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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 
  

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r gwaith sydd wedi’i gwblhau hyd yma ar Gynllun 
Datblygu Lleol Newydd Sir Ddinbych ac yn cyflwyno'r argymhellion gan Grŵp Cynllunio 
Strategol y Cyngor mewn perthynas â’r Strategaeth Ddrafft a Ffefrir ar gyfer y CDLl.  
Bydd y CDLl Newydd yn darparu polisïau cynllunio cyfredol a dyraniadau safle i’w 
datblygu er mwyn mynd i'r afael â materion ac anghenion y Sir ar gyfer y cyfnod 2018 
- 2033.  

1.2 Mae CDLl cyfredol yn rhan allweddol o’r system sy'n dilyn y cynllun, ac yn unol â 
deddfwriaeth genedlaethol, mae’n rhaid i Awdurdodau Cynllunio Lleol ddechrau 
adolygu eu Cynlluniau Datblygu Lleol o fewn pedair blynedd i fabwysiadu'r cynllun. Yn 
ogystal â hynny, bydd y CDLl presennol yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2021, ac mae’n 
rhaid cael Cynllun Newydd ar waith erbyn hynny.  

1.3  Mae Cytundeb Cyflawni CDLl Newydd Sir Ddinbych yn amlinellu’r amserlen ar gyfer 
cynhyrchu’r CDLl Newydd, cytunodd y Cyngor ar y cytundeb hwn ar 15 Mai 2018, a 
chytunodd Llywodraeth Cymru arno yn dilyn hynny. Mae Atodiad 1 yn amlinellu'r 
camau allweddol yn yr amserlen a gymeradwywyd gan y Cyngor.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 
  
2.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw cyflwyno argymhellion y Grŵp Cynllunio Strategol mewn 

perthynas â Strategaeth Ddrafft a Ffefrir y CDLl Newydd (sydd ynghlwm fel Atodiad 2) 
i’r Cyngor. Y cam nesaf fydd cyflwyno’r Strategaeth Ddrafft a Ffefrir i’r Cyngor er mwyn 
ceisio eu cymeradwyaeth i gynnal ymgynghoriad ar y ddogfen.  Mae’r Strategaeth a 
Ffefrir ar ffurf drafft ar hyn o bryd ac os cytunir arni gan y Cyngor, bydd yn destun 
ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos.  

 
3. Beth yw’r Argymhellion? 

  
3.1 Bod y Cabinet yn nodi argymhellion y Grŵp Cynllunio Strategol i’r Cabinet a’r Cyngor 

mewn perthynas â Strategaeth Ddrafft a Ffefrir y CDLl Newydd.  
 a) Lefelau Twf Arfaethedig drafft:  

68 hectar o dir cyflogaeth er mwyn darparu ar gyfer gofyniad tir a ragwelir o 47.6 
hectar.  



         Tir ar gyfer 3,775 o gartrefi newydd er mwyn bodloni'r gofyniad tai o 3,275.  
b) Dull Gofodol Arfaethedig drafft:  

Yn seiliedig ar Opsiwn 3 – canolbwyntio ar ddatblygu Safle Strategol Bodelwyddan 
ac aneddiadau sydd â gwasanaethau:  y tair haen uchaf yn yr hierarchaeth 
aneddiadau (prif ganolfannau, canolfannau lleol a phentrefi) gyda thwf mwy 
cyfyngedig mewn aneddiadau nad ydynt â gwasanaethau (safleoedd mewnlenwi 
a safleoedd bychain o fewn ffiniau datblygu), gan ganolbwyntio’n bennaf ar fodloni 
anghenion lleol.  

 c) Argymell y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir (Atodiad 2) yn ei chyfanrwydd i'r Cabinet 
a'r Cyngor.  

3.2 Bod y Cabinet yn cadarnhau eu bod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith 
ar Les (Atodiad 3) fel rhan o’u hystyriaethau. 
 

4. Manylion yr adroddiad 
 

Grŵp Cynllunio Strategol 

4.1 Sefydlwyd y Grŵp ym mis Mehefin 2018 gyda’r pwrpas o arwain darpariaethau’r CDLl 
Newydd drwy ddarparu mewnbwn a Chyfeiriad Corfforaethol i gefnogi ei ddatblygiad. 
Mae Cylch Gorchwyl y Grŵp yn nodi bod gan y Grŵp rôl anweithredol, ond maent yn 
adrodd yn ôl ac yn gwneud argymhellion i’r Pwyllgor Cynllunio, y Cabinet a/neu'r 
Cyngor fel sy'n briodol. Cadeirir y Grŵp gan yr Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb dros 
y CDLl, y Cyng. Brian Jones, ac mae’r aelodau’n cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor 
Cynllunio ac un cynrychiolydd o bob Grŵp Ardal Aelodau. Disgwylir i Aelodau adrodd 
yn ôl i’w grwpiau gwleidyddol a’u Grwpiau Ardal, gan basio unrhyw gyfraniadau o’r 
grwpiau hynny ymlaen i'r GCS.  

Datblygu’r Strategaeth Ddrafft a Ffefrir 

4.2 Mae gwaith manwl wedi’i gwblhau er mwyn datblygu amrywiaeth o ‘opsiynau twf' ac 
'opsiynau gofodol', gyda'r dewis terfynol yn ffurfio ‘Strategaeth Ddrafft a Ffefrir’ y CDLl.  
Mae’r Dewis a Ffefrir yn amlinellu'r cyd-destun ar gyfer nodi faint o dir datblygu sydd 
ei hangen ar gyfer tai a chyflogaeth ac ym mhla lefydd y dylid lleoli'r datblygiadau.  

 
4.3 Mae’r opsiynau twf yn ystyried faint o ddatblygiad sydd ei angen ar draws y sir gyfan 

yn ystod oes y CDLl.  Mae chwe opsiwn twf wedi’u datblygu a’u profi gan gymryd i 
ystyriaeth y rhagolygon poblogaeth, tueddiadau mewnfudo a thwf cyflogaeth.  

  
4.4 Mae’r dewisiadau gofodol yn ystyried pa lefydd y dylid lleoli datblygiadau newydd.  

Datblygwyd tri opsiwn, gan gymryd i ystyriaeth maint a swyddogaeth bresennol 
setliadau’r sir, yn ogystal â mynediad at gyfleusterau a chysylltiadau cludiant: 
Cyflwynwyd opsiwn ychwanegol yng Ngweithdy'r Aelodau. Mae manylion pellach 
ynglŷn â’r opsiynau a ystyriwyd wedi’u hamlinellu yn nogfen y Strategaeth Ddrafft a 
Ffefrir (Atodiad 2).  

 
4.5 Fel rhan o’r gwaith o archwilio opsiynau twf eraill, rydym wedi ymgysylltu â rhai budd-

ddeiliaid. Cynhaliwyd cyfarfod briffio/ gweithdy i’r Cyngor ar 25 Ionawr i sicrhau bod yr 
holl Aelodau’n cael eu briffio ar y broses ac i roi cyfle iddynt drafod yr opsiynau ar gyfer 
twf, o ran maint a lleoliad. Roedd hyn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y safleoedd 
posibl a gyflwynwyd. Nid oes gofyniad i ymgymryd ag ymgynghoriad cyhoeddus llawn 
ar y cam hwn, ond cynhaliwyd tri digwyddiad galw heibio anffurfiol ar gyfer Cynghorwyr 



ar Gynghorau Sir, Dinas, Tref a Chymunedau (ar yr wythnos yn dechrau 4 Chwefror) 
yn Ninbych, Rhuthun a Rhuddlan.   

4.6 Mae’r Grŵp Cynllunio Strategol wedi ystyried yr opsiynau arfaethedig ynghyd ag 
adborth o’r ymgysylltiad â budd-ddeiliaid. Mae’r Grŵp wedi ystyried a rhoi sylw i 
wybodaeth gyd-destunol perthnasol eraill, yn arbennig blaenoriaethau corfforaethol y 
Cyngor, Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol a Strategaeth Uchelgais 
Economaidd Gogledd Cymru.  Mae Strategaeth Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru, sydd wedi’i chymeradwyo gan bob un o’r 6 Awdurdod Lleol yng Ngogledd 
Cymru, yn pwysleisio’r angen am ‘safleoedd datblygu sy’n ymateb i’r farchnad, yn cael 
eu gwasanaethu’n dda, ar gael yn rhwydd ac yn bodloni anghenion clystyrau a 
sectorau economaidd presennol ac i’r dyfodol, yn arbennig ar Goridor yr A55.’    

 
4.7 Cytunodd y mwyafrif o aelodau'r Grŵp Cynllunio Strategol yn eu cyfarfod ar 5 Ebrill y 

dylid argymell y lefelau twf a ffefrir, y dull gofodol arfaethedig a’r ddogfen Strategaeth 
Ddrafft a Ffefrir derfynol (sydd ynghlwm fel Atodiad 2) i’r Cabinet a’r Cyngor.  Roedd y 
Cadeirydd a'r cynrychiolydd o Grŵp Ardal Aelodau Elwy yn cefnogi’r ffigwr cynnydd 
tai, ond nid oeddent yn cefnogi’r ffigyrau tir cyflogaeth, ac o ganlyniad, nid oeddent yn 
cefnogi’r dull gofodol arfaethedig.  

 
4.8 Yn gryno, mae Strategaeth Ddrafft a Ffefrir y CDLl yn amlinellu'r canlynol: 

Lefelau Twf Arfaethedig drafft:  

 68 hectar o dir cyflogaeth er mwyn darparu ar gyfer gofyniad tir a ragwelir o 47.6 
hectar.  

 Tir ar gyfer 3,775 o gartrefi newydd er mwyn bodloni'r gofyniad tai o 3,275.  

Dull Gofodol Arfaethedig drafft:  

 Canolbwyntio ar ddatblygu Safle Strategol Bodelwyddan ac aneddiadau sydd â 
gwasanaethau:  y tair haen uchaf yn yr hierarchaeth aneddiadau (prif ganolfannau, 
canolfannau lleol a phentrefi) gyda thwf mwy cyfyngedig mewn aneddiadau nad 
ydynt â gwasanaethau (safleoedd mewnlenwi a safleoedd bychain o fewn ffiniau 
datblygu), gan ganolbwyntio’n bennaf ar fodloni anghenion lleol.  

 Camau Nesaf  

4.9 Y cam allweddol nesaf ym mhroses y CDLl yw cyhoeddi ac ymgynghori ar y 
Strategaeth Ddrafft a Ffefrir. Dyma gam ymgynghori statudol cyntaf y broses i baratoi’r 
CDLl a bydd yn amlinellu ymagwedd gyffredinol y Cyngor tuag at faint a lleoliad twf. 
Yn dilyn ymgynghoriad a diwygiadau dilynol, bydd yn darparu’r fframwaith strategol ar 
gyfer polisïau, cynigion a dyraniadau defnyddio tir manylach, a fydd wedyn yn cael eu 
cynnwys yn y CDLl i’w archwilio gan y cyhoedd. Y bwriad yw cyflwyno adroddiad i’r 
Cyngor ar 14 Mai 2019 yn ceisio cymeradwyaeth i gynnal ymgynghoriad ar y 
Strategaeth Ddrafft a Ffefrir.  

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 
  Bydd datblygu CDLl Newydd yn cyfrannu at bob un o’r Blaenoriaethau Corfforaethol: 

Tai; Clymu Cymunedau; Cymunedau Gwydn, yr Amgylchedd a Phobl Ifanc.  
 

6. Faint fydd yn ei gostio a sut fydd yn effeithio ar wasanaethau eraill? 



 Bydd costau cynhyrchu CDLl newydd yn parhau i gael ei asesu'n fanwl dros y misoedd 
nesaf. Mae'r gyllideb ar gyfer yr adolygiad wedi ei chronni'n flynyddol ac ar gael ar 
gyfer y gwaith hwn.  
 

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? Gellir lawrlwytho 
adroddiad yr Asesiad o Effaith ar Lesiant o’r wefan a dylid ei gynnwys fel 
atodiad i'r adroddiad. 

 Bydd yr Asesiad Parhaus o'r Effaith ar Les yn hysbysu datblygiad y CDLl newydd, 
ynghyd â'r Arfarniad o Gynaliadwyedd. Mae Asesiad o Effaith ar Les wedi'i gynnal ar 
gynnwys y Strategaeth Ddrafft a Ffefrir ac mae'r casgliadau'n eithaf niwtral neu 
gadarnhaol. Bydd nifer o’r camau lliniaru a nodwyd yn cael eu cynnwys ar gam 
archwiliad y cyhoedd pan fydd polisïau manwl yn cael eu datblygu a fydd yn cyflwyno 
bod yr effaith negyddol yn gallu cael ei liniaru.  

 
8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? Bydd y CDLl 

newydd yn destun ymgysylltiad ac ymgynghoriad â’r cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill.  

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 
Bydd costau cynhyrchu CDLl newydd yn cael ei asesu'n fanwl dros y misoedd nesaf. 
Mae cronfa benodol wedi ei sefydlu at y diben hwn, ac mae'r gwasanaeth Cynllunio a 
Gwarchod y Cyhoedd yn gwneud cyfraniad blynyddol o £20,000 tuag ati. Mae’r Gronfa 
hon wedi’i sefydlu’n benodol i helpu i dalu’r costau sy’n gysylltiedig ag unrhyw 
adolygiad a CDLl newydd.   

10. Pa risgiau sydd yna ac oes yna unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 
  Mae Cytundeb Cyflawni’r CDLl Newydd sydd wedi’i gymeradwyo yn cynnwys asesiad 

risg manwl ar gyfer datblygu’r CDLl Newydd. I grynhoi, mae'r prif risgiau a nodwyd yn 
cynnwys adnoddau staff, deddfwriaeth a pholisi cenedlaethol sy'n newid ac oedi yn yr 
amserlen oherwydd niferoedd uchel o ymatebion i'r ymgynghoriad neu ddiffyg 
consensws. Mae'r Cytundeb Cyflawni’r CDLl Newydd yn cynnwys hyblygrwydd i 
ganiatáu ar gyfer oedi annisgwyl a bydd cynllunio prosiect cadarn yn gymorth i leihau'r 
risgiau hyn.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 
 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015. 

http://wellbeing.denbighshire.gov.uk/

