddwn yn cynnal a gwella ansawdd darpariaeth mannau gwyrdd ledled y
Sir.

Amcan 2.1
		

Gwella mannau gwyrdd presennol at ddibenion chwarae, hamdden a 		
chwaraeon.

Amcan 2.2

Gwella gwerth mannau gwyrdd Sir y Fflint fel cynefinoedd bywyd gwyllt.

Amcan 2.3

Gwella ansawdd esthetaidd a thirwedd mannau gwyrdd Sir y Fflint.

Amcan 2.4

Cydnabod a datblygu gwerth mannau gwyrdd ar gyfer dysgu ac addysg.

Nod 3:
		

Byddwn yn gwneud mannau gwyrdd presennol yn fwy hygyrch i bobl a 		
bywyd gwyllt.

Amcan 3.1
		

Gwella cysylltedd rhwng mannau gwyrdd fel rhwydwaith o goridorau 		
gwyrdd sy’n hygyrch i bobl a bywyd gwyllt.

Amcan 3.2
		

Sicrhau fod plant yn cael cyfleoedd lleol i gael mynediad at fannau gwyrdd
yn ddiogel.

Amcan 3.3

Sicrhau fod pawb yn cael mynediad at fannau gwyrdd.

2. Nodau ac Amcanion
Nod 1:
		

Sicrhau fod pob cymuned yn cael man gwyrdd priodol sydd ar
gael.

Amcan 1.1
		

Cynyddu cyfanswm y mannau gwyrdd sydd ar gael i’r cyhoedd mewn 		
ardaloedd â diffyg a nodwyd.

Amcan 1.2 C

ynyddu amrywiaeth swyddogaethau mannau gwyrdd.

2.1

Yn gyffredinol mae cymunedau Sir y Fflint yn cael eu gwasanaethu’n dda 			
gan fannau gwyrdd presennol yn amrywio o Aber y Dyfrdwy, i barciau 				
gwledig a harddwch AHNE Bryniau Clwyd.  Fodd bynnag mae diffygion yn
bodoli’n lleol mewn lleoliadau trefol a gwledig ac mae’n ddyletswydd ar y 		
Cyngor i gymryd camau i unioni anghydbwysedd presennol yn y ddarpariaeth.

Amcan 1.1

2.2

Cynyddu cyfanswm y mannau gwyrdd sydd ar gael i’r cyhoedd mewn
ardaloedd â diffyg a nodwyd.

Faint o Fannau Gwyrdd sy’n ddigon? Y man cychwyn ar gyfer asesu cyfanswm y
Mannau Gwyrdd sydd ar gael a ph’un a oes diffygion yw’r “Safon Mannau Agored”.
Yn y gorffennol mae Sir y Fflint wedi defnyddio Safon Chwe Acer y Gymdeithas Caeau
Chwarae Cenedlaethol (2.4 hectar mewn mesuriad metrig). Fodd bynnag yn unol â
chyngor a chanllawiau gan Feysydd Chwarae Cymru a Llywodraeth Cymru, mae angen
mabwysiadu Safon Darpariaeth Lleol.
2.3 Mae’r Arolwg Mannau Agored (2005) yn dangos fod
anghydbwysedd sylweddol rhwng darpariaeth mannau
gwyrdd o un gymuned i’r llall. Mae darparu dosbarthiad
gofodol mannau gwyrdd yn her allweddol i’r Strategaeth
hon er mwyn sicrhau fod pob cymuned yn cael mynediad at
fannau gwyrdd. Fodd bynnag, er bod nifer, dosbarthiad a
hygyrchedd mannau gwyrdd yn bwysig, rydym am sicrhau
mannau o ansawdd sy’n addas i’r diben.
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Amcan 1.2
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Cynyddu amrywiaeth mannau gwyrdd

2.4

Mae’n bwysig fod mannau gwyrdd yn aml-ddefnydd ac yn cynnig gwerth tirweddol
esthetig i drigolion lleol; mwy o werth naturiol i fywyd gwyllt; cyfleoedd dysgu/addysg;
ac i fod yn gyfleusterau chwarae a chwaraeon a werthfawrogir yn lleol. Wrth gwrs
bydd mathau penodol o fannau gwyrdd lle bydd darpariaeth aml-ddefnydd yn amhriodol
megis mynwentydd, rhai mannau naturiol o werth cenedlaethol a rhandiroedd pwrpasol
a gerddi cymunedol.  Her arall i’r Strategaeth fydd darparu mwy o amrywiaeth mewn
mannau gwyrdd gan barchu defnydd a gwerth cynhenid pob man gwyrdd er enghraifft,
boed ar gyfer myfyrio tawel neu warchodfa natur.

2.5

Mae angen canolbwynt ar bob cymuned ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol, chwarae
a hamdden (boed yn egnïol neu’n oddefol) yn ogystal â chyswllt â’r amgylchedd naturiol.
Un o’r prif heriau i’r Strategaeth yn hyn o beth yw darparu o leiaf un man gwyrdd i
bob cymuned adnabyddadwy yn Sir y Fflint.

2.6

Er mwyn darparu’r amcanion uchod mae’r Strategaeth hon yn bwriadu mabwysiadu
safon feintiol o ddarpariaeth mannau gwyrdd i’r sir, fel a ganlyn:

2.7

Y safon meincnod ar gyfer Darpariaeth Mannau Agored yn Sir y Fflint fydd 3.6
hectar i bob 1000 o bobl (neu 36 metr sgwâr i bob person). Bydd y targed hwn yn
cynnwys 8 metr sgwâr o le chwarae (ffurfiol); 16 metr sgwâr o gaeau chwarae a
chaeau chwaraeon; a 12 metr sgwâr o fannau gwyrdd lled-naturiol.

2.8

Agwedd allweddol ar y safon arfaethedig fyddai cynnwys 12 metr sgwâr o fannau
naturiol ffurfiol am bob pen o’r boblogaeth, yn ogystal â mannau chwarae ffurfiol ac
ardaloedd chwaraeon a hamdden ffurfiol. Mae’r cynnig hwn yn adlewyrchu agwedd
Mannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r angen i ddarparu
mannau gwyrdd naturiol.

2.9

Bydd y manylion sy’n cefnogi’r safon hwn yn cael eu
datblygu ymhellach yn y Cynllun Datblygu Lleol sydd ar
droed; yr adolygiad a gynhelir yn fuan o’r Strategaeth
Chwarae; a Chanllawiau Cynllunio Atodol cysylltiedig
ar Ddarpariaeth Mannau Agored.

Nod 2:

Byddwn yn cynnal a gwella ansawdd darpariaeth mannau 		
gwyrdd ledled y Sir.

Amcan 2.1

Gwella mannau gwyrdd presennol at ddibenion chwarae, hamdden a 		
chwaraeon.

Amcan 2.2

Gwella gwerth mannau gwyrdd Sir y Fflint fel cynefinoedd bywyd gwyllt.

Amcan 2.3

Gwella ansawdd esthetaidd a thirwedd mannau gwyrdd Sir y Fflint

Amcan 2.4

Cydnabod a datblygu gwerth mannau gwyrdd ar gyfer dysgu ac addysg

2.10 Roedd ansawdd mannau gwyrdd yn fater allweddol a godwyd yn y Gweithdy Creu
Gweledigaeth. Roedd y prif themâu o ran ansawdd yn ymwneud â’r dirwedd a’r
ymddangosiad esthetig; ansawdd ac amrywiaeth y cyfleusterau chwarae a chwaraeon;
ac ansawdd yr amgylchedd lled-naturiol ar gyfer bywyd gwyllt. Un o’r prif heriau ar gyfer
y Strategaeth hon yw darparu gwelliannau i ansawdd mannau gwyrdd presennol.
2.11 Er mwyn gwella ansawdd mannau gwyrdd yn Sir y Fflint bwriedir datblygu a
mabwysiadu Safon Ansawdd newydd er mwyn asesu mannau gwyrdd. Bydd Safon
Ansawdd Sir y Fflint yn seiliedig yn bennaf ar y Wobr Baner Werdd sef y safon meincnod
cenedlaethol ar gyfer parciau a mannau gwyrdd yn y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y
cynllun yn 1996 i gydnabod a gwobrwyo mannau yng Nghymru a Lloegr a oedd yn
cyrraedd safonau uchel y corff gwobrwyo. Mae hefyd yn cael ei weld fel ffordd o annog
eraill i gyflawni’r un safonau amgylcheddol uchel, gan greu meincnod rhagoriaeth mewn
ardaloedd gwyrdd hamdden. Mae Gwobr y Faner Werdd yn seiliedig ar y meini prawf
canlynol:
l

Man croesawgar

l

Lach a diogel

l

Glân ac wedi’i gynnal a’i gadw’n dda

l

Cynaliadwyedd

l

Cadwraeth a threftadaeth

l

Ymgysylltiad cymunedol

l

Marchnata

l

Rheolaeth

2.12 Trwy fabwysiadu Safon Ansawdd Sir y Fflint bydd modd i’r Cyngor fesur a chreu
adroddiadau blynyddol am ei gynnydd ar wella ansawdd mannau gwyrdd. Fodd bynnag,
bydd angen i’r cyhoedd fod yn gysylltiedig â thanategu’r Safon (fel sy’n wir gyda nifer o’r
tasgau a nodir yn y Cynllun Gweithredu).
2.13 Disgwyliwn weld gwahanol anghenion ymgynghori ac ymgysylltu ac mae’n bosibl y bydd
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rhai sefydliadau ac unigolion yn barod i roi amser ac adnoddau i helpu yn y broses hon.
Yr un modd, bydd nifer yn falch o gael y cyfle i roi sylwadau ac awgrymiadau o dro i dro.
Er mwyn darparu ar gyfer gwahanol anghenion y cyhoedd disgwyliwn y bydd angen
creu system ar y we yn gynnar ar gyfer derbyn ac ymateb i ymholiadau, sylwadau ac
awgrymiadau.
2.14 Wrth geisio ennill Gwobrau’r Faner Werdd ar gyfer mannau gwyrdd allweddol megis
Parc Gwepra (Cei Connah), Melin Bailey (Yr Wyddgrug) a Fron Park (Treffynnon), bydd
Cyngor Sir y Fflint yn ceisio datblygu “Grwpiau Cyfeillion Lleol” i weithio ar y cyd i reoli’r
mannau gwyrdd hyn.
2.15 Ochr yn ochr â phroses y Faner Werdd, bydd y Cyngor yn parhau i wella mannau
naturiol lle mae dyraniadau statudol ac ardaloedd o bwysigrwydd bioamrywiaeth hefyd.
Mae’r rôl hon yn rhan o ddyletswydd genedlaethol fel y nodir yn Adran 40 y Ddeddf
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006, ac mae’n datgan: “Rhaid i bob
awdurdod lleol, wrth ymarfer ei swyddogaethau, roi ystyriaeth, cyhyd ag sy’n gyson ag
ymarfer y swyddogaethau hynny’n briodol, i ddibenion gwarchod bioamrywiaeth”. Mae’r
ddyletswydd statudol yn cynnwys datblygu a dylanwadu ar bolisïau a strategaethau
lleol; cynllunio a datblygu rheolaidd; bod yn berchen ar ystadau a’u rheoli; caffaeliad;
addysg, codi ymwybyddiaeth a swyddogaethau ymgynghorol.
2.16 Bydd gofyn i unrhyw dasg o ganlyniad i’r Strategaeth
hon fodloni system reoleiddio statudol Cyngor Cefn
Gwlad Cymru sydd mewn lle i ddiogelu safleoedd
o bwysigrwydd naturiol. Mae’r Strategaeth hon yn
eistedd ochr yn ochr â system bresennol o wiriadau
a chydbwyseddau ac oherwydd bod y tasgau hyn yn
mynd i fod yn destun archwiliadau manwl, ni fyddant yn
effeithio’n andwyol ar safleoedd a rhywogaethau a ddiogelir
a byddant yn cael effeithiau cadarnhaol ar gynefinoedd
rhywogaethau.

a

2.17 Mae nifer o Fannau Gwyrdd yn werthfawr am eu nodweddion hanesyddol allweddol,
er enghraifft mae maes glas y pentref ar Bryn Road ym Mryn y Baal yn Safle Daearegol
Pwysig Rhanbarthol; mae Allt Truman ym Mhenarlâg wedi’i chydnabod yn bwysig fel
caer hanesyddol; mae tiroedd comin Helygain a Threffynnon yn bwysig am eu treftadaeth
ddiwydiannol gan gynnwys chwarelu a chynhyrchu calchfaen (h.y. yr odynau). Mae
nodweddion hanesyddol o bwysigrwydd dynodedig a anynodedig yn bwysig mewn
Mannau Gwyrdd a dylid eu cadw a’u hyrwyddo yn y gymuned leol a’u gwella lle bo
hynny’n briodol.
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Nod 3:

Byddwn yn gwneud mannau gwyrdd presennol yn fwy hygyrch i
bobl a bywyd gwyllt.

Amcan 3.1

Gwella cysylltedd rhwng mannau gwyrdd fel rhwydwaith o goridorau 		
gwyrdd sy’n hygyrch i bobl a bywyd gwyllt.

Amcan 3.2

Sicrhau fod plant yn cael cyfleoedd lleol i gael mynediad at fannau gwyrdd
yn ddiogel.

Amcan 3.3

Sicrhau fod pawb yn cael mynediad at fannau 		
gwyrdd.

2.18 Gwella mynediad at fannau gwyrdd yw’r trydydd
nod allweddol a’r olaf o’r nodau allweddol a nodwyd
yn y Strategaeth hon. Dylai Mannau Gwyrdd gael
eu cynllunio fel eu bod yn hygyrch i bawb. Golyga
hyn na ddylai mynedfeydd na llwybrau atal pobl o
unrhyw allu rhag elwa o fannau gwyrdd yn ogystal
ag ystyried diogelwch pob defnyddiwr. Dylai mannau
gwyrdd fod yn hygyrch ac yn agos at y cymunedau y
maent yn eu gwasanaethu gan sicrhau fod pawb yn cael
mynediad lleol at fan gwyrdd sy’n gynnig gwerth naturiol a
gwerth chwarae. Lle bo hynny’n bosibl, dylai mannau gwyrdd
f o d
yn gysylltiedig â’i gilydd er mwyn creu coridorau gwyrdd i ddarparu llwybrau oddi ar
ffyrdd sy’n darparu cysylltiadau at weithleoedd, cyfleusterau addysg, hamdden a siopa.
Her allweddol arall i’r Strategaeth yw gwneud mannau gwyrdd yn ddiogel ac yn fannau
hygyrch iawn i’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Er mwyn gwneud hynny,
mae’r Strategaeth yn cynnig y dylai pawb gael mynediad diogel at fan gwyrdd
sydd o fewn cyrraedd i’w cartrefi mewn 5 munud ar droed.
2.19 At ddibenion y Strategaeth hon, ystyrir fod siwrnai 5 munud ar droed yn 500 metr, a
disgwylir y bydd angen gwneud gwaith sylweddol i sicrhau bod mynediad diogel yn cael
ei ddarparu i gerddwyr a beicwyr ar hyd llwybrau allweddol a nodwyd.
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3.0 Y CYNLLUN
GWEITHREDU
3.1

Mae’r Strategaeth Mannau Gwyrdd yn darparu fframwaith a fydd yn gosod cyd-destun
ar gyfer penderfyniadau strategol. O ganlyniad bydd y Cynllun Gweithredu cysylltiedig yn
canolbwyntio ar ddarparu nodau ac amcanion strategol eang. Mae’r elfennau canlynol
yn sylfaenol ar gyfer darparu’r Cynllun Gweithredu:
• Man gwyrdd ar gyfer pob cymuned yn Sir y Fflint
• Safon Mannau Agored newydd i Sir y Fflint
• Gwella ansawdd pob man gwyrdd
• Sicrhau fod mannau gwyrdd yn hygyrch i bawb

3.2 Mae’r dudalen ganlynol yn darparu manylion ac ystyriaeth ar gyfer nodau ac
amcanion y Strategaeth Mannau Gwyrdd, ac i ddilyn ceir cam gweithredu
sy’n amlygu’r tasgau allweddol.
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1. Nodi a mynd i’r afael â diffyg ardaloedd o fannau gwyrdd
3.3 Mae’r Strategaeth Mannau Gwyrdd yn ceisio sicrhau fod gan bob cymuned
fynediad at Fan Gwyrdd lleol neu y bydd hynny’n digwydd yn y dyfodol.
Dyma nod sylfaenol y Strategaeth a bydd angen cynnal adolygiad i ganfod
beth yw’r sefyllfa bresennol. Mae gan y Cyngor Arolwg Mannau Agored
(2005) eisoes ar waith a ddiweddarwyd yn anffurfiol yn 2010.
3.4 Trwy ddefnyddio’r Arolwg Mannau Agored byddwn yn ceisio nodi ardaloedd
sydd â diffyg mannau agored.   Er mwyn gwneud hynny bydd angen i ni
osod safon ar gyfer darpariaeth. Y safon bresennol yw’r safon chwe acer
hanesyddol (2.4ha i bob 1000 o bobl) a chyfeirir yn llawn at hyn yn yr Arolwg
Mannau Agored. Caiff yr Arolwg Mannau Agored ei adolygu a’i ddiwygio
i wneud lle ar gyfer y safon newydd a gynigir gan y Strategaeth Mannau
Gwyrdd (sef 3.6 ha i bob 1000 o bobl). Yna bydd ardaloedd yn cael eu
hasesu ar sail feintiol i nodi ardaloedd diffygiol a’r mathau o fannau agored
diffygiol sy’n bodoli. Yna trwy weithio gyda chymunedau lleol a sefydliadau
partner byddwn yn ymchwilio i ddulliau gweithio er mwyn datrys diffygion
a nodwyd. Bydd hyn yn cynnwys, er enghraifft, edrych ar y modd y gall y
drefn gynllunio ddarparu mannau agored newydd trwy ddatblygu; neu sut y
gall mannau preifat presennol chwarae rôl gyhoeddus ehangach.
3.5 Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn y broses o gynnal Asesiad o Fannau Gwyrdd
Naturiol Hygyrch yng Nghymunedau Sir y Fflint.   Un o’r tasgau allweddol
fydd cwblhau’r astudiaeth hon ond gwerth yr astudiaeth hon fydd nodi
mannau ychwanegol o werth cyhoeddus fel rhan o’r asesiad ehangach o
ddiffyg mannau agored.
3.6 Mae’r dull gweithio uchod yn cyd-fynd â’r gofyn yn y Mesur Plant a
Theuluoedd 2010 sef cynhyrchu Asesiad o Gyfleoedd Chwarae Digonol
a Chynllun Gweithredu ym mis Mawrth 2013. Mae manteision sylweddol
yn gysylltiedig â phriodi’r dull gweithio hwn â phroses y Mesur Plant a
Theuluoedd lle mae cwmpas ar gyfer arbedion hirdymor i Gyngor Sir y Fflint
trwy gydweithio mwy a allai arwain at ddarparu atebion dim cost neu gost
isel i broblemau a nodwyd.
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2.

Gwella Mannau Gwyrdd

3.7

Mae Cyngor Sir y Fflint yn rheoli miloedd o fannau gwyrdd unigol ar draws Sir y Fflint.
Mae’r rheolaeth hwn yn cynrychioli ymrwymiad cyllidebol sylweddol o’r pwrs cyhoeddus
er mwyn rheoli mannau cyhoeddus. Mae nifer o’r mannau hyn yn ddeniadol ac yn cael
llawer o ddefnydd fodd bynnag nid yw hynny’n wir ym mhob achos.  Her i’r Strategaeth
hon yw sut i wella ansawdd mannau agored a, lle darperir gwelliannau, sut y gellir
monitro ac adrodd am welliannau fel hyn i ddangos gwerth am arian a defnydd effeithiol
o adnoddau.

3.8

Ar y cychwyn, bydd yn bwysig datblygu Hierarchaeth Mannau Agored a bydd yr offeryn
hwn yn helpu i flaenoriaethu sut mae adnoddau’n cael eu targedu yn y dyfodol. Fodd
bynnag wrth nodi’r hierarchaeth hon bydd angen sicrhau fod materion yn ymwneud â
diffygion ac amddifadedd yn cael eu cymryd i ystyriaeth.

3.9

Byddai datblygu a mabwysiadu Safon Ansawdd Sir y Fflint yn darparu mecanwaith
allweddol ar gyfer mesur ansawdd mannau gwyrdd presennol. Byddai Safon yn caniatáu
asesiadau blynyddol o fannau a thros amser cymharu p’un a yw man wedi gwella ai
peidio. Ar y cyd ag asesiadau diffygion mannau gwyrdd, byddai Safon debyg yn ffordd
allweddol o nodi lle mae angen targedu adnoddau i wella mannau agored i safonau
derbyniol er mwyn diwallu anghenion cymunedol a nodwyd.

3.10 Gwobr y Faner Werdd yw’r meincnod safonol cenedlaethol ar gyfer parciau a mannau
gwyrdd yn y Deyrnas Unedig. Sefydlwyd y cynllun yn 1996 i gydnabod a gwobrwyo
mannau gwyrdd yng Nghymru a Lloegr a oedd yn cyrraedd safonau uchel a osodwyd.
Mae hefyd wedi bod yn ffordd o annog eraill i gyflawni’r un safonau amgylcheddol
uchel, gan greu meincnod rhagoriaeth mewn mannau gwyrdd hamdden. Yn y bôn
byddai Cyngor Sir y Fflint yn ceisio creu partneriaeth â’r gymuned leol i gyflawni parciau
cyrchfannau allweddol yn Sir y Fflint i gyrraedd statws y Faner Werdd. Mae trefn Gwobrau’r
Faner Werdd yn arwydd o ansawdd cenedlaethol mewn darpariaeth mannau agored a’u
cyflawniadau ac mae eu parhad (ar sail flynyddol dreiglol) yn cynrychioli cydnabyddiaeth
ehangach fod y man agored wedi’i gynllunio’n dda, ei gynnal a’i gadw a’i reoli’n dda.
Byddai cyflawni statws y Faner Werdd yn gyflawniad arwyddocaol i unrhyw gymuned a
byddai’n fesur o lwyddiant ar gyfer gweithredu’r Strategaeth hon.
3.11 Nid yw Cynllun y Faner Werdd yn briodol i’r mwyafrif o fannau gwyrdd gan fod nifer
ohonynt yn rhy fach ac mae cyfleusterau ac amwynderau sylfaenol gofynnol yn brin.
Fodd bynnag, er bod y strategaeth yn ceisio cyflawni statws y Faner Werdd yn ei fannau
gwyrdd mwy mae hefyd yn bwriadu datblygu a mabwysiadu Safon Ansawdd Sir y Fflint
sy’n rhannol seiliedig ar Safon Gwobr y Faner Werdd. Byddai’r dull gweithio hwn yn
ceisio mesur a monitro gwelliant pob man gwyrdd ar draws y sir yng nghyd-destun safon
genedlaethol addas a phriodol.
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3.12 Er bod Safon Ansawdd Sir y Fflint yn cael ei ystyried yn allweddol ar gyfer gwella
ansawdd mannau gwyrdd mae nifer o dasgau eraill i’w gweithredu, yn enwedig datblygu
cynlluniau rheoli ar gyfer safleoedd o bwysigrwydd naturiol a/neu ecolegol a chynlluniau
rheoli tirweddau lleol ar gyfer mathau eraill o fannau gwyrdd. Y mwyaf o’r tasgau hyn
yw’r angen i gael cyfranogiad y cyhoedd ac ystyriwn fod hwn yn nodwedd sylfaenol a
fydd yn gyrru’r dull gweithio hwn ymlaen. Yn hyn o beth y dasg allweddol gyntaf fydd
dyfeisio dull a fydd yn caniatáu i’r Cyngor Sir ymgysylltu’n llwyddiannus â’r cyhoedd.
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3.

Gwella Hygyrchedd

3.13 Mae gwella hygyrchedd at a rhwng mannau gwyrdd yn ymwneud â gwella cysylltedd ar
gyfer pobl a bywyd gwyllt. Mae mannau gwyrdd yn darparu amgylcheddau diogel i bobl
chwarae ac ymlacio. Mae ganddynt hefyd rôl feunyddiol i’w chwarae er mwyn darparu
cynefinoedd gwerthfawr i fywyd gwyllt ac ardaloedd bwydo yn ogystal â chaniatáu
symudiad i gynefinoedd ymhell i fwrdd.  Her i’r Strategaeth Mannau Gwyrdd fydd nodi
ble mae hygyrchedd yn gyfyngedig ar gyfer pobl a/neu fywyd gwyllt a, lle mae problemau
mynediad wedi’u nodi, cynnig datrysiadau. Disgwylir y bydd yr Asesiad o Gyfleoedd
Chwarae Digonol sy’n ofynnol fel rhan o Fesur Plant a Theuluoedd 2010 yn ystyried yn
fanwl sut mae plant yn teithio i fannau gwyrdd a mannau chwarae eraill. Yn y cyfamser
bydd canfyddiadau’r Astudiaeth Mannau Gwyrdd Naturiol Hygyrch yn help i gael gwell
dealltwriaeth o’n hamgylchedd naturiol.
3.14 Bydd gwella hygyrchedd rhwng mannau gwyrdd a chyrchfannau allweddol megis
ardaloedd cyflogaeth, ysgolion, canol trefi a chyfleusterau hamdden yn annog mwy
o bobl i ddefnyddio mannau gwyrdd ar gyfer hamdden a theithio. Yn y bôn byddai
defnyddio mannau gwyrdd fel llwybrau cerdded a beicio yn gwella iechyd y gymuned,
helpu i ostwng y defnydd a wneir o geir a gallai helpu i wella diogelwch ar y ffyrdd. Mae
rhai eithriadau i’r dull gweithio hwn ac mae’n bwysig cydnabod nad yw Beicio ar Dir
Comin yn hawl cyfreithiol ac ni fyddai’n briodol annog beicio ar dir ag anghenion sensitif
chwaith e.e. materion gwarchod natur sensitif.
3.15 Offeryn pwysig wrth nodi anawsterau mynediad fydd yr Astudiaeth Mannau Gwyrdd
Naturiol Hygyrch.  Trwy gwblhau’r astudiaeth hon byddai cynnydd sylweddol yn cael ei
wneud i nodi cyfleoedd a heriau strategol ar gyfer creu rhwydwaith integredig o goridorau
gwyrdd ar draws y sir. Mae coridorau tebyg yn cynnwys hen reilffyrdd; llwybrau beicio;
yr arfordir a gallant ddarparu mynediad i bobl a bywyd gwyllt at filoedd o filltiroedd sgwâr
o gefn gwlad.
3.16 Mae mynediad at wybodaeth hefyd yn cael ei ystyried yn bwysig wrth wella ymwybyddiaeth
o fannau agored boed o ran digwyddiadau, gweithgareddau wythnosol neu dymhorol
neu newyddion am newidiadau i fannau gwyrdd. Gellid cyflawni hyn trwy ddarparu
gwefan a fforwm trafodaeth a allai helpu i wneud y Strategaeth Mannau Gwyrdd yn
brofiad mwy rhyngweithiol a hygyrch i’r cyhoedd lle byddai modd gwneud gwell defnydd
o wybodaeth a rhwydweithiau megis y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd; Datblygu
Chwaraeon; Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc; a Chyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint.
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Crynodeb o gamau gweithredu arfaethedig a’r nodau/amcanion y
byddant yn cyfrannu atynt.
Er bod y tasgau wedi’u dyrannu yn y tabl hwn i un maes gweithredu allweddol, sylwch y bydd
nifer o’r tasgau’n cyfrannu at nifer o gamau gweithredu a nodau/amcanion eraill fel y darlunnir.

Cam gweithredu 1
Gweithio gyda chymunedau lleol a
sefydliadau partner i ddatblygu cynlluniau
gweithredu i fynd i’r afael â diffygion mannau
agored a nodwyd a’u datrys. Mae tasgau
arwyddocaol sy’n ofynnol i gynorthwyo’r
cam gweithredu hwn yn cynnwys:

Nod 1

Nod 2

Nod 3

Amcanion

Amcanion

Amcanion

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

✓

✓

✓

✓

✓

1.1 Cwblhau’r asesiad o fannau gwyrdd naturiol
hygyrch ar gyfer Sir y Fflint

✓

1.2 Cynnal asesiadau o gyfleoedd chwarae
digonol yng nghymunedau Sir y Fflint

✓

1.3 Ailasesu anghenion mannau agored
mesurol cymunedau Sir y Fflint i nodi meysydd
o ddiffygion mesurol

✓

1.4 Cwblhau Asesiadau Chwarae Sir y Fflint

✓

✓
✓

2.4

3.1

3.2

3.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

1.5 Cynnal asesiad o gyfleusterau chwaraeon i
nodi diffygion yn nifer, ansawdd a lleoliad caeau
chwaraeon dan do ac awyr agored mewn
perthynas â’r galw am glybiau nawr ac yn y
dyfodol

✓

✓

✓

Cam gweithredu 2.
Datblygu a mabwysiadu Safon Ansawdd ar
gyfer mannau gwyrdd Sir y Fflint.
Mae tasgau arwyddocaol sy’n ofynnol
i gynorthwyo’r cam gweithredu hwn yn
cynnwys:

✓

2.1 Cynnal Asesiad Ansawdd gwaelodlin o
holl fannau gwyrdd Sir y Fflint gan ddefnyddio
Safon Ansawdd a fabwysiadwyd

✓

✓

✓

✓

✓

2.2 Trwy ddefnyddio’r Safon Ansawdd,
cynhyrchu adroddiadau monitro rheolaidd i nodi
gwelliannau mewn darpariaeth mannau gwyrdd

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Nod 1

Nod 2

Nod 3

Amcanion

Amcanion

Amcanion

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

2.3 Nodi hierarchaeth sirol o fannau gwyrdd
a fydd yn helpu i flaenoriaethu cynlluniau yn y
dyfodol.

3.2
✓

Nod 1

Nod 2

Nod 3

Amcanion

Amcanion

Amcanion

1.1
Cam Gweithredu 3
Datblygu cynlluniau i symud mannau gwyrdd
allweddol ymlaen fel ymgeiswyr ar gyfer
Gwobrau’r Faner Werdd (cenedlaethol).

1.2

2.1

2.2

✓

2.3

2.4

3.1

3.2

✓

Cam gweithredu 5
Adolygu a diweddaru nodyn cyfarwyddyd
cynllun “man agored cyhoeddus” yn
benodol mewn perthynas â’r safon man
agored newydd i Sir y Fflint a gofynion
ariannol mannau agored cyhoeddus a
ddiweddarwyd.

✓

✓

✓

Cam gweithredu 6
Gweithio gyda phartneriaid a chymunedau i
ddatblygu Cynlluniau Tirwedd a Rheoli Lleol
ar gyfer mannau gwyrdd unigol. Mae tasgau
arwyddocaol sy’n ofynnol i gynorthwyo’r
cam gweithredu hwn yn cynnwys:

✓

✓

✓

6.1 Datblygu cynlluniau rheoli newydd /
diweddaru rhai presennol ar gyfer Safleoedd o
Bwysigrwydd Naturiol a/neu Ecolegol.
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3.3

✓

Cam gweithredu 4
Ceisio penodi’n gyfreithiol man gwyrdd
pwysig ar gyfer gwarchodaeth hirdymor
trwy gynlluniau megis her caeau chwarae
Brenhines Elizabeth II a Menter Caeau
Owain Glyndŵr

Cam gweithredu 7
Datblygu Strategaeth a Chynllun Rheoli
Glannau Afon ac Arfordir y Dyfrdwy

3.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cam gweithredu 8.
Gweithio gyda phartneriaid a chymunedau
i ddatblygu dull gweithio cydgysylltiedig ar
gyfer gwella a chynnal a chadw coridorau
gwyrdd. Mae tasgau arwyddocaol sy’n
ofynnol i gynorthwyo’r cam gweithredu hwn
yn cynnwys:

Nod 1

Nod 2

Nod 3

Amcanion

Amcanion

Amcanion

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

8.1 Nodi sut mae cymunedau’n cael mynediad
at fannau gwyrdd a gwerthuso lle mae angen
cymryd camau gweithredu i wella mynediad
a diogelwch yn arbennig ar gyfer defnyddwyr
sy’n agored i niwed
8.2 Nodi a gwarchod nodweddion dynol a
naturiol presennol sy’n ffurfio coridorau gwyrdd

✓

✓

8.3 Gwella rhwydwaith coridorau gwyrdd
presennol i bontio toriadau, llenwi bylchau a
lledaenu mannau cyfarfod er lles pobl a bywyd
gwyllt.

✓

✓

8.4 Creu cysylltiadau newydd lle mae’r
rhwydwaith presennol wedi ymrannu e.e. y
prosiect llwybrau gleision presennol yn Sir y
Fflint

✓

✓

8.5 Nodi a rheoli ardaloedd clustogi o amgylch
coridorau lled-naturiol

✓

✓

Cam gweithredu 9
Cynyddu
mynediad
cyhoeddus
at
wybodaeth am fannau gwyrdd a gwella
dulliau o gynnwys y cyhoedd

✓

✓

✓

9.1 Datblygu llwyfan i hyrwyddo mannau
gwyrdd i hysbysu a diweddaru’r cyhoedd o
ddigwyddiadau, gweithgareddau a newyddion
yn ymwneud â mannau gwyrdd yn Sir y Fflint

✓

✓

✓

9.2 Datblygu dulliau hawdd i’w defnyddio sy’n
galluogi’r cyhoedd i gynnig adborth am gyflwr
ac ansawdd mannau gwyrdd unigol ar draws
y Sir
9.3 Gweithio gyda’r cyhoedd i ddatblygu
Rhwydwaith Sirol o Grwpiau Defnyddwyr
Mannau Gwyrdd / “Cyfeillion Parciau”

✓

✓

✓

✓
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Atodiad 1:
Cynlluniau, Strategaethau
a Dogfennau Eraill Cysylltiedig
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Cynlluniau, Strategaethau a Dogfennau Eraill Cysylltiedig  

Bil Trafnidiaeth Egnïol (Drafft) (Cymru)

2012/13

Cynllun Rheoli Bailey Hill

2012

Strategaeth Gefn Gwlad (Sir y Fflint)						

2000

Strategaeth Gymunedol (Sir y Fflint)						2009
Cynllun Gweithredu Creu Sir y Fflint Egnïol

2010

Creu Lle i Fywyd Gwyllt: Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Sir y Fflint		

2002

Strategaeth Datblygu Economaidd (Sir y Fflint)

2009

Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd: Arfordir Sir y Fflint			

2011

Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd: Dyfrdwy Isaf a Neston			

2012

Strategaeth Hamdden (Sir y Fflint)

2009

Cynllun Trafnidiaeth Leol (Gogledd Cymru)					

2010

Astudiaeth Llwybr Glas Maunsell a Faber 						

2010

Arolwg Mannau Agored (Sir y Fflint)						

2005

Strategaeth Chwarae (Sir y Fflint)							2011
Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (Sir y Fflint)

2008

Cynlluniau Rheoli Morlin Amrywiol
Cynllun Datblygu Unedol (Sir y Fflint)						

2011

Cynllun Rheoli Parc Gwepra							2012
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Atodiad 2:
Rhestr o Fathau o Fannau
Gwyrdd
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Diffinio “man gwyrdd”
“Man gwyrdd” yw’r term a ddefnyddir trwy gydol y ddogfen hon i gyfeirio at wahanol fathau o
fannau agored sy’n hygyrch i’r cyhoedd. Fodd bynnag nid yw’r rhain o reidrwydd yn perthyn i’r
cyhoedd.  Hefyd mae’r term “Coridorau Gwyrdd” yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio rhwydwaith
ehangach neu glwstwr o leoedd sy’n rhoi cyfle i bobl a bywyd gwyllt symud.
Mae’r term yn cynnwys:
l

Lleiniau glas a glaswelltiroedd amwynder a gwelyau blodau

l

Tir parc ffurfiol ac anffurfiol

l

Rhandiroedd, perllannau, gerddi cymunedol ac amaethyddiaeth a gefnogir gan y gymuned

l

Ardaloedd chwarae, caeau chwarae a chaeau chwaraeon

l

Llwybrau gwelyau rheilffyrdd segur cyfan**

l

Mynwentydd

l

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy

l

Parciau Gwledig

l

Tir comin (e.e. Bwcle, Mynydd Helygain a Threffynnon)

l

Yr arfordir a’r aber

l

RAMSAR Aber y Dyfrdwy

l

Mannau Naturiol (e.e. SoDdGA)

l

aLlynnoedd, pyllau a chyrsiau dŵr *

l

Woodlands *

*

Dim ond llynnoedd, pyllau, cyrsiau dŵr a choetiroedd sy’n hygyrch a gynhwysir yn y diffiniad o Fannau Gwyrdd.

**

Cydnabyddir, ers cau nifer o reilffyrdd mae’r llwybrau wedi’u torri ac mae rhywfaint o’r tir hwn wedi cael ei roi i ddefnydd arall ar ôl
cael ei ddatblygu. At ddibenion y Strategaeth hon rydym yn defnyddio’r term llwybrau “cyfan” i bwysleisio’r angen am lwybr y gellir
ei ailddefnyddio.

Fel y gwelir o’r rhestr uchod mae’r term man gwyrdd yn derm hollgynhwysol sy’n ymddangos
fel be bai’n cynnwys y mwyafrif o fannau agored yn yr awyr agored. Fodd bynnag nid dyma’r
achos ac mae eithriadau’n bodoli er enghraifft nid yw mannau dinesig a elwir yn aml yn fannau
llwyd (e.e. sgwariau tref a strydoedd sydd wedi’u troi’n barthau cerddwyr); gerddi preifat; tir
amaethyddol anhygyrch; a thir sydd wedi’i glustnodi ar gyfer datblygiad yn cael eu cynnwys yn
y term man gwyrdd.
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Atodiad 3:
Adroddiad Digwyddiad
Rhanddeiliaid
Tuag at Strategaeth Mannau Gwyrdd i Sir y Fflint
Gweithdy Rhanddeiliaid
14 Mehefin 2012
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Cyflwyniad
Ar 14 Mehefin 2012, cynhaliodd Gyngor Sir y Fflint weithdy rhanddeiliaid amlasiantaeth fel cam
cyntaf ac arwyddocaol er mwyn datblygu Strategaeth Mannau Gwyrdd.
Pwrpas y sesiwn oedd rhoi cyfle cynnar i randdeiliaid fod yn rhan o’r broses a rhannu eu
safbwyntiau am yr hyn sydd ei angen er mwyn sicrhau fod mannau gwyrdd y sir yn cael
eu rheoli, eu cynnal a’u cadw a’u datblygu mewn ffordd sy’n diwallu anghenion yr holl
gymunedau a sicrhau dyfodol cynaliadwy.

Presenoldeb
Mynychwyd y sesiwn gan gynrychiolwyr o nifer o sefydliadau a grwpiau cymuned:
l

Awdurdod Lleol Gorllewin Caer a Swydd Caer

l

Cyngor Cefn Gwlad Cymru

l

Flintshare

l

Cyngor Sir y Fflint - swyddogion ac Aelodau Etholedig

l

Comisiwn Coedwigaeth

l

Baner Werdd Cymru

l

Ystad Grosvenor

l

Groundwork Gogledd Cymru

l

Fforwm Mynediad Lleol

l

Chwarae Gogledd-ddwyrain Cymru

l

Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd-ddwyrain Cymru

l

Partneriaeth yr Amgylchedd

l

Pontio Treffynnon a’r Cylch

l

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
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Trosolwg o’r Sesiwn
Agorwyd y sesiwn gan y Cynghorydd Peter MacFarlane, Aelod o’r Cabinet dros Adfywio,
Mentergarwch a Hamdden.
Dilynwyd y croeso a’r cyflwyniad gan gyflwyniadau gan nifer o siaradwyr allweddol er mwyn
darparu cyd-destun i’r prynhawn a sbarduno trafodaeth a dadl yn y gweithgorau dilynol.
l

l
l

Gwerth ychwanegol Mannau Gwyrdd a phrif elfennau strategaeth leol. Peter Frost, 		
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Seilweithiau gwyrdd. Chris Marrs, Partneriaeth yr Amgylchedd.
Mannau Gwyrdd a Chwarae. Simon Bazley, Mike Dessington, Chwarae Gogledd-			
ddwyrain Cymru.

Mae copïau o’r holl gyflwyniadau ar gael ar gais gan Karen.Chambers@flintshire.gov.uk
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Datblygu Gweledigaeth ar gyfer Mannau Gwyrdd Sir y Fflint
Yn ystod egwyl, gwahoddwyd y cyfranogwyr i rannu eu barn ynglŷn â beth ddylai gael ei gynnwys
yn natganiad gweledigaeth y strategaeth. Cyflwynwyd nifer o awgrymiadau a safbwyntiau, sef:
l

l
l

Dylid plannu coed cynhyrchiol yn hytrach na rhai addurniadol bob amser - meddwl am 		
anghenion y dyfodol o ran bwyd a chysgod.
Datblygu Cymru werdd trwy ddefnyddio hen reilffyrdd.
Cefnogi sefydliadau megis BTCV, Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt, Cadw Cymru’n Daclus
ac ati er mwyn cynnal grwpiau cerdded (mae angen mwy ohonynt).

l

Datblygu gerddi coedwig (arbrofol).

l

Darparu bwyd lleol.

l

Sicrhau fod (cymaint ag sy’n bosibl) o lwybrau cerdded gwyrdd yn cysylltu ystadau tai â 		
chanol trefi.

l

Rhoi mynediad i gymunedau at fannau tyfu bwyd.

l

Nodi ardaloedd tir amaethyddol ffrwythlon Gradd 2+ a’u hamddiffyn rhag datblygiadau

l

Defnyddio a gwella Hawliau Tramwy presennol i ddarparu llwybrau cylch sy’n rhoi
mynediad cyfan gwbl (teuluoedd â phramiau, cadeiriau olwyn ac ati) o wahanol hyd (15 60) o amgylch cytrefiadau neu rhwng pentrefi e.e. o amgylch Caerwys, Cei Connah.

Yn ogystal â meddwl sut y gall y sylwadau hyn ddylanwadu ar y datganiad gweledigaeth
cyffredinol, byddant yn cael eu defnyddio i ddatblygu prif amcanion a chamau gweithredu’r
strategaeth a chynlluniau gweithredu dilynol.
Ar ôl yr egwyl, gofynnwyd i’r cyfranogwyr eistedd wrth fyrddau a oedd wedi’u dynodi o flaen
llaw i ddechrau ar gyfres o drafodaethau dan y themâu canlynol:
l

Chwarae

l

Mynediad

l

Mannau Gwyrdd Naturiol

l

Rhandiroedd a mannau cymunedol

Gofynnwyd i bob bwrdd dreulio 20 munud yn trafod eu hatebion i’r cwestiynau canlynol
cyn symud ymlaen at y grŵp nesaf (o ganlyniad roedd modd i bob cyfranogwr gyfrannu at
drafodaethau ar bob thema).
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Cwestiynau’r byrddau:
1.

Beth yw’r dangosyddion allweddol ar gyfer llwyddiant? Meddyliwch yma beth fyddai
angen i ni ei gael mewn lle mewn 5 mlynedd i wneud i ni feddwl “do - fe wnaethon ni
hynny’n iawn” Sut allem fesur hyn? A oes dangosyddion eisoes mewn lle i ddangos i ni
pa gynnydd sy’n cael ei wneud?

2.

Sut hwyl ydym yn ei gael? Nid oes angen ffigyrau arnom yn y cyfnod hwn, dim ond
syniad cyffredinol er mwyn trafod y cwestiwn nesaf.

3.

Beth yw’r cefndir y tu ôl i’r ffigyrau hyn? Ar ôl canfod a ydym yn gwneud cynnydd da,
aros yn llonydd neu’n mynd i unlle o’r drafodaeth flaenorol, pam fod hynny? Eto, nid oes
angen manylder yn y cyfnod hwn, dim ond ychydig o ddeallusrwydd i ddweud wrthym
ba fath o bethau y dylid eu parhau neu eu gwella er enghraifft

4.

Pa gamau gweithredu allweddol a ddylid eu cymryd? Camau gweithredu lefel uchel
yn y cyfnod hwn i fod yn feysydd pennawd ar gyfer gweithredu. Bydd gwaith pellach yn
cael ei wneud i droi’r rheiny’n gamau gweithredu cadarn (cofnodi enwau pobl a allai roi
mwy o fanylder ar ôl y sesiwn).

DS. Oherwydd natur y trafodaethau a fu a’r prinder
amser, trafododd mwyafrif y grwpiau y problemau
a rhai o’r atebion heb fynd i’r afael â phob un o’r
cwestiynau uchod yn eu tro.
Cynghorwyd pob cyfranogwr hefyd y byddai
unrhyw gyfraniadau ychwanegol yn cael
eu croesawu dros yr wythnosau nesaf trwy
gysylltu â’r swyddogion sy’n gysylltiedig â
rhoi’r strategaeth at ei gilydd (gweler tudalen
5).
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Y prif negeseuon a gafwyd o’r sesiwn
Cynhaliwyd ôl-drafodaeth ar ôl y gweithdy gyda hwyluswyr y byrddau trafod er mwyn crynhoi’r
prif negeseuon, sef:
Chwarae
Roedd cytundeb cyffredinol mai un o flaenoriaethau’r strategaeth fyddai sicrhau fod mannau
gwyrdd yn Sir y Fflint yn hyrwyddo ac yn annog chwarae mewn sawl ffurf.
Mae’n hanfodol fod plant a phobl ifanc yn cael llais - hynny yw eu bod yn cael cyfle i gyfrannu’n
frwd at benderfyniadau a wneir yn eu cymunedau am “ddarpariaeth” chwarae.
Cynigwyd cymorth ar gyfer creu a datblygu “ardaloedd chwarae cyrchfannau”.
Yn ei rôl fel arweinydd cymunedol, ni ddylai’r Awdurdod Lleol greu rhwystrau i chwarae megis
arwyddion “Dim Gemau Pêl”. Teimlwyd fod hyn yn dibrisio plant a phobl ifanc ac yn creu
tensiwn diangen mewn cymunedau.
Mae angen meithrin hyder a chefnogaeth y gymuned a rhieni tuag at chwarae mewn cymunedau.
Cytunwyd y dylai ysgolion ac adeiladau cymunedol fod yn fwy hygyrch i gymunedau’n arbennig
os mai dyna’r unig fan gwyrdd (neu fan gwyrdd cyhoeddus mewn cymuned).
Dylai gweithredu’r Strategaeth Chwarae bresennol ac ymateb i ofynion a osodir ar yr awdurdod
lleol i asesu ac ymateb i ganfyddiadau sy’n ymwneud â “chyfleoedd digonol i chwarae” fod yn
rhan annatod o ddatblygiadau’r strategaeth mannau gwyrdd.
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Mynediad
Trafodwyd yn y grŵp hwn pa mor bwysig yw sicrhau fod mannau gwyrdd yn ymateb i /darparu
ar gyfer anghenion holl aelodau’r gymuned ac fe adlewyrchwyd hynny mewn trafodaethau
eraill hefyd.  Er enghraifft, cydnabuwyd mewn rhai ardaloedd, fod defnyddio beiciau sgramblo,
beiciau pedair olwyn a sgrialfyrddau yn peri problemau - awgrymwyd y dylid creu ardaloedd
dynodedig ar gyfer y defnyddwyr hyn sydd am fod yn egnïol yn yr awyr agored yn y ffyrdd hynny
fel y gallant fwynhau eu hamser hamdden heb unrhyw effeithiau negyddol mewn mannau eraill.
Teimlwyd fod angen gwella cysylltiadau rhwng yr arfordiroedd a’r mewndir trwy Hawliau Tramwy
ac ati, yn arbennig i ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf.
Mae angen gwella ein systemau rheoli data/deallusrwydd fel bo modd cydgrynhoi’r holl
wybodaeth briodol a gedwir gan yr awdurdod lleol a’i rhannu â chynulleidfa ehangach. Byddai
hyn yn golygu er enghraifft y gallai aelod o’r cyhoedd weld map a fyddai (mewn un lle) yn dweud
wrthynt ble mae llwybrau hygyrch, cyrchfannau, lleoedd i aros ar y ffordd a ble gallant feicio er
enghraifft.  Enghraifft arall fyddai map sy’n dynodi beth mae’r Cyngor Sir yn berchen arno, ar
gyfer beth y defnyddir yr ardal a phwy sy’n ei chynnal a’i chadw.
Teimlai’r grwpiau amrywiol fod mapio mannau gwyrdd yn bwysig er mwyn dangos eu
swyddogaethau a dangos pa mor bell yw’r mannau gwyrdd o gymunedau.
Lle maent mewn perthynas â’r rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Soniwyd fod diogelwch ar y ffyrdd yn un o’r rhwystrau mwyaf i gael mynediad at fannau gwyrdd
a bod angen gwella croesfannau.  Hefyd, teimlwyd fod angen addysgu plant am fynediad at
feysydd chwarae.
Cododd pob un o’r pedwar grŵp bod angen cynnal arolygon.
Arolwg o’r holl lwybrau troed a beicio strategol gan gynnwys:
• Y niferoedd sy’n defnyddio’r llwybrau yn ôl math o ddefnyddwyr h.y. anabl
• Pa mor hawdd yw cael mynediad
• Boddhad cwsmeriaid â’r llwybr
Arolygon cymdogaethau er mwyn canfod pa rai yw’r llwybrau mwyaf poblogaidd.
• Canfod pa lwybrau sydd ddim yn cael eu defnyddio a pham.
• Canfod ffigyrau troseddol ar lwybrau ac ardaloedd mynediad
• Canfod canfyddiad pobl o ddiogelwch
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Arolwg o leiniau glas i ganfod y ffordd orau o’u defnyddio fel mannau gwyrdd neu atddibenion
defnyddiol eraill.
Mae angen i’r arolwg gynnwys gwybodaeth ar ba mor bell yw pobl o’u man agored agosaf a
beth yw’r rhwystrau i gael mynediad at y man agored hwnnw.
Dylai’r deunyddiau a osodir ar wynebau llwybrau fod yn briodol ar gyfer lefel a math
oddefnydd gan gynnwys lleoliad y llwybrau. Er enghraifft ni ddylid gwneud llwybr trwy
goedwig wledig yn un metlin.
Rhandiroedd a mannau cymunedol
Roedd y trafodaethau’n canolbwyntio’n bennaf ar randiroedd a mathau eraill o dyfu yn y
gymuned.
Mae angen bod yn glir ynglŷn â lefel y galw ar draws y sir gyfan.
Y prif rwystr yw diffyg tir dynodedig ar gyfer rhandiroedd a thyfu cymunedol. Mae nifer o
broblemau y gellir mynd i’r afael â nhw gan gynnwys materion cyfreithiol sy’n ymwneud â
defnydd hirdymor o randiroedd ac ati. Mae angen defnyddio dull gweithio hyblyg. Un ateb
posibl yw edrych ar y syniad o rannu tir.   Efallai bod ffyrdd y gall y Cyngor Sir ddefnyddio’i
asedau er mwyn galluogi cymunedau i’w defnyddio.
Yn y bôn, mae angen i Gyngor Sir y Fflint a’i bartneriaid nodi ffyrdd o oresgyn y rhwystrau
presennol sy’n atal unigolion a chymunedau rhag cael tir i dyfu cynnyrch a’r rheiny sy’n gallu
“cynnig” tir ar gyfer gwneud hynny.
Rhaid cydnabod ac ystyried yr heriau o ran datblygu a chynnal safleoedd yn briodol .
Cytunwyd y dylai preswylwyr a chymunedau fod yn rhan frwd o drafodaethau yn ymwneud â
darparu a chynnal ardaloedd ar gyfer gwneud hyn.
Awgrymwyd y dylid sefydlu rhwydwaith ar gyfer unigolion a chymunedau er mwyn rhannu
gwybodaeth, syniadau ac ati a chynyddu proffil rhandiroedd, tyfu cymunedol ac ati.
Mae angen i ni feddwl sut y gellir defnyddio cytundebau Adran 106 i ddarparu mannau tyfu
mewn datblygiadau newydd.
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Mannau Gwyrdd Naturiol
Y brif neges oedd bod diffyg cysondeb a dealltwriaeth o ran ystyr y term “man gwyrdd naturiol”.
Byddai’n fanteisiol felly nodi ystyr y term yn y strategaeth.
Mae angen cymysgedd o fannau gwyrdd yn Sir y Fflint fel eu bod yn “addas i’r diben” ar draws
y cwmpas anghenion. Mae rheoli amrywiol yn allweddol fel bo mannau gwyrdd, lle bo hynny’n
briodol, yn cael eu rheoli ac mewn mannau eraill yn cael eu gadael mewn cyflwr mwy naturiol
gyda’r gwaith rheoli’n ymwneud mwy â sicrhau eu bod yn gyfoeth o rywogaethau ac ati.
Un neges amlwg a ddaeth o’r grŵp hwn oedd nad yw cymunedau’n gwybod ble mae eu mannau
gwyrdd ac ar gyfer beth y gallant eu defnyddio.  Hefyd mae diffyg ymwybyddiaeth gyffredinol
o’r pellter rhwng pob cymuned a mannau gwyrdd.
Mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru wedi cwblhau nifer o adroddiadau allweddol er enghraifft.
Mae’n hanfodol fod y rhain yn cael eu cydgrynhoi er mwyn darparu darlun cyffredinol o’r
waelodlin bresennol a bod cynlluniau gweithredu’n cael eu creu a’u gweithredu i ymateb i’r
materion allweddol a nodwyd.
Er y cydnabyddir fod angen ystyried diogelwch, roedd cefnogaeth yn cael ei roi i ganiatáu i
leiniau glas gael eu gadael fel mannau gwyrdd naturiol oni bai fod rheswm penodol dros beidio
â gwneud hynny.

Gwerthuso’r Sesiwn
Dosbarthwyd holiadur gwerthuso/adborth i’r cyfranogwyr er mwyn cael eu sylwadau am
gynnwys a gwerth y gweithdy fel cyfle i gyfrannu at ddatblygiad y strategaeth. Cofnodwyd
pob sylw a lle bo hynny’n briodol fe’u defnyddir i ddatblygu’r strategaeth ddrafft a chynlluniau
gweithredu’r dyfodol.
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Atodiad A – Sylwadau gwerthuso

C1.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Beth oedd fwyaf defnyddiol neu ddiddorol am y sesiwn heddiw?
Y cyflwyniadau ar y dechrau.
Gwahanol gefndiroedd y mynychwyr.
Sbectrwm eang o bobl
Ystod eang o fuddiannau’n cael eu trafod.
Ymwybyddiaeth nad dim ond un maes adrannol o ddiddordeb a chyfrifoldeb ydyw.
Da clywed am y galw am randiroedd a’r strategaeth chwarae sydd ar y gweill.
Da clywed fod gwahanol adrannau’r Cyngor yn arwain eu rhannau o ran darparu
Seilwaith Gwyrdd.
Gweithdai.
Y cyflwyniadau yn arbennig Chwarae a Pete Frost ond hefyd dod i adnabod pobl
eraill. Rhaglen ddwys iawn a wnaeth y defnydd gorau o amser! Diolch!
Dysgais lawer am ba mor gymhleth yw mannau gwyrdd fel mater. Dylai sawl adran
o Gyngor Sir y Fflint a’r gymdeithas yn gyffredinol gydweithio mwy. Mae angen cael
polisïau CDLl yn gywir - y data gwaelodlin cywir ac ati.
Cafwyd sawl pwynt diddorol o’r sesiynau trafod.
Cyflwyniadau diddorol da iawn.
Cyfarfod ag ystod eang o bartïon diddorol. Meddwl am wahanol agweddau - heblaw
am fy mhryderon i.
Ystod eang o gyfranogwyr a siaradwyr
Llawer o safbwyntiau amrywiol a gwrthdrawiadol ar brydiau a arweiniodd at ddadl
dda.
Amrywiaeth y rhanddeiliaid a fynychodd a pharodrwydd pobl i gyfrannu.
Roedd cyflwyniadau’n ddiddorol ac yn procio’r meddwl.
Roedd y gweithdai’n ddefnyddiol.
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C2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

C3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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A oedd unrhyw beth y credwch y gallem fod wedi’i wneud yn wahanol neu’n well?
Wedi’i frysio braidd gyda’r hwyluswyr.
Iawn, roedd yn dda!
Cyflwyniadau byrrach - mwy o amser ar gyfer trafodaethau cyffredinol.
Roedd yr ail gyflwyniad yn ddiddorol iawn ond roedd y “dwysedd” yn ei gwneud yn anodd
amgyffred y cwbl mor gyflym. Byddai’n ddefnyddiol cael mynediad at y cyflwyniad.
Na.
Efallai y byddai’n ddefnyddiol cael ambell sesiwn lle byddai ei…. O….. prif bwyntiau
a nodwyd.
Na.
BISGEDI!
-

A oes gennych unrhyw sylwadau pellach ynglŷn â’r sesiwn neu a hoffech sôn
wrthym am unrhyw beth y teimlwch y dylid ei ystyried yn ystod datblygiad y
strategaeth?
Sut fydd tirfeddianwyr preifat yn cael eu gosod yn y darlun cyfan a sut y bydd mannau
gwyrdd
A allwch weithio tuag at “ganllaw datblygwyr cynaliadwy” er mwyn rhoi gwybod
i entrepreneuriaid lleol beth hoffai Cyngor Sir y Fflint ei weld o ran dyluniad, , ….,
mynediad, chwarae, a bioamrywiaeth rhandiroedd ac ati.
Hoffwn wybod sut y byddai unrhyw strategaeth mannau gwyrdd yn cael ei hariannu, aros
yn gynaliadwy, a sut y bydd llwyddiant yn cael ei fesur. (manylion cyswllt wedi’u darparu)
Dim llawer o bwyslais ar dyfu bwyd a diogelwch bwyd - roedd hynny yn fy synnu.
Dylid plethu’r thema bwyd ym mhob agwedd/prosiect, yn arbennig mewn trefi fel yr
Wyddgrug - sy’n Citaslow a Threffynnon - tref bontio.
Dylai’r fforwm ardal leol gymryd rhan yn y cam nesaf.
Mwy o ddarpariaeth cyfleoedd bwyd cymunedol. Mwy o gymorth/anogaeth/
adnoddau i ysgolion gael mynediad at Ysgol y Goedwig a chynhyrchu bwyd
cymunedol. (darparwyd manylion cyswllt)
Sicrhewch fod y strategaeth yn cynllunio ar gyfer ymgynghoriadau cymdogaethol
ansoddol neu eu canfyddiadau o’u mannau lleol, neu arolwg.
Mapiwch eich blaenoriaethau a chofiwch am y cymunedau wrth ddatblygu’r
strategaeth.

Hwyluswyd y sesiwn ac ysgrifennwyd yr adroddiad gan:
Karen Chambers
Trefnwyd y sesiwn gan:
Ste James
Tom Woodall
Alan Roberts
Karen Chambers
Hwyluswyd y gweithdai gan:
Mike Taylor a Sue Price – Mynediad
Janet Roberts a Richard Roberts – Chwarae
Amanda Davies a Sarah Jeffery – Mannau Gwyrdd Naturiol
Linda Bletcher a June Morris – Rhandiroedd a Mannau Cymunedol
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Atodiad 4:
Ymatebion Ymgynghoriad
(Hydref 2012)
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Yn gyffredinol, cefnogwyd y cynigion yn yr ymgynghoriad ac roedd nifer o atebwyr yn croesawu’r
cysylltiadau a wnaed â pholisïau/gyrwyr eraill megis y Mesur Plant a Theuluoedd. Darparodd
yr ymgyngoreion nifer o sylwadau defnyddiol ac awgrymiadau ar gyfer newidiadau i’r cynllun, a
arweiniodd at nifer o newidiadau gan gynnwys:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Cyfeirir mwy a mwy trwy gydol y ddogfen at bwysigrwydd sicrhau fod pobl (waeth beth fo’u
hoedran, lefel gallu corfforol ac ati) yn gallu cael mynediad at fannau gwyrdd yn hawdd a
diogel a mwynhau’r manteision o eistedd ac ymlacio er enghraifft.
Mae’r cysyniad o “fanteision cyhoeddus” cael mynediad at fannau gwyrdd wedi’i atgyfnerthu
i gyfeirio at y ffaith fod y mannau hyn hefyd yn cynnwys ardaloedd o bwysigrwydd hanesyddol
ac archeolegol.
Mae pwysigrwydd ymgysylltiad cymunedol e.e. gyda phlant a phobl ifanc yn cael ei gydnabod
wrth reoli a gwella mannau gwyrdd. Yn wir, mae ymgysylltiad cymunedol yn allweddol er
mwyn nodi a datrys problemau lleol.
Mae ffurf tabl newydd wedi’i ddefnyddio i symleiddio ac egluro sut y bydd y camau gweithredu
arfaethedig yn cyfrannu at fwy nag un nod. Hefyd, lle bo hynny’n briodol, cyfeirir at “gamau
gweithredu” bellach fel tasgau allweddol er mwyn gweithio tuag at flaenoriaeth gyffredinol i’w
gweithredu.
Yn ogystal â chyrraedd safonau meintiol (faint ohonynt), rhoddir mwy o bwyslais ar yr angen i
sicrhau fod ansawdd mannau gwyrdd yn ddigonol (safonau ansoddol). Gwnaethpwyd pwynt
cysylltiedig ynglŷn â’r angen i sicrhau fod y gymuned yn elwa o ddefnyddio Adran 106 a’r
Ardoll Cymunedol hefyd.
Gwnaethpwyd cyfeiriad ychwanegol at y ffaith nad yw beicio yn hawl cyfreithiol ar Dir Comin
a bod cyfyngiadau eraill yn gysylltiedig â rhai ardaloedd oherwydd sensitifrwydd, hawliau
mynediad ac ati.
Cyfeiriodd y ddogfen ymgynghori at ddefnyddio hen welyau traciau rheilffordd fel mannau
agored cyhoeddus ond nid y cyhoedd sy’n berchen ar y rhain ac mae hyn hefyd wedi’i egluro
yn y ddogfen derfynol.
Mae’r weledigaeth wedi’i hadolygu i gyfeirio at “bawb” ac i fod yn berthnasol i’r presennol yn
hytrach nag ymddangos fel rhywbeth y gellir ond ei gyflawni yn y dyfodol.
Cyfeiriwyd at “Goridorau Gwyrdd” fel rhan o’r diffiniad o fannau gwyrdd.
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l
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l

l

Mae’r Bil Trafnidiaeth Egnïol (Cymru) wedi’i ychwanegu at yr adran Cynlluniau a Strategaethau
Cysylltiedig.
Mae Amcan 2.2 wedi’i aralleirio i gyfeirio at yr angen i sicrhau gwerth mannau gwyrdd fel
cynefinoedd bywyd gwyllt.
Mae amcan newydd (2.4) wedi’i ychwanegu “i gydnabod a datblygu gwerth man gwyrdd ar
gyfer dysgu ac addysg”.
Argymhellwyd y dylid ystyried cynnal prawf o effaith arwyddocaol tebygol dan reoliad 61 o
Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaeth 2010. Argymhellwyd hefyd y dylid ceisio
barn sgrinio ynglŷn â ph’un a oes angen AAS ar gyfer y Fframwaith. Mae’r ddogfen bellach
yn cyfeirio at y ffaith y bydd raid i bob tasg a ddygir ymlaen mewn perthynas â’r strategaeth
hon fodloni Cyngor Cefn Gwlad Cymru a’r drefn reoliadol statudol sydd mewn lle i amddiffyn
safleoedd o bwysigrwydd naturiol.
Eir i’r afael â’r angen i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o leoliadau mannau gwyrdd trwy waith
a gofnodir dan Gam Gweithredu 9 yn y tabl camau gweithredu a geir yn y ddogfen hon.
Mae’r ddogfen wedi’i hatgyfnerthu i fynd i’r afael â’r angen i ystyried Hawliau Tramwy
Cyhoeddus ac mae’r adran “Cynlluniau Cysylltiedig” yn cyfeirio at ddogfennau allweddol sy’n
ymwneud â’r mater hwn.

Mae sylwadau eraill a dderbyniwyd sydd heb arwain at newidiadau yn y ddogfen ond
sy’n cael eu hystyried yn ystyriaethau pwysig yn ystod y cyfnod gweithredu yn cynnwys:

l

l

l

l
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Sut y gall cyllidebu cyfranogol helpu i gynnwys cymunedau.
Mae angen sicrhau ein bod yn cydnabod egwyddorion Cynllun Rheoli Asedau Cyngor Sir y
Fflint.
Ni ddylai Mannau Gwyrdd amharu ar ddatblygiad gwledig a dylai’r cymunedau allu parhau
i’w defnyddio.
Mae angen ymgysylltu’n gynnar â thirfeddianwyr ynglŷn â phrosiectau strategol penodol er
mwyn sicrhau nad oes unrhyw faich ychwanegol yn cael ei roi ar ddiogelwch cymunedol o
ganlyniad i fynediad tir ychwanegol.

l

ItBydd yn fanteisiol ystyried sut y gellid nodi mannau gwyrdd newydd yn unol â’r Cynllun
Gwella Priffyrdd .

Sylwadau Cyffredinol

l

Mynegwyd pryder ynglŷn ag absenoldeb unrhyw adnoddau i gamau gweithredu.

l

Mae pryder wedi’i godi am unrhyw awgrym o feichiau cyfreithiol cynyddol.

l

Mynegwyd pryder na ddylai gwelliannau i ddarpariaeth mannau gwyrdd fod ar draul y rhwystr
gwyrdd.

l

Mae ymgynghorai wedi awgrymu y gellid amddiffyn mannau
gwyrdd naturiol pwysig yn statudol trwy Warchodfeydd Natur
Lleol sy’n golygu bod angen cynhyrchu cynllun rheoli safle.
Fodd bynnag, mewn ymateb, mae dewis gwell ar gyfer
safleoedd bywyd gwyllt ledled y sir, gydag angen cryf
am weithio mewn partneriaeth. Dim ond ar dir sy’n
perthyn i Gyngor Sir y Fflint y gellir rhoi Gwarchodfeydd
Natur Lleol sy’n arwain at gyfyngiadau o ran cynllunio
yn y dyfodol ac ati.
Gwnaethpwyd cais am fanylion ynglŷn â chyfanswm
y mannau gwyrdd a lle mae diffygion yn y ddogfen
strategaeth. Mae’r manylion hyn fodd bynnag i’w gweld yn
y ddogfen atodol y cyfeirir ati yn Atodiad 1.
l
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