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1.  Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

  

1.1 Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r gwaith a wnaed hyd yma ar Gynllun 

Datblygu Lleol Newydd Sir Ddinbych a chyflwyno’r argymhellion o Grŵp 

Cynllunio Strategol y Cyngor ynghylch y Strategaeth Ddrafft a Fefrir ar gyfer y 

CDLl.  Bydd y CDLl Newydd yn darparu’r polisïau cynllunio diweddaraf a 

dyraniadau safleoedd ar gyfer datblygu er mwyn mynd i’r afael â materion ac 

anghenion y Sir yn ystod y cyfnod 2018 – 2033.  

1.2 Mae CDLl wedi’i ddiweddaru yn rhan hanfodol o system sy'n dilyn y cynllun. 

Bydd y CDLl presennol yn dod i ben ym mis Rhagfyr 2021 ac mae angen i 

Gynllun Newydd fod mewn grym erbyn hynny.  

1.3  Mae Cytundeb Cyflawni CDLl Newydd Sir Ddinbych yn amlinellu'r amserlen ar 

gyfer cynhyrchu'r CDLl Newydd a chymeradwywyd hyn gan y Cyngor ar 15 Mai 

2018, ac wedi hynny gan Lywodraeth Cymru. Mae Atodiad 1 yn amlinellu’r 

cyfnodau allweddol yn yr amserlen a gymeradwywyd gan y Cyngor.  

1.4 Mae’r amserlen yn dynn a’r perygl gydag unrhyw oedi yw y bydd y CDLl 

presennol yn dod i ben cyn i’r CDLl Newydd gael ei fabwysiadu, gan olygu na 

fydd CDLl wedi’i fabwysiadu ar waith, dim cyflenwad tai a dim polisïau lleol. 

Gyda phwysau i ddarparu tai, mae ceisiadau ar gyfer datblygu yn debygol o 



gael eu cyflwyno ar safleoedd heb eu cefnogi gan y Cyngor gyda pherygl 

arwyddocaol y byddai datblygwyr yn llwyddiannus ar apêl.  

2.  Beth yw'r rheswm dros lunio’r adroddiad hwn? 

  

2.1 Pwrpas yr adroddiad hwn yw ystyried adroddiad gan y Rheolwr Cynllunio 

Strategol a Thai (copi ynghlwm) yn cyflwyno argymhellion gan y Grŵp Cynllunio 

Strategol a’r Cabinet ynglŷn â Strategaeth Ddrafft a Ffefrir y CDLl Newydd a 

cheisio cymeradwyaeth i ymgynghori ar y Strategaeth Ddrafft a Ffafrir. Os 

cytunir gan y Cyngor, byddai’r ddogfen yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 8 

wythnos o hyd.  

 

3. Beth yw’r Argymhellion? 

 

3.1 Dylai’r Cyngor gymeradwyo Strategaeth a Ffafrir y CDLl Drafft Newydd (Atodiad 

2) ar gyfer ymgynghori; 

 

3.2 Dylai’r Cyngor awdurdodi’r Pennaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i wneud 

unrhyw newidiadau i eiriad a newidiadau gramadegol i’r Strategaeth a Ffefrir y 

CDLl Drafft a allai godi cyn ymgynghoriad i sicrhau cysondeb gyda sail 

tystiolaeth y CDLl a Pholisi Cynllunio Cymru (10fed Argraffiad Rhagfyr 2018); 

 

3.3 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 diben o arwain ar ddarparu’r 

CDLl Newydd drwy ddarparu Arweiniad Corfforaethol a chyfrannu i gefnogi ei 

ddatblygiad. Mae cylch gorchwyl y Grŵp (ynghlwm fel Atodiad 4) yn nodi fod 

gan y grŵp swyddogaeth anstategol ond bydd yn adrodd yn ôl ac yn gwneud 

argymhellion i’r Pwyllgor Cynllunio, y Cabinet ac/ neu y Cyngor fel y bo’n 

briodol. Cadeirir y Grŵp gan yr Aelod Arweiniol gyda chyfrifoldeb am y CDLl, y 

Cyng. Brian Jones, ac mae’r aelodau’n cynnwys Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio 

ac un cynrychiolydd o bob Grŵp Ardal Aelodau (MAG). Mae Aelodau wedi bod 



yn adrodd yn ôl i’w grwpiau gwleidyddol a MAG ac mae adborth CDLl a’r Grŵp 

bellach yn eitem sefydlog ar raglen pob MAG. 

Datblygu Strategaeth a Ffefrir Ddrafft  

4.2 Mae gwaith manwl wedi ei wneud sydd wedi ei adrodd drwy a'i drafod yn y 

Grŵp Cynllunio Strategol (SPG) ar ddatblygu ystod o ‘ddewisiadau twf’ a 

‘dewisiadau gofodol’, gyda’r dewis terfynol yn rhan o 'strategaeth Ddrafft a 

Ffefrir’ y CDLl.  Mae’r Dewis a Ffefrir yn amlinellu cyd-destun dros nodi faint 

o dir datblygu sydd ei angen ar gyfer tai a chyflogaeth a lle’n fras y dylid lleoli 

datblygiadau. Mae’r cam hwn yn ymwneud â datblygu strategaeth lefel uchel 

ac nid dynodi safleoedd unigol. 

 

4.3 Roedd y dewisiadau twf a ystyriwyd gan y Grŵp yn ystyried faint o ddatblygiad  

y dylid ei gael ar draws y sir gyfan yn ystod oes y CDLl.  Datblygwyd a phrofwyd 

chwe dewis twf yn ystyried rhagolygon poblogaeth, tueddiadau mudo a thwf 

cyflogaeth gan y Grŵp.  

  

4.4 Roedd y dewisiadau gofodol a ystyriwyd gan y GCS yn asesu ble y dylid lleoli 

datblygiadau newydd.  Datblygwyd pedwar dewis, yn ystyried maint a 

swyddogaeth bresennol aneddiadau’r Sir, yn ogystal â mynediad at 

gyfleusterau a chysylltiadau cludiant. Amlinellir manylion pellach am y 

dewisiadau a ystyriwyd gan y GCS yn y ddogfen Strategaeth a Ffefrir ddrafft 

(atodiad 2). Wrth ddatblygu’r dewisiadau hyn, rhoddodd y GCS ystyriaeth i 

amryw o adroddiadau, mewnbwn ehangach Aelodau drwy Grwpiau Ardal 

Aelodau a Gweithdy Aelodau ym mis Ionawr a thri digwyddiad galw heibio 

anffurfiol a gynhaliwyd ar gyfer Cynghorwyr Sir a Chynghorau Dinas, Tref a 

Chymuned ym mis Chwefror. 

 

4.5 Mae’r Grŵp Cynllunio Strategol wedi ystyried y dewisiadau a gynhigiwyd 

ynghyd ag adborth o’r ymgysylltu â budd-ddeiliaid. Mae’r GCS wedi ystyried, 

ac wedi rhoi ystyriaeth i, wybodaeth gyd-destunol arall, yn arbennig 

blaenoriaethau corfforaethol y Cyngor fel y manylir yn y Cynllun Corfforaethol, 

y Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol a Strategaeth Uchelgais 

Economaidd Gogledd Cymru.  Mae Strategaeth Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru, a ardystiwyd gan bob un o 6 Awdurdod Lleol Gogledd Cymru gan 

gynnwys Cyngor Sir Ddinbych, yn pwysleisio’r angen am ‘safleoedd datblygu 

ymatebol i’r farchnad, wedi’u gwasanaethu’n dda, sydd ar gael yn rhwydd ac 



yn diwallu anghenion sectorau economaidd a chlystyrau cyfredol a rhai’r 

dyfodol, yn arbennig ar hyd coridor yr A55’.    

 

4.6 Cytunodd mwyafrif y Grŵp Cynllunio Strategol yn eu cyfarfod ar 5 Ebrill i 

argymell lefelau twf a ffefrir, y dull gofodol arfaethedig a’r ddogfen Strategaeth 

a Ffefrir ddrafft (Atodiad 2) i’r Cabinet a’r Cyngor. Cefnogodd Cadeirydd y GCS 

(h.y. yr Aelod Arweiniol) a chynrychiolydd Grŵp Ardal Aelodau Elwy y ffigwr 

cynnydd tai, ond nid y ffigyrau tir cyflogaeth, ac ymhlyg yn hynny nid oeddent 

yn cefnogi’r dull gofodol arfaethedig. Adroddwyd y Strategaeth a Ffefrir 

Ddrafft i’r Cabinet ar 30 Ebrill lle cytunwyd argymell argymhellion y GCS i’r 

Cyngor.  

 

4.7 I grynhoi, mae'r Strategaeth CDLl a Ffefrir yn amlinellu'r canlynol: 

 

Lefel Twf Arfaethedig Drafft:  

 68ha o dir cyflogaeth i ganiatáu ar gyfer gofyniad tir a ragwelir o 47.6ha 

 Tir ar gyfer 3,775 o gartrefi newydd i gwrdd â’r gofyniad tai a ragolygir o 

3,275 o gartrefi 

Dull Gofodol Arfaethedig Drafft:   

 Canolbwyntio datblygu mewn aneddiadau wedi eu gwasanaethau gan 

gynnwys Safle Strategol ym Modelwyddan:  Y dair haen uchaf yn yr 

hierarchaeth aneddiadau (prif ganolfannau, canolfannau lleol a phentrefi) 

gyda thwf mwy cyfyngedig mewn anheddau eraill heb eu gwasanaethu 

(mewnlenwi a safleoedd bychan o fewn ffiniau datblygu), wedi eu 

canolbwyntio’n bennaf ar ddiwallu anghenion lleol. 

4.8 Mae’n bwysig nodi ar hyn o bryd, fod y Strategaeth CDLl a Ffefrir ond yn 

amlinellu Gweledigaeth y CDLl, Amcanion, lefel twf a ffefrir a lleoliadau 

cyffredinol ar gyfer datblygiadau posibl yn y dyfodol yn ogystal â pholisïau 

allweddol drafft sy’n ofynnol i gyflawni’r Strategaeth a Ffefrir. Ar hyn o bryd, 

nid yw’n cynnwys dyraniadau ar gyfer tai, cyflogaeth nac unrhyw ddynodiadau 

defnydd tir eraill (gan gynnwys dyraniadau i Sipsiwn a Theithwyr); byddant yn 

rhan o’r Cynllun i’w Archwilio gan y Cyhoedd manwl sydd i fod yn destun 

ymgynghori yng Ngwanwyn 2020.  

4.9 Mae nifer o ddogfennau technegol yn cyd-fynd â’r Strategaeth a Ffefrir ddrafft, 

mae’r rhain yn cynnwys nifer o bapurau cefndir a thystiolaeth gefndir (a restrir 



ar dudalen 5 y Strategaeth a Ffefrir ddrafft), ac wedi llywio ei ddatblygiad. Bydd 

y dogfennau a ganlyn yn rhan o’r ymgynghoriad sydd i fod: 

 Asesiad o’r Effaith ar Les 

 Arfarniad o Gynaliadwyedd/ Asesiad Amgylcheddol Strategol  

 Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd 

Yn ogystal, mae gofyniad statudol i’r Cyngor baratoi a darparu Cofrestr o 

Safleoedd Ymgeisiol ar gyfer ymgynghori ar hyn o bryd. 

 Y Camau Nesaf  

4.10 Yn amodol ar gymeradwyaeth y Cyngor, 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 o baratoi’r CDLl a bydd yn nodi 

ymagwedd gyffredinol y Cyngor tuag at faint a lleoliad twf. Yn dilyn 

ymgynghoriad ac unrhyw ddiwygiadau 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 Newydd i’w archwilio gan y cyhoedd. 

Yn amodol ar gael ei gymeradwyo, bydd ymgynghoriad cyhoeddus ar y 

Strategaeth a Ffefrir Ddrafft yn para am 8 wythnos. Amlinellir y dulliau 

ymgynghori yn y Cytundeb Cyflawni a bydd yn cynnwys gwefan a phorth 

ymgynghori’r Cyngor a nifer o sesiynau galw heibio ar draws y Sir. Yn ogystal, 

bydd swyddogion yn bresennol ym mhob Grŵp Ardal Aelodau.    

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau Corfforaethol? 

  Bydd datblygu CDLl Newydd yn cyfrannu at bob Blaenoriaeth Gorfforaethol: 

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 eu hadolygu’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 

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


wedi'i gynnal ar gynnwys y Strategaeth a Ffefrir ddrafft ac mae'r casgliadau'n 

eithaf niwtral neu gadarnhaol. Bydd llawer o’r lliniaru a nodir yn cael ei 

gynnwys ar y cam Archwilio gan y cyhoedd pan fydd polisïau manwl yn cael eu 

datblygu a fydd yn arddangos y gellir lliniaru effeithiau negyddol.  

 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill?  

Bydd y CDLl Newydd sy’n cael ei ddatblygu yn destun ymgysylltu ac 

ymgynghori gyda’r cyhoedd a budd-ddeiliaid eraill. Mae’r CDLl wedi ei drafod 

yn rheolaidd mewn cyfarfodydd Grŵp Ardal Aelodau ac yn eitem sefydlog ar 

raglen pob cyfarfod Grŵp Ardal Aelodau. Cynhaliwyd Gweithdy Aelodau ar 25 

Ionawr a chynhaliwyd sesiynau galw heibio anffurfiol ar gyfer Cynghorwyr, 

Cynghorau Dinas, Tref a Chymuned ym mis Chwefror. Yn ogystal, cynhaliwyd 

sesiwn Friffio Cynghorwyr ar 25 Ebrill.  Mae’r Grŵp Cynllunio Strategol wedi 

cyfarfod yn rheolaidd ac wedi arwain ar ddatblygu’r Strategaeth a Ffefrir. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Bydd costau mynd ati i gynhyrchu 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 talu’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’r Cytundeb Cyflawni CDLl newydd a gymeradwywyd 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 annisgwyl o uchel o 

ymatebion i'r ymgynghoriad neu ddiffyg consensws. Mae 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. Gallai oedi i’r 

amserlen arwain at beidio cael unrhyw CDLl mewn grym ar ôl 2021, pan fydd 

y CDLl cyfredol yn dod i ben yn annisgwyl. Gallai oedi sylweddol arwain at 

ymyrraeth gan Lywodraeth Cymru. Mae hefyd perygl y bydd Llywodraeth 

Cymru yn gorchymyn fod angen dull neu lefelau twf gwahanol, gellir lleihau’r 

risgiau drwy sicrhau sail tystiolaeth cadarn a thrafodaethau parhaus gyda 

Llywodraeth Cymru.  

 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 



 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 


