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Llywodraeth Cymru: Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020 – 
2040; Drafft Ymgynghori 

Adroddiad i’r: Cyngor Sir   

Dyddiad y Cyfarfod  15/10/2019 

Aelod Arweiniol Y Cyng. Mark Young, Aelod Arweiniol Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd 

a Chymunedau Mwy Diogel 

Awdur yr Adroddiad Karsten Bruβk, Swyddog Cynllunio  

Am beth mae’r adroddiad yn sôn? 

Mae’r adroddiad hwn yn trafod cyhoeddi Drafft Ymgynghori, Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol 2020 – 2040 Llywodraeth Cymru:  7 Awst – 1 Tachwedd 2019. Yn gryno, 
mae'n cyflwyno'r ddogfen ac yn amlinellu'r goblygiadau posib a all godi i'r Cyngor o'r polisi 
cenedlaethol sy’n cael ei gynnwys yn y ddogfen ymgynghori.    

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

Darparu gwybodaeth i’r Cyngor ar gynnwys dogfen ymgynghori Llywodraeth Cymru (LlC) 
oherwydd nid yn unig y bydd yn cael effaith ar lunio Cynllun Datblygu Lleol nesaf y sir, ond 
hefyd mae’n ffynhonnell bwysig mewn polisi cenedlaethol ar gyfer gwneud penderfyniadau 
ar geisiadau ac apeliadau cynllunio. 

Mae swyddogion wedi gweithio ar draws adrannau'r Cyngor ar yr ymateb i’r ymgynghoriad 
drafft (gweler Atodiad 1). 

3. Beth yw’r Argymhellion?  

Fod y Cyngor yn cytuno ar yr ymateb i’r ymgynghoriad drafft ar y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol (fel sydd wedi ei atodi yn Atodiad 1); gydag unrhyw ddiwygiadau, a bod yr 
Aelod Arweiniol Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Chymunedau Mwy Diogel yn cyflwyno’r 
ymateb terfynol i’r ymgynghoriad i Lywodraeth Cymru ar ran Cyngor Sir Ddinbych o dan 
bwerau dirprwyedig.  

4. Manylion yr Adroddiad 

Unwaith mae’r fersiwn terfynol yn cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru (LlC) ym mis 
Medi 2020, bydd y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) 2020 – 2040 yn ffurfio’r cynllun 
datblygu ar gyfer Cymru gyfan, gan nodi goblygiadau defnydd tir polisïau ac amcanion 
allweddol ar lefel genedlaethol. Nid yn unig y mae’n dangos lle bydd datblygiadau 
cenedlaethol pwysig a phrosiectau ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr yn digwydd, ond 
hefyd lle mae Llywodraeth Cymru’n disgwyl i dwf gael ei hwyluso gan gynlluniau haen isaf: 
Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) ar lefel ranbarthol a Chynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) 
ar lefel lleol. Nid oes CDS yng Nghymru ar hyn o bryd. 
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Yn wahanol i Gynllun Gofodol Cymru mae’r FfDC yn ffurfio rhan o’r Cynllun Datblygu 
statudol ar gyfer y Sir sy'n golygu bod rhaid i'r ceisiadau cynllunio gael eu pennu gan y 
Pwyllgor Cynllunio ar ddynodiadau polisi a safle a gynhwysir yn y CDLl a’r FfDC. Mae 
hynny’n golygu bod rhaid i’r ddau gynllun gydymffurfio. Gan fod y FfDC yn debygol o gael 
ei gyhoeddi cyn mabwysiadu CDLl nesaf Sir Ddinbych, bydd yr Archwiliad o'r CDLl hefyd yn 
canolbwyntio ar gydymffurfiad â’r cynllun haen uchaf. Felly anogir Aelodau i ystyried y FfDC 
drafft wrth drafod ceisiadau cynllunio ar gyfer y CDLl i ddod. 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig gosod ffiniau tiriogaeth Cymru i greu tri rhanbarth: 
Gogledd Cymru, Canolbarth a De Orllewin Cymru; a De Ddwyrain Cymru. Gan orfodi 
cynllunio ar y cyd ar lefel ranbarthol, bydd yn orfodol i awdurdodau cynllunio lleol gynhyrchu 
Cynlluniau Datblygu Strategol (CDS) i’w rhanbarth perthnasol (gweler polisi FfDC drafft 16). 
Gall y rhain fod yn gynlluniau unigol neu luosog. Nid oes gwybodaeth ar argaeledd 
adnoddau a chyllid o Lywodraeth Cymru i lunio CCAau ar hyn o bryd. Efallai byddai 
Aelodau’n cofio’r llythyr (gweler Atodiad 2) gan y Cyn Ysgrifennydd Cabinet, Lesley Griffiths, 
dyddiedig 13 Rhagfyr 2017, a oedd yn gwahodd Cyngor Sir Ddinbych (CSDd) i ystyried 
llunio CCA gyda’r awdurdodau cyfagos. Ni dderbyniwyd y gwahoddiad yng Ngogledd 
Cymru. 

Pwrpas y Cynlluniau Datblygu Strategol yw canolbwyntio ar faterion mwy yn hytrach na 
materion lleol; fel gofynion cynnydd tai a dyraniad gofod eang, safleoedd cyflogaeth sy’n 
bwysig yn rhanbarthol a mynd i’r afael ag anghenion Sipsiwn a Theithwyr. Ar hyn o bryd 
maent yn cael eu diffinio a'u gosod gan awdurdodau cynllunio lleol unigol. Bydd y materion 
hyn yn parhau i gael eu trafod yn y Cynlluniau Datblygu Lleol hyd nes bod CDS wedi ei 
fabwysiadu ar gyfer y rhanbarth. Mae Llywodraeth Cymru yn rhagweld mai 2025 yw'r 
flwyddyn gynharaf y byddai CDS yn cael ei fabwysiadu; a byddai hyn yn debygol o fod yn 
Ne Ddwyrain Cymru / Caerdydd Fwyaf. 

Bydd angen darllen y FfDC ar y cyd gyda Pholisi Cynllunio Cymru gan fod y ddwy ddogfen 
yn gosod polisi cenedlaethol ar sail Cymru gyfan. Mae’r ddogfen ymgynghori yn cael ei 
hisrannu yn bum adran sy'n dilyn strwythur dilyniannol: 

1) Cyflwyniad: Adran yn esbonio pwrpas y FfDC a sut mae’r strategaeth ofodol yn cyd-
fynd â pholisi ehangach Llywodraeth Cymru; 

2) Heriau a Chyfleoedd: Adran sy’n nodi ac yn esbonio’n eang y prif heriau a'r cyfleoedd 
sy'n wynebu Cymru dros y cyfnod 2020 - 2040; 

3) Deilliannau’r FfDC: Adran sy'n nodi sut mae’r FfDC yn mynd i’r afael â’r heriau a’r 
cyfleoedd a nodwyd yn flaenorol; 

4) Strategaeth Ofodol: Adran yn nodi’r prif batrymau datblygu a’r meysydd o newid sydd 
eu hangen yn genedlaethol i gyflawni’r deilliannau; a 

5) Y Rhanbarthau: Adran yn nodi’r uchelgeisiau a’r polisïau ar gyfer twf cenedlaethol yn 
y tri rhanbarth a nodwyd yng Nghymru. Mae’n amlygu’r lleoliadau allweddol ar gyfer 
datblygiadau arwyddocaol. 

Mae ‘Amcangyfrifon o anghenion tai yng Nghymru’ Llywodraeth Cymru yn nodi angen am 
114,000 o gartrefi ychwanegol ar draws Cymru rhwng 2018 a 2038 (gweler y FfDC drafft, 
tudalen 30). Yn benodol ar gyfer Gogledd Cymru, rhagwelir fod yna angen am 19,400 o 
anheddau ar gyfer yr un cyfnod a thros y pum mlynedd gyntaf, h.y. o 2018/19 i 2022/23, 
dylai 51% ohonynt fod yn dai fforddiadwy (gweler y FfDC, tudalen 51). Ond er hynny dylid 
nodi fod oes y FfDC o 2020 hyd at 2040, sy'n awgrymu fod y ffigyrau yn destun newid cyn 
cyhoeddi'r ddogfen derfynol. Mae Llawlyfr y Cynllun Datblygu Drafft Rhifyn 3, paragraffau 
5.28 a 5.33 yn amlygu’r ffaith fod angen mynd i’r afael â’r gofyniad anghenion tai ar gyfer 
cyfnod cyfan y cynllun.   
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Bydd cyflogaeth graddfa fawr newydd a thwf tai yn cael eu darparu’n bennaf yn yr ‘Ardaloedd 
Twf Cenedlaethol’: (1) Caerdydd, Casnewydd a’r Cymoedd; (2) Bae Abertawe a Llanelli; a 
(3) Wrecsam a Glannau Dyfrdwy. Yn ychwanegol i’r tair ardal hon mae rhwydwaith o 
‘Ardaloedd Twf Rhanbarthol’ a nodwyd ar gyfer pob rhanbarth. Caiff yr ardaloedd hyn eu 
disgrifio yn Strategaeth Ofodol y FfDC (gweler y FfDC drafft tudalennau 24-25) yn ogystal â 
seilwaith cludiant mawr, Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol 
(gweler Atodiad 3). 

Gan gydnabod pa mor amrywiol yw ardaloedd gwledig, mae'r FfDC yn caniatáu dirprwyo 
cynllunio ar gyfer ardaloedd gwledig i gynlluniau haen is (gweler polisi drafft 4 y FfDC), h.y. 
Cynlluniau Datblygu Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol. Ond mae polisi cenedlaethol er 
hynny yn gosod y fframwaith ar gyfer amddiffyn Parciau Cenedlaethol ac Ardaloedd o 
Harddwch Naturiol Eithriadol, ac yn derbyn rhywfaint o newid tirwedd o ddatblygu ynni 
adnewyddadwy mewn ardaloedd gwledig wedi eu dynodi’n benodol. 

Mae’r FfDC yn cyflwyno ‘Ardaloedd Blaenoriaeth Ynni Cymru’ ar gyfer datblygiad ynni 
graddfa fawr er mwyn cefnogi amcan LlC i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy.  Bydd 
yr ardaloedd newydd hyn ar gyfer cynhyrchu ynni o dyrbinau gwynt ar y tir ac ynni’r haul 
dros 10 megawat yn disodli Nodyn Cyngor Technegol 8 Ardaloedd Chwilio Strategol 
‘Cynllunio ar Ynni Adnewyddadwy’. Mae gwybodaeth ategol ar y FfDC drafft yn nodi bod tair 
‘Ardal Flaenoriaeth’ o fewn, neu gyferbyn â ffin y Sir (gweler Atodiad 4): (1) ‘Coedwig 
Clocaenog’ ond gydag estyniad i’r de; (2) i’r de o Abergele; ac (3) i’r gogledd orllewin o 
Wrecsam. Dylai Aelodau nodi bod ffiniau’r safle yn rhan o’r ymgynghoriad presennol. Anogir 
Cymunedau Lleol i wneud sylwadau ar y pwnc hwn fel rhan o’r ymgynghoriad presennol. 

Crynodeb byr o’r cynigion ar gyfer rhanbarth Gogledd Cymru (ond nid yw’n rhestr lawn): 
 Ardal twf cynradd: Wrecsam a Glannau Dyfrdwy; 
 Ardal twf eilradd: bwa arfordirol wedi’i adeiladu o Gaernarfon i Brestatyn; 
 Mae yna angen i ddarparu hyd at 19,400 o gartrefi hyd at 2038, ac mae angen i 51% 

fod yn fforddiadwy dros y pum mlynedd gyntaf (2018 - 2023); 
 Llunio Cynllun Datblygu Strategol sy’n hwyluso darpariaeth Bargen Dwf Gogledd 

Cymru ac yn cefnogi sectorau economaidd allweddol; 
 Cyflwyno ‘Metro Gogledd Cymru’ gyda chysylltiadau gwell i Ogledd Orllewin Lloegr; 

a  
 Chefnogaeth i Ynys Ynni Môn a phrosiect Trawsfynydd. 

Mae’r FfDC drafft wedi ei drafod yn y Grŵp Cynllunio Strategol, cyfarfod Briffio’r Cabinet a'r 
Pwyllgor Cynllunio ac mae sylwadau a wnaed wedi eu hymgorffori i ymateb drafft y Cyngor 
i’r ymgynghoriad. Cytunwyd yng nghyfarfod Briffio’r Cabinet y dylai adroddiad gael ei 
gyflwyno i’r Cyngor ar gyfer trafodaeth bellach ar 15 Hydref 2019. Bydd unrhyw sylwadau 
ychwanegol a wneir yn y cyfarfod hwn yn hysbysu’r ymateb terfynol. Y bwriad yw y bydd yr 
ymateb terfynol yn cael ei gadarnhau drwy Aelod Arweiniol y Penderfyniad Dirprwyedig cyn 
cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 1 Tachwedd 2019. 

Mae rhagor o wybodaeth ar y FfDC drafft ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 
https://llyw.cymru/fframwaith-datblygu-cenedlaethol-
drafft?_ga=2.10781681.494739090.1570433962-323751951.1548779224 
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5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at y Blaenoriaethau 
Corfforaethol? 

Unwaith mae’r FfDC wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru, bydd nid yn unig yn rhan 
o’r Cynllun Datblygu a fabwysiadwyd ar gyfer y Sir ond hefyd bydd yn hysbysu llunio’r 
Cynllun Datblygu Lleol nesaf drwy osod polisi cenedlaethol ychwanegol ac amlinellu’r 
fframwaith gofodol ar gyfer lleoli datblygiad ar raddfa fawr.  

Nid yw cyflwyno ymateb y Cyngor i’r ymgynghoriad yn cael unrhyw effaith uniongyrchol ar 
y Blaenoriaethau Corfforaethol, ond bydd y FfDC yn nodi lle bydd Llywodraeth Cymru yn 
canolbwyntio twf a buddsoddiadau’r dyfodol yng Nghymru. Bydd hyn yn debygol o hysbysu 
ffurfio a chyflawni Blaenoriaethau Corfforaethol a Strategaethau’r Cyngor yn y dyfodol, er 
enghraifft y Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol a’r Cynllun Datblygu Lleol.  

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

Ni fydd darparu mewnbwn i hysbysu’r ymateb terfynol i'r ymgynghoriad ar ran y Cyngor yn 
arwain at unrhyw gost.  

7. Beth yw prif gasgliadau’r Asesiad o’r Effaith ar Les? 

Nid oes angen Asesiad o’r Effaith ar Les oherwydd ni cheisir penderfyniad ar bolisi, 
strategaeth, gweithdrefnau gweithio na rhaglen y Cyngor. Gofynnir i Aelodau nodi’r 
cynnwys yn unig. 

8. Pa ymgynghoriadau a gynhaliwyd gyda Chraffu ac eraill? 

Mae’r FfDC drafft wedi ei drafod yng nghyfarfod y Grŵp Cynllunio Strategol (2/09/2019) ac 
yng nghyfarfod Briffio’r Cabinet (9/09/2019) a’r Pwyllgor Cynllunio (9/10/2019). Roedd 
Aelodau’n pryderu am y diffyg gwybodaeth a’r uchelgais ar gyfer ardaloedd gwledig, a cholli 
dylanwad ar wneud penderfyniadau yn lleol oherwydd cyflwyno'r Cynlluniau Datblygu 
Strategol. 

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid 

Ni ragwelir y bydd unrhyw gostau yn codi o gyflwyno'r ymateb terfynol i'r ymgynghoriad i 
Lywodraeth Cymru ar ran Cyngor Sir Ddinbych. Fodd bynnag os bydd unrhyw gostau yn 
codi bydd angen eu cynnwys o fewn y cyllidebau refeniw presennol. 

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau? 

Os na fyddai’r Cyngor yn ymgysylltu yn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru, byddai’n colli'r 
cyfle i leisio ei gefnogaeth / wrthwynebiad i’r polisi cenedlaethol a fydd yn cael effaith ar 
lunio’r CDLl nesaf, gwneud penderfyniadau mewn Pwyllgor Cynllunio a Blaenoriaethau’r 
Cyngor yn y dyfodol. 

11. Pŵer i wneud y Penderfyniad 

Atodiad 2(b) i Adran 13 o Gyfansoddiad y Cyngor  


