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Asesiad Seilwaith Gwyrdd (ASG) 
1. Cyflwyniad 

1.1 Mae’r Cyngor yn y broses o baratoi’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) a fydd yn llywio 
datblygiad yn y Sir rhwng 2015 a 2030.  Bydd y CDLl yn nodi lleoliadau penodol lle 
caniateir datblygiadau newydd, gan gynnwys tai a chyflogaeth, gan geisio diogelu 
ardaloedd eraill rhag cael eu datblygu.  Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl yn ffurfio’r 
sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio unigol yn y Sir.  Mae’r 
CDLl wedi’i ategu gan sylfaen dystiolaeth sydd wedi’i chyflwyno mewn cyfres o 
bapurau cefndir.  Mae’r papur cefndir hwn yn darparu asesiad o’r seilwaith gwyrdd ar 
draws Sir y Fflint. 

 
2. Beth yw Seilwaith Gwyrdd (SG)? 

2.2 Mae Seilwaith Gwyrdd (SG) yn cael ei ddiffinio ym Mholisi Cynllunio Cymru 10 
(6.21) fel “rhwydwaith o nodweddion naturiol a lled-naturiol, mannau gwyrdd, afonydd 
a llynnoedd sy’n britho ac yn cysylltu lleoedd.” Mae swyddogaethau SG yn 
gweithredu ar lefelau gwahanol, gan gynnwys tirlun, ardaloedd lleol ac ardaloedd 
bychan ac mae’n cwmpasu’r canlynol; 

Tirlun  
Gwlyptiroedd 

Dyfrffyrdd 
Mynyddoedd 

Arfordir 
Lleol 

Parciau 
Caeau 

Coetiroedd 
Hawliau tramwy cyhoeddus 

Rhandiroedd 
Mynwentydd 

Graddfa Fach 
Gwrychoedd 

Coed 
Lleiniau ymyl ffordd 

Toeau/waliau gwyrdd 
Systemau Draeniau Cynaliadwy (SuDS) 

 

2.3 Mae’n bosibl ymgorffori SG ar draws datblygiadau o bob maint, o ddeiliaid tai unigol 
sy’n awyddus i ehangu eu cartref i brosiectau adfywio mawr ac adeiladwyr tai ar 
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raddfa fawr.  Gall nodweddion graddfa fach megis gerddi toeau/waliau ar brosiectau 
unigol wneud cyfraniad cyfwerth tuag at ddatblygu ein SG.  Mae’r delweddau 
canlynol yn arddangos enghreifftiau o SG o fewn yr amgylchedd trefol. 

 
3. Beth yw manteision SG? 

3.1 Mae SG yn darparu amrediad o fuddiannau cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol, felly mae’n bwysig bod hyn yn cael ei werthfawrogi a’i ddiogelu 
drwy’r broses ddatblygu.  Mae’r tabl isod yn crynhoi rhai o’r buddiannau allweddol o 
ddarparu a gwella ein SG: 

Hynodrwydd Lleol 
 

• Creu lleoliad deniadol drwy dreflun, ansawdd tirlun ac amwynder gweledol gwell  
• Gwella profiad ymwelwyr 
• Atgyfnerthu cymeriad y tirlun lleol 
• Rhoi cymeriad a hunaniaeth gref i leoedd 
• Gwella delwedd lle, a’i wneud yn fwy diddorol a neilltuol 

 
Newid Amgylcheddol a Newid yn yr Hinsawdd 

 
• Diogelu a gwella bioamrywiaeth drwy ddiogelu cynefinoedd presennol a chreu rhai newydd 
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• Gwella bioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau drwy gysylltu cynefinoedd presennol i 
greu coridorau gwyrdd ehangach sy’n galluogi i rywogaethau symud mewn hinsawdd sy’n 
newid 

• Rheoli cynefinoedd morlannau a diogelu rhywogaethau dyfrol yn effeithiol 
• Atal darnio cynefinoedd drwy alluogi symudiad rhwng cynefinoedd 
• Galluogi i rywogaethau amrywiol gael eu creu sy’n llawn fflora a ffawna 
• Lleihau allyriadau CO² drwy ddarparu llwybrau teithio di-gerbyd ac annog cerdded a beicio 
• Darparu dulliau dal a storio carbon  
• Lliniaru yn erbyn amodau tywydd eithafol drwy ddarparu lloches a diogelwch rhag 

gwyntoedd cryf a gwres eithafol 
• Rheoli’r risg o lifogydd drwy amsugno glaw trwm yn naturiol; creu coetir dalgylch uwch, 

toeau byw, coed mawr a thirwedd feddal 
• Darparu storfa o ddŵr wyneb ar adegau o lif brig mewn SuDS a nodweddion dŵr eraill 
• Glanhau ac oeri’r aer, dŵr a’r pridd 
• Lleihau’r angen i ddefnyddio ynni drwy ddefnyddio atebion naturiol yn hytrach nac atebion 

wedi’u creu 
• Lleihau’r angen i ddefnyddio ynni i gynhesu ac oeri adeiladau: mae toeau byw yn 

inswleiddio adeiladau, ac mae coed mawr yn darparu cysgod, gan leihau’r angen am 
aerdymheru 

• Lleihau amlygiad defnyddwyr stryd i lygryddion aer 
 

Cymdeithasol 
 

• Hyrwyddo cyfleoedd i blant chwarae 
• Darparu cysylltiadau ffisegol gwell drwy rwydweithiau gwyrdd er mwyn cysylltu rhwng 

lleoedd 
• Creu mannau gwyrdd ar gyfer cymdeithasu, rhyngweithio a digwyddiadau 
• Gwella cydlyniant cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol drwy ddarparu cyfleoedd ar 

gyfer cyfraniad cymunedol a gwirfoddoli 
• Darparu mannau ar gyfer tyfu ein bwyd ein hunain 
• Creu mannau a chyfleoedd ar gyfer addysg a hyfforddiant 

 
Iechyd a Llesiant 

 
• Annog ymarfer corff a gweithgarwch corfforol drwy ddarparu mannau gwyrdd o ansawdd ar 

gyfer cerdded, beicio, chwaraeon a chwarae. 
• Hyrwyddo teithio llesol drwy lwybrau hygyrch a deniadol. 
• Gwella llesiant meddyliol drwy ddarparu mynediad at natur a mannau gwyrdd deniadol. 
• Darparu mynediad at aer glân. 
• Hyrwyddo bwyta iach drwy alluogi pobl i dyfu eu ffrwythau a’u llysiau eu hunain. 

 
Economaidd 

 
• Denu ymwelwyr a chefnogi’r diwydiant twristiaeth. 
• Cefnogi gostyngiad i gostau gofal iechyd oherwydd iechyd a llesiant gwell. 
• Helpu i ddenu a chadw gweithlu o safon. 
• Cefnogi’r economi werdd leol. 
• Lleihau costau amgylcheddol fel y rhai sy’n gysylltiedig â lleihau’r risg o lifogydd. 
• Hybu gwerthoedd eiddo gan gynnwys prisiau tai oherwydd eu lleoliad at fannau gwyrdd a 

chreu lleoliad deniadol. 
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• Denu busnesau a mewnfuddsoddiad drwy greu lleoliadau deniadol. 
• Arbed arian i drigolion/defnyddwyr drwy leihau’r defnydd o ynni. 

 

*Addaswyd o GI Design and Placemaking (Llywodraeth yr Alban, 2011) 

3.2 Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 (6.2.4) yn pwysleisio’r gwerth y gall SG ei gyflwyno i 
ardal, gan ddatgan fod “Seilwaith Gwyrdd yn chwarae rôl hollbwysig o ran llywio ein 
lleoedd a’n hymdeimlad o lesiant, ac maent yn hanfodol i ansawdd y lleoedd rydym 
yn byw, gweithio a chwarae ynddynt  Dylai’r system gynllunio ddiogelu a gwella 
asedau a rhwydweithiau seilwaith gwyrdd oherwydd y rolau aml-swyddogaeth hyn.” 

4. Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 

4.1 Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016) yn cyflwyno nifer o fesurau i wella a 
diogelu’r amgylchedd yng Nghymru, gan gynnwys dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i 
sicrhau bod bioamrywiaeth yn cael ei gynnal a’i wella ac i hybu gwydnwch 
ecosystemau yn nhermau eu hamrywiaeth, eu cyflwr a’r cysylltiad rhyngddynt (Adran 
chwech).  Fel y nodwyd ym Mholisi Cynllunio Cymru 10 (6.2.2) mae SG yn cyfrannu’n 
sylweddol at gyflawni’r rhwymedigaeth hon, felly mae’n bwysig hybu, diogelu a gwella 
SG drwy’r polisïau yn y CDLl. 

 
6. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) 

5.1 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yn gosod dyletswydd ar gyrff 
cyhoeddus i sicrhau datblygiadau cynaliadwy ac mae’n nodi saith nod llesiant y 
mae’n rhaid i Awdurdodau Lleol eu cyflawni.  Gall diogelu a gwella SG Sir y Fflint 
wneud cyfraniad pwysig tuag at hybu datblygiad cynaliadwy drwy’r system gynllunio 
a chyflawni pob un o’r nodau hyn. 

6. Canllawiau Cynllunio Cenedlaethol 

6.1 Mae’r cysyniad o ddull Seilwaith Gwyrdd (SG) at gynllunio gofodol wedi’i sefydlu 
drwy system gynllunio yng Nghymru.  Bu pwyslais mawr ers sawl blwyddyn ar 
ddiogelu a gwella ein hamgylcheddau naturiol, a’r gydnabyddiaeth y gallwn, drwy 
wneud hynny, greu buddiannau cymdeithasol ac economaidd.  Mae egwyddorion 
craidd SG wedi’u hymgorffori yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5 (Natur a 
Chadwraeth) a TAN 12 (Dylunio).  Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn parhau â’r 
ethos hwn (Para 6.27) ac yn argymell y dylid cynhyrchu Asesiadau Seilwaith 
Gwyrdd (ASG) “ddatblygu dull cadarn o wella bioamrywiaeth, cynyddu cydnerthedd 
ecolegol a gwella canlyniadau llesiant,” dylai SG “nodi cyfleoedd strategol allweddol 
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lle byddai adfer, cynnal, creu neu gysylltu nodweddion a swyddogaethau gwyrdd yn 
sicrhau’r manteision mwyaf sylweddol.”   

6.2 Un o nodau allweddol ASG yw ystyried y buddiannau ehangach y gall SG eu 
hwyluso (Polisi Cynllunio Cymru 10, 6.2.9) gan gynnwys nodi cyfleoedd i “gwella 
dulliau rheoli dŵr a lliniaru llifogydd drwy ddarparu Systemau Draenio Cynaliadwy, 
gan gynnwys mesurau dylunio megis toeon gwyrdd.  Yn yr un modd, bydd nodi sut 
y gallai darparu seilwaith gwyrdd ffurfio rhan hollbwysig o strategaethau ar gyfer twf 
yn ffactor pwysig ar gyfer cynnal ansawdd aer glân a seinweddau priodol.” 

6.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn hyrwyddo ymgorffori SG yn gynnar yn y broses 
ddatblygu, gan bwysleisio’r buddiannau niferus y gall SG o ansawdd, sydd wedi’i 
gynllunio’n dda ei gyfrannu at gynllun (4.1.20), “Mae seilwaith gwyrdd sydd wedi’i 
integreiddio’n dda, megis SuDS, coed stryd ac ymyl ffyrdd, yn creu amgylchedd 
dymunol yn ogystal â chyflawni ystod o fuddiannau eraill, gan gynnwys hidlo 
llygryddion, oeri trefol, rheoli dŵr a chreu cynefinoedd.  Dylid cynnwys nodweddion 
o’r fath fel rhan o gynlluniau stryd sydd wedi’u dylunio’n dda.”  

7. Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) 

7.1 Gall Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) ffurfio rhan bwysig a deniadol o gynllun 
SG.  Mae Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (2010) yn diffinio draenio cynaliadwy fel 
rheoli dŵr glaw, gyda’r nod o: 

• Lleihau difrod o lifogydd 
• Gwella ansawdd dŵr 
• Diogelu a gwella’r amgylchedd 
• Diogelu iechyd a diogelwch, a 
• Sicrhau sefydlogrwydd a gwydnwch systemau draenio 

7.2 O 7fed Ionawr 2019 bydd angen SuDS ar gyfer pob datblygiad newydd o fwy nac 1 
annedd, neu pan fydd yr ardal adeiladu yn 100m2 neu fwy, er mwyn gallu delio â 
dŵr wyneb, y mae’n rhaid ei ddylunio a’i adeiladu yn unol â safonau statudol a’u 
cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau.  Mae Atodlen 
3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr (2010) yn darparu fframwaith ar gyfer cymeradwyo 
a mabwysiadu systemau dŵr wyneb i wasanaethu datblygiadau newydd. 

7.3 Dylid ystyried y gofyniad i ymgorffori SuDS i ddatblygiadau newydd fel cyfle i wella 
ac ymestyn y rhwydwaith SG.  Gall SuDS wneud cyfraniad sylweddol at werth 
bioamrywiaeth ardal, a darparu ardaloedd hamdden deniadol o fewn cynllun a all, 
yn eu tro, wella llesiant pobl sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal.  Gall enghreifftiau 
o SuDS gynnwys pyllau dŵr, suddfannau, toeau/waliau gwyrdd a phantiau. 

 



Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint 2015- 2030 
Papur Cefndir 2: Asesiad Seilwaith Gwyrdd – Medi 2019 

 

Page | 7  
 

 

 



Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint 2015- 2030 
Papur Cefndir 2: Asesiad Seilwaith Gwyrdd – Medi 2019 

 

Page | 8  
 

8. Cynlluniau a Strategaethau Seilwaith Gwyrdd Lleol 

8.1 Mae cyfres o gynlluniau gweithredu a strategaethau eisoes wedi’u datblygu ar gyfer 
diogelu a gwella SG yn Sir y Fflint.  Gyda’i gilydd, maent yn pennu’r cyfeiriad ar 
gyfer buddsoddi yn y dyfodol, a fydd yn gwneud y mwyaf o fuddiannau economaidd, 
cymdeithasol ac amgylcheddol SG y Sir.  Mae’r adrannau canlynol yn darparu 
crynodeb o’r ffordd y mae’r cynlluniau hyn yn bwriadu gwella SG ar draws Sir y 
Fflint.  Mae’r strategaethau a’r asesiadau hyn wedi cynnwys mapio’r SG presennol 
ar draws y Sir a phwysleisio meysydd i’w gwella a’u diogelu. 

8.2 Mae Polisi Cynllunio Cymru 10 yn argymell y dylid cynnal yr ASG gan ddefnyddio’r 
setiau data mwyaf cyfredol er mwyn datblygu adnodd tystiolaeth integredig ar sail 
mapio (6.2.6), felly mae’r wybodaeth sy’n cael ei chasglu gan y cynlluniau 
gweithredu a strategaethau SG amrywiol ar gyfer Sir y Fflint yn ffurfio’r dystiolaeth 
sylfaenol ar gyfer yr ASG o ran lleoliad, ansawdd, nifer a hygyrchedd asedau SG. 

9. Fframwaith Seilwaith Gwyrdd ar gyfer Gogledd-ddwyrain Cymru, Sir Gaer a 
Chilgwri 

9.1 Mae’r Fframwaith Seilwaith Gwyrdd ar gyfer Gogledd-ddwyrain Cymru, Sir Gaer a 
Chilgwri yn darparu canllaw ar gyfer cynllunio, buddsoddi a darparu SG.  Mae’r 
Fframwaith yn ystyried amgylcheddau naturiol Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam, 
Gorllewin Sir Gaer a Chaer, Dwyrain Sir Caer a Chilgwri, ac mae’n cyflwyno 
gweledigaeth o’r ffordd y gall amgylchedd naturiol iach helpu i gynnal twf 
economaidd a chymunedau ffyniannus.  Mae’n pwysleisio lle mae asedau SG 
presennol yn yr ardal astudiaeth, yn lleoli’r meysydd gwannach ac yn llywio 
blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi yn y dyfodol.  Cafodd ei gynhyrchu i helpu i 
ddarparu, a llywio camau gweithredu, SG ar draws ardal yr astudiaeth fel rhan o’i 
datblygiad cynaliadwy hirdymor, a chaiff ei gefnogi gan chwe nod hirdymor: 

 
• Creu lleoliad ar gyfer ffyniant trefol a gwledig. 
• Cefnogi a gwella profiad ymwelwyr a’r economi. 
• Creu cymunedau iachach. 
• Cynnal a gwella ansawdd lle 
• Sicrhau bod ardaloedd trefol a gwledig yn wydn i effeithiau newid yn yr hinsawdd. 
• Diogelu a gwella bioamrywiaeth a rhwydweithiau naturiol, darparu cyfle i bobl 

brofi’r amgylchedd naturiol 
 
9.2 Un o elfennau allweddol y fframwaith yw deall sut y bydd buddsoddiad SG yn rhoi 

hwb i atyniad ar gyfer mewnfuddsoddi ac yn gwella perfformiad amgylcheddol.  Mae 
hyn yn cynnwys mesurau megis rheoli’r risg o lifogydd, rheoli dŵr wyneb, lleihau 
dŵr ffo i gyrsiau dŵr sensitif, darparu cyfleoedd ar gyfer bywyd gwyllt a darparu 
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lleoliadau tirlun o ansawdd uchel.  Mae’r canfyddiadau hyn yn cael eu cefnogi gan 
gyfres o fapiau sy’n amlygu meysydd y cynllun gweithredu.  Mae manylion pellach 
ymyriadau ar lefel leol i’w gweld yng nghynllun gweithredu SG Parc Arfordir Sir y 
Fflint. 

 
9.3 Mae Ffigur 1 yn dangos ardaloedd gweithredu SG rhanbarthol sydd wedi’u cynnwys 

yn y fframwaith, gan nodi Aber ac Afon Dyfrdwy, Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol (AHNE) Clwyd a Mynydd Helygain a Chomin Treffynnon fel buddiannau 
strategol allweddol yn Sir y Fflint. 
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Ffigur 1: Rhwydwaith Seilwaith Gwyrdd Rhanbarthol Dyfrdwy a 
Mersi 
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9.4 Roedd y fframwaith SG ar gyfer Gogledd-ddwyrain Cymru, Sir Gaer a Chilgwri yn 

darparu’r sail ar gyfer datblygu Cynllun Gweithredu SG Parc Arfordir Sir y Fflint, fel 
y’i nodir yn y paragraffau isod.  Mae gwybodaeth bellach ar gael am y fframwaith 
SG ar gyfer Gogledd-ddwyrain Cymru yn http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-
content/uploads/2013/04/small_2230_Framework_Final_March_2011.pdf 

10. Cynllun Gweithredu Seilwaith Gwyrdd Parc Arfordir Sir y Fflint 

10.1 Mae cynllun gweithredu SG Sir y Fflint yn fframwaith anstatudol a gynlluniwyd i 
lywio datblygiad a rheolaeth tirluniau ac aneddiadau arfordirol Sir y Fflint.  Nod y 
cynllun yw annog ymwelwyr a phreswylwyr lleol i fwynhau ardaloedd arfordirol Sir y 
Fflint drwy wella hygyrchedd, gwella bioamrywiaeth, lleihau’r risg o lifogydd a 
hyrwyddo dulliau rheoli mannau gwyrdd sy’n fwy ystyriol o fywyd gwyllt.  Mae’r 
cynllun yn nodi cyfres o gamau gweithredu gofodol a lleol i adeiladu ar fentrau 
presennol a denu’r buddsoddiad cywir i’r ardal a fydd yn diogelu a gwella’r ased 
naturiol hwn. 

10.2 Datblygwyd y cynllun gweithredu gan amrediad o randdeiliaid gan gynnwys 
Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Swyddogion 
Cyngor Sir y Fflint o’r ardaloedd Cynllunio Gofodol, Trafnidiaeth, Bioamrywiaeth, 
Adfywio a Datblygu Economaidd.  Roedd hyn yn cynnwys mapio asedau SG 
presennol er mwyn nodi ardaloedd o wendid o fewn y fframwaith SG ac i bwysleisio 
lle gallai’r buddsoddiad greu’r budd mwyaf i’r arfordir.  Mae’r pedair thema 
gyffredinol ganlynol yn nodi sut y bydd y Cynllun Gweithredu yn gwella SG ar hyd 
ardaloedd arfordirol Sir y Fflint; 

• Glasu Aneddiadau  
• Addasu i newid yn yr hinsawdd 
• Cysylltu â’r arfordir 
• Seilwaith gwyrdd mewn polisi cynllunio 

Mae’r camau gweithredu sy’n ategu’r themâu hyn yn cynnwys: 

• Gwella mynediad i’r arfordir 
• Glasu pyrth a llwybrau gleision 
• Hybu dulliau rheoli mannau gwyrdd sy’n fwy ystyriol o fywyd gwyllt 
• Cymunedau yn mabwysiadu mannau lleol 
• Lleihau’r risg o lifogydd 
• Diogelu a gwella bioamrywiaeth Sir y Fflint 

Mae’r cynllun gweithredu llawn a’r mapiau i’w gweld 
yn http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-
content/uploads/2013/04/small_Flintshire_Coastal_Park_GI_Action_Plan.pdf 

http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/small_2230_Framework_Final_March_2011.pdf
http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/small_2230_Framework_Final_March_2011.pdf
http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/small_Flintshire_Coastal_Park_GI_Action_Plan.pdf
http://www.merseydeealliance.org.uk/wp-content/uploads/2013/04/small_Flintshire_Coastal_Park_GI_Action_Plan.pdf
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11. Strategaeth Fframwaith Gwyrdd i Sir y Fflint 

11.1 Mae’r strategaeth Fframwaith Mannau Gwyrdd i Sir y Fflint yn diffinio mannau 
gwyrdd fel mannau agored hygyrch nad yw’r cyhoedd yn berchen arnynt o 
reidrwydd.  Mae hefyd yn nodi coridorau gwyrdd fel y rhwydwaith ehangach neu 
glystyrau o fannau sy’n cynnig  cyfle i bobl a bywyd gwyllt symud. 

11.2 Datblygwyd y strategaeth drwy ymgynghoriad gydag amrediad o asiantaethau’r 
sector cyhoeddus a phreifat, gan gynnwys Cyngor Cefn Gwlad Cymru, y Comisiwn 
Coedwigaeth ac Ystadau Grosvenor, Awdurdodau Lleol cyfagos, grwpiau 
cymunedol lleol a darparwyr gwasanaeth allweddol o fewn Cyngor Sir y Fflint.  
Roedd y broses ymgynghori hon yn pwysleisio’r angen i annog preswylwyr i 
“ddefnyddio Mannau Gwyrdd yn fwy rheolaidd ac yn fwy cadarnhaol fel rhan o’u 
ffordd o fyw o ddydd i ddydd” drwy wella mannau gwyrdd fel y gallant “ddarparu 
mannau cymunedol croesawgar, hygyrch, deniadol a mwy diogel”.  O ganlyniad, 
mae’r strategaeth yn nodi tri maes allweddol i’w gwella: nifer, ansawdd a 
hygyrchedd.  Mae’r weledigaeth a nodir yn y strategaeth fel a ganlyn:  

“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.” 

Nodau’r strategaeth yw: 

1. Sicrhau fod pob cymuned yn cael man gwyrdd priodol sydd ar gael.  
2. Byddwn yn cynnal a gwella ansawdd darpariaeth mannau gwyrdd ledled y Sir 
3. Byddwn yn gwneud mannau gwyrdd presennol yn fwy hygyrch i bobl a bywyd 

gwyllt.  

11.3 Mae’r strategaeth yn dangos, er bod preswylwyr Sir y Fflint wedi’u gwasanaethu’n 
dda gan fannau gwyrdd presennol, gan gynnwys Aber Afon Dyfrdwy, Parciau 
Gwledig ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Clwyd, mae gwendidau 
ar draws rhannau trefol a gwledig o’r Sir, y mae angen mynd i’r afael â hwy.  Mae’r 
canfyddiad hwn yn cael ei gefnogi gan Arolwg Mannau Agored Sir y Fflint (2009) 
sy’n cael ei ddiweddaru yn awr. 

11.4 Er mwyn cynyddu’r cyflenwad o fannau gwyrdd, mae’r Strategaeth Mannau 
Gwyrdd yn cynnig mabwysiadu safon ansoddol newydd o fannau agored.  Y safon 
meincnod presennol ar gyfer darparu mannau agored yw 2.4 hectar fesul 1000 o 
bobl, fel yr argymhellir gan y Gymdeithas Caeau Chwarae Cenedlaethol (Chwe 
Acer Safonol), mae Strategaeth Mannau Gwyrdd i Sir y Fflint yn argymell cynyddu 
hyn i 3.6 hectar fesul 1000 o’r boblogaeth (36m2 y person), a fyddai’n cynnwys 
8m2 o fannau chwarae (ffurfiol), 16m2 o feysydd chwarae a lleiniau chwaraeon a 
12m2 o fannau gwyrdd lled naturiol. 
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11.5 Mae’r CDLl yn cydnabod manteision cynyddu’r ddarpariaeth mannau agored, fodd 
bynnag, mae angen cydbwyso hyn gyda’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau eraill, 
gan gynnwys tai fforddiadwy a chyfraniadau addysg.  Byddai cynyddu’r 
ddarpariaeth o fannau agored i 3.6 hectar yn cael effaith sylweddol ar gapasiti a 
hyfywedd safleoedd preswyl, a fyddai’n creu problemau cyflawni.  Am y rheswm 
hwn, bydd y CDLl yn parhau i argymell y 2.4 hectar safonol, yn unol â’r mwyafrif o 
CDLl ar hyd a lled Cymru. 

11.6 Mae’r strategaeth Mannau Gwyrdd hefyd yn argymell mabwysiadu safon ansawdd 
newydd ar gyfer asesu mannau gwyrdd y Sir.  Mae ‘Safon Ansawdd Sir y Fflint’ yn 
seiliedig ar y wobr Baner Werdd a sefydlwyd yn wreiddiol ym 1996 i gydnabod a 
gwobrwyo mannau gwyrdd yng Nghymru a Lloegr a oedd yn cyflawni safonau 
uchel penodol.  Mae’r wobr Baner Werdd yn arwydd ansawdd cenedlaethol o 
ddarpariaeth mannau agored ac mae ei gyflawni yn dangos bod y man agored 
wedi’i gynllunio, ei gynnal a’i gadw a’i reoli yn dda.  Mae safon Ansawdd Sir y Fflint 
yn addasu egwyddorion gwobr y Faner Werdd er mwyn gallu eu defnyddio mewn 
mannau gwyrdd llai, na fyddent yn gymwys fel arall ar gyfer y statws Baner Werdd 
oherwydd eu maint neu eu cyfleusterau. 

Mae Strategaeth Fframwaith Mannau Gwyrdd i Sir y Fflint ar gael 
yma: http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Countryside--Coast/Greenspace-
framework-strategy-Flintshire.pdf  

12. Cynllun Coed a Choetiroedd Trefol  (2018-2033) 

12.1 Mae coed a choetiroedd yn rhan hanfodol o SG.  Yn unol ag egwyddorion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 
2016 mae Cyngor Sir y Fflint wedi datblygu cynllun pymtheg mlynedd er mwyn 
cynyddu brigdwf trefol o 14.5% i 18% neu fwy erbyn 2033. Mae brigdwf trefol yn 
cael ei ddosbarthu fel swm a dosbarthiad brigdwf coed neu goetir ar dir trefol wrth 
ei asesu gan ddefnyddio ffotograffau o’r awyr. 

12.2 Cynhaliodd Cyfoeth Naturiol Cymru asesiad o frigdwf trefol ar hyd a lled Cymru yn 
2016.  Roedd “Gorchudd Coed yn Nhrefi a Dinasoedd Cymru” wedi canfod bod y 
brigdwf cyfartalog Cenedlaethol yn 2013 wedi gostwng 16.3% o 17% yn yr arolwg 
blaenorol yn 2009.  Ar hyn o bryd, mae gan Sir y Fflint frigdwf trefol o 14.5% sef y 
seithfed isaf yng Nghymru.  Er gwaethaf y ffigur isel hwn, roedd Sir y Fflint ond yn 
un o ddwy sir i gynyddu’r brigdwf rhwng arolygon 2009 a 2013. 

12.3 Mae gan Gei Conna, yr ardal fwyaf o’r pedair ardal ar ddeg trefol sydd wedi’u 
cynnwys yn Arolwg Cyfoeth Naturiol Cymru frigdwf o 15.7%, sydd ychydig yn uwch 
na chyfartaledd y Sir ond sy’n parhau i fod yn is na’r brigdwf trefol cyfartalog 
Cenedlaethol. Caergwrle sydd â’r brigdwf trefol uchaf (29.7%) yn Sir y Fflint, yn ôl 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Countryside--Coast/Greenspace-framework-strategy-Flintshire.pdf
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/PDFFiles/Countryside--Coast/Greenspace-framework-strategy-Flintshire.pdf
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pob tebyg o ganlyniad i’r llethrau coediog at y castell a’r ardaloedd o goetir ar hyd 
Afon Alun sy’n ymrannu’r anheddiad.  O gymharu â hyn, Brychdwn (5.3%) a 
Saltney (5.5%) sydd â’r brigdwf isaf yn y Sir.  Er gwaethaf ardal goediog Bailey 
Hill, mae gan yr Wyddgrug frigdwf ychydig yn is na’r cyfartaledd ar gyfer Cymru 
(15.3%) ac yn debyg i’r Fflint (14.2%). Efallai bod yr ardaloedd is o frigdwf yn y trefi 
yn gydnabyddiaeth o’u tarddiad fel trefi marchnad cryno. 

 
12.4 Mae’r cynllun Coed a Choetiroedd Trefol yn pwysleisio’r buddiannau niferus y mae 

coed yn eu darparu i bobl a’r amgylchedd.  Yn ogystal â chymedroli tymheredd 
aer, lleihau llifogydd, cloi carbon deuocsid a gwella ansawdd aer, mae coed yn 
cael effaith gadarnhaol ar ein hiechyd a’n llesiant corfforol.  Felly, mae’r cynllun yn 
archwilio’r cyfleodd i blannu coed yn ardaloedd trefol y Sir, a rheoli coed presennol 
yn gynaliadwy.  Gweledigaeth gyffredinol y cynllun yw “sicrhau brigdwf coed 
amrywiol a gwydn yn nhrefi Sir y Fflint sy’n cael ei werthfawrogi, ei reoli’n 
gynaliadwy, sy’n darparu buddiannau lluosog i bobl a’r amgylchedd, ac sy’n gwella 
bioamrywiaeth.” 

 
Mae’r weledigaeth yn cael ei chefnogi gan bum amcan cyffredinol; 
 

1. Cynyddu’r nifer o goed sy’n cael eu plannu 
2. Rheoli coed mewn dulliau cynaliadwy 
3. Rheoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â choed 
4. Hyrwyddo bioamrywiaeth 
5. Gweithio mewn partneriaeth 

 
12.5 Nid yw’r amcanion hyn wedi’u cyfyngu i reoli coed ar dir y Cyngor yn unig ac maent 

yn cynnwys rôl yr Awdurdod Cynllunio Lleol i ddiogelu coed presennol a hybu 
plannu rhai newydd fel rhan o gynlluniau datblygu newydd.  Mae’r CDLl yn 
cynnwys polisïau i ddiogelu coed, coetiroedd a pherthi presennol, gan liniaru yn 
erbyn colli asedau o’r fath pan fydd yn gwbl angenrheidiol. 

 
Mae’r Cynllun Coed a Choetiroedd Trefol ar gael 
yma; https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Countryside--Coast/Tree/Tree-
Plan.pdf 
 
Mae brigdwf yn Sir y Fflint (Cyfoeth Naturiol Cymru) 2016 i’w weld yma: 
https://cdn.naturalresources.wales/media/682939/flintshire-tcwtc3-technical-
annex.pdf 

 
 

https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Countryside--Coast/Tree/Tree-Plan.pdf
https://www.flintshire.gov.uk/en/PDFFiles/Countryside--Coast/Tree/Tree-Plan.pdf
https://cdn.naturalresources.wales/media/682939/flintshire-tcwtc3-technical-annex.pdf
https://cdn.naturalresources.wales/media/682939/flintshire-tcwtc3-technical-annex.pdf
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13. Arolwg Mannau Agored Sir y Fflint 

13.1 Cynhaliwyd arolwg mannau agored Sir y Fflint yn wreiddiol yn 2005 ac ar hyn o 
bryd mae’r broses yn cael ei diweddaru.  Mae arolwg 2005 yn nodi mannau agored 
o fewn a ger aneddiadau ar draws y Sir, ac yn asesu’r ddarpariaeth yn erbyn safon 
ofynnol chwe acer y Gymdeithas Caeau Chwarae Cenedlaethol (NPFA) o 2.4 
hectar o ofod agored fesul 1,000 o’r boblogaeth.  Mae tabl 1 yn cyflwyno 
canfyddiadau’r astudiaeth ar gyfer y Sir gyfan. 

Tabl 1. Astudiaeth Mannau Agored 2005. 

 Mannau Awyr 
Agored i Bobl 

Ifanc ac 
Oedolion  

Mannau ag 
Offer i Blant 

Mannau rhydd 
heb offer i 

blant 

Y Cyfanswm 
Gofynnol 

Safon chwe 
acer NPFA (Ha) 

238 30 89 357 

Y Ddarpariaeth 
Wirioneddol  
(2005) Ha 

194.81 31.76 97.58 324.77 

Gwarged/Diffyg -43.19 Ha +1.76 Ha +8.58 Ha -32.23 Ha 

 
13.2 Mae’r astudiaeth yn dangos bod cyfanswm o 32.23 hectar o ddiffyg o fannau 

agored ar draws Sir y Fflint, ac mae’r diffyg hwn yn cael ei achosi gan ddiffyg 
mannau agored i bobl ifanc ac oedolion sy’n dangos diffyg o 43.19 hectar.  Fodd 
bynnag, mae gan y Sir warged o fannau chwarae gydag offer a heb offer i blant 
sydd wedi helpu i liniaru yn erbyn rhywfaint o’r diffyg.  Mae gwarged o 1.76 hectar 
o fannau chwarae gydag offer a gwarged o 8.58 hectar o fannau rhydd heb offer i 
blant. 

13.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) 10 yn ceisio diogelu mannau agored rhag 
datblygiadau drwy gynlluniau datblygu lleol a sicrhau darpariaeth o fannau agored 
newydd pan fydd gwendidau.  Bydd Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu 
cynhyrchu i gefnogi’r polisïau mannau agored yn y CDLl a fydd yn sicrhau 
darpariaeth o fannau agored o ansawdd uchel ar y safle fel rhan o ddatblygiadau 
preswyl newydd a fydd yn cyflawni’r trothwyon perthnasol. 

14. Asesiad o Ddigonolrwydd Mannau Chwarae 

14.1 Cynhaliwyd Asesiad o Ddigonolrwydd Mannau Chwarae Sir y Fflint yn 2013 gan 
ddefnyddio pecyn offer asesu digonolrwydd chwarae Llywodraeth Cymru (2012).  
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Nod yr astudiaeth hon oedd nodi rhwystrau sy’n atal plant rhag cael mynediad at eu 
hawl i i chwarae, gan gynnwys rhwystrau ffisegol megis gofod a rhwystrau nad 
ydynt yn rhai ffisegol megis amser a rhyddid plant i chwarae.  Crëwyd cynllun 
gweithredu o’r asesiad hwn i wella mynediad at gyfleoedd chwarae i blant yn Sir y 
Fflint.  Mae hyn yn cynnwys cynllun gweithredu cychwynnol gyda 40 o gamau 
gweithredu cost isel neu ddigost y gellir eu darparu yn y tymor byr, a rhestr hir o 
gamau gweithredu ar wahân sydd angen adnoddau a chyllid ychwanegol. 

15. Mapio Seilwaith Gwyrdd (2019) 

15.1 Mae Cyngor Sir y Fflint wedi gweithio gyda Cofnod, y Ganolfan Cofnodion 
Amgylcheddol Lleol (LERC) ar gyfer Gogledd Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam a Chyngor Sir Ddinbych i weithredu prosiect sydd wedi mapio’r holl 
asedau gwyrdd ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru.  Wedi’i sefydlu yn 2005, mae 
Cofnod yn ceisio sicrhau mynediad at a rhannu amrediad eang o ddata sy’n 
gysylltiedig â bywyd gwyllt.  Gyda’r tri LERC arall, mae Cofnod yn ffurfio rhan o’r 
rhwydwaith cenedlaethol unrhyw le yn y DU.  Mae rhwydwaith LERC Cymru yn cael 
ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymau a nifer o Awdurdodau 
Lleol Cymru. 

15.2 Roedd mapio’r SG ar draws Gogledd-ddwyrain Cymru yn cynnwys casglu 75 o 
setiau data o ffynonellau Cenedlaethol a Lleol, a rhannu’r wybodaeth hon yn saith 
thema briodol er mwyn creu rhestr o’r holl asedau gwyrdd ar draws ardal yr 
astudiaeth.  Mae Tabl 2 yn nodi’r saith thema gyffredinol a chyfanswm y 
nodweddion SG a gofnodwyd ym mhob categori ar draws Gogledd-ddwyrain 
Cymru.  Mae map 1 yn dangos y SG sydd wedi’u mapio ar draws ardal astudiaeth 
Gogledd-ddwyrain Cymru. 

Tabl 2. Saith Thema Gyffredinol SG Cofnod 

Math o SG 
Nifer y 

nodweddion a 
gofnodwyd 

Enghreifftiau  

Mannau Chwarae 
(Chwaraeon a 
Hamdden) 

953 Lawntiau Bowlio, Cyrsiau Golff, Lleiniau 
Chwaraeon, Parciau a Gerddi 

Mannau Bwyd 70 Rhandiroedd 
Mannau Dinesig 342 Mynwentydd, Tiroedd a gerddi Eglwysi  
Mannau Glas 160 Llynnoedd, Cronfeydd Dŵr a Phyllau  
Mannau Gwyrdd 34,550 Ardaloedd arfordirol, Coetir, Parciau a 

Gerddi, ardaloedd o goed trefol, Tir 
Comin a Mannau Gwyrdd Amwynder 

Mannau gwyllt 801 Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA), Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig (ACA) Ardaloedd 
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Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a 
safleoedd Ramsar, yn ogystal mae hefyd 
yn cynnwys safleoedd nad ydynt yn 
destun diogelwch statudol. 

Cysylltiadau 2088 Afonydd, Camlesi, Llwybrau, Llwybrau 
Cerdded a Rheilffyrdd wedi’u Datgymalu 

 

Map 1. Ardal Astudiaeth Cofnod (2019) 

 

Mae’r allwedd isod yn disgrifio’r saith thema gyffredinol fel y’u dangosir ar fap Cofnod.  
Mae enghreifftiau o’r mapiau i’w gweld yn adran Dyraniadau’r CDLl yr adroddiad hwn. 

Allwedd 1. Allwedd Mapio Cofnod (2019) 
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16. Rhwydwaith Teithio Llesol Sir y Fflint 

16.1 Teithio Llesol yw cerdded neu feicio fel dull trafnidiaeth yn hytrach nac at ddibenion 
iechyd neu hamdden.  Mae’n golygu teithio i gyrchfan benodol, er enghraifft y 
gwaith, siopau neu fynychu apwyntiad.  Bwriedir i Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 
2013 ei gwneud yn haws i bobl feicio a cherdded yng Nghymru.  Mae’r Ddeddf yn 
cyflwyno dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i wella llwybrau cerdded a beicio yn 
barhaus a pharatoi mapiau sy’n nodi llwybrau presennol ac yn y dyfodol.  Mae’r 
Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau ffordd newydd ystyried 
anghenion cerddwyr a beicwyr yn y cam dylunio.  Nod y ddeddf hon yw annog 
pobl i gerdded neu feicio ar gyfer teithiau byr, ni fwriedir iddi gwmpasu llwybrau 
cerdded/beicio hamdden a bydd ond yn berthnasol i’r anheddau isod: 

• Bwcle 
• Brychdwn 
• Cei Connah 
• Parc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy 
• Y Fflint 
• Gorsedd 
• Treffynnon  
• Yr Hob  
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• Coed-Llai 
• Yr Wyddgrug 
• Pentre Catheral 
• Penyffordd 
• Shotton 
• Walwen 

16.2 Mae Gweinidogion Cymru wedi cymeradwyo map rhwydwaith Teithio Llesol 
Integredig Sir y Fflint yn ddiweddar, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 
Gorffennaf a Medi 2017.  Gellir gweld y mapiau Teithio Llesol yma: 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Active-Travel-Integrated-
Network-Map-Consultation.aspx  

17. SG Sir y Fflint 

17.1 Mae Sir y Fflint wedi’i leoli yng Ngogledd-ddwyrain Cymru, wedi’i ffinio gan Aber 
Afon Dyfrdwy i’r Gogledd, i’r Dwyrain gan Sir Gaer ac i’r Gorllewin gan Sir Ddinbych 
ac i’r de gan Wrecsam.  Mae’r Sir yn cynnwys cyfoeth o asedau SG gan gynnwys 
Bryniau Clwyd i’r Gorllewin o’r Sir ac Aber Afon Dyfrdwy i’r Gogledd.  Mae rhai o’r 
asedau naturiol hyn yn ymestyn ar draws i awdurdodau lleol cyfagos, felly mae’n 
bwysig bod Awdurdodau Lleol yn cydweithio i ddiogelu a gwella’r nodweddion hyn. 

17.2 Mae arfordir Sir y Fflint wedi’i ddynodi fel safle Ramsar, sef cynefinoedd 
gwlyptiroedd ac aberol.  Mae wedi’i ddynodi hefyd fel Ardal Gwarchodaeth Arbennig 
(AGA), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) ac yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA).  Mae’r Arfordir a’i anheddau cyfagos yn cael eu 
gwasanaethu’n dda gan rwydwaith helaeth o hawliau tramwy cyhoeddus a nifer o 
lwybrau sy’n cael eu hyrwyddo, gan gynnwys llwybr Borderlands a llwybr Mynydd 
Helygain.  Tua’r tir, mae nifer o’r coetiroedd dyffryn ar hyd y nentydd a’r afonydd yn 
hynafol ac yn darparu coridorau naturiol ar gyfer bywyd gwyllt a phobl. 

17.3 Mae Talacre yn gyrchfan allweddol i dwristiaid ar hyd arfordir Sir y Fflint, ac yma y 
ceir rhai o dwyni tywod a chynefinoedd blaendraeth â phlanhigion gorau yng 
Nghymru, ac yma hefyd y mae’r porth i warchodfa natur y RSPB, sy’n galluogi pobl i 
astudio bywyd gwyllt helaeth yr arfordir.  Yn ogystal, mae gwastadeddau llaid ac 
aber afon Dyfrdwy yn gynhyrchiol iawn, mae’r aber yn gartref i 21 o rywogaethau 
pysgod, gan gynnwys eog, Llysywen Bendoll y Môr a Brithyll y Môr, sy’n brawf o 
ansawdd Afon Dyfrdwy, sy’n parhau i wella. 

17.4 Mae bioamrywiaeth arfordir Sir y Fflint a’r ardaloedd mewndiroedd o werth uchel 
ac mae angen eu diogelu, eu gwella a, lle y bo’n briodol, eu cynyddu.  Ni ddylid 
cyfyngu’r gwelliannau hyn i gynefinoedd ‘traddodiadol’, megis coetiroedd a’r 
glannau.  Dylai ystyried mannau gwyrdd eraill megis parciau, ardaloedd amwynder, 
tir ysgolion ac ymyl ffyrdd, gan fanteisio i’r eithaf ar bob cyfle i ddatblygu’r SG ar 
draws y Sir. 

http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Active-Travel-Integrated-Network-Map-Consultation.aspx
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/Resident/Streetscene/Active-Travel-Integrated-Network-Map-Consultation.aspx
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17.5 Mae PPW 10 (5.5.5) yn cydnabod rôl bwysig SG wrth ddatblygu a chynnal ein 
heconomi twristiaeth a hamdden “Mae llwybrau pellter hir, hawliau tramwy, 
rheilffyrdd segur, dyfrffyrdd a seilwaith gwyrdd arall yn gyfleusterau twristiaeth a 
hamdden pwysig, yn eu rhinwedd eu hunain ac fel dull o gysylltiadau atyniadau.” 
Felly, mae’n hollbwysig bod SG yn cael ei ddiogelu a’i wella drwy’r polisïau yn y 
CDLl. 

18. Polisïau allweddol yn y CDLl 

18.1 Mae’r adolygiad o’r cynlluniau gweithredu a strategaethau SG presennol ar gyfer 
Sir y Fflint wedi pwysleisio’r blaenoriaethau allweddol canlynol ar gyfer buddsoddi a 
gwella SG yn y dyfodol yn ystod cyfnod y CDLl: 

• Darparu SG newydd a gwella’r rhwydwaith presennol drwy ddatblygiadau 
newydd 

• Gwella cysylltiadau’r rhwydwaith SG ar draws y Sir 
• Hyrwyddo dylunio tirlun o ansawdd uchel o fewn datblygiadau newydd, creu 

lleoliadau deniadol ar gyfer pobl a natur 
• Lleihau effaith newid yn yr hinsawdd drwy ddatblygu SG 
• Hyrwyddo teithio llesol drwy lwybrau beicio a cherdded gwell 

18.2 Mae’r polisïau yn y CDLl yn ceisio diogelu a gwella SG yn strategol, gan sicrhau 
bod cysylltiadau naturiol ar draws yr amgylchedd trefol ac ar draws y tirlun gwledig 
ehangach.  Gall SG ddarparu ateb i nifer o faterion parhaus, gan gynnwys 
gwydnwch gwael yr ecosystem, llygredd aer a sŵn, llifogydd a theithio cynaliadwy.  
Gydag adnoddau cyfyngedig a phwysau sylweddol ar y tir, mae dull strategol o 
greu ac adfer cynefinoedd yn hollbwysig. 

18.3 Fel yr argymhellwyd gan PPW 10 mae’n hollbwysig bod SG yn cael ei ystyried ar 
ddechrau’r broses ddatblygu er mwyn gallu ei ddylunio a’i weithredu’n effeithiol 
mewn cynllun, a gall ei ychwanegu ar ddiwedd y broses ddylunio gyfyngu’r 
buddiannau posibl a’i lwyddiant cyffredinol yn y datblygiad.  Mae Polisi STR13 yn 
nodi blaenoriaeth strategol y CDLl er mwyn diogelu a gwella amgylchedd naturiol 
ac adeiledig Sir y Fflint.  Ceisia’r polisi hyrwyddo dulliau gwella a chynnwys SG 
mewn datblygiadau newydd, er mwyn sicrhau cynaliadwyedd.  Yn ogystal, mae 
polisi EN2 yn ceisio cynyddu’r rhwydwaith SG ar draws y Sir. 

STR13: Yr Amgylchedd Naturiol ac Adeiledig, Rhwydweithiau a Seilwaith 
Gwyrdd 

Gall rhwydweithiau amgylcheddol rolau amrywiol yn diogelu a gwella bioamrywiaeth, 
diffinio lleoliad tirwedd lleoedd, diffinio’r trosglwyddiad o ardaloedd trefol i gefn gwlad, 
a hwyluso llesiant drwy amwynder, hamdden a hamdden egnïol.  Yr elfen hollbwysig 
yw cydbwyso’r rolau hyn a all gyferbynnu ar adegau, a chyflawni cydbwysedd 
cynaliadwy. 
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Bydd datblygiadau yn nodi, parchu, diogelu, gwella a chysylltu asedau amgylcheddol 
Sir y Fflint, er mwyn creu rhwydwaith amlswyddogaethol o adnoddau naturiol a 
hanesyddol. 

Er mwyn cyflawni hyn, bydd pob datblygiad yn: 

i. Diogelu cefn gwlad agored a’r arfordir annatblygedig; 
ii. Diogelu cymeriad ac ymddangosiad agored rhwystrau gwyrdd; 
iii. Gwarchod, diogelu a gwella ansawdd ac amrywiaeth amgylchedd naturiol Sir y 

Fflint gan gynnwys tirlun, bioamrywiaeth, Aber Afon Dyfrdwy ac AHNE Bryniau 
Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy; 

iv. Hyrwyddo cyfleoedd i wella bioamrywiaeth a sicrhau gwydnwch; 
v. Cynnal, gwella a chyfrannu at y seilwaith gwyrdd; 
vi. Creu a diogelu mannau gwyrdd a mannau agored / amgylcheddau chwarae sy’n 

annog a chefnogi iechyd a llesiant da a chydraddoldeb; 
vii. Gwarchod, diogelu a gwella nodweddion ac ansawdd lleol amgylchedd adeiledig 

a hanesyddol Sir y Fflint gan gynnwys adeiladau rhestredig, ardaloedd 
cadwraeth, parciau, gerddi a thirluniau hanesyddol cofrestredig ac asedau 
hanesyddol lleol pwysig eraill; 

viii. Gwneud cyfraniadau ariannol lle y bo’n briodol, er mwyn hwyluso a chynnal 
statws cadwraeth ffafriol asedau amgylcheddol allweddol; 

ix. Cefnogi mesurau i leihau canlyniadau newid yn yr hinsawdd;  
x. Diogelu caeau chwarae a mannau agored rhag datblygiadau; a 
xi. Sicrhau bod mannau agored a chaeau chwarae newydd digonol yn cael eu 

darparu fel rhan o ddatblygiadau tai newydd. 
 
Polisi EN2: Seilwaith Gwyrdd 
Bydd angen i gynigion datblygu ddiogelu, cynnal a gwella graddau, ansawdd a 
chysylltiad y rhwydwaith seilwaith gwyrdd, gan gynnwys mannau gwyrdd dynodedig 
(fel y’u dangosir ar y mapiau arfaethedig), a, lle y bo’n briodol: 

a. creu cysylltiadau seilwaith gwyrdd newydd o’r datblygiad arfaethedig i’r 
rhwydwaith presennol; 

b. llenwi’r bylchau yn y rhwydwaith presennol er mwyn gwella cysylltiadau. 
Pan na ellir osgoi colli neu niwed i seilwaith gwyrdd presennol, bydd angen dulliau 
lliniaru ac iawndal priodol. 

18.4 Mae Atodiad un yn nodi’r mannau gwyrdd dynodedig a ddangosir ar y mapiau 
arfaethedig.  Mae’r mannau dynodedig hyn yn chwarae rhan bwysig yn rhwydwaith 
SG y Sir. 

19. Dyraniadau CDLl 

19.1 Mae’r tablau canlynol yn nodi’r holl safleoedd dynodedig yn y CDLl ac unrhyw 
asedau gwyrdd sydd wedi’u nodi ar y map Cofnod ar neu amgylch y safle lle gallai 
fod cyfleoedd i gysylltu’r SG presennol hwn gyda’r datblygiad arfaethedig a/neu 
ddarparu cyfleoedd i wella.  Pan fydd gan safle ganiatâd cynllunio eisoes nau pan 
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fydd prif gynllun wedi’i ddatblygu sy’n nodi strategaeth SG ar gyfer y safle, yna 
darperir trosolwg o’r SG yma. 

Safleoedd Strategol – Preswyl a Chyflogaeth Cymysg 

Lleoliad y Safle Safle Strategol Allweddol Porth y Gogledd 

Ardal Tir Cyflogaeth (ha) 72.4 

Dim Anheddau 1,300 

Seilwaith Gwyrdd Presennol  Argymhelliad 

Mae Cofnod yn dangos bod dwy ddyfrffordd 
yn mynd heibio’r rhan o’r safle i Afon Dyfrdwy 
sy’n rhedeg ger y safle.  Mae Afon Dyfrdwy yn 
SoDdGA.  Mae rhai ardaloedd chwaraeon a 
hamdden bychan wedi’u lleoli ger y safle a 
ddynodwyd, gan gynnwys Lawnt Fowlio, 
Caeau Chwarae Ysgol Gyfun Sealand, cae 
pêl-droed Canolfan Ieuenctid Sealand.  Yn 
Garden City mae Rhandiroedd ar hyd Welsh 
Road a Mynwent oddi ar Sealand Avenue. 

Dylai datblygu’r safle hwn fod yn sensitif i’r 
SoDdGA dynodedig gerllaw ar hyd Afon 
Dyfrdwy.  Datblygwyd Strategaeth SG eisoes 
ar gyfer y safle, sy’n cynnig cyfleuster SG 
newydd ar hyd yr afon sy’n cysylltu’r SG 
newydd drwy’r safle.  Bydd y SG hwn yn 
cynnwys ardaloedd storio llifogydd a llwybrau 
draenio, llinellau a chlystyrau coed, glaswelltir 
wedi’i neilltuo, gwrychoedd nodwedd a 
mannau agored ffurfiol. 
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Safleoedd Strategol – Preswyl a Chyflogaeth Cymysg 

Lleoliad y Safle Safle Strategol Allweddol Warren Hall 

Ardal Tir Cyflogaeth (ha) 22.7 

Dim Anheddau 300 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae map Cofnod yn dangos tair ardal fawr o 
goetir o fewn ffin y safle arfaethedig ar gyfer 
Warren Hall.  Mae’r ardal leiaf i’r Gorllewin a’r 
De o Warren Hall Court, i’r Gorllewin i’r safle 
hwn mae’r ail safle mwyaf o goetir.  Mae’r ardal 
fwyaf o goetir yn ymestyn o ffin Orllewinol y 
safle yn Kinnerton Lane ar draws rhan o’r 
safle.  Yn ogystal, mae pwll mawr i’r De o 
Warren Hill Court.  Ger ffin Orllewinol y safle 
mae ardal wyllt nad yw wedi’i dynodi. 

Mae Strategaeth SG eisoes wedi’i datblygu 
fel rhan o’r prif gynllun ar gyfer y safle hwn.  
Mae’r strategaeth ei hun yn dangos bod 
angen cadw’r coed a’r gwrychoedd presennol 
ar draws y safle a datblygu cysylltiadau 
beicio/cerdded newydd i mewn ac o amgylch 
y safle.  Mae nifer o ardaloedd lliniaru 
ecolegol wedi’u nodi hefyd o amgylch y coetir 
presennol ar y safle, ac yn cysylltu dwy ardal 
goetir yn y canol i’r Gogledd o’r safle. 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  1 

Lleoliad y Safle Stryd y Ffynnon, Bwcle 

Ardal (ha) 5.3 

Dim Anheddau 159 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Ni chofnodwyd unrhyw SG presennol ar y 
safle gan Cofnod.  Mae ardal fach o goed 
trefol ger ffin Ogleddol y dyraniad.  Mae 
rhywfaint o ardaloedd chwaraeon a hamdden 
gerllaw, gan gynnwys Canolfan Gymunedol 
Bistre, cae chwarae a chaeau chwarae Flash.  
Mae Mynwent hefyd yn Eglwys Emmanuel. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle geisio cadw’r 
ardal o goed i’r Gogledd o’r dyraniad a’u 
hymgorffori yn y cynllun SG ehangach ar y 
safle.  Mae’n bwysig bod y cynllun SG ar y 
safle hwn yn cynnwys lleiniau glaswellt a 
gwrychoedd i gynnal cymeriad gwledig yr 
ardal 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  2 

Lleoliad y Safle Broad Oak Holding, Ffordd yr Wyddgrug, Cei 
Connah 

Ardal (ha) 1.3 

Dim Anheddau 32 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Ni chofnodwyd unrhyw SG presennol ar y 
safle gan Cofnod. Ar draws y ffordd i’r 
dyraniad mae ardal Chwaraeon a hamdden 
yng nghae chwarae Broadoak, ac ardal o 
goed trefol sydd wedi’i hamgylchynu gan 
SoDdGA. 

Penderfynwyd rhoi caniatâd cynllunio ar y 
safle yn ddarostyngedig i A106.  Mae’r cais yn 
cynnwys datblygu ardal newydd o fannau 
agored gyda chysylltiad i hawl tramwy 
cyhoeddus, mae hefyd yn cynnwys cynllun 
tirlunio sy’n dangos cadw’r gwrych presennol 
rhwng ffin Dde-orllewin y safle ger y tir preifat 
gerllaw, plannu coed a gwrychoedd newydd.  
Lleolir parth clustogi hefyd ar hyd ffin Ogledd-
orllewin y safle, gan ddiogelu’r coed 
presennol. 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  3 

Lleoliad y Safle Highmere Drive, Cei Connah 

Ardal (ha) 5.0 

Dim Anheddau 150 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Ni chofnodwyd unrhyw SG presennol ar y 
safle gan Cofnod.  Wrth ymyl y dyraniad, mae 
Cofnod wedi nodi sawl ardal o goed trefol, yn 
arbennig ar hyd ffin Pembry Rise a Highmere 
Drive i’r safle.  I’r De o’r safle mae Cofnod yn 
nodi bod ardal goetir fawr.  Mae rhai 
ardaloedd chwaraeon a hamdden wedi’u lleoli 
gerllaw, sy’n cynnwys caeau chwarae 
Deeside CP, cae chwarae Hillside Avenue a 
man gwyrdd amwynder Barmouth Close.  Mae 
Mynwent Golftyn yn agos i’r safle hefyd. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
cadw’r coed presennol ar hyd ffin y safle a 
phlannu coed ychwanegol pan fo hynny’n 
bosibl.  Cedwir yr hawl tramwy presennol 
drwy’r safle a’i wella pan fydd gwaith tirlunio 
presennol yn bosibl. 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  4 

Lleoliad y Safle Ffordd Llaneurgain, Y Fflint 

Ardal (ha) 9.1 

Dim Anheddau 170 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Ni chofnodwyd unrhyw SG presennol ar y 
safle gan Cofnod. Mae rhai coed wedi’u 
cofnodi ar hyd ffin Orllewinol y safle.  Ar draws 
y ffordd i’r safle mae ardal Chwaraeon a 
Hamdden yn Ysgol Uwchradd y Fflint.  Mae 
hawl tramwy cyhoeddus o Ffordd Llaneurgain 
i Ffordd Helygain. 

Dylai’r cynllun SG ar y safle geisio cadw’r 
coed presennol ar hyd ffin y safle a phlannu 
coed ychwanegol lle bynnag y bo’n bosibl.  
Bydd yr hawl tramwy presennol drwy’r safle yn 
cael ei gadw hefyd a’i wella gyda thirlunio 
priodol lle y bo’n bosibl. 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  5 

Lleoliad y Safle Maes Gwern, Yr Wyddgrug 

Ardal (ha) 5.7 

Dim Anheddau 160 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Cofnodir ffin y safle ar Cofnod fel cymysgedd 
o goetir a mannau gwyllt sy’n safleoedd heb 
unrhyw ddiogelwch statudol ond sy’n werth eu 
cadw.  Ger ffin Ddwyreiniol y safle mae ardal 
chwaraeon a hamdden Alun ac Ysgol Maes 
Garmon.  I’r Gogledd o’r safle mae ardal 
wyrdd ddynodedig ym Mryn Coch Uchaf.  

Mae gan y safle hwn ganiatâd cynllunio 
eisoes, ac mae’n cynnig cynllun SG sy’n 
cadw’r coridor gwyrdd presennol ar hyd ffiniau 
deheuol a gogleddol y safle, gan ymgorffori 
ardaloedd o fannau agored cyhoeddus a 
llwybr beicio/cerdded.  Gwneir gwaith tirlunio a 
phlannu coed ychwanegol yn ystod y cam 
datblygu. 
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Tai – Prif Ganolfannau Gwasanaeth Haen 1 

Cyf  6 

Lleoliad y Safle Tir rhwng Ffordd Dinbych a Ffordd 
Gwernaffield, Yr Wyddgrug 

Ardal (ha) 12.1 

Dim Anheddau 246 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod. Mae rhai pocedi 
bychan o goed trefol wedi’u cofnodi ar hyd ffin 
Ddwyreiniol y safle.  Mae ardal goetir hefyd 
ger ffin Ogleddol y safle. 

Dylai’r datblygiad ymgorffori’r coed a’r ardal 
goetir bresennol yn y cynllun SG arfaethedig 
ar gyfer y safle.  Mae prif bibell ddŵr Traphont 
Ddŵr Alwen hefyd yn rhedeg drwy’r safle, ni 
ellir datblygu’r ardal hon felly gallai ffurfio 
coridor gwyrdd deniadol drwy’r safle, gan ei 
chysylltu â’r amgylchedd adeiledig presennol. 
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Tai – Canolfannau Gwasanaeth Lleol Haen 2  

Cyf  7 

Lleoliad y Safle Ffordd Treffynnon / Green Lane, Ewlo  

Ardal (ha) 9.9 

Dim Anheddau 298 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae rhai pocedi 
bychan o goed ar hyd ffin Ddwyreiniol y safle 
a dwy ardal chwaraeon a hamdden ger y 
safle, ond nid nesaf ato.  I’r Gogledd o’r safle 
mae ardal fawr o goetir hynafol.  Mae hawl 
tramwy yn rhedeg o’r Gogledd i’r De ar draws 
y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
gynnwys cynllun SG sy’n diogelu’r coed 
presennol ac sy’n hyrwyddo cysylltiadau 
rhwng y coetir hynafol gerllaw, cadw’r hawl 
tramwy presennol a’i wella drwy dirlunio. 
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Tai – Canolfannau Gwasanaeth Lleol Heol 2  

Cyf  8 

Lleoliad y Safle Ash Lane, Penarlâg 

Ardal (ha) 10.9 

Dim Anheddau 288 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae yna ardal 
Chwaraeon a Hamdden i’r gogledd o’r safle, a 
mynwent oddi ar Ash Lane. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
gynnwys cynllun SG sy’n cysylltu â’r 
cyfleusterau hamdden presennol i’r gogledd 
o’r safle.  Dylai hefyd gynnwys clustogfa o 
amgylch Fferm St Deiniol, sy’n adeilad 
rhestredig, gan ddarparu cyfle i greu SG 
newydd ar y safle. 
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Tai – Canolfannau Gwasanaeth Lleol Haen 2 

Cyf  9 

Lleoliad y Safle Ffordd Wrecsam, HCAC 

Ardal (ha) 3.5 

Dim Anheddau 80 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod y safle gerllaw 
ardal fawr o ardal wyllt a elwir yn Caeau 
Abermorddu, sy’n safle nad yw’n destun 
diogelwch statudol.  I’r de o’r safle mae ardal 
ar gyfer chwaraeon a hamdden yn Ysgol 
Abermorddu.  Mae dyfrffordd fechan yn 
rhedeg drwy’r safle. 

Bydd angen i’r gwaith o ddatblygu’r safle 
gadw’r coed presennol ar hyd ffin y safle a 
cheisio ymgorffori’r rhain i’r cynllun SG 
arfaethedig.  Mae gan y safle hwn ganiatâd 
cynllunio eisoes, sy’n cynnwys cysylltiadau 
SG rhwng y llwybr ceffylau i’r Gogledd o’r 
safle a choridorau SG newydd ar hyd y 
gwrychoedd presennol.  Bydd pocedi o fannau 
agored a chyfleusterau chwarae i blant hefyd 
o fewn y safle.  
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Tai – Pentrefi Cynaliadwy Haen 3 

Cyf  10 

Lleoliad y Safle Cae Isa, A5119, Pentre Catheral 

Ardal (ha) 3.5 

Dim Anheddau 105 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod. Mae ardal fawr o goetir 
i’r Gogledd o’r safle. 

Dylai’r cynllun SG arfaethedig ar y safle hwn 
gynnwys cyfleuster SuDs yn y gornel 
ddwyreiniol ar hyd Cae Isa a New Brighton 
Road. Dylai’r cynllun SG hefyd geisio cadw’r 
coed a’r gwrychoedd presennol lle bynnag y 
bo’n bosibl. 
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Tai – Pentrefi Cynaliadwy Haen 3  

Cyf  11 

Lleoliad y Safle Chester Road, Penymynydd 

Ardal (ha) 7.7 

Dim Anheddau 186 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae rhai ardaloedd 
coediog i’r De-orllewin o ffin y safle, a’r Ffin 
Ogleddol. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn gadw’r 
coed presennol ar hyd ffin y safle a cheisio 
ymgorffori’r rhain yn y cynllun SG arfaethedig.  
Mae gan y safle ganiatâd cynllunio eisoes sy’n 
cynnwys cysylltiadau SG rhwng y llwybr 
ceffylau i’r Gogledd o’r safle, a choridorau SG 
newydd ar hyd y gwrychoedd presennol.  
Bydd pocedi o fannau agored a chyfleusterau 
chwarae i blant hefyd yn y safle. 
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Dyrannwyd tir yn y safleoedd canlynol ar gyfer ymestyn safleoedd presennol Sipsiwn a 
Theithwyr a datblygu safle dros dro newydd 

Dyraniad i Sipsiwn a Theithwyr 

Cyf  HN8-1 

Lleoliad y Safle Magazine Lane, Ewlo (estyniad) 

Ardal (ha) Parhaol 

Dim Anheddau 6-8 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae rhywfaint o goed 
o amgylch ffin y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
ymgorffori cynllun SG. 
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Dyraniad Sipsiwn a Theithwyr 

Cyf  HN8-2 

Lleoliad y Safle Gwern Lane, Cae Estyn, Yr Hob (estyniad) 

Ardal (ha) Parhaol 

Dim Anheddau 6-8 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
ymgorffori cynllun SG. 
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Dyraniad Sipsiwn a Theithwyr 

Cyf  HN8-3 

Lleoliad y Safle Riverside, Pentre (estyniad) 

Ardal (ha) Parhaol 

Dim Anheddau 10 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae Afon Dyfrdwy yn 
rhedeg ar hyd y safle arfaethedig, sy’n 
SoDdGA, ac mae ardal o goed i’r Gogledd o’r 
safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
gynnwys cynllun SG sy’n hyrwyddo 
cysylltiadau gyda SG presennol o amgylch y 
safle. 
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Dyraniad Sipsiwn a Theithwyr 

Cyf  HN8-4 

Lleoliad y Safle Ystâd Ddiwydiannol Castle Park 

Ardal (ha) Dros Dro 

Dim Anheddau 6 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae’r safle wedi’i 
amgylchynu gan ardal o goetir sydd wedi’i 
ddosbarthu gan Cofnod fel safle nad yw’n 
destun diogelwch statudol.  Ger y safle hwn 
mae safle gwarchodedig statudol.  Mae’r 
ardaloedd chwaraeon a hamdden cyfagos yn 
cynnwys man gwyrdd Castell y Fflint, Pafiliwn 
Jade Jones a chae chwarae Swinchiard 
Brook.  Mae rhandiroedd ar gael hefyd yn 
Swinchiard Brook a Stryd Henry Taylor. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
gynnwys cyfleoedd i gysylltu gyda’r ardal 
goetir amgylchynol. 
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Mae tir wedi’i ddyrannu yn y lleoliadau canlynol at ddibenion cyflogaeth. 

Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  1 

Lleoliad y Safle Parc Aerofod Caer, Brychdwn 

Ardal (ha) 5.72 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae gan y dyraniad 
cyfagos o dan gyfeirnod 2 rai nodweddion SG 
ar y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
ymgorffori cynllun SG sy’n hyrwyddo 
cysylltiadau â’r SG presennol. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  2 

Lleoliad y Safle Manor Lane/Estyniad Parc Penarlâg, 
Brychdwn 

Ardal (ha) 18.20 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod Nant Brychdwn 
yn llifo drwy ran o’r safle.  Mae ardal o goed ar 
hyd y ddyfrffordd hon.  Tuag at ffin Orllewinol 
y safle mae ardal goetir sy’n ffurfio rhan o 
Ystâd Penarlâg. 

Dylai’r cynllun ar gyfer y safle hwn ymgorffori 
cysylltiadau gyda’r ardaloedd coetir cyfagos. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  3 

Lleoliad y Safle Drury New Road, Bwcle 

Ardal (ha) 1.40 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod rhai ardaloedd 
coediog ar y safle.  Mae’r safle wedi’i 
amgylchynu’n rhannol hefyd gan goed.  Mae 
SoDdGA tuag at Ffin Ogleddol y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
darparu cyfleoedd ar gyfer cysylltiadau rhwng 
y SoDdGA a chadw’r coed presennol lle 
bynnag y bo’n bosibl. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  4 

Lleoliad y Safle Parc Busnes Greenfield, Cam II 

Ardal (ha) 1.20 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod rhan o’r safle 
wedi’i orchuddio gan goed.  Mae’r safle yn 
agos hefyd at Afon Dyfrdwy sy’n SoDdGA. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle geisio cadw’r 
SG presennol ar y safle lle y bo’n bosibl, 
hyrwyddo cysylltiadau rhwng y SG presennol 
a’r SG newydd. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  5 

Lleoliad y Safle Parc Busnes Greenfield, Cam III 

Ardal (ha) 4.40 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod ardal goetir fawr 
ar un rhan o’r safle.  Ar ochr arall y safle ceir 
nifer o ardaloedd coediog.  I’r Gogledd-
ddwyrain o’r safle mae Afon Dyfrdwy, sy’n 
SoDdGA. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle geisio cadw’r 
SG presennol ar y safle lle y bo’n bosibl, 
hyrwyddo cysylltiadau rhwng y SG presennol 
a’r SG newydd. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  6 

Lleoliad y Safle Ystâd Ddiwydiannol Broncoed Yr Wyddgrug 

Ardal (ha) 0.70 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae ardal goediog ger 
y safle. 

Dylai’r cynllun SG ar y datblygiad hwn 
gynnwys cysylltiadau gyda’r coed presennol 
ger y safle. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  7 

Lleoliad y Safle Parc Busnes Yr Wyddgrug 

Ardal (ha) 3.90 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae mapiau Cofnod yn dangos dau safle 
sydd wedi’u gorchuddio’n rhannol gan goetir.  
I’r Gogledd o’r safle mae ardal o ofod gwyllt 
nad yw wedi’i ddiogelu’n statudol. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
cadw cymaint o’r SG presennol â phosibl, ac 
ymgorffori cysylltiadau SG newydd gyda’r 
rhwydwaith presennol. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  8 

Lleoliad y Safle Ger Dociau Mostyn  

Ardal (ha) 3.00 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae’r mapiau Cofnod yn dangos bod y safle 
wedi’i orchuddio gan goetir.  Mae Afon 
Dyfrdwy i’r Gogledd o’r safle, sy’n SoDdGA 
dynodedig. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
cadw cymaint o’r SG presennol â phosibl, ac 
ymgorffori cysylltiadau SG newydd gyda’r 
rhwydwaith presennol. 
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Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  9 

Lleoliad y Safle Chester Road East, Y Fferi Isaf 

Ardal (ha) 3.15 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae yna rai coed ar 
hyd ffin y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle gynnwys 
cynllun SG sy’n cadw’r coed presennol lle y 
bo’n bosibl. 
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Employment Allocation 

Cyf  10 

Lleoliad y Safle Ystâd Ddiwydiannol Antelope. Rhyd-y-mwyn 

Ardal (ha) 1.10 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae ardal goetir tuag 
at ffin Ddwyreiniol y safleoedd.  Mae 
Gwarchodfa Natur Rhyd-y-mwyn hefyd ger ffin 
Orllewinol y safle Dwyreiniol. 

Dylai’r cynllun SG ar y datblygiad hwn 
ymgorffori cysylltiadau gyda’r coetir 
amgylchynol a’r Warchodfa Natur, gan 
ddarparu cyfle i rywogaethau symud rhwng y 
ddwy ardal. 
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Employment Allocation 

Cyf  11 

Lleoliad y Safle River Lane, Saltney 

Ardal (ha) 1.10 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Nid oes unrhyw SG presennol wedi’i gofnodi 
ar y safle gan Cofnod.  Mae’r Afon Dyfrdwy i’r 
Gogledd o’r safle, sy’n SoDdGA dynodedig. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
gynnwys cynllun SG sy’n hyrwyddo 
cysylltiadau gyda’r SoDdGA cyfagos. 

 

 

 

 

 

 



Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint 2015- 2030 
Papur Cefndir 2: Asesiad Seilwaith Gwyrdd – Medi 2019 

 

Page | 50  
 

Dyraniad Cyflogaeth 

Cyf  12 

Lleoliad y Safle Rowley's Drive, Shotton 

Ardal (ha) 0.70 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod y safle wedi’i 
gorchuddio gan ardal o goed.  Mae coed 
hefyd tua ffin Ogleddol y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
cadw’r SG presennol ar y safle pan fo’n 
bosibl, gan hyrwyddo cysylltiadau rhwng y SG 
presennol a’r SG newydd. 
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Mae tir wedi’i ddyrannu’n benodol ar gyfer ffermydd solar yn Crumps Yard, Cei Connah 
a Castle Park, Y Fflint, fel y’u dangosir ar y map cynigion. 

Dyraniad Fferm Solar 

Cyf 1 

Lleoliad y Safle Crumps Yard, Cei Connah  

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae mapiau’r Cofnod yn dangos bod ardal 
goediog fawr yn gorchuddio rhan o’r safle.  
Ger y safle mae cae pêl-droed Nomads Cei 
Connah.  Mae Afon Dyfrdwy i’r Gogledd o’r 
safle, sy’n SoDdGA dynodedig. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn geisio 
cadw’r coed presennol lle bynnag y bo’n 
bosibl, ac ymgorffori’r rhain yn y cynllun SG 
arfaethedig ar y safle. 
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Dyraniad Fferm Solar 

Cyf 2 

Lleoliad y Safle Castle Park, Y Fflint 

Seilwaith Gwyrdd Presennol Argymhelliad  

Mae Cofnod yn dangos bod y safle wedi’i 
amgylchynu gan SoDdGA dynodedig, ac mae 
hefyd yn ffinio â Chors y Fflint, sy’n safle nad 
yw’n destun diogelwch statudol.  Mae rhai 
ardaloedd coediog yn ac o amgylch y safle. 

Dylai’r gwaith o ddatblygu’r safle hwn 
ymgorffori’r cysylltiadau rhwng y SG 
amgylchynol i hyrwyddo symudiad 
rhywogaethau rhwng gwahanol gynefinoedd. 
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20. Monitro 

20.1 Mae’r asesiad hwn wedi pwysleisio’r cyfoeth o SG sydd eisoes yn bodoli ar draws 
Sir y Fflint.  Mae hefyd wedi dangos bod gwaith i ddiogelu a gwella SG wedi’i 
sefydlu drwy’r cynlluniau a’r strategaethau SG lleol amrywiol sydd eisoes ar waith.  
Bydd y CDLl yn cynnwys polisïau cynllunio a fydd yn ceisio diogelu SG presennol 
ac annog ehangiad y rhwydwaith sefydledig hwn drwy ddatblygiadau newydd.  Bydd 
y polisïau hyn yn cael eu monitro a’u hadrodd dryw’r adrodd monitro blynyddol ar 
gyfer y CDLl.  Bydd hyn yn cynnwys profi’r polisïau i weld sut maent yn gweithio’n 
ymarferol, os canfyddir nad yw’r polisïau yn diogelu a gwella’r SG yn ôl y bwriad, 
yna bydd angen eu hadolygu. 

20.2 Mae’r mapiau a grëwyd gan Cofnod ar gyfer yr ASG hwn yn darparu’r data 
gwaelodlin o SG ar draws Sir y Fflint, bydd unrhyw fapio o’r asedau gwyrdd hyn yn 
y dyfodol yn cael ei fonitro’n agos i sicrhau bod y SG wedi’i ddiogelu a’i gynyddu yn 
ôl y bwriad.  Mae Atodiad un yn dangos dyfyniad o adran fonitro’r CDLl ar gyfer 
polisi EN2 Seilwaith Gwyrdd. 

21. Casgliad 

21.1 Mae hyrwyddo cynaliadwyedd a gwella ein hamgylchedd naturiol yn flaenoriaeth 
allweddol o fewn CDLl Sir y Fflint.  Rhan sylfaenol o hyn yw cynllunio SG o 
ansawdd uchel drwy’r broses ddatblygu.  Cydnabyddir yn eang bod SG yn denu 
buddsoddiad a hybu economi ardal, ac mae’n cael ei ystyried hefyd fel elfen 
hollbwysig ar gyfer adfywio llwyddiannus.  Yn unol ag argymhellion cynlluniau 
cenedlaethol a lleol perthnasol a nodir yn y papur cefndir hwn, bydd y polisïau o 
fewn y CDLl yn ceisio hyrwyddo dulliau o wella SG presennol a datblygu 
cysylltiadau newydd â SG lle bynnag y bo’n bosibl. 

21.2 Cafodd y safleoedd sydd wedi’u dyrannu yn y cynllun eu hasesu yn erbyn mapiau 
Cofnod i nodi cysylltiadau posibl â SG a chyfleoedd i wella drwy’r broses ddatblygu. 
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Atodiad 1. Monitro’r CDLl 

Amca
n y 
CDLl 

Polisi 
Strate
gol 

Polisïau 
i’w 
Monitro  

Dangosydd Monitro  Targed Trothwy Cyfiawnhad dros 
y Targed a’r 
Trothwy 

Gweithredu Ffynhonnel
l y Data 

Cam 
Gweithredu 

SO17 STR13 EN2 MI35 
Seilwaith Gwyrdd 

Dim targed Dim trothwy Sicrhau bod 
datblygiad newydd 
yn diogelu, yn 
gwella neu’n creu 
seilwaith gwyrdd 

Adran Gynllunio 
Cyngor Sir y Fflint 

Cofrestr 
Cynllunio 
Diweddaria
d Asesu’r 
Seilwaith 
Gwyrdd 

Parhau i 
fonitro 
Mae angen 
ymchwiliad / 
adolygiad 
pellach 



Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Sir y Fflint (2015- 2030) 
Papur Cefndir 2: Asesiad Seilwaith Gwyrdd 

 
Atodiad 2. Mannau Gwyrdd 

EN2.1 Yr Hen Reilffordd Afonwen EN2.88 I’r dwyrain o Allt 
Gronant  

Gronant 

EN2.2 Tir Comin o fewn Ffin yr 
Anheddiad  

Alltami EN2.89 Tir yn rhan 
ddwyreiniol y pentref 

Gronant 

EN2.3 Llys Maesteg Bagillt EN2.90 Tir wrth ymyl Eglwys 
Santes Fair  

Gwaunysgor 

EN2.4 Ffordd Victoria  Bagillt EN2.91 Lôn Cae Rhug  Gwernaffield 
EN2.5 Wrth ymyl Eglwys y Santes 

Fair 
Bagillt EN2.92 Gyferbyn â’r Miners 

Arms 
Gwernaffield 

EN2.6 Tir rhwng Wern Ucha a 
Bryn Dyrys 

Bagillt EN2.93 Canol y Pentref Helygain 

EN2.7 Wrth ymyl Ysgol Bryn 
Merllyn  

Bagillt EN2.94 Overlea Drive Penarlâg  

EN2.8 Clustogfa tirlun Parc 
Brychdwn 

Bretton (Parc 
Manwerthu 
Brychdwn) 

EN2.95 Truemans Hill / 
Motte 

Penarlâg 

EN2.9 Maes y Pentref yng 
nghyffordd Bretton 
Road/Bretton Lane  

Bretton EN2.96 The Chase Kinnerton 
Uchaf 

EN2.10 Brookes Avenue Brychdwn EN2.97 Cae Pêl-droed Main 
Road  

Kinnerton 
Uchaf 

EN2.11 Ffordd Landsdown  Brychdwn EN2.98 Pen uchaf Dyffryn 
Greenfield  

Treffynnon 

EN2.12 Ardaloedd o amgylch 
tanffordd Ffordd Neuadd 
Brychdwn 

Brychdwn EN2.99 Ffordd Pen y Maes  Treffynnon 

EN2.13 Ffordd Cledwen Brychdwn EN2.100 Fron Park Treffynnon 
EN2.14 Wrth ymyl Eglwys y Santes 

Fair 
Brynffordd EN2.101 I’r gogledd o The 

Beeches 
Treffynnon 

EN2.15 Tir Comin o fewn Ffin yr 
Anheddiad 

Bwcle EN2.102 Pistyll Treffynnon 

EN2.16 Parc Etna  Bwcle EN2.103 Tir rhwng 
Queensway a Kiln 
Lane 

HCAC 

EN2.17 Mount Pool Bwcle EN2.104 Maes Hamdden, 
Hawarden Road 

HCAC 

EN2.18 I’r Gorllewin o Barc Elfed Bwcle EN2.105 Stryd Fawr HCAC 
EN2.19 I’r Gorllewin o Elfed Drive Bwcle EN2.106 Crossways HCAC 
EN2.20 Mill Lane Bevlr EN2.107 Sycamore Drive Coed-Llai 
EN2.21 The Flash Bwcle EN2.108 Maes y Meillion Coed-Llai 
EN2.22 I’r dwyrain o The Brackens Bwcle EN2.109 Llys Ann Coed-Llai 
EN2.23 Princess Avenue Bwcle EN2.110 Wrth ymyl Ffordd 

Siarl 
Coed-Llai 

EN2.24 West View Bwcle EN2.111 Wrth ymyl Capel y 
Berthan 

Licswm 

EN2.25 Laurel Drive Bwcle EN2.112 Mancot Way Mancot 
EN2.26 Clwb Criced Lane End  Bwcle EN2.113 Hawarden Way Mancot 
EN2.27 Chester Road Bwcle EN2.114 Leeches Close Mancot 
EN2.28 Meadow View, Little 

Mountain 
Bwcle EN2.115 Leaches Lane Mancot 

EN2.29 Taith Coedwig (1) Bwcle EN2.116 I’r dwyrain o Synthite Yr Wyddgrug 
EN2.30 Taith Coedwig (2) Bwcle EN2.117 Maes y Dre Yr Wyddgrug 
EN2.31 Wrth ymyl Eglwys y Santes 

Fair 
Caerwys EN2.118 Yr hen Linell 

Reilffordd 
Yr Wyddgrug 

EN2.32 Wrth ymyl Fferm Celyn  Carmel EN2.119 I’r dwyrain o Park 
Avenue 

Yr Wyddgrug 

EN2.33 Ffordd Carmel  Carmel EN2.120 Bailey Hill Yr Wyddgrug 
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EN2.34 Tan y Coed Carmel EN2.121 Alyn Meadow Yr Wyddgrug 
EN2.35 Yr ardal o amgylch Byr 

Brook 
Coed Talon a 
Pontybodkin 

EN2.122 Parc Alun oddi ar 
Stryd y Brenin 

Yr Wyddgrug 

EN2.36 I’r gogledd o Stryd yr 
Eglwys  

Cei Connah EN2.123 Neuadd y Sir Yr Wyddgrug 

EN2.37 Tir y tu ôl i Fynwent Ffordd 
Bryn  

Cei Connah  EN2.124 Wrth ymyl Maes 
Bodlonfa 

Yr Wyddgrug 

EN2.38 Central Park Cei Connah EN2.125 Parc Victoria  Yr Wyddgrug 
EN2.39 Tir y tu ôl i Ffordd 

Llanarth/Maengwyn 
Avenue 

Cei Connah  EN2.126 I’r gogledd o Gas 
Lane 

Yr Wyddgrug 

EN2.40 Tir yn Barmouth Close Cei Connah  EN2.127 Gas Lane Yr Wyddgrug 
EN2.41 Hen Domen Princes Cei Connah EN2.128 Ffordd Dolgoed Yr Wyddgrug 
EN2.42 Llys Granby  Cei Connah EN2.129 I’r gorllewin o Ffordd 

Dolgoed 
Yr Wyddgrug 

EN2.43 Wrth ymyl Coedwig 
Broadoak  

Cei Connah  EN2.130 Bryn Coch Uchaf  Yr Wyddgrug 

EN2.44 I’r gorllewin o Wepre Drive 
a Ffordd Richmond  

Cei Connah EN2.131 Maes Gwern Yr Wyddgrug 

EN2.45 Rhandiroedd Stryd Henry 
Taylor 

Cei Connah  EN2.132 Tir rhwng Llys y Foel 
ac Ystâd 
Ddiwydiannol 
Bromfield  

Yr Wyddgrug 

EN2.46 Ffordd Cae Llwyn Cei Connah EN2.133 Ffordd Ysgubor Mostyn 
EN2.47 Llwyni Drive Cei Connah EN2.134 Y Gerddi, Maes 

Pennant 
Mostyn 

EN2.48 Tir wrth ymyl Ffordd 
Daulwyn  

Drury a 
Burntwood 

EN2.135 I’r Gogledd o Bryn 
Road, Bryn-y-Baal 

Mynydd Isa 

EN2.49 Tir rhwng Ffordd 
Burntwood a Meadow 
Avenue 

Drury a 
Burntwood 

EN2.136 Wrth ymyl Bryn 
Road, Bryn-y-Baal 

Mynydd Isa 

EN2.50 Carlines Avenue Ewlo EN2.137 Parc Heol Fammau  Mynydd Isa 
EN2.51 Pwll Chester Road  Ewlo EN2.138 Moelwyn  Close Mynydd Isa 
EN2.52 Gwely trac yr hen reilffordd Ewlo EN2.139 I’r de o Foel Gron Mynydd Isa 
EN2.53 Hafn rheilffordd segur i’r 

gogledd o Chester Road 
Ewlo EN2.140 Ysgol Wat’s Dyke  Mynydd Isa 

EN2.54 Tir parc rhwng parc 
busnes a thai 

Ewlo EN2.141 Vale Drive Mynydd Isa 

EN2.55 Maes y Pentref, St. David's 
Park 

Ewlo EN2.142 Chamber’s Lane ac 
Alyndale Avenue 

Mynydd Isa 

EN2.56 Safle i’r dwyrain o Ffordd 
Level (gyferbyn â Maes y 
Pentref) 

Ewlo EN2.143 Tir wrth ymyl yr 
A494 

New Brighton 

EN2.57 Tir i’r gorllewin o Ffordd 
Level  

Ewlo EN2.144 Rhandiroedd Parc 
St. Peter 

Llaneurgain 

EN2.58 I’r dwyrain o Ffordd Level  Ewlo EN2.145 Ffordd Glyndŵr Llaneurgain 
EN2.59 I’r de o Bronte Grove Ewlo EN2.146 Ffordd Gwynedd Llaneurgain 
EN2.60 I’r gorllewin o Longfellow 

Avenue 
Ewlo EN2.147 I’r De o’r Ficerdy Llaneurgain 

EN2.61 Maple Crescent Ewlo EN2.148 Llys y Wennol Pentre 
Catheral 

EN2.62 Windsor Drive Y Fflint EN2.149 Y Ganolfan 
Gymunedol 

Pentre 
Helygain 

EN2.63 Man Gwyrdd Old London 
Road  

Y Fflint EN2.150 Lon y Fron Pentre 
Helygain  

EN2.64 Swinchiard Brook Y Fflint EN2.151 Green Park Penyffordd a 
Penymynydd 

EN2.65 Stryd y Capel Y Fflint EN2.152 Rhos-y-brwyner Penyffordd a 
Penymynydd 
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EN2.66 Rhandiroedd Allt Goch  Y Fflint EN2.153 Melwood Close Penyffordd a 
Penymynydd 

EN2.67 Knights Green Y Fflint EN2.154 Wrth ymyl Capel 
Ebeneser  

Rhes-y-cae 

EN2.68 Oddi ar Stryd Henry Taylor  Y Fflint EN2.155 I’r De o’r Hen 
Ysgoldy 

Rhes-y-cae 

EN2.69 Rhandiroedd Stryd Henry 
Taylor  

Y Fflint EN2.156 I’r Dwyrain o Ffordd 
yr Wyddgrug 

Rhosesmor 

EN2.70 Gyferbyn ag Ysgol Chester 
Road  

Y Fflint EN2.157 I’r Gogledd o Eglwys 
Sant Ioan 

Rhyd-y-mwyn 

EN2.71 Rhandiroedd Maes Afon  Y Fflint EN2.158 Chester Road a’r 
sianel ddraenio 

Saltney 

EN2.72 Allt Pen Goch  Y Fflint EN2.159 Balderton Brook Saltney 
EN2.73 Maes Hamdden Pentre  Y Fflint EN2.160 Ffordd Tegid  Saltney 
EN2.74 Lôn Croes Atti  Y Fflint EN2.161 Garden Village, oddi 

ar y Stryd Fawr  
Saltney 

EN2.75 Tudor Avenue Y Fflint EN2.162 Park Avenue Saltney 
EN2.76 Maes y Pentref  Mynydd Y 

Fflint 
EN2.163 Factory Road Sandycroft 

EN2.77 Lôn yr Ysgol / Y Waun Mynydd Y 
Fflint 

EN2.164 Crofters Park Sandycroft 

EN2.78 Oddi ar Ffordd Kingsley  Garden City EN2.165 Stryd Alexander  Shotton ac 
Aston 

EN2.79 Rhandiroedd Bridge View  Garden City EN2.166 Shotton Lane Shotton ac 
Aston 

EN2.80 Wrth ymyl y Ficerdy  Gorsedd EN2.167 North Street Shotton ac 
Aston 

EN2.81 Cyffordd oddi ar A548 
Ffordd Mostyn a’r B5121 

Maes-Glas EN2.168 Central Drive Shotton ac 
Aston 

EN2.82 Ffordd Park Hall  Maes-Glas EN2.169 I’r Gogledd o’r 
Vownog 

Sychdyn 

EN2.83 Cyffordd Tan-y-Felin a’r 
B5121 

Maes-Glas EN2.170 I’r De o’r Vownog Sychdyn 

EN2.84 Cairnton Crescent Maes-Glas EN2.171 Bryn Hyfryd Sychdyn 
EN2.85 Cefn Ffordd Rayon a 

Clwyd Avenue 
Maes-Glas EN2.172 Stryd y Frenhines Treuddyn 

EN2.86 Ffordd Bagillt  Maes-Glas EN2.173 Gyferbyn â Fox Inn Ysceifiog 
EN2.87 Stryd Bethesda  Gronant    

 

 




	GreenInfrastructure_Cover_Cym
	Green infrastructure Assessment - WELSH Version
	Back cover



