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Crynodeb Annhechnegol 

1.   Mae’r crynodeb annhechnegol yma o’r Arfarniad o Gynaliadwyedd 

(AG) yn darparu trosolwg o’r canfyddiadau, a nodir isod yn fanylder.  

2.   Mae’r Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd (AG) yn 

ategu’r Strategaeth Drafft a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Sir 

Ddinbych 2018 i 2033 (CDLl Newydd). 

3.   Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, Polisi Cynllunio Cymru 

a llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal AG ar gyfer 

holl gynlluniau datblygu yng Nghymru. Mae’r broses AG yma yn 

adlewyrchu’r gofyniad statudol hwnnw, yn ogystal â'r gofyniad i 

gynnal Asedau Amgylcheddol Strategol (SEA), sydd yn ofynnol o dan 

Gyfarwyddeb Ewropeaidd EC/2001/24. Mae’r defnydd o ‘AG’ yn y 

crynodeb annhechnegol yma yn ymgorffori SEA. 

4.   Mae’r AG yn ystyried yr effeithiau allai’r CDLl Newydd ei achosi yn 

gymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn Sir Ddinbych. Gellir 

ymdrin ag unrhyw fater fydd yn codi o bolisi yn y CDLl Newydd drwy 

addasu’r polisi neu liniaru ei effeithiau. Mae’r AG yn amcanu at 

sicrhau bod yr CDLl Newydd yn hyrwyddo datblygu; sydd ynddo ei 

hun yn gynaliadwy, yn ogystal â bod wedi ei leoli mewn lleoliad 

cynaliadwy.  

5.   Mae’r AG wedi asesu deilliannau posibl peidio â chael CDLl Newydd. 

Heb CDLl Newydd, byddai datblygu yn Sir Ddinbych yn cael ei arwain 

gan bolisi cenedlaethol, ac at ei gilydd mae hynny yn debygol o greu 

effeithiau negyddol i Sir Ddinbych. Byddai datblygu yn Sir Ddinbych 

heb gynllun yn gynaliadwy o bosibl yn gyffredinol ond ar lefel leol 

byddai’r patrwm yn anghynaladwy ac ni fyddai yn bodloni anghenion 

Sir Ddinbych. Felly mae’n gritigol bod CDLI Newydd yn cael ei 

fabwysiadu ar gyfer Sir Ddinbych, fel bod cynllun yn bodoli pan fo’r 

CDLI mabwysiedig (2006-2021) yn dod i ben.  
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6.   Roedd yr AG yn asesu pum opsiwn twf posibl, pedwar opsiwn gofodol 

posibl yn ogystal ag opsiynau twf a gofodol a ffafrir. Yr opsiynau a 

ffafrir ar gyfer yr CDLI Newydd yw’r rhai a ystyriwyd fyddai’n creu’r 

effeithiau mwyaf cadarnhaol a lleiaf negyddol. Hefyd ystyriwyd lliniaru 

effeithiau arwyddocaol tebygol.  

Canfyddiadau Allweddol 

7.   Isod nodir canfyddiadau allweddol yr asesiad gwaelodlin ynghyd â’r 

asesiad AG o’r Strategaeth Drafft a Ffefrir ar gyfer yr CDLI Newydd.  

Gwaelodlin 
8.   Mae poblogaeth Sir Ddinbych yn sylweddol hŷn na Chymru g yfan, 

gyda chanolrif oed o 46.2 yn 2017 o’i gymharu â 42.5 ar gyfer Cymru 

gyfan. Mae yna allfudo net o weithwyr, yn arbennig ymysg rhai 16 i 

29 oed. Mae perchnogaeth tai wedi dod yn gynyddol anfforddiadwy 

yn Sir Ddinbych ac mae yna angen sylweddol am eiddo llai a mwy o 

dai fforddiadwy. Mae’n rhaid i leoliad datblygiadau fod yn sensitif i: yr 

Iaith Gymraeg, pocedi o amddifadedd; Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol (AONB); safleoedd cadwraeth; yn ogystal â thirluniau ac 

amgylcheddau naturiol, amaethyddol hanesyddol a diwylliannol. 

Mae’n rhaid i iechyd a llesiant pobl, yn ogystal â newid yn yr 

hinsawdd, ynghyd â'i effeithiau posibl, fod yn rhan o’r ystyriaeth 

mewn perthynas â datblygu cynaliadwy.  

Lefel twf cyffredinol 

9.   Aseswyd mai’r Strategaeth Drafft a Ffefrir yw’r mwyaf cynaliadwy o 

ran cyfuno tir cyflogaeth a darpariaeth tai, yn cynnwys yr angen am 

dai fforddiadwy. Bu i’r AG ganfod bod 3,775 o anheddau, 750 o dai 

fforddiadwy a 68.6 hectar o dir cyflogaeth ar gyfer oes y CDLI 

Newydd yn briodol.  

10.   Dangosodd yr AG bod cyflwyno tir cyflogaeth drwy safle defnydd 

cymysg yn fwy tebygol o greu buddion economaidd, yn hytrach na 

dyraniadau cyflogaeth yn unig.  
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Dosbarthiad twf gofodol 

11.   Bu i’r AG ganfod bod dosbarthu twf i aneddiadau â gwasanaeth, 

gydag o leiaf un safle defnydd cymysg strategol mwy, yn fwy 

cynaliadwy.  

12.   Er mwyn cyflawni hyblygrwydd twf, o ran mewnlenwi a safleoedd 

bach y tu allan i aneddiadau â gwasanaethau, bydd raid gwneud 

penderfyniadau fesul achos, sydd yn cynnwys ystyried effeithiau 

cronnol  sydd yn benodol i’r safle arfaethedig a’r ardal o gwmpas.  

Lliniaru  

13.   At ei gilydd ystyrir bod Gweledigaeth, Amcanion, Polisïau Allweddol a 

Strategaeth Drafft a Ffefrir y CDLI Newydd yn gynaliadwy. Nid oedd 

yna unrhyw ganfyddiadau oedd yn amharu ar amcanion yr AG nac yn 

gwrthdaro’n arwyddocaol â nhw. Bydd effeithiau ar adnoddau 

cyfyngedig a’r amgylchedd naturiol, hanesyddol, diwylliannol ac 

adeiledig yn dibynnu ar sut fydd y polisïau allweddol a’r opsiynau 

strategol yn cael eu rhoi ar waith. Bydd diffinio mwy ar bolisïau 

strategol allweddol yn ogystal â nodi safleoedd datblygu allweddol yn 

ystod y cam Adneuo yn dylanwadu ar ac yn darparu eglurder 

ynghylch cynaliadwyedd yr CDLI Newydd.  

14.   Mae camau lliniaru wedi eu hargymell pan fo yna effeithiau 

arwyddocaol posibl sydd yn cynnwys llygredd aer a chapasiti dŵr.  

Monitro 

15.   Er mwyn asesu a yw’r CDLI Newydd yn symud tuag at annog datblygu 

cynaliadwy, bydd yr Adroddiad AG Cychwynnol yma yn cael ei 

ddiweddaru a’i adolygu yn ystod y cam CDLI Adneuo. Ond, mae 

ystyriaeth eisoes wedi cael ei roi i sut fydd polisïau yn cael eu monitro 

yn flynyddol. Gellir gweld awgrym o’r ffordd y gallai’r Fframwaith AG 

gael ei fonitro, yn cynnwys pa ffynonellau gwybodaeth allai gael eu 

defnyddio, yn Adran IV; Tabl 21 y Fframwaith Monitro ac Adran IV.III 

Monitro. Ar hyn o bryd drafft yw’r Fframwaith Monitro a bydd yn cael 

ei fireinio yn ystod y Cam Adneuo.  
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Sut mae rhoi Sylwadau ar yr Adroddiad 

16.   Cyhoeddir hoff Strategaeth Drafft a Ffefrir y CDLI Newydd a’r 

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd Cychwynnol ar gyfer 

ymgynghoriad o 8 Gorffennaf 2019 tan 30 Awst 2019. Os hoffech roi 

sylwadau ar Adroddiad Cychwynnol yr Arfarniad o Gynaliadwyedd 

Cychwynnol, cyflwynwch eich sylwadau yn un o’r ffyrdd canlynol: 

 

Drwy ddefnyddio’r porth ymgynghori yn 

https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/kms/dmart.aspx?str

Tab=PublicDMart&language=cy 

 

Neu drwy ddefnyddio Ffurflen Ymateb i Ymgynghoriad ar Strategaeth 

Drafft a Ffefrir Cynllun Datblygu Lleol 2018 2033 yn 

https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-

cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-

lleol.aspx 

 

Dychwelyd erbyn:- 

E-bost i:   polisicynllunio@sirddinbych.gov.uk  

Drwy’r post i:  Cynllun Datblygu Lleol 2018-2033  

Adroddiad Cynaliadwyedd Cychwynnol 

          Cynllunio a Tai Strategol,  

Gwasanaethau Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd  

                     Cyngor Sir Ddinbych 

                    Blwch Postio 62,  

Rhuthun   

LL15 9AZ

https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/kms/dmart.aspx?strTab=PublicDMart&language=cy
https://countyconversation.denbighshire.gov.uk/kms/dmart.aspx?strTab=PublicDMart&language=cy
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol.aspx
https://www.denbighshire.gov.uk/cy/preswyliwr/rheoliadau-cynllunio-ac-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/cynllun-datblygu-lleol.aspx
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I. Cyflwyniad 

1.1     Mae Cyngor Sir Ddinbych yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer 

2018-2033 fydd yn disodli’r Cynllun Datblygu Lleol 2006 - 2021 

mabwysiedig. Bydd yr CDLI Newydd yn ddogfen statudol  ac mae’n 

ofyniad cyfreithiol i gynnal Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) o 

dan Reoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 

(Cymru) 2004, sydd yn rhoi grym i Gyfarwyddeb Ewropeaidd 

2001/42/EC. Mae Arfarniad o Gynaliadwyedd (AG) yn ofynnol gan 

Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.  

1.2      Amcan drosfwaol y Gyfarwyddeb SEA yw:  

“Darparu ar gyfer lefel uchel o warchodaeth i’r amgylched a 
chyfrannu at integreiddio ystyriaethau amgylcheddol i’r broses o 
baratoi a  mabwysiadu cynlluniau, gan amcanu at hyrwyddo 
datblygu cynaliadwy, drwy sicrhau, yn unol â’r Gyfarwyddeb hon, 
bod asesiad amgylcheddol yn cael ei gynnal o gynlluniau penodol, 
sydd yn debygol o effeithio’n arwyddocaol ar yr amgylchedd.” 
(Erthygl 1) 

1.3     Tra bod SEA yn bennaf yn ymwneud â ffactorau amgylcheddol, mae’r 

AG yn ymdrin â ffactorau economaidd a chymdeithasol, yn ogystal â 

materion amgylcheddol. Ei bwrpas yw mynd i’r afael ag effeithiau’r tri 

mater rhyng-gysylltiedig yma o ddechrau proses y Cynllun Datblygu 

Lleol (CDLI). Bydd hynny yn sicrhau y bydd penderfyniadau a wneir ar 

y polisïau a’r strategaeth yn cydweddu â datblygiad cynaliadwy. 

1.4    Mae Llywodraeth Cymru, drwy ei Llawlyfrau Cynllun Datblygu Lleol 

2015 a 2006, wedi nodi y dylai gofynion yr SEA gael eu hymgorffori 

yn yr AG. Crëwyd dogfen 2006 gan gyfeirio at Werthusiad 

Cynaliadwyedd o Strategaethau Gofodol Rhanbarthol a Dogfennau 

Datblygu Lleol, ODPM, Tachwedd 2005 a Chanllawiau Ymarferol i 

Gyfarwydded SEA, ODPM, Gweithrediaeth yr Alban, Llywodraeth 

Cynulliad Cymru ac Adran Gogledd Iwerddon ar yr Amgylchedd, Medi 

2005. Felly bydd unrhyw gyfeiriad yn yr adroddiad yma at yr AG hefyd 

yn cynnwys gofynion yr SEA.  
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1.5      Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 wedi cael ei 

chyflwyno ac mae’n nodi saith o Nodau Lesiant y mae'n ofynnol i gyrff 

cyhoeddus weithio arnynt fel y nodir hynny yn Ffigwr 1 isod.  

 
Ffigwr 1 Nodau Llesiant.  

1.6     Mae gan Conwy a Sir Ddinbych, drwy gyfrwng y Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus, Gydgynllun Llesiant (2018-2023), sydd yn seiliedig ar y 

Nodau Llesiant (Ffigwr 1 uchod), ac mae’n nodi tri maes 

blaenoriaethol - pobl, cefnogi llesiant meddyliol da i bob oedran; 

cymuned, cefnogi grymuso cymunedol a lle, cefnogi cydnerthedd 

amgylcheddol. Mae yna bedwar egwyddor sydd yn ategu’r 

blaenoriaethau yma, sef taclo anghydraddoldeb, hyrwyddo’r Iaith 

Gymraeg a chefnogi mynediad at lety iach, diogel a phriodol, yn 

ogystal ag osgoi dyblygu gwaith. Mae’r blaenoriaethau a’r 

egwyddorion yma, ac eithrio osgoi dyblygu gwaith, yn ogystal â’r 

Nodau Llesiant, wedi cael eu hymgorffori i Amcanion AG (Adran III.IV 

isod).  

1.7    Hefyd, mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 

diffinio datblygu cynaliadwy, gaiff ei ailadrodd yn narpariaeth Deddf 

Cynllunio (Cymru) 2015. Diffinnir datblygu cynaliadwy fel  
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“ y broses o wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru drwy weithredu, yn unol â’r egwyddor datblygu 
cynaliadwy sydd wedi’i hanelu at gyflawni nodau llesiant.”  

1.8      Bu i Adroddiad Brundtland yn 1987, Comisiwn y Byd ar Amgylchedd a 

Datblygu, ddiffinio datblygu cynaliadwy fel: 

“Datblygiad sy'n bodloni anghenion y presennol heb gyfaddawdu 
gallu cenedlaethau'r dyfodol i fodloni eu hanghenion eu hunain". 

1.9    Hefyd mae yna ofyniad, o dan Reoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 

Rhywogaethau 2017, i asesu tebygolrwydd unrhyw effeithiau 

arwyddocaol yr CDLI Newydd ar rhywogaethau a chynefinoedd 

gwarchodedig. Mae’r asesiad yma yn cael ei gynnal ochr yn ochr â’r 

broses AG a byddir yn adrodd arno ar wahân, fel y nodir hynny yn 

Adran XII.  

1.10   Mae’r Adroddiad AG Cychwynnol yma yn trafod y Broses AG / SEA 

(Adran II), yn adolygu’r tueddiadau gwaelodlin, Adroddiad Cwmpasu 

2017 ac Amcanion AG ( Adran III.IV), er mwyn datblygu Fframwaith 

AG (Adran IV) y gellir eu defnyddio i asesu’r CDLI Newydd. Yna mae’r 

Fframwaith AG sefydledig yn cael ei ddefnyddio i asesu amrywiaeth o 

opsiynau twf a gofodol strategol (Adrannau VII a VIII), yn ogystal â’r 

Strategaeth Drafft a Ffefrir (Adran XI) ynghyd â’r Weledigaeth (Adran 

V), Amcanion (Adran VI) a Pholisïau Allweddol (Adran IX) ar gyfer yr 

CDLI Newydd. Hefyd cynhelir asesiad AG o’r sefyllfa pe na bai yna 

CDLI (Adran X).  
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II. Proses AG / SEA a’r CDLI Newydd 

2.1    Mae’r AG yn broses iteraidd. Mae’n nodi ac yn adrodd ar effeithiau 

arwyddocaol y cynllun ac i ba raddau y bydd gweithredu’r cynllun yn 

cyflawni’r amcanion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd. 

Mae’r amcanion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd yma yn 

diffinio datblygu cynaliadwy. Y bwriad yw y byd yr AG yn cael ei 

integreiddio’n llawn i’r broses gynllunio o’r camau  cyntaf, gan ei 

hysbysu a chael ei hysbysu gan hynny. Mae’r camau yn cal eu nodi yn 

Nhabl 1 isod, ynghyd ag adran sydd yn nodi ble gellir eu canfod yn yr 

adroddiad hwn neu pryd byddant yn digwydd.  

Tabl 1: Camau proses AG a’u perthynas â’r CDLI Newydd (CDLIN) Addaswyd o’r Llawlyfr 
CDLI (2il Argraffiad) 

Cam CDLlN Camau AG / SEA Adran Adroddiad 
AG Cychwynnol 

Casglu 
Tystiolaeth 
ac 
Amcanion 

A:  Gosod y cyd-destun a’r amcanion, sefydlu’r 
waelodlin a phenderfynu ar gwmpas. 

II, III, IV,  
Atodiadau A a B 

A1 
Nodi polisïau, cynlluniau, rhaglenni ac 
amcanion cynaliadwyedd perthnasol 
eraill.  

II, III, Atodiad A, 

A2 Casglu gwybodaeth waelodlin. III 

A3 Nodi materion a phroblemau 
cynaliadwyedd. III 

A4 Datblygu’r Fframwaith Gwerthusiad 
Cynaliadwyedd. III, IV, Atodiad  B 

A5 Ymgynghori ar gwmpas y Gwerthusiad 
Cynaliadwyedd. II 

Opsiynau 
strategol a’r 
Strategaeth 
a Ffefrir 

B:  Datblygu a mireinio opsiynau ac asesu 
effeithiau. 

V, VI, VII, VIII, IX, 
X, XI 

B1 Profi amcanion CDLlN yn erbyn y 
Fframwaith Cynaliadwyedd. VI 

B2 Datblygu’r opsiynau CDLlN VII, VIII, IX 

B3 Rhagamcanu effeithiau’r opsiynau 
CDLIN. VII, VIII, IX, X 

B4 Gwerthuso  effeithiau’r opsiynau CDLlN. VII, VIII, IX, X 

B5 
Ystyried ffyrdd o liniaru effeithiau 
niweidiol a gwneud y mwyaf o effeithiau 
buddiol. 

XI 

B6 
Cynnig mesurau er mwyn monitro 
effeithiau arwyddocaol gweithredu’r 
CDLlN. 

V, XIII 
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C:  Paratoi’r Adroddiad Amgylcheddol 
Yr adroddiad yma. 

C1 Paratoi’r Adroddiad Amgylcheddol. 
D:  Ymgynghori ar yr CDLI Newydd Drafft a’r 

Adroddiad Amgylcheddol. 
Delio â’r adroddiad 
AG diweddariedig. D1 Ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir yr 

CDLlN a’r Adroddiad AG Cychwynnol. 

D2(i) Gwerthuso unrhyw newidiadau 
arwyddocaol o’r ymgynghoriad. 

Paratoi ac 
Adneuo’r 
CDLlN 

 Diweddaru’r Adroddiad AG.  

Ymdriniwyd a 
hynny yn yr 

adroddiad AG 
diweddariedig. 

Cyflwyno, 
Archwilio a 
Mabwysiadu 

 Archwilio. Ddim yn 
berthnasol 

D2(ii) Gwerthuso newidiadau arwyddocaol 
sydd yn deillio o sylwadau.  Ymdriniwyd â 

hynny yn yr  
Adroddiad AG 

Terfynol 

D3 Gwneud penderfyniadau a darparu 
gwybodaeth 

 Datganiad mabwysiadu ac adroddiad 
AG terfynol. 

Monitro ac 
Adolygu 

E:  Monitro effeithiau arwyddocaol gweithredu’r 
CDLI Newydd. 

Ddim yn 
berthnasol - byddir 
yn ymdrin â hynny 
yn yr Adroddiad 

Monitro Blynyddol 

E1 Cwblhau amcanion a dulliau monitro. 

E2 Ymateb i effeithiau niweidiol. 
 

Cam A:  Gosod Y Cyd-Destun a’r Amcanion, Sefydlu’r Waelodlin 

a Phenderfynu ar Gwmpas 

2.2      Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi cynnal Cam A yr AG yn Rhagfyr 2017 

wrth gyhoeddi’r Gwerthusiad Cynaliadwyedd (gan ymgorffori’r 

Asesiad Amgylcheddol Strategol) Ailystyriaeth a’r Adroddiad 

Cwmpasu. Roedd  yr Adroddiad Cwmpasu yn cynnwys adolygiad o 

gynlluniau, polisïau a rhaglenni cenedlaethol, rhanbarthol a lleol (A1), 

gwybodaeth waelodlin ddiweddariedig (A2)  materion a phroblemau a 

glustnodwyd (A3). Casglodd yr Adroddiad Cwmpasu y dylai’r 

fframwaith cynaliadwyedd a’r amcanion (A4) barhau yr un fath fel y’u 

datblygwyd o’r CDLI 2006 i 2021 mabwysiedig. Ceisiwyd 

ymgynghoriad (A5) ar Adroddiad Cwmpasu 2017 gyda Chynghorau 

Dinas, Tref a Chymuned, Ymgyngoreion Statudol ac adrannau’r 
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Llywodraeth; aelodau o’r cyhoedd a Chyfoeth Naturiol Cymru (NRW). 

Dywedodd yr ymgyngoreion y dylai’r AG gael ei newid er mwyn 

ystyried nodau Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Roedd NRW yn 

croesawu diweddaru’r wybodaeth waelodlin yn ogystal â pholisïau; 

roeddent yn fodlon ag amcanion yr AG ac yn cydnabod y byddai’r AG 

yn esblygu gyda’r Cynllun Datblygu Lleol. 

2.3    Cydnabyddir bod y tirlun statudol, amgylcheddol, cymdeithasol ac 

economaidd wedi newid ers cyfnod yr CDLI mabwysiedig. Mae 

monitro’r fframwaith cynaliadwyedd blaenorol wedi dod yn anodd 

oherwydd argaeledd cyfyngedig data. Hefyd, nid yw’r amcanion 

blaenorol yn rhoi digon o ystyriaeth i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol (Cymru) 2015 nac i Gynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (2018 - 2023), fel y nodwyd hynny 

yn ystod ymgynghoriad ac yn Adroddiad Cwmpasu 2017 ei hun.  

2.4     Felly mae’r Adroddiad AG Cychwynnol yn adolygu Cam A SEA / AG fel 

y nodir hynny yn Adrannau III a IV isod.   

A1:  Cynlluniau a Rhaglenni Perthnasol Eraill 

2.5   Mae’r CDLI Newydd, yr Adroddiad Cwmpasu AG a’r Adroddiad AG 

Cychwynnol yma wedi eu gosod yng nghyd-destun amcanion 

cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, a/neu bolisïau sydd yn cynnwys 

polisïau cynllunio strategol, trafnidiaeth, cymdeithasol, economaidd 

ac amgylcheddol a nodir yn Atodiad A. Cynhaliwyd adolygiad o 

gynlluniau, polisïau a rhaglenni perthnasol er mwyn sicrhau nad 

ydynt yn gwrthdaro â’r Amcanion AG adolygedig a nodir yn yr 

Adroddiad AG Cychwynnol yma. Byddant hefyd yn cael eu defnyddio i 

nodi a datrys unrhyw wrthdaro posibl â’r Amcanion AG. 

A2:  Gwybodaeth Waelodlin 

2.6     Er mwyn rhagamcanu sut y bydd polisïau posibl y cynllun yn effeithio 

ar yr amgylchedd a ffactorau cymdeithasol ac economaidd, mae’n 
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bwysig deall cyflwr presennol y ffactorau yma. Felly asesir y ffactorau 

yma er mwyn ystyried tueddiadau, yn cynnwys beth fyddai’r sefyllfa 

debygol heb CDLI Newydd, dim CDLI mabwysiedig o gwbl. Mae’r 

Amcanion AG wedi cael eu hailystyried hefyd ynghyd â’r data 

gwaelodlin. Mae’r waelodlin hon yn hysbysu pa ddata sydd ar gael ar 

gyfer dangosyddion, pa rai fydd yn hwyluso monitro tueddiadau a’r 

AG (o ystyried ei bod yn broses iteraidd). Mae hynny yn sicrhau bod y 

broses o gasglu data yn ffocysedig ac effeithiol. Mae clustnodi 

dangosyddion perthnasol wedi digwydd ochr yn ochr ag asesu 

cynlluniau, polisïau a rhaglenni perthnasol eraill (Tasg A1), clustnodi 

materion cynaliadwyedd (Tasg A3) a datblygu’r Fframwaith 

Gwerthusiad Cynaliadwyedd (Tasg A4). 

2.7     Mae’r data gwaelodlin a’r materion cynaliadwyedd yn cael eu nodi yn 

Adran III, a chyfeirir at y wybodaeth berthnasol sydd ei hangen ar 

gyfer asesu  fel rhan o asesu’r opsiynau twf a gofodol yn Adrannau 

VII a VIII. 

A3:  Materion a phroblemau cynaliadwyedd 

2.8    Mae’r materion cynaliadwyedd allweddol ar gyfer Sir Ddinbych wedi 

deillio o ddadansoddi’r data gwaelodlin a’r wybodaeth gyd-destunol o 

gynlluniau eraill ac asesu beth fydd y materion  arwyddocaol tebygol 

yn yr hirdymor h.y. 11 mlynedd +. Mae’r wybodaeth hon wedi ei nodi 

yn yr Adroddiad AG Cychwynnol yma yn ogystal â’r Adroddiad 

Cwmpasu 2017. Nodwyd y materion cynaliadwyedd allweddol sydd yn 

berthnasol i’r CDLI Newydd yn y ffyrdd canlynol: 

 

• Dadansoddiad o’r amcanion a’r materion, a  amlygwyd mewn 

cynlluniau a rhaglenni eraill sydd yn berthnasol i Sir Ddinbych a’i 

chymunedau; 

• Dadansoddiad o’r data gwaelodlin a’r tueddiadau. 
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A4:  Fframwaith Gwerthusiad Cynaliadwyedd 

2.9     Lluniwyd set o amcanion a dangosyddion, y gellir asesu’r polisïau a’r 

cynigion yn yr CDLI Newydd yn eu herbyn, o dan y tri dimensiwn 

datblygu cynaliadwy: cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. 

2.10  Deilliodd yr Amcanion AG o’r Adroddiad Cwmpasu 2017 ynghyd â 

chynlluniau, polisïau a rhaglenni amrywiol a adolygwyd fel rhan o 

Dasg A1, casglu data gwaelodlin (Tasg A2) a nodi materion 

cynaliadwyedd allweddol (Tasg A3).  

2.11  Mae’r Fframwaith AG adolygedig yn ymdrechu i sefydlu defnyddio 

dangosyddion sydd yn benodol i Sir Ddinbych ac er mwyn nodi 

targedau lleol er mwyn asesu’r CDLI Newydd yn eu herbyn. 

A5:  Ymgynghori ar Gwmpas y Gwerthusiad Cynaliadwyedd 

2.12    Ceisiwyd ymgynghoriad ar Adroddiad Cwmpasu 2017 fel y nodwyd yn 

gynharach. Bydd ymgynghori ar yr Adroddiad AG Cychwynnol gyda’r 

waelodlin ddiweddariedig, Amcanion a Fframwaith AG adolygedig yn 

digwydd ar yr un adeg a’r Strategaeth Drafft a Ffefrir ar gyfer yr CDLI 

Newydd. Bydd yna gyfnod o ymgynghori cyhoeddus ffurfiol o wyth 

wythnos ar gyfer y Strategaeth Drafft a Ffefrir a’r Adroddiad AG 

Cychwynnol yma.  
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Cam B: Datblygu a mireinio opsiynau ac asesu effeithiau 

2.13    Mae Cam B yr AG yn rhan o’r Adroddiad AG Cychwynnol yma. Bydd yn 

cydymffurfio â:- 

B1: Profi amcanion CDLlN yn erbyn y Fframwaith Cynaliadwyedd 

B2: Datblygu’r opsiynau CDLlN o ran twf strategol ac opsiynau gofodol 

ac ystyried sut maent yn cael eu cyflawni drwy bolisïau allweddol. Yna 

bydd yr opsiynau a’r polisïau yma yn cael eu hasesu er mwyn:- 

B3: Rhagamcanu effeithiau’r opsiynau CDLlN a 

B4: Gwerthuso  effeithiau’r opsiynau CDLlN.  

B5: Hefyd mae ystyried ffyrdd o liniaru effeithiau niweidiol a gwneud y 

mwyaf o effeithiau buddiol yn cael ei drafod yn yr Adroddiad AG 

Cychwynnol yma, a hefyd 

B6: Cynnig mesurau er mwyn monitro effeithiau arwyddocaol 

gweithredu’r CDLl Newydd.  

2.14   Mae’r adrannau perthnasol yn yr adroddiad yma sydd yn cynnwys y 

camau AG yn cael eu nodi yn Nhabl 1 uchod.  

 



14 
 

III. Gwaelodlin, Materion Cynaliadwyedd ac Amcanion 

AG Adolygedig  

3.1     Datblygwyd yr Amcanion AG a’r Fframwaith AG y cyfeirir atynt yn yr 

Adroddiad Cwmpasu 2017 mewn perthynas â’r CDLI mabwysiedig ac 

fe’u haseswyd yn wreiddiol ym Mehefin 2007 ac yna eu hail werthuso 

yn Hydref 2009. Daeth i’r amlwg yn ystod y broses adolygu nad oedd 

yr amcanion hynny na’r fframwaith yn delio’n ddigonol â Deddf 

Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Daeth yn amlwg o 

fonitro’r Fframwaith AG, bod peth o’r data sydd ei angen er mwyn 

asesu effeithiau arwyddocaol, yn ddiwerth.  

3.2     Felly mae data gwaelodlin wedi cael ei adolygu ynghyd â’r amcanion, 

fframwaith a dangosyddion AG. Mae’r data gwaelodlin wedi ei nodi 

isod o dan benawdau ffactorau cymdeithasol (III.I), economaidd (III.II) 

ac amgylcheddol (III.III).  

3.3   Yna mae’r Amcanion AG a argymhellir yn cael eu hystyried yng 

ngoleuni’r dangosyddion SEA ynghyd â dangosyddion a thargedau AG 

(III.IV).  

 

III.I    Gwaelodlin Cymdeithasol 

Poblogaeth 

3.1.1  Amcangyfrifwyd bod maint poblogaeth breswyl Sir Ddinbych ar 30 

Mehefin 2017 yn 95,150, yn ôl amcangyfrifon poblogaeth canol 

blwyddyn 2017 y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS).  

3.1.2  Mae strwythur oedran y Sir yn sylweddol hŷn a Chymru neu’r DU 

gyfan. Roedd 23.8% o boblogaeth Sir Ddinbych yn 65 neu’n hŷn, o’i 

gymharu â 20.6% yng Nghymru gyfan a dim ond 18.2% yn y DU. 

Canolrif oedran y boblogaeth yn 2017 oedd 46.2 o flynyddoedd 

(Cymru = 42.5; DU = 40.1). Mae’r canolrif oedran wedi codi o 43.5 i 

46.2 yn ystod y degawd diwethaf.  



15 
 

3.1.3   Gellir gweld cyfansoddiad poblogaeth Sir Ddinbych yn 2017 yn Ffigwr 
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Dosbarthiad poblogaeth oedran yn 2017

Sir Ddinbych - Gwrywaidd Cymru - Gwrywaidd

Sir Ddinbych - Benywaidd Cymru - Benywaidd

 

Ffigwr 2: Cyfansoddiad Poblogaeth yn ôl Categori Oedran Ffynhonnell: Amcangyfrif 
Poblogaeth Canol Blwyddyn 2017, ONS. 

3.1.4  Roedd 58.1% o boblogaeth Sir Ddinbych yn 16 neu’n hŷn, o’i gymharu 

â 61.5% yng Nghymru gyfan a dim ond 62.9% yn y DU. Mae hynny yn 

gymharol isel ac mae’n arwain at gymhareb ddibyniaeth uchel, hynny 

yw y bobl o oed gweithio o’u cymharu â rhai sydd yn ddamcaniaethol 

‘ddibynnol’ ar y boblogaeth honno mewn oed gweithio. Yn 2017 

roedd y gymhareb ddibyniaeth yn Sir Ddinbych yn 722 o 

ddibynyddion am bob 1,000 o bobl oed gweithio. Yng Nghymru 

roedd hynny yn 625:1,000 (Cymhareb y DU yw 590:1,000). Gall 

cymhareb ddibyniaeth uchel roi straen ar yr economi leol ac ar yr 

adnoddau sydd eu hangen i darparu gofal cymdeithasol. 

3.1.5  Nid yw dwysedd poblogaeth Sir Ddinbych wedi newid yn arwyddocaol. 

Yn 2017 roedd yn  113.7 o bobl am bob km2, tra yn 2013 roedd yn 

113 o bobl am bob km2, ac yn 2011 roedd yn 112.2 o bobl am bob 

km2. Mae’n annhebygol hefyd bod dosbarthiad poblogaeth Sir 
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Ddinbych wedi newid ac mae’r rhan fwyaf o’r boblogaeth yn parhau i 

fyw yng Ngogledd y Sir yn Y Rhyl a Phrestatyn.  

3.1.6   Mae disgwyliad oes ar enedigaeth gwrywod wedi gostwng ychydig ers 

2013-2015 i 2015-2017; o 78  77.8, tra bod hynny wedi aros ar 81.8 

i fenywod. Mae’r cyfraddau yma yn is na ffigyrau cenedlaethol Cymru, 

sef 78.4 ar gyfer dynion a 82.2 ar gyfer merched (2015-2017). Yn 

anarferol, wrth ystyried disgwyliad oes yn 65 oed, mae hynny wedi 

gwella i ddynion o 17.7 yn 2013-2015 i 17.9 yn 2015-2017, ac yn 

achos merched mae wedi gostwng o 19.9 (2013-2015) i 19.8 (2015-

2017); eto mae’r rhain yn is na ffigyrau cenedlaethol Cymru ar gyfer 

2015-2017, sef 18.2 i ddynion a 20.5 i ferched. Mae’r data yma ar 

gael gan ONS. Hefyd ystyriwyd niferoedd marwolaethau ar gyfer 

dynion (m) a merched (f) ar gyfer 2013, 2015 a 2017, fel y dangosir 

hynny yn Nhabl 2 isod. Mae’r rhain yn dangos bod yna gynnydd yn 

niferoedd y marwolaethau yn 2017 yn y categorïau oedran 70-74 a 

90+. Mae yna ostyngiad yn niferoedd marwolaethau mewn categorïau 

oedrannau eraill ac eithrio 15-29, pan fo digwyddiad trawmatig efallai 

wedi digwydd.  

Tabl 2: Nifer marwolaethau yn ôl oedran ar gyfer 2013, 2015, 2017 Ffynhonnell: ONS, 2019. 

Niferoedd 
Marwolaethau yn ôl 

2013 2015 2017 

Oed Cyfanswm G% B% Cyfanswm G% B% Cyfanswm G% B% 

O dan 1 5 0% 0% 5 0% 0% 0 0% 0% 
1 - 14 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 
15 – 29 0 0% 0% 10 0% 0% 15 0% 1% 
30 – 44 20 1% 0% 20 1% 0% 15 1% 0% 
45 – 54 45 3% 1% 45 2% 1% 35 1% 1% 
55 – 64 95 5% 3% 115 4% 3% 90 5% 3% 
65 – 69 95 5% 3% 90 5% 3% 100 5% 3% 
70 – 74 105 5% 4% 105 4% 5% 120 5% 5% 
75 – 79 152 7% 5% 151 7% 6% 154 7% 5% 
80 – 84 205 9% 8% 200 9% 8% 200 9% 8% 
85 – 89 220 8% 11% 200 8% 9% 223 9% 9% 
90 + 250 7% 14% 245 6% 15% 270 7% 15% 
Cyfanswm 1197 50% 50% 1146 48% 52% 1220 50% 50% 



17 
 

 

Tuedd:  

• Mae gan Sir Ddinbych boblogaeth sydd yn heneiddio sydd wedi ei leoli yn 

bennaf yng Ngogledd y Sir gyda chymhareb ddibyniaeth uchel.  

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Bydd poblogaeth Sir Ddinbych yn parhau i heneiddio.  
 Bydd y gymhareb ddibyniaeth yn parhau i gynyddu.  

 

Amddifadedd a throseddu 

3.1.7   Mae Incwm Gwario Aelwyd Gros (GDHI) yn fesur o faint o arian sydd 

ar gael gan unigolion, sydd yn byw ar aelwyd, i’w wario ar ôl talu 

rhent, benthyciadau, morgeisi, trethi, cyfraniadau budd-daliadau a 

chymdeithasol megis yswiriant neu bensiwn preifat. Nid yw’n ystyried 

costau cyfleustodau neu gostau byw megis siopa bwyd. Nid yw effaith 

chwyddiant wedi ei dynnu allan.  Yn ôl ONS, mae GDHI wedi codi yn 

Sir Ddinbych ers 2001, pan oedd yn £11,540 y pen, ac yn 2011 roedd 

wedi codi i £15,156, ac yn 2016 roedd yn £16,409. Mae’r twf 

cyfartalog ers y blynyddoedd blaenorol wedi arafu. Roedd twf GDHI y 

pen yn 2001 yn 3.8% o’i gymharu â 2000, ac yn 2011 roedd yn 

3.5%o’i gymharu â 2010, ac yn 2016 arafodd i 0.2% o’i gymharu â 

2015. Y twf cyfartalog blynyddol yn ystod y cyfnod o 10 mlynedd, 

rhwng 2001 a 2011 oedd 3% y pen, tra bod hynny wedi arafu i yn 

ystod y cyfnod o 5  mlynedd rhwng 2011 a 2016 i dwf blynyddol o 2% 

y pen.  

3.1.8  Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (WIMD 2014) yn mesur 

amddifadedd cymharol ar draws ystod o themâu megis incwm, 

iechyd, mynediad at wasanaethau, diogelwch cymunedol, cyflogaeth 

etc. Mae’r wybodaeth honno yn seiliedig ar yr Ardaloedd Cynnyrch 

Ehangach Is (LSOA) sydd yn cynnwys Cymru gyfan. Mae yna gyfanswm 

o 1,909 LSOA. Mae gan LSOA isafswm poblogaeth o 1,000 ac 

uchafswm o 3,000, neu mae nifer yr aelwydydd yn lleiafswm o 400 ac 

yn uchafswm o 1,200. Mae ardal yn cael ei ystyried fel ardal o 
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amddifadedd os oes ganddi grynodiad o bobl sydd yn profi unrhyw 

un o’r mathau yma o amddifadedd. 

3.1.9    Mae Tabl 3 yn dangos nifer yr LSOA yn Sir Ddinbych sydd yn y 10% uchaf o 

LSOA yng Nghymru, yn ôl maes amddifadedd. 

Tabl 3.: Amddifadedd yn Sir Ddinbych yn ôl ardal. Ffynhonnell: Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych 

      Maes Amddifadedd                  Nifer                 Fel % o’r holl LSOA 
Incwm               8     13.8% 
Cyflogaeth                             7                  12.1% 
Iechyd          6     10.3% 
Addysg                            5                         8.6% 
Mynediad at wasanaethau        8                      13.8% 
Diogelwch Cymunedol              8                  13.8% 
Amgylchedd ffisegol                 1                       1.7% 
Tai           8     13.8% 
Mynegai cyffredinol                   8                     13.8% 
 
3.1.10 Mae amddifadedd yng Ngorllewin a De Orllewin Y Rhyl ymysg yr uchaf 

yng Nghymru ar draws meysydd lluosog. Mae yna lefelau uchel o 

ddiweithdra, nifer sylweddol o bobl ar incwm isel a deilliannau 

addysgol gwael, ymysg pethau eraill. Mae rhannau eraill o’r Rhyl, y De 

a’r Dwyrain yn benodol, yn llai difreintiedig ac yn fwy ffyniannus. Yn 

ogystal â dirywiad hanesyddol y diwydiant twristaidd, mae’r Rhyl wedi 

dioddef o ganlyniad i ddirywiad yn y ddarpariaeth manwerthu canol 

tref yn ystod y blynyddoedd diweddar. Mae buddsoddiadau diweddar 

wedi canolbwyntio ar adfywio ffisegol, yn arbennig ar hyd y Promenâd 

a datblygu Ysgol Uwchradd Y Rhyl hefyd.  

3.1.11 Mae’r achosion o ganser am bob 100,000 o bobl rhwng 2006 a 2015 

ar ei uchaf yn Nwyrain Rhyl 3, sef 1,052, ac mae nifer arwyddocaol 

(31 o 58) o LSOA yn Sir Ddinbych yn uwch na’r cyfartaledd ar gyfer 

Cymru gyfan (Gwybodaeth Canser Cymru a Chofrestr Canser 

Cenedlaethol yr Uned Oruchwylio). 

3.1.12 Mae absenoldeb mynych yn cael ei fonitro gan Gyfrifiad Ysgol 

Blynyddol Lefel Disgyblion (PLASC) a’r Gronfa Ddata Disgyblion 

Genedlaethol(o’r Adran Addysg). Yng Ngorllewin y Rhyl yr adroddwyd 



19 
 

am y nifer uchaf o blant ysgol oedd wedi colli 15% neu fwy o sesiynau 

ysgol hanner diwrnod rhwng 2013 a 2016, gyda holl Ardaloedd 

Cynnyrch Ehangach Is  Gorllewin Rhyl yn cofnodi bod rhwng 15% a 

17% o’r disgyblion yn colli ysgol, ac a lefel ysgolion uwchradd roedd 

yn cynyddu i 24% a 25%. Dinbych Uchaf / Henllan, yn unol â 

mynegeion 2014 ar gyfer amddifadedd lluosog, oedd y 6ed uchaf ar 

gyfer absenoldeb, ar 12% yn gyffredinol a 19% mewn ysgolion 

uwchradd. Mae hynny yn cyferbynnu’n fawr â Dinbych Isaf oedd ag 

absenoldeb o 0% yn gyffredinol a 1% mewn ysgolion uwchradd. Mae 

hynny yn unol â chanran y disgyblion oedd yn cael o leiaf 5 gradd 

TGAU A* i C yn cynnwys Mathemateg a Chymraeg/Saesneg, tra bod 

Gorllewin Rhyl 3 yn perfformio waethaf ar 22%, ac yna De Orllewin 

Rhyl a wardiau eraill Gorllewin Rhyl, ac yna Dinbych Uchaf/ Henllan. 

Mae hynny’n cyferbynnu’n fawr â Llanbedr Dyffryn Clwyd sydd ar frig 

y tabl perfformiad gyda 88% o’r disgyblion yn cael o leiaf 5 gradd 

TGAU A* i C.  

3.1.13  Mae Heddlu Gogledd Cymru yn gofalu am ardal o 2,375 milltir sgwâr, 

ac mae hynny yn ystod y 10 mlynedd diwethaf wedi gweld cynnydd o 

3% yn y boblogaeth a gostyngiad o 6% yn y gweithlu lleol ers 2010. 

Mae troseddu yn erbyn dioddefwyr wedi cynyddu’n leol ac yn 

genedlaethol yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, gyda chynnydd yng 

Ngogledd Cymru o 0.06 y person.  

3.1.14 Y gyfradd droseddu flynyddol yn Sir Ddinbych ar gyfer 2018 yw 89.12 

o droseddau a gofnodwyd am bob 1,000 o bobl, sydd yn ail uchaf 

yng Ngogledd Cymru ar ôl Wrecsam ar 103.00. Cyfradd gyfartalog yr 

heddlu yw 76.88, fel y gellir gweld hynny yn y siartiau (Ffigyrau 3 a 4) 

isod. (Data ar gael yn www.police.uk/north-

wales/CRW07/performance/compare-your-area/.) 

 

http://www.police.uk/north-wales/CRW07/performance/compare-your-area/
http://www.police.uk/north-wales/CRW07/performance/compare-your-area/
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Ffigwr 3: Troseddu yn Sir Ddinbych a Gogledd Cymru Ffynhonnell: Heddlu Gogledd Cymru, 

2019. 

3.1.15 Mae cyfraddau troseddu yn Sir Ddinbych wedi cynyddu rhwng Mehefin 

2015 a Mehefin 2018 fel y gellir gweld hynny yn Ffigwr 4 isod.  

 

Ffigwr 4: Troseddu yn Sir Ddinbych o 2015 i 2018 Ffynhonnell: Heddlu Gogledd Cymru, 
2019. 
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3.1.16  Ar ôl ystyried map cymdogaeth leol Heddlu Gogledd Cymru, sydd yn 

dangos troseddau mewn ardaloedd lleol, lluniwyd bras ardal ar gyfer 

Sir Ddinbych er mwyn creu’r siartiau a restrir isod (Ffigyrau 5 a 6). 

Mae’r siartiau yn cynnwys rhai trefi ar y cyrion y tu allan i ffin Sir 

Ddinbych megis Bae Cinmel, ac efallai nad ydynt yn cynnwys holl 

bentrefi Sir Ddinbych. Defnyddiwyd y pum tref gyda’r nifer uchaf o 

droseddau a gofnodwyd ym Mis Rhagfyr 2018 er mwyn dangos tuedd 

ers Gorffennaf 2016.  

3.1.17 Roedd y rhan fwyaf o’r troseddau a riportiwyd yn fisol rhwng 

Gorffennaf 2016 a Rhagfyr 2018 wedi eu lleoli yn ac o gwmpas Rhyl 

ac roeddent yn cynnwys trais, troseddau rhyw neu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol, fel y gwelir hynny yn y siartiau isod (Ffigyrau 5 a 

6).  

 

Ffigwr 5: Canran o droseddau yn Sir Ddinbych. Ffynhonnell: Heddlu Gogledd Cymru, 2019. 
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Ffigwr 6: Mathau o droseddau yn Sir Ddinbych.  Ffynhonnell: Heddlu Gogledd Cymru, 2019. 

Tueddiadau:  

• Mae gan Sir Ddinbych ardaloedd gyda lefelau amddifadedd uchel o ran 

iechyd gwael, tai annigonol ac incwm isel.  

• Rhannau o Rhyl yw’r rhannau mwyaf difreintiedig yn Sir Ddinbych.  

• Po fwyaf difreintiedig yw ardal yr uchaf yw’r gyfradd droseddu.  

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Bydd Sir Ddinbych yn parhau i fod â phocedi o amddifadedd, ac ychydig o 

gynnydd fydd yn digwydd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig.  

Tai 

3.1.18 Yn Sir Ddinbych y pris tai cyfartalog yn ystod Rhagfyr 2016 oedd 

£142,220, a £144,829 yn Rhagfyr 2017, sydd yn gynnydd o 1.8% 

mewn 12 mis. Mae’r ffigyrau ar gyfer Cymru gyfan yn uwch; y pris tai 

cyfartalog ar gyfer eiddo yng Nghymru yn Rhagfyr 2017 oedd 

£154,398, sydd yn gynnydd o 5.4% mewn 12 mis o £146,442 yn 

Rhagfyr 2016. Gostyngodd y swm gwerthiant cyfartalog yng Nghymru 
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3.8% o 3,957 yn Hydref 2016 i 3,805 yn Hydref 2017, tra bod y 

duedd wedi bod yn wahanol yn Sir gyda chynnydd o 44.8% o 96 o 

werthiannau yn Hydref 2016 i 139 yn Hydref 2017. Deilliodd y data 

yma o’r Gofrestrfa Tir (2019).  

3.1.19 Mae Tabl 4 isod yn dangos canolrif 9rhif canol) a chymedr 

(cyfartaledd) prisiau mewn gwahanol ardaloedd marchnad tai (AMTLI) 

yn ôl y Gofrestrfa Tir (2016).  

Tabl 4: Prisiau tai cymedrig a chanolrif yn ôl Ardal Marchnad Tai. Ffynhonnell: Data y 
Gofrestrfa Tir 2016 ac AMTLI Sir Ddinbych 2019. 

Pris gwerthiant Tai yn ôl 
Ardal Marchnad Dai 

Pris 
Cymedrig 

Pris 
Canolrifol 

Gwerthiannau 
Blynyddol 
2016 

AMTLI01: Rhyl & Arfordir £126,676 £118,000 467 

AMTLI02: Prestatyn & Meliden £153,166 £128,000 384 

AMTLI03: Bodelwyddan & Ffin £198,176 £173,000 141 

AMTLI04: Dinbych a’r Gorllewin £174,592 £148,000 153 

AMTLI05: Rhuthun a’r Dwyrain £227,530 £198,500 169 

AMTLI06: Corwen & Llangollen £195,365 £157,000 107 

3.1.20 Yr incwm aelwyd blynyddol cymedrig yw £26,126, ac incwm aelwyd 

blynyddol y chwartel isaf oedd £16,447 yn 2018 yn ôl data CACI 

Paycheck.  

3.1.21 Mae fflatiau a thai teras fel arfer wedi eu prisio o fewn cyrraedd 

prynwyr tro cyntaf, er bod eu hargaeledd yn gyfyngedig, ac mae 

perchnogaeth tai wedi dod yn gynyddol anfforddiadwy yn Sir 

Ddinbych.  Mae Tabl 5 isod yn dangos yr ystod o eiddo a werthwyd yn 

ôl math ac AMTLI yn 2016.  

Tabl 5: Math o eiddo yn ôl Ardal Marchnad Tai. Ffynhonnell: AMTLI Sir Ddinbych 2019. 

Gwerthiant Mathau Tai yn 2016 
yn ôl Ardal Marchnad Dai 

Y 
Cyfan  

 

Tai Sengl Tŷ un 
Talcen 

Fflatiau Tŷ Teras 

AMTLI01: Rhyl & Arfordir 467 220 149 26 67 

AMTLI02: Prestatyn & Meliden 384 185 135 15 39 

AMTLI03: Bodelwyddan & Ffin 141 76 37 0 21 

AMTLI04: Dinbych a’r Gorllewin 153 70 41 1 31 
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AMTLI05: Rhuthun a’r Dwyrain 169 82 34 3 33 

AMTLI06: Corwen & Llangollen 107 39 21 6 32 

Cyfansymiau Sir Ddinbych 1,421 672 417 51 223 

3.1.22 Mae Tabl 6 yn cymharu prisiau tai cymedrig a phrisiau’r chwartel isaf 

(MHP a LQHP) yn 2016 gyda ffigyrau  incwm cymedrig ac incwm y 

chwartel isaf (MHI a LQHI) ar gyfer 2017 ar gyfer bob AMTLI. Mae’n 

edrych ar y lluosogydd cyflog sydd ei angen i gyrraedd y pris tai.  

3.1.23 Yn ôl yr ymgynghorydd morgeisi ar-lein, a gyhoeddwyd ar 20.7.2018, 

mae morgeisi erbyn hyn yn cael eu cyfrifo ar sail fforddiadwyedd, ac 

fel dangosydd cyffredinol bydd morgais yn anfforddiadwy  pan fo’n 5 

gwaith mwy nag incwm person. 

3.1.24 Yn draddodiadol, roedd morgeisio yn cael eu cynnig am ddim mwy na 

3.5 gwaith gymaint ag incwm person, sef yr hyn sydd wedi cael ei 

ddefnyddio yn yr Asesiad o’r Farchnad Dai Leol.  

Tabl 6: Fforddiadwyedd tai yn Sir Ddinbych. Ffynhonnell: AMTLI Sir Ddinbych 2019 (addasedig). 

Incwm Cymedrig a 
Chwartel Isaf 2017 

LQHI 
£ 

LQHP 
£ 

Lluosydd 
LQ 

MHI 
£ 

MHP 
£ 

Lluosydd 
Canolrif 

Sir Ddinbych 
Gyfan 16,447 108,000 6.6 26,126 153,750 5.9 

Rhyl & Arfordir 12,974 107,000 8.2 22,158 118,000 5.3 
Prestatyn & Meliden 14,935 110,000 7.4 25,890 128,000 4.9 

 Bodelwyddan & Ffin 18,106 110,000 6.1 31,697 173,000 5.5 
Dinbych a’r Gorllewin 17,245 111,500 6.5 29,307 148,000 5.0 
Rhuthun a’r Dwyrain 20,500 112,998 5.5 35,101 198,500 5.7 
Corwen & Llangollen 15,570 111,750 7.2 26,982 157,000 5.8 

 

3.1.25 Bu gostyngiad sylweddol mewn adeiladu tai ar ôl y dirwasgiad 

economaidd byd-eang yn 2007 / 2008, a dim ond newydd ddechrau 

dangos arwyddion a adferiad mae’r economi. Mae’r cyfartaleddau 10 

mlynedd yn tua 170 o anheddau newydd net bob blwyddyn , ac mae’r 

cyfartaledd 15 mlynedd yn tua 220 y flwyddyn. 
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3.1.26 Mae cyfraddau twf aelwydydd yn uwch na chyfraddau twf poblogaeth. 

Mae hynny oherwydd bod nid yn unig cyfraddau poblogaeth, ond 

hefyd meintiau aelwydydd yn cyfrannu at y cynnydd yn y galw am dai. 

Bu tuedd hirdymor, sydd wedi datblygu’n gyflym, o aelwydydd llai o 

un neu ddau o bobl. Disgwylir i faint aelwydydd cyfartalog ostwng yn 

unol â thueddiadau’r gorffennol. 

3.1.27  Mae data Cyfrifiad 2011 hefyd yn cefnogi’r syniad y dylai darpariaeth 

newydd gael ei ganolbwyntio ar anheddau ar gyfer aelwydydd llai. 

Mae gan Sir Ddinbych eisoes ormod o eiddo mawr sydd wedi eu 

tanfeddiannu. Gellir gweld mesur symleiddiedig iawn o 

tanfeddiannaeth drwy gymharu nifer yr ystafelloedd byw â’r 

preswylwyr. Yn 2011, roedd nifer y ystafelloedd gwely yn fwy na’r 

preswylwyr mewn dros 20,000 o aelwydydd yn Sir Ddinbych. Roedd 

hynny yn cyfateb i 49.5% o aelwydydd. Roedd yn cynnwys 3,500 o 

aelwydydd ble roedd yna bedair neu bump ystafell wely ac un neu 

ddau o breswylwyr. 

3.1.28  Mae ‘Tai Canolraddol’ yn gartref ar werth neu ar osod a ddarperir am 

gost uwch na rhent cymdeithasol, ond islaw lefelau’r farchnad.  Mae 

‘Rhent canolraddol’ yn cyfeirio at eiddo a gynigir am rent sydd yn 80% 

o lefel rhent y farchnad.  Mae nifer o wahanol gynhyrchion canolradd 

ar gael gan gynnwys rhannu ecwiti, cydberchnogaeth a Chymorth 

Prynu. Mae’r ffigyrau ar gyfer y tair blynedd ariannol diwethaf wedi eu 

cofnodi yn Nhabl 7.  

Tabl 7: Darparu Tai Canolradd. Ffynhonnell: AMTLI Sir Ddinbych 2019. 

Darparu Tai Canolradd 

Blwyddyn Ariannol Rhentu Canolraddol Rhannu ecwiti 

2015/16 3 0 

2016/17 2 2 

2017/18 2 24 

3.1.29 O ran ‘Tai Cymdeithasol’ mae gan Sir Ddinbych 5,821 o gartrefi. 

Mae’r rhan fwyaf yn stoc anghenion cyffredinol (67%) ac mae chwarter 
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yn lety lloches, gyda nifer fechan o ofal ychwanegol a stoc â chymorth 

(Llywodraeth Cymru, 2018) Mae llai na 13% o’r stoc yn llety un 

ystafell wely. Mae hynny yn cyfyngu ar gyfleoedd i denantiaid symud i 

dŷ llai. Effeithir yn uniongyrchol ar unigolion sydd yn derbyn budd -

daliadau tai o ganlynid i danfeddiannaeth yn eu llety presennol (yr 

hyn a elwir yn ‘dreth ystafell wely’). 

3.1.30 Mae Asesiad o’r Farchnad Dai Leol 2019 wedi canfod yr angen am 

155 o unedau tai fforddiadwy ychwanegol bob blwyddyn, yn ystod y 

cyfnod o 2018 i 2023. Mae hynny ar gyfer tai cymdeithasol a 

chanolraddol.  

Tueddiadau:  

• Mae cyfraddau twf aelwydydd yn uwch na chyfraddau twf poblogaeth. 

• Mae perchnogaeth tai yn Sir Ddinbych wedi dod yn gynyddol 

anghyraeddadwy yn arbennig i brynwyr tro cyntaf.  

• Mae yna brinder tai llai a thai fforddiadwy yn Sir Ddinbych.  

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Gyda’r angen am dai yn fwy na’r cyflenwad, byd prisiau tai yn parhau i godi 

a bydd perchnogaeth tai yn anghyraeddadwy i’r rhan fwyaf o’r oedolion 

gweithio yn Sir Ddinbych.  
 Bydd adeiladu tai yn cael ei yrru gan y farchnad a heb waharddiadau, felly 

gallai digwydd mewn lleoliadau llai cynaliadwy. 

 Mae adeiladu tai a yrrir gan y farchnad yn debygol o arwain at nifer fwy o 

anheddau sengl mawr, na fydd yn ateb yr angen am anheddau llai. 

 Ni fyddai unrhyw dir yn cael ei ddyrannu’n benodol ar gyfer datblygu sydd 

yn darparu sicrwydd i gymunedau a datblygwyr; gyda phob cais unigol yn 

gorfod cael ei asesu yn erbyn polisi cenedlaethol.  

Mynediad at Wasanaethau 

3.1.31 Aseswyd mynediad at wasanaethau fel rhan o’r mynegai amddifadedd 

yn 2014 ar gyfer pob Ardal Cynnyrch Ehangach Is. Yr amser teithio 

preifat cyfartalog i siopau bwyd, ysgolion cynradd a swyddfeydd post 

yng Nghymru oedd 3 munud, 6 munud i feddygfeydd a 9 munud i 

ysgolion uwchradd. Mae Efenechtyd, Llanarmon-yn-Iâl / Llandegla, 
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Llanbedr Dyffryn Clwyd / Llangynhafal, Llanfair Dyffryn Clwyd / 

Gwyddelwern, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch a Tremeirchion yn uwch 

na’r amseroedd cyfartalog cenedlaethol ym mhob un o’r 5 categori 

tra bod Corwen 1, Llandrillo, Llandyrnog a Llangollen 1 yn uwch na 

chyfartaledd cenedlaethol Cymru mewn pedwar categori, fel y gellir 

gweld hynny yn Nhabl 8 isod, sydd yn ddyfyniad.  

Tabl 8: Mynediad at Wasanaethau Ffynhonnell: ONS, 2014 

 

Mynediad at Wasanaethau - Amser teithio preifat cyfartalog mewn 
munudau i 

  
Siop 
fwy
d 

Meddygf
a 

Ysgolio
n 

Cynradd 

Ysgolion 
Uwchrad

d 
Swyddf
a Bost Allwedd 

Cymru 3 6 3 9 3 
Melyn - 

Cenedlaethol 
Cymru 

Bodelwyddan  3 9 3 10 2 Cyfartaledd (WNA) 

Corwen 1  4 12 7 27 2 Gwyrdd - hafal neu 
is 

Corwen 2  2 5 5 33 3 WNA 
Canol Dinbych  2 1 3 4 1 Oren - hyd at ddwbl 
Dinbych Isaf 1  2 5 3 3 2 WNA 

Dinbych Isaf 2  1 4 2 3 2 Coch Llachar - yn y 
canol 

Dinbych Isaf 3  3 5 3 3 3 Dwbl & 

Dinbych Uchaf / Henllan 1  2 3 2 5 2 Tair gwaith WNA 

Dinbych Uchaf / Henllan 2  6 6 2 9 2 Coch tywyll - yn y 
canol 

Dyserth 1  2 2 3 14 1 tair gwaith gymaint 
& 

Dyserth 2  3 4 3 10 2 pedair gwaith WNA 
Efenechtyd  9 17 7 22 8 Coch tywyll iawn 
Llanarmon-yn-Iâl / 
Llandegla  8 17 6 20 7 mwy na phedair 

gwaith gymaint 
Llanbedr Dyffryn Clwyd / 
Llangynhafal  11 12 5 11 5 WNA 

Llandrillo  15 16 8 31 2  
Llandyrnog  10 14 3 13 5  
Llanfair Dyffryn Clwyd / 
Gwyddelwern  10 15 6 20 7  
Llangollen 1  5 7 12 9 4  
Llangollen 2  3 4 5 6 2  
Llangollen 3  3 4 6 6 2  
Llanrhaeadr-yng-
Nghinmeirch  13 16 6 16 11  
Rhuthun 1  2 4 2 7 3  
Rhuthun 2  2 2 2 4 2  
Rhuthun 3  5 4 3 4 3  
Dwyrain Llanelwy  2 4 2 2 1  
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Gorllewin Llanelwy  2 2 3 5 2  
Trefnant  4 11 3 8 3  
Tremeirchion  9 11 5 11 8  

 

Tueddiadau:  

• Mae’r patrwm o amddifadedd yn groes mewn perthynas â mynediad pan fo 

ardaloedd gwledig mwyaf anghysbell Sir Ddinbych yn fwy difreintiedig nag 

ardaloedd trefol y Sir.   

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Byddai twf mewn cefn gwald agored a gwledig yn dal yn gyfyngedig a gallai 

gynyddu diffyg mynediad. Ni fyddai datblygu newydd yn cael ei gyfeirio i 

leoliadau cynaliadwy â gwasanaethau. 
 Ni fyddai siopau a gwasanaethau gwledig yn cael eu gwarchod yn lleol.  

 

Yr Iaith Gymraeg 

3.1.32 Mae TAN20 paragraff 3.1.3 yn ei gwneud yn ofynnol i asesiad o’r Iaith 

Gymraeg fod yn rhan o’r gwerthusiad cynaliadwyedd a chael ei 

ystyried fel rhan o’r broses o ddewis safleoedd. Mae hynny’n bod fel 

na ddylai ceisiadau cynllunio fod yn destun asesiadau o’r effaith ar yr 

Iaith Gymraeg yn rheolaidd. 

3.1.33 Mae Cyfrifiad 2011 yn dangos bod 22,236 o bobl Sir Ddinbych yn 

gallu siarad Cymraeg, sydd yn cyfateb i 24.6% o’r boblogaeth. 

Cyfanswm y siaradwyr Cymraeg yn 2001 oedd 23,760, sef 26.4% o’r 

boblogaeth. Dros gyfnod o ddeng mlynedd bu gostyngiad o 1,524 yn 

y nifer a 1.8% yng nghyfartaledd y siaradwyr Cymraeg yn y Sir. Yn 

ystod y flwyddyn 2017 i 2018 bu cynnydd bychan oherwydd bod 

24.7%o oedolion yn siarad Cymraeg ac mae gan 11.7% o oedolion 

beth gallu i siarad Cymraeg, yn ôl Dangosydd Iaith Gymraeg Arolwg 

Cenedlaethol.  

3.1.34  Mae’r gallu i siarad Cymraeg wedi codi mewn perthynas ag unigolion 

oed ysgol, ond mae wedi gostwng yng ngweddill y grwpiau oedran 

rhwng 2001 a 2011, del y gellir gweld hynny yn Nhabl 9 isod. 
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Tabl 9: Gallu i siarad Cymraeg yn ôl categori oedran. Ffynhonnell: ONS, Cyfrifiad 2001 a 
2011 

 Gallu i Siarad Cymraeg 

Oedran 
Cyfrifiad 

2001 
% Newid 

Cyfrifiad 
2011 

3 – 4 19.6% +8% 27.6% 

5 – 15 43.2% +2.7% 45.9% 

16 - 19 34.0% - 4.1% 29.9% 

20 - 44 22.6% - 0.3% 22.3% 

45 – 64 21.5% - 3% 18.5% 

65 – 74 24.7% - 5.3% 19.4% 

75 + 25.9% - 2.2% 23.7% 

 

3.1.35 Mae hynny yn adlewyrchu’r ffaith bod naill ai bod mwy o rieni neu 

aelodau o’r teulu estynedig yn siarad Cymraeg gartref gyda’u plant, 

neu bod mwy o blant yn mynychu grwpiau ‘Ti a Fi’, grwpiau meithrin 

cyfrwng Cymraeg, neu’n siarad Cymraeg yn yr ysgol.  

3.1.36 Mae’r data sydd ar gael ar gyfer Cyfrifiad 2001 mewn wardiau tabl 

safonol 2003 oedd yn cyfuno wardiau ystadegol (wardiau etholaethol 

ym Mai 2003) ble roedd llai na 1,000 o drigolion neu 400 o 

aelwydydd. Cymharwyd hynny a data Cyfrifiad 2011 pan 

ddefnyddiwyd wardiau etholaethol 2011. Roedd cyfanswm ffigyrau 

poblogaeth wardiau a nifer y bobl oedd ag un neu ragor o sgiliau 

Cymraeg, ar gael yng Nghyfrifiadau 2001 a 2011. Cyfunwyd y 

wardiau etholaethol ar gyfer Dinbych, Prestatyn, Rhyl a Llanelwy er 

mwyn darparu’r ffigyrau canrannol o siaradwyr Cymraeg yn Nhabl 10 

isod. Ystyrir bod wardiau etholaethol Dinbych Uchaf / Henllan a 

Phrestatyn Meliden yn cynrychioli Henllan a Meliden yn ôl eu trefn. 
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Yna mae’r wardiau etholaethol wedi cael eu rancio allan o 21 ar gyfer 

2001 a 2011 er mwyn dangos lleoliad y nifer fwyaf o siaradwyr 

Cymraeg. 

Tabl 10: Un neu ragor o sgiliau Cymraeg yn ôl ward. Ffynhonnell: ONS, Cyfrifiad 2001 a 
2011 

 
Ranc yn 

y Sir 

Un neu ragor o sgiliau Cymraeg  

 

Ranc yn 

y Sir 

Ward Etholaethol 2001 
Cyfrifiad 

2001 
% Newid 

Cyfrifiad 

2011 
2011 

Bodelwyddan 19 27% + 2 % 29% 19 

Corwen 3 63% - 1 % 62% 3 

Dinbych 7 57% - 3 % 54% 7 

Dyserth 15 32% + 2 % 34% 15 

Efenechtyd 5 59% + 4 % 63% 2 

Henllan 9 54% - 5 % 49% 9 

Llanarmon-yn-Iâl / 

Llandegla 
13 37% 

+ 1 % 
38% 13 

Llanbedr Dyffryn Clwyd / 

Llangynhafal 
10 46% 

+ 1 % 
47% 10 

Llandrillo 1 73% - 6 % 67% 1 

Llandyrnog 8 54% - 2 % 52% 8 

Llanfair Dyffryn Clwyd / 

Gwyddelwern 
4 63% 

- 4 % 
59% 5 

Llangollen 16 32% 0% 32% 16 

Llanrhaeadr-yng-

Nghinmeirch 
2 67% 

- 6 % 
59% 4 

Meliden 18 28% + 1 % 29% 18 

Prestatyn 21 22% + 1 % 23% 20 

Rhuddlan 17 32% - 2 % 30% 17 

Y Rhyl 20 23% - 1 % 22% 21 

Rhuthun 6 57% 0% 57% 6 

Llanelwy 14 35% - 1 % 34% 14 
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Trefnant 11 44% - 3 % 41% 11 

Tremeirchion 12 41% - 1 % 40% 12 

3.1.37 Yn Llandrillo roedd y ganran uchaf o bobl â’r gallu i siarad Cymraeg 

yn 2001 a 2011. Roedd y nifer lleiaf o siaradwyr Cymraeg ym 

Mhrestatyn yn 2001 a’r Rhyl yn 2011.  

3.1.38 Er mwyn ystyried a oes yna unrhyw dueddiadau, allai fod yn 

gysylltiedig â datblygu a phobl yn mudo, mae ffigyrau poblogaeth y 

wardiau etholaethol wedi cael eu hasesu er mwyn cyfrifo’r niwed 

canrannol yn y boblogaeth. Mae hynny wedi cael ei gymharu â’r 

newid cyfartalog yng ngallu’r boblogaeth i siarad Cymraeg. Gellir 

gweld y wybodaeth hon yn Nhabl 11 isod.  

Tabl 11: Gallu i siarad Cymraeg a thuedd y boblogaeth. Ffynhonnell: ONS, Cyfrifiad 2001 a 
2011 

Ward Etholaethol 

Newid canrannol 
rhwng 2001 a 2011 

mewn 

Golau 
Traffig 

ar gyfer 

 

Galluoe
dd 

Cymrae
g 

Poblogae
th 

Cymraeg 
galluoedd 

 

Bodelwyddan 2% 2% Gwyrdd Cynnydd cyfatebol 

Corwen -1% -3% Oren Galluoedd Cymraeg yn dirywio ar 
gyflymder arafach na’r boblogaeth. 

Dinbych -3% 4% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Dyserth 2% -11% Gwyrdd 
Poblogaeth yn gostwng ond 
cynnydd yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg. 

Efenechtyd 4% 3% Gwyrdd 
Mwy o gynnydd mewn galluoedd 
Cymraeg nag yn nhwf y 
boblogaeth. 

Henllan -5% 1% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Llanarmon-yn-Iâl / 
Llandegla 1% 10% Coch 

Cynnydd y boblogaeth yn ddeg 
gwaith gymaint na lefel y cynnydd 
mewn siaradwyr Cymraeg. 

Llanbedr Dyffryn Clwyd 
/ Llangynhafal 1% -8% Gwyrdd 

Poblogaeth yn gostwng ond 
cynnydd yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg. 

Llandrillo -6% 1% Coch Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
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Cymraeg. 

Llandyrnog -2% 4% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Llanfair Dyffryn Clwyd / 
Gwyddelwern -4% -1% Coch Galluoedd Cymraeg yn dirywio’n 

fwy sylweddol na’r boblogaeth. 

Llangollen 0% 5% Coch Cynnydd yn y boblogaeth ond dim 
newid mewn galluoedd Cymraeg. 

Llanrhaeadr-yng-
Nghinmeirch -8% -2% Coch Galluoedd Cymraeg yn dirywio’n 

fwy sylweddol na’r boblogaeth. 

Meliden 1% -5% Gwyrdd 
Poblogaeth yn gostwng ond 
cynnydd yn nifer y siaradwyr 
Cymraeg. 

Prestatyn 1% 2% Oren 
Cynnydd yn y boblogaeth yn ddwbl 
y cynnydd mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Rhuddlan -2% -13% Gwyrdd 
Galluoedd Cymraeg yn dirywio ar 
gyflymder sylweddol arafach na’r 
boblogaeth. 

Y Rhyl -1% 1% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Rhuthun 0% 4% Coch Cynnydd yn y boblogaeth ond dim 
newid mewn galluoedd Cymraeg. 

Llanelwy -1% -3% Oren Galluoedd Cymraeg yn dirywio ar 
gyflymder arafach na’r boblogaeth. 

Trefnant -3% 6% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg. 

Tremeirchion -1% 3% Coch 
Cynnydd yn y boblogaeth ond 
gostyngiad mewn galluoedd 
Cymraeg 

3.1.39 Nid yw’n bosibl darparu dadansoddiad mwy manwl o’r cysylltiad 

rhwng niferoedd poblogaeth a’r Iaith Gymraeg o ystyried nad yw’r 

data wedi ei ddal mewn categorïau cyffelyb.  

3.1.40 Roedd Arolwg Meddiannaeth Tai 2017 yn cynnwys cwestiynau ar allu 

trigolion mewn cartrefi newydd i siarad Cymraeg. Canfu bod 

aelwydydd Cymraeg yn ychydig mwy tebygol o fod wedi symud oddi 

fewn i Gymru nag aelwydydd nad ydynt yn siarad Cymraeg. Casglodd 

bod y ffigyrau canrannol o siaradwyr Cymraeg mewn datblygiadau 

newydd yn debyg i Gyfrifiad 2011, gyda 23.1% o’r boblogaeth â 

sgiliau canolraddol neu rugl mewn Cymraeg yn 2017 o’i gymharu â 

24.6% yng Nghyfrifiad 2011.  
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3.1.41 Nid oes yna duedd glir rhwng cynnydd yn y boblogaeth ac effaith 

hynny ar nifer y siaradwyr Cymraeg. Nid yw hynny yn syndod 

oherwydd bod y boblogaeth nid yn unig yn cynyddu oherwydd 

genedigaethau ond o ganlyniad i fewnfudo o fewn Sir Ddinbych, 

Cymru a thu hwnt. Yn yr un modd, pan fo yna ddatblygu newydd, 

mae’r trigolion a’r cyflogeion yn mudo yno hefyd oddi fewn i Sir 

Ddinbych, Cymru a thu hwnt. Gall fod yna fewnfudo ac allfudo. Felly, 

nid yw’n bosibl ychwaith rhagfynegi tuedd rhwng creu datblygiad 

newydd ac effaith hynny ar siaradwyr Cymraeg, allai fod yn 

gadarnhaol a negyddol.  

3.1.42 Gellir disgrifio ardaloedd ble mae yna nifer uchel o siaradwyr 

Cymraeg fel rhai sensitif, a dylid craffu ar ddatblygiadau sydd yn 

digwydd yn y lleoliadau yna. Gallai datblygiadau sylweddol ar raddfa 

fawr mewn cymunedau bach gwledig effeithio’n negyddol ar y 

cymunedau hynny, os bydd y datblygiadau yn angnymesur i faint yr 

anheddiad presennol. 

Tueddiadau:  

• Mae’n ymddangos bod y duedd o ddirywiad mewn siaradwyr Cymraeg yn 

cael ei wyrdroi yn 2017-2018.  

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Gall CDLI nodi lleoliad datblygiad ac asesu a fydd yna effaith ar yr Iaith 

Gymraeg. Heb CDLI ni fydd yna asesiad ac ni ellir cyfeirio datblygiad i 

leoliadau cynaliadwy.  

 

Cynaliadwyedd Cymdeithasol ac Amcanion AG Adolygedig 
3.1.43 Adolygwyd amcanion cynaliadwyedd yr CDLI mabwysiedig yn 2017 

mewn adroddiad cwmpasu ac ystyriwyd eu bod yn briodol. Erbyn hyn 

mae’n amlwg, ar ôl ailystyried y waelodlin gymdeithasol, bod angen 

amcanion adolygedig er mwyn sicrhau bod darpariaeth yn  cael ei 

wneud yn yr CDLI Newydd er mwyn cyfeirio datblygiad, fel bod gan 

bawb dai priodol a bod datblygwyr, yn ogystal â chymunedau, yn cael 
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eu hannog i ystyried llesiant cymunedau, fel y gellir mynd i’r afael ag 

amddifadedd. Wrth leihau amddifadedd, mae’n briodol ystyried 

argaeledd mannau agored er mwyn hwyluso ymarfer corff, sut mae 

pobl yn cael mynediad at wasanaethau ac annog defnyddio dulliau 

teithio di-garbon. Bydd yr CDLI Newydd yn nodi lleoliadau 

datblygiadau newydd er mwyn sicrhau eu bod wedi eu lleoli ble mae 

gwasanaethau yn hygyrch, nad ydynt yn effeithio’n negyddol ar 

seilwaith, yn ogystal ag annog datblygu mannau agored a seilwaith 

gwyrdd o ansawdd uchel.  

3.1.44 Derbynnir y gellir dylunio adeiladau a chymunedau i fod yn fwy 

diogel, a dylai hynny fod yn ystyriaeth mewn unrhyw gynnig cynllunio 

manwl. Mae’r amcanion mewn perthynas a gostwng cyfraddau 

troseddu wedi cael eu diwygio a’u hehangu er mwyn edrych ar wella 

iechyd a llesiant.  

3.1.45  Felly bydd yr amcanion cynaliadwyedd yn cael eu hadolygu er mwyn: 

Amcan 1: Mae pawb yn byw mewn cartrefi sydd yn bodloni eu 

hanghenion. 

Amcan 2: Mae cymunedau yn iachach.  

Amcan 3: Mae gan Sir Ddinbych seilwaith gwyrdd a glas a mannau 

agored o ansawdd uchel.  

Amcan 4: Mae cymunedau lleol yn cael eu gwasanaethu’n dda gan 

drafnidiaeth gyhoeddus gyda chyfleoedd lluosog i ddefnyddio teithio 

actif. 

Amcan 5: Mae gan Sir Ddinbych nifer cynyddol o siaradwyr Cymraeg. 

Amcan 9: Mae’r amgylchedd yn amrywiol, deniadol ac yn hwyluso 

llesiant pob creadur byw yn cynnwys planhigion. 

 

III.II       Gwaelodlin Economaidd 

Cyflogaeth / Diweithdra 

3.2.1  Mae data ar amddifadedd cyflogaeth diweddar ar gael yn ôl Ardal 

Cynnyrch Ehangach Is (LSOA) gan DWP ar gyfer 2016 / 2017. Mae 
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hynny yn dangos bod gan Gorllewin Rhyl 2 y lefel uchaf o 

amddifadedd cyflogaeth yn 2016-2017 ar 45% o’r boblogaeth oedran 

gweithio sydd yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig â chyflogaeth. 

Mae hynny yn fwy na phedair gwaith gymaint â’r ffigwr cyfartalog ar 

gyfer Cymru, sef 10%. Yna daw Gorllewin Rhyl 1 ar 33%, Dwyrain Rhyl 

3 ar 26%, Gorllewin Rhyl 3 ar 25%, De Orllewin Rhyl 2 ar 23%, De 

Orllewin Rhyl 1 ar 22% ac yna Dinbych Uchaf/Henllan ar 19%. Y 

wardiau sydd yn perfformio orau yw Llanbedr Dyffryn Clwyd a 

Thremeirchion ar 3%.  

3.2.2   Mae 23 o’r 58 ward yn uwch na chanran cyfartalog Cymru o bobl sydd 

yn derbyn budd-daliadau cysylltiedig â chyflogaeth yn 2016/2017.  

3.2.3  Yng Ngorllewin Rhyl 2 mae’r lefel uchaf o amddifadedd yn Sir 

Ddinbych a’r ganran uchaf o bobl sydd yn derbyn budd-daliadau yng 

Ngorllewin Rhyl 2 yw’r rhai rhwng 35 a 39 oed, sydd yn 74%, sydd 

dros saith gwaith gymaint â’r ffigwr cyfartalog ar gyfer Cymru, sef 

10%. Mae’r braced oedran 40 i 44 hefyd yn uchel ar 62%. Ac eithrio 

oedrannau 16 i 18 (ar 12%) mae’r holl grwpiau oedran yng Ngorllewin 

Rhyl 2 yn uwch na 33%. 

3.2.4   Ac eithri 12 LSOA, yn cynnwys Gorllewin Rhyl 2, mae’r lefel uchaf o 

amddifadedd o fewn yr LSOAau rhwng oedrannau 45 a 64. Mae gan 

yr eithriadau beth amddifadedd cyflogaeth yn y grwpiau oed iau yn y 

boblogaeth LSOA, yn benodol yn Ninbych Uchaf / Henllan yn 

oedrannau 25 i 29 a 30 i 34, Rhuddlan 1 yn oedrannau 25 i 29, 

Rhuthun 2 yn oedrannau 40 i 44, Dwyrain Prestatyn a Rhuthun 3 yn 

oedrannau 19 i 24, Corwen 1, Llandyrnog, Efenechtyd, Llanarmon-yn-

Iâl / Llandegla, Llanrhaeadr-yng-Nghinmeirch  yn oedrannau 30 i 34 a 

Llanbedr Dyffryn Clwyd yn oedrannau 25 i 29 a 30 i 34.  

3.2.5   Yn gyffredinol mae gan Sir Ddinbych gyfartaledd uwch o bobl oed 19 

i 24, 30 i 34, 40 i 49 a 55 i 64 sydd yn hawlio  budd-daliadau 

diweithdra na chyfartaledd Cymru. Nid yw Sir Ddinbych yn disgyn yn 
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is na chyfartaledd Cymru mewn unrhyw gategori, ond mae’n cyfateb â 

hynny yn y grwpiau oedran 16 i 18, 25 i 29 a 50 i 54.  

3.2.6  Mae nifer y bobl ddi-waith yn y Sir wedi gostwng yn sylweddol yn 

ystod y blynyddoedd diweddar, ond ni fu twf cymharol yn nifer y 

swyddi yn y Sir.  Nifer y rhai oedd yn hawlio budd-daliadau yn 

Nhachwedd 2013 oedd 1,930 ac mae hynny wedi gostwng wedi 

hynny yn Nhachwedd 2016 i 950. (DWP, 2016). 

3.2.7  Er gwaethaf nifer o newidiadau methodolegol, mae’r amcangyfrif ar 

gyfer nifer o swyddi cyflogeion yn y Sir wedi aros ar tua 37,000 o 

swyddi ers 2009.  Nid oes mwy o alw am lafur. (ONS, 2015).  

3.2.8  Gellir gweld y mathau o swyddi yn Sir Ddinbych yn Nhabl 12 isod, 

sydd yn crynhoi data ONS, y Gofrestr Busnes a’r Arolwg Cyflogaeth ar 

gyfer 2016. 

Tabl 12: Swyddi cyflogeion yn Sir Ddinbych. Ffynhonnell: ONS, y Gofrestr Busnes a’r Arolwg 
Cyflogaeth, 2016. 

Swyddi cyflogeion (2016)  Sir Ddinbych 
(Swyddi 

cyflogeion) 

Sir Ddinbych 
(%) 

Cymru 
(%) 

Prydain 
Fawr 

% 
Cyfanswm swyddi cyflogeion 37,000 - - - 

Llawn amser 23,000 62.2 65.2 67.8 

Rhan amser 15,000 40.5 34.8 32.2 

Swyddi Cyflogeion yn ôl Diwydiant 
B : Cloddio a Chwarelydda 20 0.1 0.2 0.2 

C : Gweithgynhyrchu 3,000 8.1 11.4 8.1 

D : Trydan, Nwy, Stêm a Chyflenwi 
Aer Dymheru 

40 0.1 0.6 0.4 

E : Cyflenwad Dŵr; Carthffosiaeth, 
Rheolo Gwastraff a Gweithgareddau 
Unioni 

175 
0.5 0.9 0.7 

F : Adeiladu 2,500 6.8 5.5 4.6 

G : Masnach Cyfanwerthu a 
Manwerthu; Atgyweirio Cerbydau a 
Beiciau Modur 

5,000 
13.5 15.1 15.3 

H : Cludiant a Storio 1,000 2.7 2.9 4.9 

I : Llety a Gweithgareddau 
Gwasanaethau Bwyd 

4,000 10.8 8.9 7.5 

J : Gwybodaeth a Chyfathrebu 600 1.6 2.3 4.2 

K : Gweithgareddau Ariannol ac 
Yswiriant 

350 0.9 2.3 3.6 
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L : Gweithgareddau Eiddo Tirol 700 1.9 1.6 1.6 

M : Gweithgareddau Proffesiynol, 
Gwyddonol a Thechnegol 

1,250 3.4 4.2 8.6 

N : Gweithgareddau Gweinyddol a 
Gwasanaethau Cymorth 

2,000 5.4 6.6 9.0 

O : Gweinyddu Cyhoeddus ac 
Amddiffyn; Nawdd Cymdeithasol 
Gorfodol 

2,000 
5.4 6.8 4.3 

P : Addysg 3,500 9.5 10.1 8.9 

Q : Iechyd Pobl a Gweithgareddau 
Gwaith Cymdeithasol 

10,000 27.0 16.1 13.3 

R : Celfyddydau, adloniant a hamdden 600 1.6 2.5 2.5 

S : Gweithgareddau gwasanaeth eraill 600 1.6 1.5 2.1 
 
Ffynhonnell: ONS, y Gofrestr Busnes a’r Arolwg Cyflogaeth: mynediad agored( 2017) 
Nodiadau:   % yw cyfran cyfanswm y swyddi cyflogeion ac eithrio amaethyddiaeth ar ffermydd. 
Nid yw swyddi cyflogeion yn cynnwys hunangyflogedig, hyfforddeion â chymorth y llywodraeth a 
Lluoedd EM. 
Nid yw’r data yn cynnwys amaethyddiaeth ar ffermydd. 

3.2.9 Yn Sir Ddinbych, mae cyflogaeth yn  y sectorau sgiliau uchel a 

chyflogau uchel, sef gwasanaethau gwybodaeth a chyfathrebu, arian 

ac yswiriant, gwyddonol a thechnegol a busnes a gweinyddu yn 

gymharol isel, gyda chyfanswm o dim ond 11.3% o’i gymharu â 15.4% 

yng Nghymru a 25.4% ym Mhrydain Fawr.  

3.2.10  Mae dibyniaeth ar gyflogaeth y sector cyhoeddus yn gymharol uchel, 

sydd yn 28% o gyflogaeth y Sir o'i gymharu â 26% ar gyfer Cymru a 

18% ar gyfer Prydain Fawr. Mae’r gwahaniaeth hwn yn cael ei yrru yn 

bennaf gan gyflogaeth yn y sector iechyd, yn bennaf oherwydd 

presenoldeb Ysbyty Glan Clwyd yn Sir Ddinbych. 

3.2.11 Mae gweithgynhyrchu yn hafal â lefel Prydain Fawr ar 8%. Mae 

cyflogaeth yn y sector llety a bwyd yn uwch na’r ffigwr cenedlaethol 

ar 10.8%, o’i gymharu â 8.9% yng Nghymru a 7.5% ym Mhrydain.  

3.2.12  Mae cyfran yr unigolion hunangyflogedig yn gymharol uchel, sydd yn 

cyfateb i tua 6,800 neu 11.0% yn Sir Ddinbych (o’i gymharu â 9.2% ar 

gyfer Cymru gyfan a thua 10.2% ar gyfer Prydain).  

3.2.13 Mae Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yn ddangosydd cynhyrchiant, 

mae’n fesur o werth nwyddau a gwasanaethau. Mae GVA y pen yn Sir 
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Ddinbych yn is nag yng Ngogledd Cymru a Chymru, fel y gellir gweld 

hynny yn Nhabl 13 isod. Daw’r data o Gyfrifon Rhanbarthol ONS ac 

mae data 2017 ar hyn o bryd yn ddata dros dro.  

Tabl 13: Cynhyrchiant yn ôl Gwerth Ychwanegol Gros yn Sir Ddinbych. Ffynhonnell: ONS, 
Cyfrifon Rhanbarthol, 2017. 

Blwyddyn Sir Ddinbych Gogledd Cymru Cymru 

2015 £17,319 £19,170 £18,692 

2016 £17,784 £19,884 £19,368 

2017 £17,886 £20,753 £19,899 

 

3.2.14 Mae Sir Ddinbych yn allforiwr net o gyflogeion gyda mwy o weithwyr 

yn allgymudo o’r Sir na sydd yn mewngymudo (Asesiad Tir Cyflogaeth 

a Thwf Economaidd, 2019). 

3.2.15 O ystyried nad oes yna alw cynyddol am lafur yn Sir Ddinbych, mae 

yna ddibyniaeth ar gyflogaeth y sector cyhoeddus a nifer sylweddol o 

weithwyr rhan amser (40.5% o’i gymharu â Chymru gyfan ar 34.8% a 

Phrydain ar 32.2%). Mae angen cynyddu gweithgaredd economaidd fel 

bod yna ddigon o gydnerthedd yn y Sir i ymateb i gynni economaidd 

byd-eang. Mae hynny yn cael ei gefnogi gan y data amddifadedd 

cyflogaeth uchod; y ffaith bod incwm ond wedi dechrau adfer yn 

ystod y tair blynedd diwethaf ers argyfwng economaidd 2008 / 2009 

(data CACI Paycheck 2018) a bod yna boblogaeth sydd yn heneiddio 

gyda thua 200 y flwyddyn o rai yn y grŵp oed 16 i 29 yn allfudo. 

3.2.16  Mae’r Weledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd Cymru (Gorffennaf 

2016) yn un weledigaeth ar y cyd ar gyfer twf economaidd a 

chyflogaeth ar gyfer Gogledd Cymru. Fe’i paratowyd gan Fwrdd 

Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac mae’n nodi bod y sectorau 

ynni, gweithgynhyrchu uwch a’r sectorau digidol yn glystyrau 

economaidd gwerth uchel. Mae’r clystyrau yma yn debygol o elwa o 

ragor o raglenni cyllido ac o fod yn rhan o Fargen Twf gyda 

Llywodraeth y Deyrnas Unedig a Llywodraeth Cymru. 
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3.2.17  Y gyfradd twf a ragamcanir ar gyfer yr economi rhanbarthol yw 1.9% 

rhwng 2016 a 2035, yn seiliedig ar dueddiadau cyfredol. Byddai 

gwerth yr economi yn codi 56% mewn llai na 20 mlynedd. 

Amcangyfrifir hefyd y bydd lefelau twf o’r fath yn creu 120,000 o 

gyfleoedd cyflogaeth newydd. (Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 

Cymru, 2016). Bydd lefelau twf o’r fath  nid yn unig yn effeithio ar y 

seilwaith lleol ond bydd iddo oblygiadau hefyd o ran yr angen i 

ystyried angen am dai ychwanegol ar gyfer y CDLI Newydd. 

 

Tir Cyflogaeth / Busnes  
3.2.18 Cynhaliwyd Asesiad o Dir Cyflogaeth a Thwf Economaidd (ELEGA) yn 

2019.  

3.2.19 Cynhaliwyd yr Asesiad yn unol â TAN 23. Mae’n nodi bod yna lif yn 

2017 o unigolion oedd yn cymudo i weithio i mewn ac allan o Sir 

Ddinbych o / i Gonwy, Sir y Fflint a Wrecsam. Roedd Sir Ddinbych yn 

fwy dibynnol ar gyflogaeth y sector cyhoeddus na Chymru gyfan, 

gyda ffocws ar y sector iechyd. Roedd 9% o’r trigolion yn gyflogedig 

mewn gweithgynhyrchu, gwasanaethau, gwybodaeth a thechnolegau 

cyfathrebu yn ogystal â gwasanaethau proffesiynol a chymorth 

busnes.  

3.2.20 Bu i randdeiliaid yr ymgynghorwyd â nhw ynghylch ELEGA adrodd am 

brinder unedau diwydiannol a warysau o bob maint, er bod yr unedau 

mwyaf cyffredin yn y Sir yn hyd at 500 metr sgwâr. Mae Parc Busnes 

Llanelwy yn darparu gofod swyddfa o amrywiol feintiau, hyd at 1,500 

metr sgwâr, ond mae safleoedd ar gyfer swyddfeydd yn Sir Ddinbych 

yn fwy cyfyngedig. Mae Bodelwyddan yn safle strategol ar gyfer Sir 

Ddinbych, ac ynghyd â Llanelwy dyma’r brif ddarpariaeth strategol ar 

gyfer mewnfuddsoddiad a datblygu tir cyflogaeth. Mae yna 

gystadleuaeth gydag awdurdodau a safleoedd cyfagos, yn arbennig 

Brychdyn, Glannau Dyfrdwy. Argymhellir ffocws arbenigol er mwyn 

sicrhau buddsoddiad.  
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3.2.21 Mae’r ELEGA yn argymell 47.60 hectar o dir cyflogaeth ar gyfer y CDLI 

Newydd hyd at 2033. Mae’n dangos bod yna gyflenwad realistig o 

68.6 hectar o dir cyflogaeth ar gael yn Sir Ddinbych, sydd yn cynnwys 

65.5 hectar o dir sydd eisoes wedi cael ei glustnodi a 3.1 hectar o dir 

newydd yng Nghorwen.   

3.2.22 Yn Sir Ddinbych, yn ôl Demograffeg Busnes, ONS (2017)mae’r ffigyrau 

dros dro yn dangos bod yna 3,400 o fentrau actif, yn cynnwys 310 o 

fentrau newydd; ond caeodd 350 o fentrau, sydd yn 40 yn fwy na’r 

rhai a ddechreuodd. Mae 3,400 o fentrau actif yn cyfateb i 615 o 

fentrau am bob 10,000 o’r boblogaeth rhwng 16 a 64 oed, sydd yn 

uwch na ffigwr Cymru o 535 a ffigwr Gogledd Cymru o 574. Mae 

hefyd yn uwch na’r holl awdurdodau lleol amgylchynol, ac eithrio 

Conwy, sydd fymryn ar y blaen gyda 622 o fentrau am bob 10,000 o’r 

boblogaeth oedran gweithio. Hefyd bu cynnydd o’i gymharu a 

blynyddoedd diweddar. Yn 2016 roedd yna 3,385 o fentrau actif, tra 

bod yna 3,330 yn 2015.  

 

Manwerthu canol trefi 

3.2.23 Mae manwerthu yn chwarae rôl bwysig yn y Sir, ac mae’n un o’r 

cyflogwyr mwyaf yn lleol. Mae’r rhan fwyaf o’r cyfleusterau 

manwerthu wedi eu lleoli yn yr wyth prif anheddiad: Rhyl, Prestatyn, 

Rhuddlan, Llanelwy, Dinbych, Rhuthun, Corwen a Llangollen. Mae 

manwerthu ar raddfa fach yn cael ei gefnogi yn y pentrefi hefyd, sydd 

yn gallu chwarae rôl economaidd a chymdeithasol allweddol yn eu 

cymunedau lleol. 

3.2.24  Yn ôl Gwiriad Iechyd Canol Trefi 2018, canran yr unedau gwag yn 

2017 oedd:                       -    Corwen ar 24% 

- Dinbych ar 14% 

- Llangollen ar 4% 

- Prestatyn ar 8% 

- Rhuddlan ychydig o dan 8% 

- Rhyl ar 20% 
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- Rhuthun ar 8%a 

- Llanelwy ychydig dros 14%. 

3.2.25  Er bod ffocws hanesyddol wedi bod ar fanwerthu, cydnabyddir hefyd 

bod canol trefi yn cyflawni amryw o swyddogaethau, nid yn unig ar 

gyfer trigolion, ond ymwelwyr dydd ac ymwelwyr ar eu gwyliau hefyd. 

Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn annog awdurdodau cynllunio 

lleol i ganolbwyntio ar arallgyfeirio canol trefi, gyda manwerthu yn 

parhau i fod yn brif swyddogaeth. Ystyrir mai canol trefi yw’r 

leoliadau mwyaf addas ar gyfer datblygiadau manwerthu newydd, 

oherwydd gellir cael mynediad atynt gan nifer fwy o bobl sydd yn 

defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  

3.2.26  Mae yna nifer o ddatblygiadau manwerthu y tu allan i’r canol sydd yn 

gwneud cyfraniad pwysig i ddarpariaeth manwerthu cyffredinol y Sir, 

er enghraifft allfa Ffatri Tweedmill a Pharc Manwerthu Clwyd.  

3.2.27  Y newid mwyaf yn natblygiad manwerthu’r Sir  yw parc siopa ‘Parc 

Prestatyn’, sydd yn cynnwys nifer o gadwyni manwerthu cenedlaethol 

megis Tesco, Marks & Spencer, Next, Sports Direct a River Island. 

Mae’r datblygiad hwn wedi gwella apêl y dref yn fawr fel canolfan 

manwerthu, ond ar yr un pryd mae manwerthwyr mawr allweddol 

wedi cau yn Rhyl. 

3.2.28 Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio ar adfywio’r Rhyl drwy 

ganolbwyntio ar weithgareddau sydd yn cynyddu nifer ymwelwyr a 

denu trigolion mwy economaidd actif yn hytrach na chanolbwyntio ar 

fanwerthu.  

 

Twristiaeth 

3.2.29 Mae gan Sir Ddinbych ddarpariaeth ymwelwyr amrywiol, o 

ganolfannau arfordirol Rhyl a Phrestatyn i’r amrywiaeth o drefi 

marchnad deniadol yn Nyffryn Clwyd. Mae twristiaeth wedi ei sefydlu 

mewn amgylchedd o ansawdd uchel ac mae gan Sir Ddinbych enw da 

cynyddol yn y sector gweithgareddau awyr agored. Bydd cynigion 
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datblygu o ansawdd uchel sydd yn cefnogi a gwella economi 

ymwelwyr y Sir yn cael ei gefnogi a’i annog gan y Sir. 

3.2.30 Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Ddinbych ac 

mae’r sector yn parhau i dyfu. Ar hyn o bryd mae’n cyfateb i 10% o 

gyflogaeth Sir Ddinbych. Mae hynny yn cynrychioli tua 5,000 o 

swyddi, er bod nifer o’r swyddi yn y sector yma yn tueddu i fod yn 

rhan tymhorol sydd yn cynnig cyflogau isel. At ei gilydd roedd y 

refeniw o dwristiaeth ar gyfer Sir Ddinbych yn 2014 bron yn £428 

miliwn, gyda dros 5 miliwn o bobl yn ymweld â’r Sir y flwyddyn 

honno. Mae ffigyrau effaith economaidd STEAM 2017 yn dangos bod 

twristiaeth wedi cynhyrchu £490.35 miliwn yn Sir Ddinbych, oedd yn 

cynnal 6, 231 o swyddi yn y sector twristiaeth. Roedd y data yn 

dangos bod yna 5.93 miliwn o ymwelwyr, ac o blith y rhai hynny 

arhosodd 1.5 miliwn o ymwelwyr dros nos yn y Sir.  

3.2.31 Mae canolfannau arfordirol Rhyl a Phrestatyn wedi cael eu meddiannu 

ers amser maith gan yr economi ymwelwyr, gan ddenu niferoedd 

mawr yn draddodiadol o ymwelwyr dydd ac ymwelwyr sydd yn aros. 

Mae’r ddau yn gyffredino wedi methu ag ymateb i’r newid yn y 

farchnad ymwelwyr ac mae iddynt apêl cyfyngedig i’r rhai sydd yn 

chwilio am fathau newydd o brofiadau ymwelwyr. Mae’n hanfodol bod 

y trefi yma yn sefydlu eu hunain er mwyn denu marchnadoedd 

twristiaeth newydd sydd yn tyfu i’r dyfodol. 

3.2.32 Mae mentrau parhaus er mwyn adfywio’r Rhyl yn dechrau cael 

effeithiau arwyddocaol o ran gwella’r amgylchedd naturiol ac 

adeiledig. Bydd hynny yn y pen draw yn arwain at fwy o ffyniant 

economaidd. Mae Premier Inn newydd wedi cael ei ddatblygu. Mae 

prosiectau datblygu’r glannau yn mynd rhagddynt sydd yn cynnwys 

adnewyddu Theatr y Pafiliwn, adeiladu Travel Lodge a thafarndai, yn 

ogystal â chanolfan  ddŵr ac ardal hamdden actif. 

3.2.33 Mae gan y sector gweithgareddau awyr agored botensial sylweddol i 

dyfu yn Sir Ddinbych. Mae yna ardal o arbenigedd gweithgareddau 
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awyr agored yn datblygu o gwmpas Ardal o Harddwch Naturiol 

Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, yn ogystal ag ardal 

Llandegla, Mynydd Hiraethog a Llyn Brennig. Mae’r arbenigedd yn 

seiliedig ar feicio mynydd ac argaeledd canolfannau saethu ar draws y 

Sir. Yn aml mae gwariant gan rai sydd yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau awyr agored yn uchel. 

 

Trafnidiaeth 

3.2.34 Yn aml mae rhwydweithiau trafnidiaeth lleol h.y. rhaniad strwythurol a 

moddol, yn cael eu dylanwadu a’u siapio gan dosbarthiad y 

boblogaeth mewn ardal, perthynas fasnachu rhwng mentrau busnes 

ac amodau geoforffologeg. 

3.2.35 Mae Sir Ddinbych yn 844km2 gyda llain arfordirol trefol o gwmpas 

canolbwyntiau  arfordirol Prestatyn a Rhyl ac ardal wledig fewndirol 

yn bennaf gyda nifer o drefi a phentrefi marchnad pwysig lleol i’r de o 

goridor trafnidiaeth yr A55. 

3.2.36 Mae’r dicotomi rhwng y llain arfordirol trefol a’r cefn gwlad yn cael ei 

adlewyrchu hefyd yn y rhwydwaith trafnidiaeth cyhoeddus yn y Sir. 

Mae gan drefi glan môr Prestatyn a Rhyl gysylltiadau rheilffordd ers 

amser maith drwy brif reilffordd Arfordir Gogledd Cymru. Mae yna 

wasanaethau trên i Gaergybi (a’r porthladd llongau i Ddulun), 

Llandudno a Wrecsam yng Ngogledd Cymru, Caerdydd yn Ne Cymru, 

yn ogystal â Llundain a Manceinion (a’r meysydd awyr) yn Lloegr.  

3.2.37 Yn ardal wledig Sir Ddinbych, bysiau yw’r prif fath o drafnidiaeth 

gyhoeddus, ac mae hynny’n canolbwyntio’n bennaf ar wasanaethu 

trefi marchnad Dyffryn Clwyd. 

3.2.38 Mae tair priffordd yn croesi’r Sir, sydd yn rhan o’r rhwydwaith 

priffyrdd cenedlaethol. Mae’r A55 yn llwybr trafnidiaeth pwysig i’r 

holl drefi ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Hefyd, mae’n rhan o Lwybr 

Ewro E22 sydd yn cysylltu Sgandinafia gyda Phrydain ac Iwerddon. Fel 

yr A55 yn y gogledd, mae’r A5 yn llwybr trafnidiaeth o bwysigrwydd 
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cenedlaethol ar gyfer trefi marchnad de Sir Ddinbych. Mae’n ymuno 

â’r A55 ym Mangor ac yn mynd hyd at yr Amwythig ble mae’n ymuno 

â’r M54; ac felly mae’n cysylltu Llundain a Chaergybi ar Ynys Môn. 

Mae’r A494 yn mynd o ardal Caer a’r M56 yn y dwyrain, drwy drefi 

marchnad Rhuthun a Chorwen, cyn parhau i Ddolgellau yn y de 

orllewin.  

3.2.39 Mae gan y Sir hefyd ffyrdd pwysig sydd yn ei gwasanaethu yn 

cynnwys yr A525 sydd yn rhedeg o’r Rhyl yn y gogledd i Landegla yn 

y de ac i Wrecsam a Newcastle under Lyme.  

3.2.40 Ni adeiladwyd unrhyw ffyrdd newydd yn y Sir er bod gwelliannau wedi 

cael eu gwneud i’r seilwaith trafnidiaeth sydd wedi canolbwyntio ar 

ddarparu a diweddaru llwybrau teithio actif. Yn 2016 / 2017 roedd 

yna rannau newydd o lwybrau teithio actif rhwng Dinbych a Henllan, y 

tu ôl i Tesco yn Rhuthun ac o flaen a thu ôl i Ysgol Brynhyfryd yn 

Rhuthun.  

3.2.41 Ffocws y Cyngor fydd parhau i ddarparu llwybrau trafnidiaeth diogel a 

hygyrch a chynnwys diogelu seilwaith gwyrdd, llwybrau a hen 

reilffyrdd er mwyn helpu i ymestyn rhwydweithiau teithio actif.  Bydd 

Cydgynllun Trafnidiaeth Lleol Gogledd Cymru yn cael ei adnewyddu 

yn 2020 a bydd Cyngor Sir Ddinbych yn cyfrannu at ystyried datblygu 

cynigion o faint sylweddol yn yr ardal.  

Cynaliadwyedd Economaidd ac Amcanion AG Adolygedig  
3.2.42 Mae’r tueddiadau economaidd a’r tueddiadau a ragamcanir yn cael eu 

nodi isod: 

Tueddiadau:  

• Allfudo rhai 16 i 29 oed a gostyngiad yn y boblogaeth oed gwaith.  

• Dibyniaeth ar gyflogaeth y sector cyhoeddus.  

• Llai o ffocws ar ddatblygu manwerthu a dull mwy holistig o gynyddu nifer 

ymwelwyr yn y trefi.  

• Mae twristiaeth yn gyfrannwr arwyddocaol i economi Sir Ddinbych.  



45 
 

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Dim tir cyflogaeth wedi ei ddyrannu ac felly gallu cyfyngedig yn unig i 

gyfarwyddo datblygu economaidd i neu i fewn Sir Ddinbych. 
 Allfudo parhaus ymysg oedolion ifanc a gostyngiad yn y boblogaeth oed 

gwaith. 
 Mwy o lety twristiaid amhriodol gydag effeithiau niweidiol ar y tirlun, 

darpariaeth tai, yr economi a bioamrywiaeth.  

 
3.2.43 Adolygwyd amcanion cynaliadwyedd yr CDLI mabwysiedig yn 2017 

mewn adroddiad cwmpasu ac ystyriwyd eu bod yn briodol. Mae 

ailystyried y waelodlin economaidd wedi dangos bod angen adolygu’r 

amcanion, er mwyn sicrhau bod yr economi leol yn cael ei bywiogi, 

bod effaith twristiaeth yn cael ei ystyried a bod canolfannau tref a 

gwledig yn dod yn gydnerth fel y gallent addasu yn ystod cyfnodau 

economaidd anodd.  

3.2.44 Gellir dyrannu tir ar gyfer mathau penodol o ddatblygiad yn y CDLI 

Newydd yn cynnwys tir cyflogaeth, er mwyn annog datblygu mewn 

lleoliadau na fydd yn golygu bydd pobl yn allfudo o ganolfannau tref 

neu wledig a chael mynediad at gyfleoedd cyflogaeth. Bydd yr CDLI 

Newydd yn cynnwys polisïau lleol sydd yn annog twristiaeth gwledig 

tra’n cydbwyso effaith gwaith tymhorol. 

3.2.45  Felly bydd yr amcanion cynaliadwyedd yn cael eu hadolygu er mwyn: 

Amcan 6: Mae yna economi leol gref ac adfywio llwyddiannus. 

Amcan 7: Nid yw canolfannau tref a gwledig Sir Ddinbych yn dirywio.  

 

III.III   Gwaelodlin Amgylcheddol 

Tirlun, Amaethyddiaeth a Phridd 

3.3.1   Mae Sir Ddinbych yn Sir wledig yn bennaf gydag ardaloedd eang o dir 

amaethyddol ac arfordir trefol. Mae gradd y tir amaethyddol yn y Sir 

yn gyffredinol uchel yn y gogledd ac ar hyd Dyffryn Clwyd, gyda thir 

amaethyddol gradd is yn y de. 
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3.3.2  Fel rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer yr CDLI mabwysiedig, ail arolygwyd 

tri safle yn 2006 / 2007 ar raddfa o 1:12,000. Roedd y rhain yn 

cynrychioli lleoliadau posibl safleoedd strategol. Yn fras, canlyniad yr 

arolygon oedd:     

 -  Rhyl: Cyfuniad o radd 2, 3a a 3b, 

 -  Bodelwyddan: Cyfuniad o radd 3a a 3b, 

 -  Llanelwy: Gradd 3b yn unig 

3.3.3    Ers 2018, mae map Dosbarthiad Tir Amaethyddol rhagamcanol wedi bod ar 

gael yn www.lle.gov. Deilliodd o ddata pridd gan Brifysgol Cranfield. 

Mae’n rhoi arwydd o ddosbarthiad tir fel y gellir gweld hynny ar y 

map isod, Ffigwr 7.  

 

Allwedd 

© Hawlfraint y Goron a hawliau 
cronfa ddata Arolwg Ordnance 
2018 100023408. Mapio yn deillio 
o ddata pridd © Prifysgol Cranfield 
(NSRI) a ar gyfer Rheolwr HMSO 
2017. 
 

http://www.lle.gov/
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Ffigwr 7: Dosbarthiad Tir Amaethyddol Rhagamcanol Sir Ddinbych Ffynhonnell: OS gyda 
data pridd gan Brifysgol Cranfield, 2017. 

 

3.3.4  Mae rhannau mawr o Sir Ddinbych wedi eu dynodi oherwydd eu 

gwerth tirlun, yn cynnwys AHNE ac AHE Bryniau Clwyd a Dyffryn 

Dyfrdwy. Mae’r LANDMAP yn dosbarthu ardaloedd sylweddol o’r Sir 

fel rhai gweledol eithriadol yn ogystal ag ardaloedd niferus sydd yn 

eithriadol o ran tirlun diwylliannol. 

3.3.5 Mae gan Sir Ddinbych nifer o safleoedd cadwraeth statudol ac 

anstatudol, (Tabl 14). Erbyn hyn mae rhywogaethau/cynefinoedd 

oedd yn arfer cael eu gwarchod gan Gynllun Gweithredu ar 

Fioamrywiaeth y DU yn gynwysedig dan Ddeddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016, er hynny, mae bioamrywiaeth yn y Sir wedi dirywio yn 

ystod y ganrif ddiwethaf ac mae angen ei warchod.  

3.3.6  Gellir gweld y safleoedd rhyngwladol, cenedlaethol a lleol statudol, 

ynghyd â’r AHNE yn Ffigwr 8 isod.  
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© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa 
ddata Arolwg Ordnance 2018 
100023408.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffigwr 8: Dynodiadau cadwraeth natur statudol ac anstatudol yn Sir Ddinbych. 
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Tabl 14: Safleoedd Cadwraeth Natur Statudol ac Anstatudol yn Sir Ddinbych neu’n  

Graddfa Teitl Dynodiad 

Rhyngwladol 

Moryd Dyfrdwy • Safle Ramsar   • AGA   • ACA 
Berwyn Ardaloedd 

Gwarchodaeth 
Arbennig (AGA) Bae Lerpwl  

Llwyn 

Ardal Cadwraeth 
Arbennig (ACA) 
 

Coed Dyffryn Elwy 
Coed Dyffryn Alyn 
Y Berwyn a Mynyddoedd De Clwyd 
Afon Dyfrdwy a Llyn Bala 
Mynydd Helygain 
Safleoedd Madfall Dyfrdwy a Bwcle 

Cenedlaethol 

Berwyn Bryn Alyn 

Safleoedd o 
Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig 
(SoDdGA) 

Caeau Pen y Coed Cefn Rofft 
Chwarel Pant Glas Chwarel Clogau 
Coed Cil-y- Groeslwyd, Coed a Chreigiau  Eyarth a 
Craigddwywynt 
Coedydd ac Ogofau Elwy a Meirchion 
Coed Nant Mawr Coed Crest Mawr 

Coedydd Dyffryn Alwen Chwarel Coedwig 
Cynwyd 

Moryd Dyfrdwy Dinas Bran 
Fynnon Bueno ac Ogofau Cae 
Gwyn 

Twyni Gronant a Talacre 
Warren 

Graig Fawr Chwarel Graig 
Graig, Llanarmon-yn-Iâl Hendre Bach 
Corsdir Llandegla Llwyn 
Chwareli Moel Hiraddug Maes Hirradug 
Mwyngloddfa Pennant Mynydd Hiraethog 
Bryniau Prestatyn Chwarel Penarth 
Rhiwabon / Mynyddoedd Llantysilio a Minera 

Bryniau Clwyd ar Ardal Dyffryn Dyfrdwy Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol 

Y Berywn Hafod Elwy Moor Cadwraeth natur 

Lleol 

Moel Findeg Twyni Gronant 

Cadwraeth natur Llyn Brickfields Llyn Rhuddlan 
Bryniau Prestatyn  
248 Safle Bywyd Gwyllt y Sir dynodedig  
62  safleoedd o bwysigrwydd geolegol a geomorffoleg rhanbarthol (RIGS). 
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Treftadaeth a’r Amgylchedd Adeiledig 

3.3.7  Mae’r amgylchedd adeiledig yn cwmpasu yr amgylchedd adeiledig 

hanesyddol a’r elfennau hynny o’r amgylchedd adeiledig sydd yn 

cefnogi’r economi a chymdeithas. 

3.3.8  Mae gan Sir Ddinbych dreftadaeth hanesyddol cyfoethog sydd yn 

cynnwys: 164 o henebion rhestredig, 1,803 o adeiladau rhestredig, 

32 ardal cadwraeth, 25 o barciau a gerddi rhestredig. Mae pum ardal 

tirlun wedi cael eu cynnwys ar y gofrestr o Dirluniau Hanesyddol. 

Arysgrifiwyd Dyfrffordd Pontcysyllte a Chamlas Llangollen fel Safle 

Treftadaeth y Byd yn 2009. Mae cyflwr adeiladau o ddiddordeb 

pensaernïol a hanesyddol arbennig yn cael ei fonitro a chanfuwyd bod 

148 yn wynebu ‘risg’. 

3.3.9   Mae meini prawf polisi lleol yn sicrhau bod yr amgylchedd hanesyddol 

yn cael ei ystyried, wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio, yn y CDLI 

Newydd. Defnyddir Cofnodion Amgylcheddol Hanesyddol (sydd er 

enghraifft yn rhestru safleoedd a chanfyddiadau archeolegol 

anstatudol) er mwyn arwain cyngor cynllunio a chamau lliniaru 

priodol. 

Adnoddau y mae diwedd arnynt 

3.3.10 Mae Sir Ddinbych yn perthyn i ddwy ardal basn afonydd, ardal 

Gorllewin Cymru, sydd yn bennaf yn cynnwys canol a Gogledd y Sir ac 

ardal Dyfrdwy, sydd yn cynnwys y De a rhai rhannau yn Nwyrain y Sir. 

Nid oes dim cyrff dŵr yn Sir Ddinbych sydd wedi cael eu dosbarthu fel 

rhai sensitif i asid gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC).  

3.3.11 Mae ansawdd dŵr ymolchi yn cael ei fonitro gan Sir Ddinbych yn 

flynyddol. Yn 2018, graddiwyd traeth Prestatyn fel rhagorol, 

graddiwyd Marine Lake yn y Rhyl a Dwyrain Rhyl fel da tra graddiwyd 

traeth Rhyl fel digonol. 

3.3.12 Mae defnyddio mwynau yn cyfrannu tuag at economi Cymru; fodd 

bynnag, gall echdynnu mwynau effeithio ar gymunedau lleol a’r 

amgylchedd. Mae mwynau yn adnoddau y mae diwedd iddynt, a gellir 
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ond eu trin ble maent yn bodoli, ac mae hynny yn achosi heriau 

penodol yn Sir Ddinbych oherwydd dosbarthiad mwynau mewn Ardal 

o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE). Felly, bydd yr awdurdod 

cynllunio lleol y ceisio lleihau yr angen am fwynau sylfaenol drwy 

arferion adeiladu cynaliadwy, a gwneud y mwyaf o agregau a 

ailgylchir yn hytrach na agregau sylfaenol. 

3.3.13  Mae yna dal nifer o safleoedd echdynnu tywod a gro yn yr isardal, yn 

cynnwys Maes Mynan yn Sir y Fflint, ar y ffin â Sir Ddinbych, a gafodd 

ganiatâd cynllunio yn ddiweddar i ddarparu 659,000 tunnell 

ychwanegol o dywod a gro. 

3.3.14  Ystyriwyd bod ardal Bodfari / Dinbych yn addas, gyda’r cyfyngiadau 

lleiaf a gyda’r potensial mwyaf, o ran economeg, ac o ran cael ei 

datblygu ar gyfer echdynnu mwynau. Mae ganddi fynediad cymharol 

dda i ganolfannau poblog a defnyddwyr mwynau tebygol. Mae yna 

gyfyngiadau sydd yn gysylltiedig â’r holl ddyddodion tywod a gro; a’r 

mwyaf cyffredin yw’r effaith weledol.  

3.3.15 Nid oes gan Sir Ddinbych hanes o gloddio am lo, a hynny mae’n 

debyg oherwydd bod yr adnoddau yn gyfyngedig o’u cymharu â Sir y 

Fflint a Wrecsam. Hefyd, ni fu dim pwysau gan y diwydiant i gloddio 

am lo yn Sir Ddinbych. 

3.3.16 Mae yna ddwy ardal o adnoddau glo bas trydyddol yn ardal Prestatyn  

/ Dyserth ac ardal Trefnant / Henllan; sydd yn 753 hectar a 76 hectar 

yn ôl eu trefn. Mae’r adnoddau glo yn ardal Prestatyn / Dyserth yn 

bennaf wedi ei leoli o dan aneddiadau Prestatyn, Dyserth a Meliden. 

Mae yna ardaloedd bach sydd wedi eu tanddatblygu; fodd bynnag, 

mae eu hagosrwydd at dai yn eu rhagwahardd rhag datblygu. Mae 

MTAN 2 yn ei gwneud yn ofynnol i gadw bwffer 500 metr rhwng 

glofeydd brig a datblygiadau preswyl. 
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Newid yn yr hinsawdd a llifogydd 

3.3.17 Rhagamcanir y bydd newid yn yr hinsawdd yn effeithio’n eang ar yr 

amgylchedd, yn cynnwys cynyddu’r achosion o lifogydd, yn ogystal â 

rhoi pwysau ar fioamrywiaeth a cyflenwadau dŵr. Mae hynny yn cael 

ei gydnabod yn y Sir. 

3.3.18 Mae Awdurdod Cyfun Gogledd Cymru, y mae Sir Ddinbych yn aelod 

ohono, wedi paratoi adroddiad ar ansawdd aer yn 2017. Mae 

Adroddiad Ansawdd Aer 2017 yn dangos bod yr ansawdd aer yng 

Ngogledd Cymru yn dda. Y prif ffynhonnell llygredd aer yn Sir 

Ddinbych yw allyriadau traffig ffordd o briffyrdd yn cynnwys yr A55, 

A5 a’r A494. Nid oes dim safleoedd monitro awtomatig a dim 

ardaloedd rheoli ansawdd aer yn Sir Ddinbych. Dim ond Nitrogen 

Deuocsid gaiff ei fonitro. 

3.3.19  Yn 2016 monitrwyd NO2 gan ddefnyddio tiwbiau taeniad goddefol ar 

ochr y ffordd, ochr y palmant a lleoliadau diwydiannol a threfol yn 

cynnwys Rhuthun, Dinbych, Llanelwy, Rhyl a Phrestatyn. Yn Stryd y 

Dyffryn yn Ninbych mae’r crynodiad cymedrig blynyddol uchaf  

(µg/m3) yn 2016, sef 33.1.  Mae’r lefel yma yn dal yn is na’r amcanion 

ansawdd aer cymedrig blynyddol o 40 µg/m3 ac mae’r adroddiad yn 

casglu bod y crynodiad NO2  cymedrig blynyddol ar gyfer Gogledd 

Cymru wedi disgyn 10% yn is nag amcanion Strategaeth Ansawdd Aer 

NO2 cymedrig.  

3.3.20 Ar gyfartaledd mae aer Sir Ddinbych yn well nag aer Cymru fel y gellir 

gweld hynny yn Nhabl 15 isod.  

3.3.21 Ond bydd newid mewn defnyddwyr ffyrdd neu newid  i’r rhwydwaith 

trafnidiaeth yn effeithio ar ansawdd aer. Dylai unrhyw brosiect 

trafnidiaeth arwyddocaol yn Sir Ddinbych gynnwys asesiad o’i effaith 

ar ansawdd aer. 
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Tabl 15: Dangosyddion amlygiad ansawdd aer ar gyfer Sir Ddinbych a Chymru. Ffynhonnell: 
Llywodraeth Cymru, 2018, Yr Adran Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig, ONS.  

Dangosyddion Amlygiad Ansawdd Aer 
Crynodiadau cyfartalog 

 Blwyddyn NO2 PM10 PM2-5 

Sir Ddinbych 2015 6 11 8 

Cymru 2015 10 12 8 

Sir Ddinbych 2016 7 10 7 

Cymru 2016 11 12 8 

Sir Ddinbych 2017 6 9 6 

Cymru 2017 9 10 7 

 

3.3.22 Cynhaliwyd Asesiad o Ganlyniadau llifogydd Strategol (SFCA) yn 2018 

yn unol â PPW, Argraffiad 9, Tachwedd 2016 a Nodyn Cyngor 

Technegol 15 gan JBA Consulting ar ran y Cyngor Sir. Roedd yr SFCA 

yn ystyried materion llifogydd dŵr afonol, arfordirol a wyneb, ac yn 

asesu’r goblygiadau i ddyraniadau safleoedd datblygu presennol a 

chymunedau. Hefyd rhoddodd ystyriaeth i newid yn yr hinsawdd ar 

gyfer digwyddiad llifogydd llanwol neu afonol AEP 0.1% fel sydd yn 

ofynnol gan Lywodraeth Cymru (2016): Ystyriaethau Newid yn yr 

Hinsawdd FCA.  

3.3.23 Bydd yr AFCA yn cael ei ddefnyddio i hysbysu’r CDLI Newydd. Mae’n 

nodi bod yna ardaloedd helaeth o Rhyl a Phrestatyn sydd yn wynebu 

risg o lifogydd dŵr wyneb o ganlyniad i lifogydd afonol neu 

arfordirol. Mae Rhuddlan yn ardal sydd yn wynebu risg o lifogydd 

afonol a llanwol, ac aneddiadau sydd ag ardaloedd ehangach sydd yn 

wynebu risg o lifogydd afonol yw Rhuthun, Dinbych, Bodelwyddan, 

Llanelwy a Dyserth. 

3.3.24 Wrth ystyried effaith newid yn yr hinsawdd, cynhaliwyd asesiad o 

effaith llifogydd ar gyfer senarios achosion ym Mhrestatyn, Rhuddlan 

a Rhyl. Mae’r senarios achosion yn cael eu nodi yn Nhabl 16:- 
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  Tabl 16: Senarios Achosion Llifogydd. Ffynhonnell: SFA, 2016. 

 
 

3.3.25 Yn ychwanegol at y safleoedd a restrir uchod, ystyrir hefyd bod 

Rhuthun a Llanelwy yn wynebu risg o ganlyniad i newid yn yr 

hinsawdd, oherwydd bod gan y ddwy afonydd yn llifo drwy’r rhan 

fwyaf o’u hardaloedd trefol.  

 

Ynni Adnewyddadwy a Gwastraff 

3.3.26 Mae’r ffordd yr ydym yn defnyddio adnoddau yn bwysig, oherwydd 

mae’n gallu ein helpu i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd, drwy 

leihau’r defnydd o danwydd ffosil a defnyddio adnoddau mwy 

cynaliadwy. Gall helpu i gyfrannu tuag at sicrwydd cyflenwad ynni 

drwy leihau’r angen i fewnforio ynni o wledydd eraill. 

3.3.27  Mae Sir Ddinbych, fel gweddill Cymru, wedi dibynnu’n hanesyddol ar 

dirlenwi er mwyn delio gyda gwastraff. Mae hynny wedi dechrau 
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newid, yn arbennig oherwydd bod argaeledd a fforddiadwyedd 

tirlenwi wedi lleihau’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar o 

ganlyniad i’r Gyfarwyddeb Tirlenwi a’r Dreth Tirlenwi. Yn fwy 

diweddar mae Sir Ddinbych wedi gwella ei chyfraddau ailgylchu. 

3.3.28 Mae strategaeth Cymru (‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ Cymru 2010) 

yn amcanu at greu gostyngiad o 27% mewn gwastraff erbyn 2025 o’i 

gymharu â’r sefyllfa yn 2007. Erbyn 2025 mae’n disgwyl y bydd 30% 

o’r gwastraff yn cael ei ddefnyddio ar gyfer ynni ac na fydd mwy na 

5% o wastraff trefol yn cael ei anfon i dirlenwad.  

3.3.29 Mae Sir Ddinbych eisoes wedi cyrraedd y targedau hynny fel y gellir 

gweld yn nhabl 17 isod. 

Tabl 17: Gwastraff Solid Dinesig 2015, 2016, 2017 Ffynhonnell: Llywodraeth Cymru, 2015 a 
2018. 

 2015 2016 2017 

Poblogaeth 94,836 94,984 95,159 

Tunelli o MSW a gasglwyd 42,333 43,114 43,437 

% o dunelli MSW o’i gymharu â’r 
boblogaeth 44.64% 45.39% 45.65% 

% MSW a anfonwyd i dirlenwi 17.07% 4.47% 2.47% 

% MSW a ailgylchwyd 62.42% 66.51% 66.39% 

% o MSW a ddefnyddiwyd ar gyfer 
adfer ynni 

Heb 
ei fesur 28.34% 30.39% 

% gweithgaredd gwastraff arall 20.51% 0.67% 0.75% 

 
3.3.30 Er mwyn gwella mwy ar gyfraddau ailgylchu yn y Sir, cyhoeddodd 

Cyngor Sir Ddinbych yn ddiweddar ei fod yn newid ei wasanaeth 

casglu gwastraff cartrefi na ellir ei ailgylchu. Bydd y newid yn dod i 

rym yn 2021 a bydd yn golygu y bydd gwastraff nad yw’n addas i’w 

ailgylchu yn cael ei gasglu unwaith bob pedair wythnos yn hytrach na 

phob pythefnos. 

3.3.31 Cyfradd ailgylchu Gogledd Cymru ar gyfer gwastraff masnachol yn 

2012 oedd 86.3%, a 54% ar gyfer gwastraff diwydiannol. Y targedau 



56 
 

ailgylchu ar gyfer 2019 / 2020 yw 67% ar gyfer gwastraff masnachol a 

diwydiannol.  

3.3.32 Yn Sir Ddinbych Mae yna nifer o gyfleusterau ar gyfer cynhyrchu ynni 

o wastraff. Mae yna Wres a Phŵer Cyfun Rhuthun (CHP), CHP Rhuallt a 

chyfleuster treulio anaerobig yn Llanelwy, gyda safle arall yn 

Nhrefnant sydd wedi cael caniatâd cynllunio. Hefyd, cyhoeddwyd 

gwaith Ynni o Wastraff mawr ar gyfer Parc Adfer, Glannau Dyfrdwy, 

Sir y Fflint fydd yn weithredol yn 2019.  

3.3.33 Mae’n rhaid i ynni adnewyddadwy chwarae rôl sylweddol yn ein 

cynhyrchiant ynni i’r dyfodol er mwyn cyrraedd targedau’r DU ar gyfer 

taclo newid yn yr hinsawdd. Mae hynny yn cynnwys yr holl fathau o 

gynhyrchiant carbon isel yn ogystal â mwy o effeithlonrwydd ynni.  

3.3.34 Mae Paragraff 12.8.7 Polisi Cynllunio Cymru (PPW), Argraffiad 9 

(2016) yn diffinio ynni adnewyddadwy fel ‘y term a ddefnyddir i 

gynnwys y ffynonellau ynni hynny ar wahân i danwydd ffosil neu 

danwydd niwclear, sydd ar gael yn barhaol a chynaliadwy yn ein 

hamgylchedd. Mae hynny yn cynnwys gwynt, dŵr, solar, ynni 

geothermol a deunydd planhigion (biomas).’ Hefyd mae datblygiadau 

Ynni carbon Isel yn cael eu hystyried fel rhan bwysig o ran 

datgarboneiddio’r cyflenwad ynni. Gall enghreifftiau gynnwys Gwres a 

Phŵer (CHP) tyrbin nwy neu beiriant nwy pan fo’r gwres gwastraff y 

cael ei ddefnyddio’n fuddiol e.e. o orsafoedd pŵer neu brosesau 

diwydiannol. 

3.3.35  Yn 2009, bu i’r Gyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy osod targed o 15% 

o ddefnydd ynni o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2020. Ym Medi 

2017 cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Ynni, Cynllunio a 

Materion Gwledig, ei bod erbyn 2030 eisiau cynhyrchu 70% o ynni 

Cymru o ffynonellau adnewyddadwy, gyda 1GW o hynny mewn 

perchnogaeth leol.  Mae’r uchelgais yma yn cael ei ailadrodd ym 

Mholisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, 2018), sydd hefyd yn ei 
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gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gael rôl actif o ran cyrraedd y 

targedau hyn.  

3.3.36 Mae Llywodraeth Cymru un addo optimeiddio datblygu ynni 

adnewyddadwy a systemau gwres a phŵer cymysg, drwy’r system 

gynllunio, fydd yn cael ei hwyluso gan awdurdodau cynllunio lleol. 

Mae canllawiau ar gyfer datblygwyr ac awdurdodau cynllunio yn cael 

ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru (2005), Nodyn Cyngor Technegol 

(TAN) 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy.  

3.3.37 Mae TAN 8 y dynodi Coedwig Clocaenog fel Ardal Chwilio strategol ar 

gyfer datblygu gynt ar y tir yn Sir Ddinbych a Chonwy gyda chapasiti 

wedi ei gynyddu gan lythyr Gweinidogol (Gorffennaf 2011) i 212 MW. 

Dylai datblygiadau gwynt ar y tir sydd dros 25 MW gael eu lleoli yng 

Nghoedwig Clocaenog er mai canllaw yw hynny er mwyn hwyluso 

datblygu yn hytrach na chyfyngu datblygu i’r lleoliad yma. Mae Polisi 

Cynllunio Cymru (Argraffiad 10, 2018) yn nodi y dylid derbyn yn 

bendant y bydd y tirlun o gwmpas yr ardal chwilio strategol yn newid, 

ac er y byd yr effaith gronnol yn parhau i fod yn ystyriaeth o bwys, 

bydd hynny hefyd yn cael ei gydbwyso yn erbyn dyhead Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas ag ynni adnewyddadwy yng Nghymru.   

3.3.38 Yn Sir Ddinbych mae yna bedair fferm wynt weithredol fawr, yn 

cynnwys Brennig (yn weithredol yn ddiweddar) Tir Mostyn/Foel Goch, 

Derwydd Bach a Wern Ddu. Mae fferm wynt Clocaenog yn cael ei 

hadeiladu a bydd yn cael ei chwblhau yn 2019.  

 

Materion Cynaliadwyedd Economaidd ac Amcanion AG Adolygedig  

3.3.39 Mae’r tueddiadau amgylcheddol a’r tueddiadau a ragamcanir yn cael 

eu nodi isod: 
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Tueddiadau:  

• Datblygu mwy ar ynni adnewyddadwy;.  

• Mwy o wastraff yn cael ei ailgylchu. 

• Pwysau ar yr amgylchedd a’r tirlun oherwydd y gallu cyfyngedig i ehangu 

rhai aneddiadau.  

• Pwysau ar yr amgylchedd a’r tirlun o ganlyniad i uchelgais Llywodraeth 

Cymru i ddatblygu ynni adnewyddadwy.  

Tuedd a ragamcanir heb CDLI: 
 Datblygu heb ei reoli ar dirlun hanesyddol, cefn gwlad agored ac ar dir 

amaethyddol o ansawdd uchel.  
 Mae datblygu a leolir yn amhriodol yn debygol o gyfrannu at lygredd aer a 

achosir gan draffig ffordd ychwanegol. 

3.3.40 Felly mae’n amlwg bod angen parhau i warchod a chyfoethogi tirlun 

Sir Ddinbych, ei dynodiadau statudol, dynodiadau lleol, tir 

amaethyddol o ansawdd uchel, yn ogystal â mannau agored; gan roi 

ystyriaeth nid yn unig i fioamrywiaeth, ond hefyd i ansawdd bywyd 

pobl Sir Ddinbych. Gellir ymdrin â’r materion cynaliadwyedd yma fel 

rhan o bolisïau’r CDLI Newydd.  

3.3.41  Felly bydd yr amcanion cynaliadwyedd yn cael eu hadolygu er mwyn: 

Amcan 3: Mae gan Sir Ddinbych seilwaith gwyrdd a glas a mannau 

agored o ansawdd uchel.  

Amcan 4: Mae cymunedau lleol yn cael eu gwasanaethu’n dda gan 

drafnidiaeth gyhoeddus gyda chyfleoedd lluosog i ddefnyddio teithio 

actif. 

Amcan 8: Mae adnoddau Sir Ddinbych y mae diwedd arnynt yn cael 

eu defnyddio’n gyfrifol.  

Amcan 9: Mae’r amgylchedd yn amrywiol, deniadol ac yn hwyluso 

llesiant pob organeb byw. 

Amcan 10: Mae tirlun Sir Ddinbych yn portreadu ei hanes, harddwch 

naturiol a’i diwylliant. 

Amcan 11: Mae gan Sir Ddinbych adeiladau hanesyddol, safleoedd 

archeolegol a nodweddion diwylliannol pwysig o ansawdd uchel.  
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Amcan 12: Mae cymunedau lleol yn gydnerth yn wyneb effeithiau 

newid yn yr hinsawdd, yn cynnwys mwy o risg o lifogydd. 

III. IV   Amcanion AG 

3.4.1  Mae Cyfarwyddeb a Rheoliadau SEA yn nodi bod raid i’r SEA ystyried 

meysydd pwnc penodol, a dangosyddion gwaelodlin a nodir yn Nhabl 

18 isod. Rhoddwyd eicon i bob maes pwnc fel y gellir croesgyfeirio’n 

rhwydd.  

Tabl 18: Dangosyddion SEA.  

Dangosydd SEA Eicon ar gyfer 
dangosydd SEA 

Bioamrywiaeth yn cynnwys fflora a ffawna                               
 

Poblogaeth 
 

Iechyd Pobl 
 

Pridd (yn cynnwys gwastraff a materion tir halogedig) 
 

Dŵr (ansawdd ac adnoddau dŵr) 
 

Aer 
 

Ffactorau hinsawdd (yn cynnwys risg llifogydd 
strategol) 

             

Asedau perthnasol (yn cynnwys buddiannau a 
seilwaith daearyddol) 

 

Treftadaeth Ddiwylliannol 

 

Tirlun 
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3.4.2  Mae’r amcanion adolygedig arfaethedig wedi cael eu datblygu er 

mwyn asesu sut y bydd y CDLI Newydd yn bodloni meini prawf y 

Gyfarwyddeb SEA ac yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy. Felly, mae’r 

amcanion AG wedi cael eu croesgyfeirio gyda’r dangosyddion SEA fel 

y gellir gweld yn Nhabl 19 isod.  

 

Tabl 19: Dangosyddion SEA wedi eu hymgorffori i Amcanion AG.  

Amcan AG Arfaethedig Cydymffurfiad SEA 

Amcan 1: Mae pawb yn byw mewn cartrefi 

sydd yn bodloni eu hanghenion.  
 

Amcan 2: Mae cymunedau yn iachach.  
 

Amcan 3: Mae gan Sir Ddinbych seilwaith 

gwyrdd a glas a mannau agored o ansawdd 

uchel.  

 
Amcan 4: Mae cymunedau lleol yn cael eu 

gwasanaethu’n dda gan drafnidiaeth gyhoeddus 

gyda chyfleoedd lluosog i ddefnyddio teithio 

actif. 

  

 
Amcan 5: Mae gan Sir Ddinbych nifer cynyddol 

o siaradwyr Cymraeg. 
 

Amcan 6: Mae yna economi leol gref ac 

adfywio llwyddiannus. 
 

Amcan 7: Nid yw canolfannau tref a gwledig Sir 

Ddinbych yn dirywio.  
 

Amcan 8: Mae adnoddau Sir Ddinbych y mae 

diwedd arnynt yn cael eu defnyddio’n gyfrifol.     
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Amcan 9: Mae’r amgylchedd yn amrywiol, 

deniadol ac yn hwyluso llesiant pob organeb 

byw. 

 

Amcan 10: Mae tirlun Sir Ddinbych yn 

portreadu ei hanes, harddwch naturiol a’i 

diwylliant. 

 
Amcan 11: Mae gan Sir Ddinbych adeiladau 

hanesyddol, safleoedd archeolegol a 

nodweddion diwylliannol pwysig o ansawdd 

uchel.  
 

Amcan 12: Mae cymunedau lleol yn gydnerth 

yn wyneb effeithiau newid yn yr hinsawdd, yn 

cynnwys mwy o risg o lifogydd. 

  

 
 

3.4.3    Mae’r holl ddangosyddion SEA wedi cael eu hymgorffori i’r amcanion 

AG.  

3.4.4  Mae dangosyddion a thargedau ar gyfer pob amcan AG wedi cael eu 

datblygu mewn perthynas â’r waelodlin a ddiweddarwyd.  
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IV. Methodoleg Gwerthusiad Cynaliadwyedd 

4.1      Mae canllawiau ar gyfer datblygu methodoleg AG ar gael yn:- 

• Gwerthusiad Cynaliadwyedd Strategaethau Gofodol a Dogfennau 

Datblygu Lleol, ODPM, Tachwedd 2005; 

• Canllawiau Ymarferol i Gyfarwyddeb SEA, ODPM, gweithrediaeth yr 

Alban, Llywodraeth Cynulliad Cymru ac Adran yr Amgylchedd 

Gogledd Iwerddon, Medi 2005; 

• Llywodraeth Cymru, Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol (Argraffiad 2, 

2015); 

• Gwella Effeithiolrwydd ac Effeithlonrwydd SEA/AG ar gyfer 

Cynlluniau Defnydd Tir, Sefydliad Cynllunio Tref Frenhinol, 2018.  

4.2   Mae’r canllawiau yma sydd ar gael wedi eu defnyddio er mwyn 

datblygu’r fframwaith AG a’r fethodoleg werthuso.  

 

IV.I  Fframwaith Gwerthusiad Cynaliadwyedd a Fframwaith 

Monitro 

4.1.1   Mae angen dull cyson ar gyfer cymharu a chyferbynnu, dadansoddi a 

disgrifio effeithiau amcanion AG yn erbyn opsiynau, polisïau, cynigion 

ac amcanion yr CDLI Newydd. Gellir gwireddu’r dull yma drwy 

ddefnyddio fframwaith AG gaiff ei arwain gan amcanion.  

4.1.2 Mae Tabl 20 isod yn nodi’r Fframwaith AG; amcanion AG a’r 

dylanwadau ar y broses benderfynu fydd yn cael eu hystyried mewn 

perthynas â’r CDLI Newydd (CDLlN).  

Tabl 20: Fframwaith AG. 

Amcanion AG Dylanwadau ar y Broses Benderfynu 

AG 1: Mae pawb yn byw 

mewn cartrefi sydd yn 

bodloni eu hanghenion.  

A fydd y CDLlN yn rhoi digon o ddarpariaeth ar gyfer tai 

ychwanegol sydd eu hangen ar drigolion Sir Ddinbych? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu’r ddarpariaeth o dai 

fforddiadwy? 

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu at greu cartrefi sydd yn 
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iachach? 

AG 2: Mae cymunedau yn 

iachach.  

A fydd yna effaith bositif neu negyddol ar iechyd pobl? 

A fydd yr CDLlN yn galluogi i bobl ddefnyddio mannau 

agored? 

A fydd yr CDLlN yn lleoli datblygiadau ble bydd hynny yn 

gynaliadwy a ble mae mynediad at wasanaethau? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar y 

waelodlin ansawdd aer presennol? 

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu at gynhwysiant cymdeithasol? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cerdded a 

seiclo? 

A fydd yr CDLlN yn annog ymestyn aneddiadau cynaliadwy o 

ansawdd uchel? 

AG 3: Mae gan Sir 

Ddinbych seilwaith gwyrdd 

a glas a mannau agored o 

ansawdd uchel.  

A fydd yr CDLlN yn caniatáu i bobl wneud dewisiadau mwy 

cynaliadwy o ran cludiant? 

A fydd yr CDLlN yn gwarchod a/neu creu seilwaith gwyrdd 

neu las? 

A fydd yr CDLlN yn creu, gwella, adfer neu liniaru colli 

mannau agored? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cerdded a 

seiclo? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

ansawdd aer arfordirol neu fewndirol? 

AG 4: Mae cymunedau 

lleol yn cael eu 

gwasanaethu’n dda gan 

drafnidiaeth gyhoeddus 

gyda chyfleoedd lluosog i 

ddefnyddio teithio actif. 

A fydd yr CDLlN yn caniatáu i bobl wneud dewisiadau mwy 

cynaliadwy o ran cludiant? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu neu’n lleihau allyriadau 

llygryddion aer o drafnidiaeth? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu cyfleoedd ar gyfer cerdded a 

seiclo? 

A fydd yr CDLlN yn gwarchod a/neu creu seilwaith gwrydd 

neu las? 

AG 5: Mae gan Sir 

Ddinbych nifer cynyddol o 

siaradwyr Cymraeg. 

A fydd yr CDLlN yn annog twf yr Iaith Gymraeg? 
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AG 6: Mae yna economi 

leol gref ac adfywio 

llwyddiannus. 

A fydd yr CDLlN yn annog bodloni anghenion yn lleol? 

A fydd yr CDLlN yn annog cadw pobl ifanc? 

A fydd yna unrhyw effeithiau economaidd niweidiol ar 

safleoedd neu dir cyflogaeth? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

gyfleoedd am swyddi? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar y 

defnydd o dir llwyd? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

adeiladau segur, gwag neu adfeiliedig? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu neu yn lleihau nifer yr adeiladau 

segur, gwag neu adfeiliedig? 

AG 7: Nid yw canolfannau 

tref a gwledig Sir 

Ddinbych yn dirywio.  

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

gyfleoedd am swyddi? 

A fydd yna unrhyw effeithiau economaidd niweidiol ar 

safleoedd neu dir cyflogaeth? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

ganolfannau lleol neu brif ganolfannau? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

wasanaethau gwledig neu bentrefol? 

AG 8: Mae adnoddau Sir 

Ddinbych y mae diwedd 

arnynt yn cael eu 

defnyddio’n gyfrifol.  

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu at leihau’r defnydd o 

adnoddau? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu neu’n lleihau halogi tir? 

A fydd yr CDLlN yn gwella neu’n diraddio ansawdd pridd? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar dir 

amaethyddol o ansawdd uchel? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

ardaloedd mawn? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

fwynau? 

AG 9: Mae’r amgylchedd 

yn amrywiol, deniadol ac 

yn hwyluso llesiant pob 

organeb byw. 

A oes yna unrhyw gynefinoedd neu rywogaethau dynodedig 

neu anstatudol y gallai’r CDLlN effeithio arnynt? 

A oes yna gyfleoedd i greu, gwella, adfer neu liniaru colli 

rhywogaeth neu gynefin? 
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A oes yna gyfleoedd i greu, gwella neu liniaru colli mannau 

agored a seilwaith gwyrdd neu las? 

A fydd yna effaith bositif neu negyddol ar iechyd pobl? 

A fydd yr CDLlN yn gwella neu’n diraddio ansawdd pridd? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

ansawdd aer? 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

ansawdd dŵr? 

AG 10: Mae tirlun Sir 

Ddinbych yn portreadu ei 

hanes, harddwch naturiol 

a’i diwylliant. 

A oes yna unrhyw dirluniau naturiol dynodedig neu 

anstatudol y gallai’r CDLlN effeithio arnynt? 

A oes yna unrhyw dirluniau hanesyddol dynodedig neu 

anstatudol y gallai’r CDLlN effeithio arnynt? 

A oes yna unrhyw dirluniau diwylliannol dynodedig neu 

anstatudol y gallai’r CDLlN effeithio arnynt? 

AG 11: Mae gan Sir 

Ddinbych adeiladau 

hanesyddol, safleoedd 

archeolegol a nodweddion 

diwylliannol pwysig o 

ansawdd uchel.  

A oes yna unrhyw safleoedd neu adeiladau hanesyddol 

dynodedig neu anstatudol y gallai’r CDLlN effeithio arnynt? 

A oes yna unrhyw safleoedd, nodweddion neu adeiladau 

diwylliannol dynodedig neu anstatudol y gallai’r CDLlN 

effeithio arnynt? 

AG 12: Mae cymunedau 

lleol yn gydnerth yn wyneb 

effeithiau newid yn yr 

hinsawdd, yn cynnwys 

mwy o risg o lifogydd. 

A fydd yr CDLlN yn effeithio’n bositif neu’n negyddol ar 

allyriadau CO2 ? 

A fydd yr CDLlN yn annog defnyddio ynni adnewyddadwy? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu nifer yr eiddo sydd yn wynebu 

risg llifogydd? 

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu ar leihau risg llifogydd? 

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu at gynhwysiant cymdeithasol? 

A fydd yr CDLlN yn cyfrannu at well rheolaeth dŵr? 

A fydd yr CDLlN yn cynyddu neu’n lleihau erydiad pridd? 

 
4.1.3   Mae’r Fframwaith AG yn cynnwys ystyriaeth i effeithiau cronnol posibl 

a nodir yn Atodiad B ynghyd â sut y gellir monitro’r CDLI Newydd o 

ran cynaliadwyedd. Adeiladwyd ar y tueddiadau y mae amcanion yr 

AG yn amcanu at eu cyflawni er mwyn datblygu targedau a 
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dangosyddion monitro drafft fel y gellir gweld hynny yn Nhabl 21 

isod. Mae hynny wedi galluogi i’r Fframwaith AG gael ei adolygu er 

mwyn sicrhau ei fod yn ystyried effeithiau rhagweladwy a gwerthuso’r 

effeithiau yr eglurir yn fanylach yn Adran IV.II isod.  

Tabl 21: Fframwaith Monitro Drafft AG 

Amcan Targed Dangosydd Ffynhonnell 

AG 1: Mae 
pawb yn byw 
mewn cartrefi 
sydd yn 
bodloni eu 
hanghenion. 

Lleihau lluosogydd prisiau 
eiddo o’i gymharu ag 
incwm. 

Pris eiddo cyfartalog o’i 
gymharu ag enillion 
cyfartalog. 

Y Gofrestrfa Tir; 
AMTLI. 

Cynyddu nifer y fflatiau, 
a’r tai teras a thai un 
talcen a adeiladir. 

Ystod o eiddo newydd a 
adeiladir yn flynyddol. AMTLI 

Sicrhau bod yna 
gyflenwad parhaus o dai 
fforddiadwy. 

Nifer o:- 
Anheddau marchnad y 
flwyddyn (pa); 
Anheddau canolraddol pa; 
Anheddau cymdeithasol / 
fforddiadwy a adeiladir pa. 

AMTLI 

Lleihau’r anghydnawsedd 
rhwng y galw a’r 
cyflenwad o dai 
cymdeithasol. 

Cyflenwad cynyddol o dai 
cymdeithasol. AMTLI 

    

AG 2: Mae 
cymunedau yn 
iachach. 

Cynyddu dyddiad 
sylfaenol disgwyliad oes: 
2015-2017. 

Disgwyliad oes ar 
enedigaeth ar gyfer dynion 
a merched. 

LC / ONS fel y’u 
diweddarwyd 

Gostyngiad yn niferoedd 
marwolaethau yn y 
grwpiau oedran 55 i 74.  
Dyddiad Sail 2017. 

Niferoedd Marwolaethau. LC / ONS fel y’u 
diweddarwyd 

Cynnal a chynyddu nifer 
yr aelodau, dyddiad sail 
01 Ebrill 2018. 

Nifer o bobl sy’n defnyddio 
cyfleusterau hamdden 
CSD. 

CSD 

Nid oes colled net yn 
argaeledd mannau agored 
am bob 1000 o’r 
boblogaeth o waelodlin 
2018. 

Darpariaeth mannau 
agored Sir Ddinbych. 

CSD - asesiad / 
cyfraniadau 
mannau agored 

Cynyddu’r rhwydweithiau 
teithio actif. 

Darpariaeth rhwydwaith 
teithio actif. CSD 

    

AG 3: Mae 
gan Sir 
Ddinbych 
seilwaith 

Nid oes colled net yn 
argaeledd mannau agored 
am bob 1000 o’r 
boblogaeth o waelodlin 

Darpariaeth mannau 
agored Sir Ddinbych. 

CSD - asesiad / 
cyfraniadau 
mannau agored 
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gwyrdd a glas 
a mannau 
agored o 
ansawdd 
uchel. 

2018. 

Mae’r holl fannau agored 
newydd o ansawdd uchel 
yn unol â’r safonau a nodir 
yn SPG 2017. 

Creu man agored newydd. 

CSD - ceisiadau 
cynllunio / 
asesiad o 
adolygiad 
mannau agored 

Cynyddu’r rhwydweithiau 
teithio actif. 

Darpariaeth rhwydwaith 
teithio actif h.y. yn 
nhermau hyd.  

CSD 

Cynnal ansawdd dŵr da o 
ran dŵr mewndirol ac 
arfordirol. 

Ansawdd dŵr ymdrochi da. CSD 

    

AG 4: Mae 
cymunedau 
lleol yn cael eu 
gwasanaethu’n 
dda gan 
drafnidiaeth 
gyhoeddus 
gyda 
chyfleoedd 
lluosog i 
ddefnyddio 
teithio actif. 

Dim datblygiad mawr o 10 
uned neu fwy wedi eu 
lleoli fel nad oes mynediad 
at safle bws. 

Nifer y datblygiadau mawr 
heb fynediad at safle bws. CSD 

Mynediad diogel gan yr 
holl ddefnyddwyr yn 
cynnwys seiclwyr, 
cerddwyr at wasanaethau 
cyhoeddus, manwerthu a 
chyfleusterau cymunedol. 

Nifer y datblygiadau sydd 
yn ymgorffori cyfleusterau 
gwasanaethau cyhoeddus 
megis darparu llefydd 
parcio i feics, ac sydd yn 
hygyrch ar gludiant 
cyhoeddus.  

CSD 

Cynyddu’r rhwydweithiau 
teithio actif. 

Darpariaeth rhwydwaith 
teithio actif. CSD 

    

AG 5: Mae 
gan Sir 
Ddinbych nifer 
cynyddol o 
siaradwyr 
Cymraeg. 

Cynnal a gwella’r gyfran o 
siaradwyr Cymraeg. 

Nifer y siaradwyr Cymraeg 
yn y Sir. 

Cyfrifiad 
LlC 

Cynnal a chynyddu nifer y 
disgyblion a addysgir drwy 
gyfrwng y Gymraeg. 

Nifer y disgyblion a 
addysgir drwy gyfrwng y 
Gymraeg. 

CSD 

    

AG 6: Mae 
yna economi 
leol gref ac 
adfywio 
llwyddiannus. 

Cynyddu GVA y pen yn 
flynyddol. Blwyddyn Sail 
2017. 

GVA y flwyddyn. 
Cyfrifon 
Rhanbarthol, 
ONS. 

Cynyddu nifer y mentrau 
sydd yn gofrestredig ar 
gyfer TAW yn flynyddol. 
Blwyddyn Sail 2017. 

Nifer y mentrau sydd wedi 
cofrestru ar gyfer TAW. 

Demograffeg 
Busnes, ONS 

Lleihau nifer y bobl sydd 
yn hawlio budd-daliadau 
diweithdra. Blwyddyn Sail 
2016. 

Nifer y bobl ddi-waith sydd 
y hawlio budd-daliadau. DWP 

Dim halogi pridd. Ardal tir halogedig.  CSD 
    

AG 7: Nid yw 
canolfannau 

Cynyddu nifer ymwelwyr 
canol trefi Sir Ddinbych. 

Niferoedd ymwelwyr canol 
trefi Sir Ddinbych. CSD 
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tref a gwledig 
Sir Ddinbych 
yn dirywio. 

Lleihau nifer yr unedau 
gwag yng nghanol trefi Sir 
Ddinbych. 

Cyfraddau unedau gwag 
canol trefi Sir Ddinbych. CSD 

Dim gwasanaethau neu 
gyfleusterau gwledig / 
pentrefol yn cael eu colli 
oherwydd newid defnydd. 

Nifer y gwasanaethau neu 
gyfleusterau gwledig / 
pentrefol yn cael eu colli 
oherwydd newid defnydd 
yn groes i bolisi. 

CSD 

    

AG 8: Mae 
adnoddau Sir 
Ddinbych y 
mae diwedd 
arnynt yn cael 
eu defnyddio’n 
gyfrifol. 

Dim colli tir amaethyddol 
Gradd 1 neu 2 i ddatblygu. 

Nifer y ceisiadau a 
ganiateir ar dir 
amaethyddol o ansawdd 
uchel.  

CSD 

Dim halogi pridd. Ardal tir halogedig.  CSD 
Defnydd cynyddol o 
wynebau athraidd mewn 
datblygiadau newydd sydd 
yn lleihau erydiad pridd ac 
yn gwella rheolaeth dŵr. 

% o ddatblygiadau newydd 
a ganiatawyd sydd yn 
ymgorffori wynebau 
athraidd fel techneg 
SUDS.  

CSD 

Unioni’r holl dir halogedig i 
safon ddigonol pan fo 
hynny’n ofynnol gan 
ddatblygiad newydd. 

Swm y tir halogedig a 
unionwyd.  CSD 

Rheoli mwynau sydd yn 
bodoli yn gynaliadwy. Cronfeydd Mwynau. CSD 

Gwarchod adnoddau 
mawn. Gwaelodlin 2018. Swm y mawn sydd ar gael.  CSD 

    

AG 9: Mae’r 
amgylchedd yn 
amrywiol, 
deniadol ac yn 
hwyluso 
llesiant pob 
organeb byw. 

Cynnal ansawdd dŵr da o 
ran dŵr mewndirol ac 
arfordirol. 

Ansawdd dŵr biolegol, 
cemegol ac ymdrochi da. CSD 

Dim cynnydd cymedrig 
blynyddol mewn NO2 ers 
blwyddyn sail 2016.. 
 

Crynodiadau cymedrig 
ansawdd aer ar gyfer 
No2.yn2.yn Ninbych, 
Rhuthun a Llanelwy. 
 

CSD 

Gwella seilwaith gwyrdd a 
glas sydd yn addas fel 
cynefinoedd a llwybrau 
teithio actif. 

Nifer y cynefinoedd a grëir 
ac a gynhelir mewn 
ardaloedd trefol a gwledig. 

CSD 

Nifer y ceisiadau a 
ganiateir sydd yn 
effeithio’n niweidiol a 
pharhaol ar gynefinoedd 
a/neu rywogaethau 
dynodedig.  

Nifer y ceisiadau cynllunio 
a ganiateir sydd yn 
effeithio’n niweidiol a 
pharhaol ar gynefinoedd 
a/neu rywogaethau 
dynodedig.  

CSD 

Nid oes colled net yn 
argaeledd mannau agored 

Darpariaeth mannau 
agored Sir Ddinbych. 

CSD - asesiad / 
cyfraniadau 



69 
 

am bob 1000 o’r 
boblogaeth o waelodlin 
2018. 

mannau agored 

Dim halogi pridd. Ardal tir halogedig.  CSD 
    

AG 10: Mae 
tirlun Sir 
Ddinbych yn 
portreadu ei 
hanes, 
harddwch 
naturiol a’i 
diwylliant. 

Dim colled net o 
ddynodiadau statudol, 
rhanbarthol neu leol 
bwysig. 

Nifer y dynodiadau 
statudol, rhanbarthol neu 
leol bwysig yn cynnwys 
RIGS. 

CSD 

Dim colli neu effeithiau 
niweidiol o ddatblygiadau 
newydd ar safleoedd 
dynodedig. 

Nifer a dosbarthiad 
Henebion Rhestredig, 
Ardaloedd Cadwraeth, 
Tirluniau Hanesyddol a 
Pharciau a Gerddi 
Cofrestredig. 

CSD 

Dim datblygiad yn 
effeithio’n niweidiol ar 
osodiad tirlun naturiol neu 
hanesyddol.  

Nifer y datblygiadau a 
ganiateir sydd yn 
effeithio’n niweidiol ar yr 
AONB neu dirluniau 
hanesyddol.  

CSD, CADW, 
CNC 

    

AG 11: Mae 
gan Sir 
Ddinbych 
adeiladau 
hanesyddol, 
safleoedd 
archeolegol a 
nodweddion 
diwylliannol 
pwysig o 
ansawdd 
uchel. 

Dim colli neu niwed o 
ddatblygiadau newydd ar 
safleoedd ac adeiladau 
dynodedig. 

Nifer a dosbarthiad 
Adeiladau Rhestredig a 
Henebion Rhestredig. 

CSD 

Dim datblygiad yn 
effeithio’n niweidiol ar 
adeiladau hanesyddol neu 
ddiwylliannol na’u 
lleoliadau. 

Nifer y datblygiad a 
ganiateir sydd yn 
effeithio’n niweidiol ar 
adeiladau hanesyddol neu 
ddiwylliannol a’u lleoliadau. 

CSD 

    

AG 12: Mae 
cymunedau 
lleol yn 
gydnerth yn 
wyneb 
effeithiau 
newid yn yr 
hinsawdd, yn 
cynnwys mwy 
o risg o 
lifogydd. 

Mae ynni adnewyddadwy 
mewn perchnogaeth leol / 
mae cymunedau yn 
derbyn incwm o ynni 
adnewyddadwy. 

Taliadau cynllun 
cymunedol ynni 
adnewyddadwy. 

 

Dim gostyngiad mewn 
capasiti ynni 
adnewyddadwy. 

% y capasiti ynni o 
ffynonellau 
adnewyddadwy. 

CSD 

Dim datblygiadau newydd 
wedi eu lleoli mewn 
ardaloedd gorlifdir, yn 
groes i gyngor NRW.  

Nifer y datblygiadau sydd 
yn agored i niwed sydd 
wedi cael caniatâd 
cynllunio mewn ardal 
gorlifdir C1 a/neu C2 yn 
groes i gyngor gan NRW. 

CSD 

Sicrhau nad yw % y datblygiadau newydd CSD 
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datblygiadau newydd yn 
cynyddu’r risg o lifogydd. 

sydd â Systemau Draenio 
Cynaliadwy wedi eu 
hymgorffori, neu 
ddatrysiad cyffelyb pan fo 
hynny’n addas. 

Defnydd cynyddol o 
wynebau athraidd mewn 
datblygiadau newydd sydd 
yn lleihau erydiad pridd ac 
yn gwella rheolaeth dŵr. 

% o ddatblygiadau newydd 
a ganiatawyd sydd yn 
ymgorffori wynebau 
athraidd fel techneg 
SUDS.  

CSD 

Tuedd gynyddol o 
dechnoleg carbon isel / 
ynni adnewyddadwy yn 
cael ei ymgorffori i 
ddatblygiadau newydd.  

Nifer y datblygiadau 
newydd sydd, fel rhan o’r 
cais cynllunio, yn dylunio 
technoleg carbon isel neu 
ynni adnewyddadwy i’r 
cynllun / unedau, megis 
cynllun gwresogi canolog.  

CSD 

    

 

IV.II   Meini prawf ar gyfer asesu effeithiau 

4.2.1   Mae’r fethodoleg a fabwysiadwyd ar gyfer yr asesiad yma yn strategol 

ac yn ansoddol, sydd yn gyffredinol yn cael ei derbyn fel ymarfer dda 

gan ganllawiau AG. 

4.2.2   Rhannwyd yr asesiad o’r CDLI Newydd, yn unol â Cham B y broses AG 

/ SEA, yn ‘rhagamcan’ o effeithiau, 'gwerthusiad’ o effeithiau a 

‘lliniaru’ effeithiau, ac yna fe’u fformiwleiddiwyd i fatrics asesu.  

Rhagamcan o effeithiau 

4.2.3  Rhagamcan o’r effeithiau sydd yn ymwneud ag arenwi’r newidiadau 

posibl i’r amodau gwaelodlin cynaliadwyedd, yr ystyriwyd eu bod yn 

deillio o’r polisi penodol oedd yn cael ei roi ar waith gan y CDLI 

Newydd. Yna ystyriwyd yr effeithiau a ragamcanwyd o ran eu natur 

a’u maint gan ddefnyddio’r paramedrau canlynol: 

• Maint Daearyddol; 

• Tebygolrwydd y bydd yr effaith yn digwydd; 

• Amseru’r effaith - byr (0 i 5 mlynedd), canolig (6 i 10 mlynedd), 

hirdymor (11 i 20 mlynedd); 

• Cyfnod yr effaith - dros dro neu barhaol; 
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• Natur yr effaith - positif, negyddol neu niwtral; 

• Effeithiau eilaidd, cronnol a/neu synergaidd (Atodiad B). 

4.2.4  Rhagamcanwyd effeithiau ar gyfer pob opsiwn twf a gofodol yn 

ogystal â mewn perthynas â pholisïau allweddol. Mae’r rhagamcan o 

effeithiau wedi cael ei ymgorffori  i’r Fframwaith AG uchod ac mae’n 

cael ei fynegi drwy gyfrwng y matrics asesu AG a nodir isod.  

Gwerthuso effeithiau 

4.2.5  Roedd y gwerthusiad yn cynnwys ffurfio barn ar p’un ai a fydd yr 

effeithiau a ragamcanir yn amgylcheddol arwyddocaol. Fel yn achos 

rhagfynegi effeithiau, mae’r meini prawf ar gyfer asesu arwyddocâd 

effaith penodol a ddefnyddir yn yr asesiad yma, fel yr amlinellir hynny 

yn Atodiad II Cyfarwyddeb SEA, wedi ei seilio ar y paramedrau 

canlynol er mwyn penderfynu ar arwyddocâd: 

• Maint:  

• Parhauster; 

• Natur a sensitifrwydd; 

• Effeithiau cronnol (Atodiad B). 

4.2.6  Hefyd ystyriwyd effeithiau cronnol a/neu eilaidd wrth asesu’r opsiynau 

Strategaeth Drafft a Ffefrir fel sydd yn ofynnol o dan Atodiad I 

Cyfarwyddeb SEA.  

Lliniaru effeithiau 

4.2.7   Arenwyd camau lliniaru yn ystod y broses werthuso er mwyn lleihau 

maint/pwysigrwydd effeithiau negyddol arwyddocaol a gwneud y 

mwyaf o effeithiau buddiol. 

Matrics Asesu AG 

4.2.8 Wrth werthuso cynaliadwyedd ar hyn o bryd, mae’r rhagamcan 

ansoddol strategol a’r gwerthusiad o effeithiau yn seiliedig ar raddfa 

saith pwynt ansoddol sydd yn hawdd ei ddeall. Yn gyffredinol, mae’r 

asesiad yma wedi mabwysiadu’r raddfa a nodir yn Nhabl 22 er mwyn 
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asesu arwyddocâd effeithiau opsiynau a pholisïau strategol yr CDLI 

Newydd. 

Tabl 22: Matrics Asesu AG  

Graddfa 
Asesu 

Effaith 
Rhagdybiaeth 

Effaith 
Gwerthuso 

Effaith 
Lliniaru / Camau 

++ Positif iawn Mae’n help sylweddol o ran 
cyflawni amcan AG 

A ellir gwella’r effaith positif 
iawn? 

+ Positif Mae’n help o ran cyflawni 
amcan AG A ellir gwella’r effaith positif ? 

+ / - Positif a 
negyddol 

Mae’n helpu ac yn 
rhwystro amcanion AG 

A ellir lliniaru’r effeithiau 
negyddol? 

A ellir gwella’r effaith positif ? 

? aneglur Angen gwybodaeth 
ychwanegol 

Arenwi ffynonellau data 
Cadarnhau o ble gellir cael 

gwybodaeth 

# Dibynnol ar 
weithredu 

Gallai helpu neu rwystro 
amcanion AG, yn 

ddibynnol ar sut mae’n 
cael ei roi ar waith 

Ystyried aralleirio neu ganllawiau 
ychwanegol er mwyn sicrhau 

gweithredu positif 

- Negyddol 
Yn rhwystro ac yn 

gwrthdaro ag Amcanion 
AG 

Ailystyried, diwygio neu liniaru 
effeithiau. 

- - Negyddol iawn 
Mae’n gwrthdaro ac yn 

rhwystro amcanion AG yn 
arwyddocaol. 

Mae angen camau sylweddol er 
mwyn lliniaru’r effeithiau, a dylai 
diwygiadau gael eu gwneud yn 

ddelfrydol.  
 

 

IV.III   Monitro 

4.3.1 Mae Monitro AG yn cynnwys mesur dangosyddion. Mae’r 

dangosyddion yn creu cyswllt hamddenol rhwng y Cynllun, ei 

amcanion a sut mae’n cael ei roi ar waith yn ymarferol, drwy gydol e 

oes. Maent yn galluogi i’r effaith debygol (positif neu negyddol, 

arwyddocaol neu beidio) gael ei fonitro. Felly mae’n helpu i sicrhau y 

gellir arenwi unrhyw effeithiau niweidiol sydd yn codi yn ystod ei roi 
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ar waith, p’un a ydynt yn cael eu rhagweld neu beidio, ac y gellir 

cymryd camau unioni neu liniaru priodol.  

4.3.2   Mae’r fframwaith monitro drafft wedi cael ei ddarparu uchod yn Nhabl 

21, oherwydd fe’i datblygwyd ynghyd â’r fframwaith AG er mwyn 

sicrhau bod y ddau yn ategu ei gilydd ac yn lleihau effeithiau 

anrhagweladwy.  Bydd y fframwaith monitro drafft yn cael ei adolygu 

wrth i’r CDLI Newydd fwrw ymlaen a bydd yn cael ei gwblhau yn ystod 

Cam D AG / SEA pan fo’r adroddiad AG terfynol yn cael ei baratoi.  
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V. Asesu Gweledigaeth yr CDLI Newydd 

5.1     Aseswyd Gweledigaeth yr CDLI Newydd yn erbyn yr Amcanion AG er 

mwyn sicrhau nad yw’n gwrthdaro ag egwyddorion cynaliadwyedd, 

gweler Tabl 23 isod.  

5.2    Rôl Gweledigaeth CDLI yw diffinio prif amcanion yr CDLI Newydd a 

darparu fframwaith ar gyfer y Strategaeth Drafft a Ffefrir a pholisïau 

manwl i’r dyfodol. Mae’r Weledigaeth yn distyllu prif flaenoriaethau ac 

ysgogwyr Sir Ddinbych ac yn tynnu ar flaenoriaethau a nodir gan 

bolisi cenedlaethol a strategaethau lleol perthnasol.  

5.3   Mae Gweledigaeth yr CDLI Newydd Drafft wedi bod yn destun 

ymgysylltu a rhanddeiliaid. 

Bydd gan Sir Ddinbych, drwy ddatblygu cynaliadwy, arfordir trefol bywiog, 

gyda threfi marchnad ffyniannus ac ardaloedd gwledig. Bydd anghenion tai a 

chyflogaeth y Sir yn cael eu bodloni a bydd yr amgylchedd o ansawdd uchel 

yn cael ei wella a’i warchod. Bydd bywyd o ansawdd uchel yn cael ei gynnal ar 

gyfer pob cymuned; gyda chydnabyddiaeth lawn bod gennym Iaith Gymraeg a 

Diwylliant cryf a dylid eu cefnogi a’u cyfoethogi yn y Sir drwyddi draw. 

5.4   Yn gyffredinol mae’r Weledigaeth yn gymorth positif i gyflawni’r 

Amcanion AG, er na chyfeirir yn benodol at ddefnyddio adnoddau y 

mae diwedd arnynt yn gyfrifol (AG.8). Fodd bynnag bydd hynny yn 

cael ei adlewyrchu wrth ddrafftio Amcanion a Pholisïau’r CDLIN.  

    Tabl 23: Gweledigaeth Cynllun Datblygu Lleol Newydd o’i gymharu ag Amcanion AG 

Amcanion AG  Gweledigaeth CDLlN 

AG 1: Mae pawb yn byw mewn 

cartrefi sydd yn bodloni eu 

hanghenion.  

+ 
Bydd anghenion tai a chyflogaeth y Sir yn 

cael eu bodloni. 

AG 2: Mae cymunedau yn iachach.  + 
Bydd bywyd o ansawdd uchel yn cael ei 

gynnal ar gyfer pob cymuned 

AG 3: Mae gan Sir Ddinbych seilwaith 

gwyrdd a glas a mannau agored o 

ansawdd uchel.  

+ 
Bydd bywyd o ansawdd uchel yn cael ei 

gynnal ar gyfer pob cymuned. Bydd yr 

amgylchedd o ansawdd uchel yn cael ei 
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wella a’i warchod. 

AG 4: Mae cymunedau lleol yn cael 

eu gwasanaethu’n dda gan 

drafnidiaeth gyhoeddus gyda 

chyfleoedd lluosog i ddefnyddio teithio 

actif. 

+ 

Bydd bywyd o ansawdd uchel yn cael ei 

gynnal ar gyfer pob cymuned. Bydd 

anghenion tai a chyflogaeth y Sir yn cael eu 

bodloni. 

AG 5: Mae gan Sir Ddinbych nifer 

cynyddol o siaradwyr Cymraeg. 
+ Mae gennym Iaith Gymraeg gref. 

AG 6: Mae yna economi leol gref ac 

adfywio llwyddiannus. 
+ 

Bydd gennym arfordir trefol bywiog, gyda 

threfi marchnad ffyniannus ac ardaloedd 

gwledig. Bydd anghenion tai a chyflogaeth 

y Sir yn cael eu bodloni. 

AG 7: Nid yw canolfannau tref a 

gwledig Sir Ddinbych yn dirywio.  
+ 

Bydd gennym arfordir trefol bywiog, gyda 

threfi marchnad ffyniannus ac ardaloedd 

gwledig. 

AG 8: Mae adnoddau Sir Ddinbych y 

mae diwedd arnynt yn cael eu 

defnyddio’n gyfrifol.  

? 
Anhysbys, a bydd yn dibynnu ar amcanion 

a pholisïau CDLlN.  

AG 9: Mae’r amgylchedd yn amrywiol, 

deniadol ac yn hwyluso llesiant pob 

organeb byw. 

+ 
Bydd yr amgylchedd o ansawdd uchel yn 

cael ei wella a’i warchod. 

AG 10: Mae tirlun Sir Ddinbych yn 

portreadu ei hanes, harddwch naturiol 

a’i diwylliant. 

+ 
Bydd yr amgylchedd o ansawdd uchel yn 

cael ei wella a’i warchod. Mae gennym Iaith 

Gymraeg a diwylliant cryf.  

AG 11: Mae gan Sir Ddinbych 

adeiladau hanesyddol, safleoedd 

archeolegol a nodweddion 

diwylliannol pwysig o ansawdd uchel.  

+ 
Bydd yr amgylchedd o ansawdd uchel yn 

cael ei wella a’i warchod. Mae gennym Iaith 

Gymraeg a diwylliant cryf. 

AG 12: Mae cymunedau lleol yn 

gydnerth yn wyneb effeithiau newid yn 

yr hinsawdd, yn cynnwys mwy o risg o 

lifogydd. 

+ 

Bydd bywyd o ansawdd uchel yn cael ei 

gynnal ar gyfer pob cymuned.  

Bydd yr amgylchedd o ansawdd uchel yn 

cael ei wella a’i warchod. 
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VI. Asesu Amcanion yr CDLI Newydd 

6.1  Mae Amcanion Strategol wedi cael eu datblygu sydd yn troi’r 

weledigaeth yn fframwaith sydd yn nodi sut y bydd Gweledigaeth ein 

CDLI Newydd yn cael ei gyflawni a beth mae’r Cynllun yn ceisio ei 

gyflawni. Mae Amcanion yr CDLI Newydd (CDLlN) wedi cael eu hasesu 

yn erbyn y fframwaith AG ac wedi eu harddangos gan ddefnyddio’r 

matrics asesu AG. Gellir gweld y canfyddiadau yn Nhabl 24 a 25 isod. 

6.2     Un o’r asesiadau mwyaf heriol yw asesu effeithiau posibl ar y defnydd 

o’r Iaith Gymraeg. Mae’n anodd dylanwadu’n uniongyrchol drwy 

gynllunio defnydd tir ac nid oes dim rheolaeth ar feddiannaeth tai 

marchnad.  

6.3  Yn gyffredinol mae’r Amcanion CDLlN yn helpu i gyflawni 

cynaliadwyedd er y byddant yn ddibynnol ar weithredu a pholisi 

mewn perthynas â sut byddant yn cael eu cyflawni.  Mae’r asesiad yn 

erbyn y fframwaith AG yn cael ei ddarparu o dan y sylwadau pennawd 

yn Nhabl 24 isod. 

 

Tabl 24: Amcanion Cynllun Datblygu Lleol Newydd o’i gymharu ag Amcanion AG.  

Amcanion RCDLIN Sylwadau 

CDLIN 

1 

Dyrannu digon o dir 
yn unol â 
strategaeth 
aneddiadau 
cynaliadwy er mwyn 
bodloni anghenion 
tai marchnad a 
fforddiadwy Sir 
Ddinbych a 
ragamcanir. 

• Mae’n rhoi cefnogaeth sylweddol i greu tai sydd yn bodloni 
anghenion trigolion (AG 1), mae’n annod cynhwysiant 
cymdeithasol ac yn gwella iechyd pobl (AG 2). Dylai digon o 
argaeledd tai fforddiadwy alluogi i bobl ifanc aros yn Sir 
Ddinbych a bydd yn annog peidio troi tir cyflogaeth yn dir 
preswyl (AG 6). Dylai lleoli datblygiadau mewn modd 
gynaliadwy gefnogi canolfannau tref a gwledig (AG 7) a helpu i 
leihau risg llifogydd (AG 12).  
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu sut y bydd yn effeithio ar 
seilwaith gwyrdd a glas, mannau agored (AG 3), 
gwasanaethau cludiant cyhoeddus a chyfleoedd teithio actif 
(AG 4), adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd 
(AG 9), y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol bwysig ac 
adeiledig hanesyddol (AG 11).  
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn 
effeithio ar yr Iaith Gymraeg; (AG 5).  
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CDLIN 

2 

Cefnogi a 
chyfoethogi’r Iaith 
Gymraeg 

• Mae’n help sylweddol  o ran darparu amgylchedd ble gallai’r 
Iaith Gymraeg ffynnu (AG 5)  ac mae’n helpu i Sir Ddinbych 
gadw ei thirlun, amgylchedd, nodweddion a safleoedd 
diwylliannol  (AG 10 & 11). 
• Mae hynny yn cefnogi’r ardal leol, yn cynorthwyo o ran creu 
teimlad o le, tai priodol a chyfleoedd am swyddi i bobl leol  (AG 
1, 3, 4, 6, 7 a 12). 
• Nid oes cysylltiad ag adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8) 
na’r amgylchedd (AG 9). 

CDLIN 

3 

Gwarchod, 
cyfoethogi a 
datblygu adnoddau 
naturiol Sir 
Ddinbych yn 
gynaliadwy, yn 
cynnwys seilwaith 
gwyrdd a glas, ynni 
adnewyddadwy ac 
adnoddau mwynau. 

• Mae’n rhoi cefnogaeth sylweddol i seilwaith gwyrdd a glas o 
ansawdd uchel (AG 3), darparu cyfleoedd ar gyfer teithio actif 
(AG 4), cadw mawn, mwynau, pridd (AG 8), creu amgylchedd 
amrywiol (AG 9) a lleihau effaith allyriadau CO2 a newid yn yr 
hinsawdd (AG 12). 
• Mae’n helpu i ddarparu cartrefi iachach (AG 1), cymunedau 
iachach a cydnerth gyda cyfleoedd i gerdded a seiclo (AG 2). 
Mae’n helpu i greu cyfleoedd swyddi yn y sector ynni (AG 6) a 
gwella mynediad gwledig at wasanaethau (AG 7). 
• Bydd yn ddibynnol ar ei roi ar waith mewn perthynas â sut 
fydd yn effeithio ar y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol 
bwysig ac adeiledig hanesyddol  (AG 11). 
• Nid oes dim cysylltiad â siaradwyr Cymraeg (AG 5). 

CDLIN 

4 

Gwarchod a 
chyfoethogi 
amgylchedd naturiol, 
adeiledig a 
hanesyddol Sir 
Ddinbych. 

• Mae’n rhoi cefnogaeth sylweddol i amgylchedd amrywiol (AG 
9), y tirlun (AG 10) yr amgylchedd diwylliannol bwysig ac 
adeiledig hanesyddol (AG 11). 
•Mae’n helpu i greu cymunedau iachach (AG 2), seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), llai o halogi tir a 
defnydd cyfrifol o adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8).  
•Bydd yn ddibynnol ar ei roi ar waith mewn perthynas â sut 
mae’n effeithio ar ddarparu tai (AG 1), gwasanaethau 
cymunedol lleol (AG 4), yr economi leol (AG 6), canolfannau 
tref a gwledig a chydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd.  
• Nid oes dim cysylltiad â siaradwyr Cymraeg (AG 5). 

CDLIN 

5 

Cefnogi darparu, 
gweithredu a 
datblygu seilwaith a 
gwasanaethau.  

• Mae’n rhoi help sylweddol i ddarparu cymunedau a 
wasanaethir yn dda (AG 4), economi leol gref (AG 6) 
canolfannau tref a gwledig (AG 7) 
• Mae’n helpu i ddarparu tai i bawb (AG 1), cymunedau 
iachach (AG 2). 
• Bydd ei weithredu yn penderfynu a fydd yn darparu seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), gwasanaethau sydd yn 
cyfrannu at gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg (AG 5) neu 
leihau risgiau newid yn yr hinsawdd (AG 12). Bydd ei roi ar 
waith yn rheoli sut y defnyddir adnoddau y mae diwedd arnynt 
(AG 8), a oes yna effaith bositif neu negyddol ar yr amgylchedd 
(AG 9), y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol bwysig ac 
adeiledig hanesyddol (AG 11). 
• Awgrymir gosod y gair ‘cynaliadwy’ cyn datblygu fel bod y 

gweithredu yn cael ei wneud mewn modd gadarnhaol.  
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CDLIN 

6 

Cefnogi economi 
iach yn cynnwys 
cynigion ar gyfer twf 
strategol, sectorau 
economaidd 
allweddol a’r 
economi wledig. 

• Mae’n rhoi help sylweddol o ran creu economi leol gref ac 
adfywiad (AG 6) mewn canolfannau tref a gwledig (AG 7).  
• Mae’n helpu i ddarparu tai sydd yn bodloni anghenion pawb 
(AG 1), cymunedau iachach (AG 2), cymunedau â 
gwasanaethau (AG 4) 
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu a fydd yn darparu 
seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith 
adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) 
a’r tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol bwysig ac 
adeiledig hanesyddol (AG 11) a newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
• Gallai helpu i gadw siaradwyr Cymraeg drwy ddarparu 
swyddi o ansawdd yn lleol yn yr ardal ble cawsant eu magu 
(AG 5).  

CDLIN 

7 

Galluogi adfywio ac 
adnewyddu 
amgylchedd 
adeiledig a thir y 
cyhoedd Sir 
Ddinbych er mwyn 
cyfrannu at ganol 
trefi hanfodol, hyfyw 
a deniadol gyda 
safleoedd cyflogaeth 
sydd yn bodloni 
anghenion busnesau 
modern. 

• Mae’n rhoi help sylweddol o ran creu economi leol gref ac 
adfywiad llwyddiannus (AG 6) mewn canolfannau tref a 
gwledig (AG 7).  
• Mae adnewyddu’r amgylchedd adeiledig a chael safleoedd 
cyflogaeth dynodedig yn helpu i ddarparu cartrefi drwy sicrhau 
nad yw safleoedd preswyl yn cael eu troi yn safleoedd 
cyflogaeth (AG 1). Mae’n helpu i greu cyfleoedd  ar gyfer 
cynhwysiant cymdeithasol a chymunedau iachach (AG 2) ble 
bydd siaradwyr Cymraeg yn cael eu cadw ac eisiau gweithio 
(AG 5). 
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), gwasanaethau cludiant 
(AG 4) effaith adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr 
amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), nodweddion hanesyddol 
a diwylliannol (AG 11) a chydnerthedd yn wyneb newid yn yr 
hinsawdd (AG 12).  

CDLIN 

8 

Cefnogi datblygu 
sydd yn hyrwyddo 
llesiant, cydlyniant 
cymunedol a 
chydnerthedd yn 
cynnwys mesurau i 
fynd i’r afael ag 
effeithiau risg 
llifogydd a newid yn 
yr hinsawdd. 

• Mae’n rhoi cefnogaeth sylweddol i iechyd pobl, cynhwysiant 
cymdeithasol, cymunedau iachach (AG 2) a chymunedau sydd 
yn gydnerth yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12).  
• Mae’n helpu i ddarparu tai i bawb (AG 1), seilwaith gwyrdd a 
glas a mannau agored (AG 3), cymunedau â wasanaethir yn 
dda (AG 4) a chymunedau cydlynol sydd yn cyfrannu at 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg (AG 5) drwy fod yn llefydd 
ble mae siaradwyr Cymraeg eisiau byw ynddynt, a gwella 
canolfannau tref a gwledig (AG 7), yn ogystal â chadw 
nodweddion diwylliannol a hanesyddol bwysig (AG 11).  
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu yr effaith ar yr economi 
leol ac adfywiad (AG 6), adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 
8) yr amgylchedd (AG 9) a thirlun (AG 10).  

 

6.4 Gellir gweld asesiad o amcanion CDLIN yn nhermau matrics asesu AG 

yn Nhabl 25 isod.  
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Tabl 25: Matrics Asesu AG o Amcanion Cynllun Datblygu Lleol Newydd 

Amcanion 
AG 

1 

AG 

2 

AG 

3 

AG 

4 

AG 

5 

AG 

6 

AG 

7 

AG 

8 

AG 

9 

AG 

10 

AG 

11 

AG 

12 

Cyffr

edin

ol 

CDLIN 1 ++ + # # + / - + + # # # # + + 

CDLIN 2 + / - + / - + / - + / - ++ + / - + / - 

Dim 

cysyl

ltiad 

Dim 

cysyl

ltiad 

+ + + / - + / - 

CDLIN 3 + + ++ ++ 

Dim 

cysyl

ltiad 

+ + ++ ++ # # ++ ++ 

CDLIN 4 # + + # 

Dim 

cysyl

ltiad 

# # + ++ ++ ++ # + 

CDLIN 5 + + # ++ # ++ ++ # # # # # # 

CDLIN 6 + + # + + / - ++ ++ # # # # # # 

CDLIN 7 + + # # + ++ ++ # # # # # + 

CDLIN 8 + ++ + + + # + # # # + ++ ++ 

Cyffredinol + + + + + + + # # # # + + 
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VII. Asesu Opsiynau Twf CDLI Newydd 

7.1   Mae yna bum opsiwn twf a ragamcanir yr ystyriwyd ar gyfer yr CDLI 

Newydd, sef:- 

 Opsiwn 1, tuedd ymfudo 15 mlynedd a arweinir gan boblogaeth 

yn seiliedig ar ragolygon poblogaeth Llywodraeth Cymru 2017 

sydd yn darparu ar gyfer 160 annedd y flwyddyn a thua 750 o 

swyddi. 

 Opsiwn 2, tuedd ymfudo 10 mlynedd a arweinir gan boblogaeth 

yn seiliedig ar ragolygon Llywodraeth Cymru 2017 sydd yn 

darparu ar gyfer 200 annedd y flwyddyn a thua 1,200 o swyddi.  

 Opsiwn 3, tuedd ymfudo 15 mlynedd a arweinir gan boblogaeth 

yn seiliedig fethodoleg  tuedd sydd yn darparu ar gyfer 300 

annedd y flwyddyn a thua 2,750 o swyddi.  

 Opsiwn 4, tuedd a arweinir gan gyflogaeth sydd yn seiliedig ar 

ragolygon galw am lafur a gynigir yn yr Adolygiad o Dir 

Cyflogaeth sydd yn darparu ar gyfer 240 annedd y flwyddyn a 

thua 1,300 o swyddi. 

 Opsiwn 5, tuedd a arweinir gan gyflogaeth sydd yn seiliedig ar 

gyfraddau defnyddio tir cyflogaeth yn y gorffennol yn yr 

Adolygiad o Dir Cyflogaeth sydd yn darparu ar gyfer 500 annedd 

y flwyddyn a  6,800 o swyddi.  

7.2  Er mwyn asesu opsiynau twf yr CDLI Newydd yn gynaliadwy, argymhellir 

ystyried ffigyrau yr CDLI mabwysiedig a’r tueddiadau presennol fel 

gwaelodlin. Mae’n bwysig nodi:- 

• Mae gan Sir Ddinbych boblogaeth sydd yn heneiddio.  

• Mae yna gyfradd dibyniaeth uchel o 722 o ddibynyddion am bob 

1,000 o bob oed gweithio; a fynegir fel 0.722. 

• Roedd yr CDLI mabwysiedig yn darparu ar gyfer 7500 o 

anheddau newydd yn ystod cyfnod y cynllun (15 mlynedd), 500 o 

anheddau newydd y flwyddyn a 59.50 hectar o dir cyflogaeth. 
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Roedd yn darparu ar gyfer cyfraniad o 10% o dai fforddiadwy, 50 

o dai fforddiadwy y flwyddyn.  

• Ar hyn o bryd nid yw Sir Ddinbych yn cyrraedd nifer yr anheddau 

y darperir ar eu cyfer yn yr CDLI mabwysiedig, ac nid yw’n 

realistig  bydd hynny yn cael ei gyflawni yn ystod gweddill 

cyfnod y cynllun.  

• Dangosodd yr AMTLI mai nifer cyfartalog yr anheddau newydd a 

grëwyd yn flynyddol yn seiliedig ar duedd y 10 mlynedd diwethaf 

oedd 170, ac roedd yn 220 yn seiliedig ar duedd y 15 mlynedd 

diwethaf.  

• Y nifer cyfartalog mwyaf diweddar dros 5 mlynedd o anheddau 

newydd a gwblhawyd yw 162 y flwyddyn.  

• Ar gyfartaledd mae yna 56 o dai fforddiadwy newydd yn cael eu 

darparu’n flynyddol yn ystod y cyfnod mwyaf diweddar o 5 

mlynedd, sydd yn cyfateb i 34.5% o nifer blynyddol cyfartalog o 

anheddau a gwblheir (162).  

• Mae’r AMTLI yn dangos bod yna angen am 155 o dai fforddiadwy 

y flwyddyn hyd at 2023, sydd yn cyfateb i 96% o nifer blynyddol 

cyfartalog yr anheddau a gwblheir. Nid yw hyn yn realistig nag 

yn gyraeddadwy. Felly, nid yw wedi cael ei ddefnyddio fel ffigwr 

gwaelodlin er mwyn asesu cynaliadwyedd yr opsiynau twf a dyna 

pam y diystyriwyd rhagamcaniad tai fforddiadwy fel opsiwn ar 

gyfer y Strategaeth Drafft a Ffefrir.  

• Mae cyfraddau twf aelwydydd yn uwch na chyfraddau twf 

poblogaeth.  

• Mae’r AMTLI hefyd yn dangos bod yna angen am fwy o dai 

fforddiadwy llai eu maint yn Sir Ddinbych.  

• Mae yna allfudo net o weithwyr 16 i 29 oed. 

• Poblogaeth gweithio sydd yn gostwng.  

• Dibyniaeth ar gyflogaeth y sector cyhoeddus. 

• Y tir cyflogaeth yr argymhellir sydd ei angen hyd at 2033 yn yr 

Asesiad o Dir Cyflogaeth a Thwf Economaidd (ELEGA) yw 47.60 

hectar, a bydd hynny yn gymorth o ran darparu amrywiaeth o 
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safleoedd o gwmpas y Sir. Bydd y swm yma yn cael ei gyflawni 

drwy ddyrannu 65.5. hectar o dir cyflogaeth sydd ar gael ar hyn 

o bryd, a dyraniad ychwanegol bychan.  

7.3    Er mwyn hwyluso asesiad AG o’r opsiynau twf, mae Tabl 26 isod yn 

nodi’r opsiynau a gwybodaeth o Adroddiad opsiynau Lefel Twf 2019. 

Mae hefyd yn cynnwys peth gwybodaeth waelodlin ychwanegol  a 

eglurir uchod er mwyn darparu darlun cliriach o effeithiau pob 

opsiwn.  

Tabl 26: Tabl Gwybodaeth Opsiynau Twf yn ymgorffori Adroddiad Opsiynau Lefel Twf 2019 

Dangosydd effaith 
Rhagamcanion 

Cyfan
symau 
2018 

Newid/effaith posibl 2018-2033 
Opsiwn  

1 
Opsiwn 

2 
Opsiwn 

3 
Opsiwn 

4 
Opsiwn 

5 
Poblogaeth 95,500 3,700 4,650 7,500 5,500 13,100 
% cynnydd yn y boblogaeth ers 
2018   +3.9% +4.9% +7.9% +5.8% +13.7% 

Aelwydydd 41,700 2,050 2,500 3,750 3,000 6,150 
% cynnydd mewn aelwydydd ers 
2018   +4.9% +6.0% +9.0% +7.2% +14.7% 

Cyfanswm gofyniad am 
anheddau  -  2,450 3,000 4,550 3,600 7,500 

Gofyniad blynyddol am 
anheddau  -  160 200 300 240 500 

Cymhariaeth tuedd anheddau 
blynyddol 15 mlynedd AMTLI 220 -60 -20 +80 +20 +280 

Tuedd bresennol (CT) - 
Cymhariaeth â thuedd gyfartalog 
blynyddol 5 mlynedd 

162 -2 +38 +138 +78 +338 

Potensial darpariaeth tai 
fforddiadwy (AHPP) y flwyddyn 
(10% o’ gyfanswm gofyniad) 

 -   15-20   20 -25   30 -35   20 -25   45 -50  

Cymhariaeth â thuedd cyfartalog 
blynyddol 5 mlynedd (34.5% o CT) 
a AHPP uchaf 

56  -36 -31 -21 -31 -6 

20% o ddarpariaeth tai fforddiadwy 
blynyddol (AHP)  -  32 40 60 48 100 

20% Cymhariaeth â thuedd 
gyfartalog blynyddol 5 mlynedd 
AHP   

56  -24 -16 +4 -8 +44 

Poblogaeth oed gwaith*  55,200 1,050 1,550 3,300 1,800 7,650 

% y cynnydd yn y boblogaeth oed 
gwaith ers 2018   +1.9% +3.7% +7.9% +4.3% +18.3% 

Gweithlu (poblogaeth oed gwaith 
sydd yn economaidd actif) 41,750 650 1,000 2,300 1,200 5,600 

% y cynnydd yn y gweithlu ers 2018   +1.6% +2.4% +5.5% +2.9% +13.4% 

Twf swyddi 45,000 750 1,200 2,750 1,300 6,800 
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Incwm yn yr economi leol  -  Cynnydd Cynnyd
d 

Cynnyd
d 

Cynnyd
d 

Cynnyd
d 

Effaith busnes  -  Positif Positif Positif Positif Positif 

Gofyniad twf cyflogaeth ar gyfer 
twf swyddi (Ha)**  -  5.2 ha 8.3 ha 19.2 ha 9.0 ha 47.6 ha 

Cymhariaeth ag ELEGA 2019 a 
rhagamcan tir cyflogaeth 

47.6 
ha -42.4 ha -39.3 ha -28.4 ha -38.6 ha 

0. 
Cyfateb

wyd 
Cyfradd dibyniaeth (DR) ***  -  0.763 0.765 0.759 0.772 0.726 

Cyfradd dibyniaeth 2017 (0.722) o’i 
gymharu â’r DR a ragamcanwyd 0.722 +0.041 +0.043 +0.037  +0.050 +0.004 

*Ystyrir newidiadau mewn oedran pensiwn gwladol wrth gyfrifo’r boblogaeth oed gwaith. Ar ddiwedd 
cyfnodau rhagamcanu 2018-33, yr oedran hwnnw yw 67 ar gyfer dynion a merched, felly yr oed 
gweithio yw’r holl drigolion 16-66 oed. Yn 2018 mae’r boblogaeth oed gweithio yn yr ystod oedran 16-
64 oherwydd mai’r oedran ymddeol gwladol yr 65 i ddynion a merched. 
** Efallai bydd angen mwy o dir cyflogaeth ar gyfer amnewid neu ymestyn safleoedd presennol. 
*** Cymhareb dibyniaeth - nifer y bobl yn y boblogaeth nad ydynt o oedran gweithio am bob 1,000 o 
bobl oed gweithio. 

 

7.4    Gan ystyried  amcanion AG mae sylwadau ar gynaliadwyedd yr 

opsiynau twf yn cael eu darparu yn Nhabl 27 isod.  

Tabl 27: Opsiynau Twf CDLI Newydd o’u gymharu ag Amcanion AG. 

Opsiwn Twf Sylwadau 

1 - arweinir 
gan 
boblogaeth, 
tuedd 15 
mlynedd 
(LC) 

•Mae’n cyfyngu’n sylweddol ar ddarparu tai i bawb (AG 1) oherwydd ei 
fod yn is na’r duedd 5 mlynedd bresennol, y duedd 15 mlynedd ac ni 
fyddai’n darparu digon o dai fforddiadwy yn unol â’r duedd bresennol 
pan ddefnyddir darpariaeth o 10% neu 20%.  
•Mae’n cyfyngu’n sylweddol ar economi leol gref (AG 6) oherwydd 
mae’n methu â mynd i’r afael ag anghydbwysedd y boblogaeth sydd yn 
heneiddio a chreu digon o gyfleoedd swyddi i gadw pobl ifanc.   
•Mae’n rhwystro cymunedau iachach (AG 2) oherwydd mae’n methu â 
chreu tai iachach, addas sydd yn fforddiadwy i drigolion, ac nid yw’n 
annog ymestyn aneddiadau cynaliadwy o ansawdd uchel.  
•Mae’n rhwystro canolfannau tref a gwledig (AG 7) oherwydd nid yw’n 
cyfyngu ar ddirywiad oherwydd bod cyfleoedd swyddi yn gyfyngedig ac 
nid oes digon o dir cyflogaeth i annog buddsoddi.  
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), 
nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 11) a chydnerthedd yn 
wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr 
Iaith Gymraeg (AG 5). 
•Mae’n helpu i gynnal y seilwaith presennol a sefydlwyd oherwydd nid 
yw’r cynnydd mewn poblogaeth, anheddau a thir cyflogaeth yn 
arwyddocaol, bydd yn cyfrannu at ddarparu seilwaith da, ansawdd aer 
(AG 4), ynni adnewyddadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd (AG 12) cyn 
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belled ei fod yn cael ei weithredu mewn lleoliadau cynaliadwy, fel yn yr 
CDLI presennol mabwysiedig.  

2 - arweinir 
gan 
boblogaeth, 
tuedd 10 
mlynedd 
(LC) 

•Mae’n cyfyngu ar ddarparu tai i bawb (AG 1) oherwydd ei fod yn 
is na’r duedd 5 mlynedd bresennol, y duedd 15 mlynedd ac ni 
fyddai’n darparu digon o dai fforddiadwy yn unol â’r duedd 
bresennol pan ddefnyddir darpariaeth o 10% neu 20% Mae’n 
rhwystro cymunedau iachach (AG 2) oherwydd mae’n methu â chreu tai 
iachach, addas sydd yn fforddiadwy i drigolion, ac nid yw’n annog 
ymestyn aneddiadau cynaliadwy o ansawdd uchel.  
•Mae’n helpu i gynnal y seilwaith presennol a sefydlwyd oherwydd nid 
yw’r cynnydd mewn poblogaeth, anheddau a thir cyflogaeth yn 
arwyddocaol, bydd yn cyfrannu at ddarparu seilwaith da, ansawdd aer 
(AG 4), ynni adnewyddadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd (AG 12) cyn 
belled ei fod yn cael ei weithredu mewn lleoliadau cynaliadwy, fel yn yr 
CDLI presennol mabwysiedig. 
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), 
nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 11). 
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr 
Iaith Gymraeg (AG 5). 
•Mae’n helpu ac yn rhwystro darparu economi leol gref (AG 6) a sicrhau 
nad yw canolfannau tref a gwledig yn dirywio (AG 7) oherwydd ei fod yn 
cynyddu’r boblogaeth oed gweithio yn gymedrol ac yn gwneud peth 
darpariaeth ar gyfer tir cyflogaeth, ond mae’n annhebygol y byddant yn 
gallu llenwi’r bwlch o rai 16 i 29 oed ac annog adfywiad arwyddocaol.  

3 - arweinir 
gan 
boblogaeth, 
tuedd 15 
mlynedd 
(Dull tuedd) 

•Mae’n help sylweddol i ddarparu tai sydd yn bodloni anghenion pawb 
(AG 1) yn yr ystyr ei fod yn darparu 80 o dai yn fwy na’r duedd flynyddol 
15 mlynedd ac mae’n alinio â’r duedd cartrefi fforddiadwy bresennol pan 
ddefnyddir darpariaeth o 20%. Bydd hynny yn effeithio’n gadarnhaol ar 
iechyd pobl, gan ganiatáu tai addas sydd yn fforddiadwy ac annog 
ymestyn aneddiadau o ansawdd uchel a chyfrannu at gynhwysiant 
cymdeithasol (AG 2). 
•Mae’n helpu i ddarparu economi leol gref (AG 6) oherwydd mae’n 
cynyddu’r gweithlu, poblogaeth oed gwaith ac yn caniatáu ar gyfer peth 
tir cyflogaeth fydd hefyd yn gymorth o ran sicrhau bod canolfannau tref 
a gwledig yn cael eu hadfywio (AG 7).  
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), 
nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 11) a chydnerthedd yn 
wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
•Mae’n effeithio’n bositif a negyddol ar wasanaethau cymunedau 
oherwydd dylai datblygu anheddau annog twf seilwaith a gwasanaethau 
er y gallai’r cynnydd mewn poblogaeth effeithio’n negyddol ar newid yn 
yr hinsawdd, megis annog defnyddio ceir allai gynyddu llygredd aer (AG 
4 & AG 12).  
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr 
Iaith Gymraeg (AG 5). 
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4 - 
Cyflogaeth, 
tuedd a 
arweinir gan 
y galw am 
weithlu  

•Mae’n cyfyngu ar ddarparu tai i bawb (AG 1) oherwydd ei fod yn 
is na’r duedd 5 mlynedd bresennol, y duedd 15 mlynedd ac mae 
ychydig yn is na’r duedd tai fforddiadwy bresennol pan ddefnyddir 
darpariaeth o 20% Mae’n rhwystro cymunedau iachach (AG 2) 
oherwydd mae’n methu â chreu tai iachach, addas sydd yn fforddiadwy i 
drigolion, ac nid yw’n annog ymestyn aneddiadau cynaliadwy o 
ansawdd uchel.  
•Mae’n helpu ac yn rhwystro darparu economi leol gref (AG 6) a sicrhau 
nad yw canolfannau tref a gwledig yn dirywio (AG 7) oherwydd ei fod yn 
cynyddu’r boblogaeth oed gweithio yn gymedrol ac yn gwneud peth 
darpariaeth ar gyfer tir cyflogaeth, ond mae’n annhebygol y byddant yn 
gallu llenwi’r bwlch o rai 16 i 29 oed ac annog adfywiad arwyddocaol.  
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), 
nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 11) a chydnerthedd yn 
wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr 
Iaith Gymraeg (AG 5). 
•Mae’n helpu i gynnal y seilwaith presennol a sefydlwyd oherwydd nid 
yw’r cynnydd mewn poblogaeth, anheddau a thir cyflogaeth yn 
arwyddocaol, bydd yn cyfrannu at ddarparu seilwaith da, ansawdd aer 
(AG 4), ynni adnewyddadwy a lleihau newid yn yr hinsawdd (AG 12) cyn 
belled ei fod yn cael ei weithredu mewn lleoliadau cynaliadwy, fel yn yr 
CDLI presennol mabwysiedig. 

5 - 
Cyflogaeth, 
tuedd 
defnyddio tir  

•Mae’n help sylweddol o ran darparu tai sydd yn bodloni anghenion 
pawb (AG 1) yn yr ystyr ei fod yn tanddarparu ychydig mewn perthynas 
â’r duedd tai fforddiadwy bresennol pan gymhwysir darpariaeth o 10%, 
mae’n rhagori arno pan gymhwysir darpariaeth o 20% ac yn darparu 
338 yn fwy o dai na’r duedd flynyddol 15 mlynedd. Bydd hyn yn 
effeithio’n bositif a negyddol ar iechyd pobl, gan ganiatáu cartrefi addas 
sydd yn fforddiadwy ac annog ymestyn aneddiadau o ansawdd uchel, 
er y bydd yn effeithio’n negyddol ar ansawdd aer a mynediad at 
wasanaethau gyda’r cynnydd mewn poblogaeth a niferoedd ceir, a 
gallai gyfrannu at gynhwysiant cymdeithasol neu arwahanrwydd (AG 2). 
•Mae’n help sylweddol o ran darparu economi leol gref (AG 6) 
oherwydd ei fod yn cynyddu’r gweithlu yn sylweddol, y boblogaeth 
oed gweithio ac yn caniatáu digon o dir cyflogaeth yn unol  â’r 
ELEGA. Hefyd nid yw ond yn cynyddu ychydig ar gymhareb 
ddibyniaeth 2018, ac mae’n dechrau newid y duedd o allfudo ymysg 
rhai 16 i 29 oed. Mae hefyd yn helpu i sicrhau bod canolfannau trefi a 
gwledig yn cael eu hadfywio (AG 7).  
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 
11). 
• Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr 
Iaith Gymraeg (AG 5). 
•Mae’r cynnydd yn y boblogaeth a nifer y tai a ddisgwylir yn golygu h 
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byddant yn rhoi mwy o bwysau ar ddatblygu tir amaethyddol o ansawdd 
uchel, ardaloedd parth llifogydd, ardaloedd o harddwch naturiol a 
chynefinoedd. Bydd hyn yn rhwystro creu amgylchedd amrywiol (AG 9), 
y tirlun (AG 10) yn ogystal â sicrhau bod cymunedau yn gydnerth yn 
wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). Bydd hyn hefyd yn effeithio’n 
negyddol ar ansawdd aer gyda nifer cynyddol o ddefnyddwyr ceir a 
phwysau ar y seilwaith trafnidiaeth. Bydd yn cyfyngu’n sylweddol ar 
ddarparu cymunedau â wasanaethir yn dda (AG 4).  

7.5 Gellir gweld asesiad Opsiynau Twf CDLIN yn nhermau matrics asesu 

AG yn Nhabl 28 isod.  

Tabl 28: Matrics Asesu AG Opsiynau Twf CDLI Newydd 

Opsiwn 

Twf 

AG 

1 

AG 

2 

AG 

3 

AG 

4 

AG 

5 

AG 

6 

AG 

7 

AG 

8 

AG 

9 

AG 

10 

AG 

11 

AG 

12 

1 - - - # + + / - - - - # # # # + 

2 - - # + + / - + / - + / - # # # # + 

3 ++ + # + / - + / - + + # # # # + / - 

4 - - # + + / - + / - + / - # # # # + 

5 ++ + / - # - - + / - ++ + # - - # - 

 

7.6    Twf cyffredinol Opsiwn 3 fyddai’n creu’r effaith mwyaf positif er y 

gallai effeithio’n negyddol ar gydnerthedd cymunedau yn wyneb 

newid yn yr hinsawdd a seilwaith gwyrdd a glas. Yr opsiwn mwyaf 

cynaliadwy yn nhermau darpariaeth tai fyddai un yn rhywle rhwng 

opsiwn 3 ac opsiwn 2 neu 4. Ond mae angen swm cynaliadwy o dai 

fforddiadwy a thir cyflogaeth. Ond dylai’r cynnydd yn y boblogaeth 

fod yn fwy cyfyngedig fel nad yw seilwaith trafnidiaeth a 

gwasanaethau yn cael eu gorymestyn. Yn ddelfrydol, byddid yn 

cyfateb y ddarpariaeth tir cyflogaeth fel y nodir hynny yn opsiwn 5 a’r 

ELEGA er mwyn cyfyngu ar allfudo net ymysg rhai 16 i 29 oed a’r 

gymhareb ddibynyddion.  

7.7  Yn ddelfrydol mae angen opsiwn twf cyfun er mwyn sicrhau 

cynaliadwyedd.  
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VIII. Asesu Opsiynau Gofodol yr CDLI Newydd 

8.1     Cynhaliwyd asesiad o’r aneddiadau yn yr CDLI mabwysiedig er mwyn 

sefydlu hierarchaeth aneddiadau priodol allai hysbysu opsiynau 

gofodol strategol ar gyfer yr CDLI Newydd. Mae’r hierarchaeth 

aneddiadau yn yr adroddiad yma yn Atodiad C.  

8.2   Mae yna bedwar opsiwn twf posibl a  ystyriwyd ar gyfer yr CDLI 

Newydd, sef:- 

 Opsiwn 1: Aneddiadau â gwasanaethau yn unig 
8.2.1  Byddai hyn yn taenu twf ar draws prif ganolfannau neu ganolfannau 

lleol y Sir a’r pentrefi â gwasanaethau.  Byddid yn caniatáu twf 

cyfyngedig i bentrefi heb wasanaethau neu gyfleusterau ond ni fydd 

yn cael dyraniadau defnydd tir. Byddai’r lefel twf yn mhob anheddiad 

yn adlewyrchu ei safle yn yr hierarchaeth aneddiadau (Atodiad C), 

gyda pheth hyblygrwydd er mwyn adlewyrchu amgylchiadau lleol.  

- Byddai gan bob anheddiad â gwasanaethau dwf cynyddraddol na 

fydd efallai’n realistig oherwydd cyfyngiadau ffisegol neu 

argaeledd tir.  

- Efallai na fydd y lefelau twf yn ddigon uchel i ddarparu buddion 

seilwaith ychwanegol.  

- Byddai’n helpu o ran sicrhau dyfodol cyfleusterau a gwasanaethau 

yn yr aneddiadau.  

 Opsiwn 2: safleoedd Strategol ac aneddiadau â gwasanaethau 

8.2.2  Mae’r opsiwn yma yn canolbwyntio twf mewn un safle defnydd cymysg 

mawr ym Modelwyddan (y roddwyd caniatâd amlinellol iddo yn 2016), 

gyda lefelau is o dwf yn y prif ganolfannau neu ganolfannau lleol a’r 

pentrefi â gwasanaethau.  Byddai pentrefi heb wasanaethau neu 

gyfleusterau yn cael peth twf cyfyngedig. Byddai’r lefel twf yn mhob 

anheddiad yn adlewyrchu ei safle yn yr hierarchaeth aneddiadau 

(Atodiad C), gyda pheth hyblygrwydd er mwyn adlewyrchu 

amgylchiadau lleol. 
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- Mae Bodelwyddan yng Ngogledd y Sir ble mae’r rhan fyaf o’r 

boblogaeth yn byw, ble mae’r cysylltiadau trafnidiaeth allweddol 

yn bodoli a ble gall seilwaith hwyluso twf. 

- Mae twf yn cael ei gyfeirio at un safle defnydd cymysg mawr all 

hwyluso datblygu cynaliadwy.  

- Byddai gan lefelau twf is mewn mannau eraill yn y Sir fwy o 

hyblygrwydd i gydnabod cyfyngiadau a dyheadau.  

- Efallai y bydd yn cyfyngu ar gyfleoedd i greu mwy o dwf mewn 

mannau eraill yn y Sir.  

- Mae darparu un safle mawr yn debygol o ymestyn y tu hwnt i 

gyfnod y cynllun. 

- Mae angen seilwaith sylweddol er mwyn galluogi datblygu’r safle 

strategol. 

 Opsiwn 3: Safleoedd Strategol a’r holl aneddiadau 

8.2.3  Mae’r opsiwn yma yn canolbwyntio twf mewn un safle defnydd cymysg 

mawr ym Modelwyddan (y roddwyd caniatâd amlinellol iddo yn 2016), 

gyda lefelau is o dwf yn y prif ganolfannau neu ganolfannau lleol, 

pentrefi  a phentrefi â gwasanaethau. Mae’n caniatáu twf yn yr 

aneddiadau llai a gwledig yn unol â safle’r aneddiadau y yr 

hierarchaeth (Atodiad C).  

- Mae Bodelwyddan yng Ngogledd y Sir ble mae’r rhan fwyaf o’r 

boblogaeth yn byw, ble mae’r cysylltiadau trafnidiaeth allweddol 

yn bodoli a ble gall seilwaith hwyluso twf. 

- Mae twf yn cael ei gyfeirio at un safle defnydd cymysg mawr sydd 

â’r potensial i hwyluso datblygu cynaliadwy.  

- Byddai gan lefelau twf is mewn mannau eraill yn y Sir fwy o 

hyblygrwydd i gydnabod cyfyngiadau a dyheadau.  

- Mae’n caniatáu patrymau datblygu anghynaladwy. 

- Mae’n cynyddu dibyniaeth ar deithio mewn ceir ar gyfer 

gwasanaethau ac anghenion bob dydd.  

- Efallai y bydd yn cyfyngu ar gyfleoedd i greu mwy o dwf mewn 

mannau eraill yn y Sir.  
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- Mae darparu un safle mawr yn debygol o ymestyn y tu hwnt i 

gyfnod y cynllun. 

- Mae angen seilwaith sylweddol er mwyn galluogi datblygu’r safle 

strategol. 

 Opsiwn 4: Yr holl aneddiadau 

8.2.4  Cyflwynwyd yr opsiwn yma gan fynychwyr fel rhan o’r ymgynghoriad 

gyda chynghorwyr dinas, tref a chymuned. Mae’r opsiwn yma yn 

seiliedig ar Opsiwn 1 a datblygiadau y yr aneddiadau hynny sydd heb 

gyfleusterau neu wasanaethau.  Byddai hynny yn taenu twf ar draws 

holl aneddiadau’r Sir.  Byddai’r lefel twf yn mhob anheddiad yn 

adlewyrchu ei safle yn yr hierarchaeth aneddiadau (Atodiad C), gyda 

pheth hyblygrwydd er mwyn adlewyrchu amgylchiadau lleol.  

- Byddai gan bob anheddiad dwf cynyddraddol na fydd efallai’n 

realistig oherwydd cyfyngiadau ffisegol neu argaeledd tir.  

- Efallai na fydd y lefelau twf yn ddigon uchel i ddarparu buddion 

seilwaith ychwanegol. 

- Mae’n caniatáu patrymau datblygu anghynaladwy. 

- Mae’n cynyddu dibyniaeth ar deithio mewn ceir ar gyfer 

gwasanaethau ac anghenion bob dydd.  

8.3   Er mwyn asesu opsiynau gofodol yr CDLI Newydd yn gynaliadwy, 

argymhellir ystyried safbwynt yr CDLI mabwysiedig a’r tueddiadau 

presennol fel gwaelodlin. Mae’n bwysig nodi:- 

Roedd yr CDLI mabwysiedig yn:- 

• Canolbwyntio datblygu ar nifer fechan o safleoedd mawr yng 

ngogledd y Sir; 

• Defnyddio hierarchaeth aneddiadau i ganiatáu datblygu newydd 

graddfa fach mewn aneddiadau eraill; 

• Ystyried ei bod yn fuddiol cael datblygiadau defnydd cymysg 

mawr; 

• Nodi bod 64% o’r datblygiadau arfaethedig newydd yn y Sir wedi 

eu lleoli yn y gogledd oedd â’r lefel uchaf o angen am dai a’r 

farchnad dai gryfaf;  
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• Nodi bod y prif nodau trafnidiaeth cyhoeddus wedi eu lleoli yng 

ngogledd y Sir - ar hyd coridor yr A55;  

• Nodi bod y cyfyngiadau ar ddatblygu yn fwy sylweddol yn ne’r Sir 

oherwydd topograffi; 

• Ystyried bod angen gwarchod a chyfoethogi’r dreftadaeth naturiol 

ac adeiledig.  

8.4   Mae’r dystiolaeth waelodlin a nodir uchod yn cydnabod:- 

• Mae yna lefelau amddifadedd arwyddocaol mewn rhannau o Rhyl; 

• Mae gan ardaloedd gwledig fynediad mwy cyfyngedig at 

wasanaethau;  

• Yn gyffredinol mae gan ardaloedd gwledig yn arbennig yn Ne y Sir, 

fwy o sensitifrwydd Iaith Gymraeg; 

• Mae’r rhwydwaith trafnidiaeth yn fwy eang yng ngogledd y Sir; 

• Pwysau ar yr amgylchedd a’r tirlun oherwydd y gallu cyfyngedig i 

ehangu rhai aneddiadau; 

• Mae ardaloedd eang o Rhyl a Phrestatyn yn wynebu risg o lifogydd.  

• Roedd gan 29% o boblogaeth Bodelwyddan beth sgiliau Cymraeg 

yn 2011. Mae hynny yn uwch na chyfartaledd Sir Ddinbych. Mae’n 

is na threfi eraill megis Corwen sydd â 62%, Dinbych sydd â 54% a 

Rhuthun sydd â 57% o’r boblogaeth yn meddu ar un neu ragor o 

sgiliau Cymraeg. Cynhaliwyd asesiad o’r effaith ar yr Iaith Gymraeg 

ym Modelwyddan fel safle strategol allweddol yn yr CDLI 

mabwysiedig, ac er enghraifft canfuwyd:- 

o Bod addysg cyfrwng Cymraeg yn allweddol er mwyn sicrhau 

bod yr Iaith Gymraeg yn dod yn rhan o gymuned newydd 

wrth iddi dyfu.  

o Mae yna gyfle i’r datblygiad wneud cyfraniad positif i’r Iaith 

Gymraeg. 

o Dylai camau lliniaru gael eu gweithredu, yn cynnwys:- 

 Defnyddio enw brand Cymraeg ac enwau strydoedd 

Cymraeg; 

 Hyrwyddo addysg Gymraeg ymysg plant ac oedolion; 
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 Gweithio mewn partneriaeth â Mentrau Iaith er mwyn 

sefydlu digwyddiadau cymdeithasol newydd drwy 

gyfrwng y Gymraeg ym Modelwyddan a’r cymunedau 

o’i chwmpas. 

8.5   Mae’r asesiad o’r opsiynau twf yn cael eu nodi yn Nhabl 29 isod:- 

Tabl 29: Matrics Asesu a sylwadau ar AG Opsiynau Gofodol CDLI Newydd 

 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Opsiwn 
Gofodol 1:  
 
Aneddiadau â 
Gwasanaethau 

Byr 0 – 5 
blwyddyn + + + + + / - + + # + + # + 

Canolig  
6 – 10 
blwyddyn 

+ + + + + / - + + # + + # + 

Hir 11 – 20 
blwyddyn + + + + + / - + / - + / - # + / - + # + / - 

 
Sylwadau 

Byddai dosbarthu twf i aneddiadau â gwasanaethau yn unol â’r hierarchaeth 
aneddiadau yn gyffredinol gynaliadwy ac yn arwain at effeithiau positif. 
Oherwydd nad oes yna safle strategol neu safle defnydd cymysg mawr yn ystod 
yr hirdymor, byd yna hefyd effeithiau negyddol oherwydd ei fod yn annhebygol o 
ysgogi’r economi yn sylweddol ac annog busnesau i leoli eu hunain yn y Sir. 
Mae yna ansicrwydd ynghylch sut mae datblygu yn effeithio ar yr Iaith 
Gymraeg. Mae’n debygol y bydd hynny yn bositif a negyddol. Byddai nifer o 
aneddiadau gwledig yn cael eu dosbarthu fel rhai heb wasanaethau a gall y 
rhain hefyd fod yn ardaloedd ble mae lefelau’r Iaith Gymraeg ar eu huchaf. Os 
bydd raid i siaradwyr Cymraeg iau symud er mwyn cael tai, mae’n debygol y 
byd hynny yn arwain at effaith negyddol. Mae hefyd yn debygol o annog twf ble 
mae’r rhan fwyaf o’r boblogaeth yn bodoli, yng ngogledd y Sir megis Rhyl a 
Phrestatyn, sydd yn yr hirdymor yn debygol o arwain at fwy o bwysau i 
ddatblygu mewn ardaloedd risg llifogydd, fydd yn creu effaith negyddol ar 
gydnerthedd cymunedau yn wyneb newid yn yr hinsawdd. Bydd ei roi ar waith 
yn penderfynu ar yr effaith ar adnoddau y mae diwedd arnynt a’r amgylchedd 
hanesyddol ac adeiledig diwylliannol.  
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 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Opsiwn 
Gofodol 2: 
Safleoedd 
Strategol ac 
aneddiadau â 
gwasanaethau 

Byr 0 – 5 
blwyddyn 

+ + + + + / - + + # + + # + 

Canolig 6 – 
10 blwyddyn 

+ + + + + / - + + # + + # + 

Hir 11 – 20 
blwyddyn + + + + + / - ++ + # + + # + 

 
Sylwadau 

Mae dyrannu twf mewn safle strategol ac yna dosbarthu twf i aneddiadau â 
gwasanaethau yn gyffredinol gynaliadwy. Mae’n help sylweddol i’r economi leol 
yn yr hirdymor oherwydd bodd yn annog defnyddio tir cyflogaeth yn y Sir. Mae 
yna ansicrwydd ynghylch sut mae datblygu yn effeithio ar yr Iaith Gymraeg. 
Byddai nifer o aneddiadau gwledig yn cael eu dosbarthu fel rhai heb 
wasanaethau a gall y rhain hefyd fod yn ardaloedd ble mae lefelau’r Iaith 
Gymraeg ar eu huchaf. Os bydd raid i siaradwyr Cymraeg iau symud er mwyn 
cael tai, mae’n debygol y byd hynny yn arwain at effaith negyddol.  Mae’n 
debygol y bydd yr effaith ar yr Iaith Gymraeg yn bositif a negyddol a bydd ei roi 
ar waith yn penderfynu ar yr effaith ar adnoddau y mae diwedd arnynt a’r 
amgylchedd hanesyddol ac adeiledig diwylliannol.  

 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Opsiwn 
Gofodol 3: 
Safleoedd 
Strategol ac 
aneddiadau â 
gwasanaethau 

Byr 0 – 5 
blwyddyn + + / 

- 
+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- # + / 

- 
+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

Canolig 6 – 
10 blwyddyn + + / 

- 
+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- + + / 

- # + / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

Hir 11 – 20 
blwyddyn + + / 

- 
+ / 
- - + / 

- + + - - + / 
- 

+ / 
- - 

 
Sylwadau 

Bydd dosbarthu twf i safle strategol ac yn dosbarthu twf i’r holl aneddiadau yn 
effeithio’n bositif a negyddol yn gyffredinol, er yn yr hirdymor, ac eithrio’r effaith 
economaidd, bydd yn dod yn negyddol ac yn llai cynaliadwy. Bydd twf mewn 
aneddiadau heb wasanaethau yn annog dibyniaeth ar geir ar gyfer anghenion 
bob dydd gan gynyddu llygredd aer a sŵn, cynyddu’r galw ar y seilwaith 
trafnidiaeth mewn aneddiadau ar wahân i’r safle strategol. Bydd yna fwy o 
bwysau o ddatblygiadau mewn safleoedd ar dir ansawdd uchel a thirluniau 
dynodedig anstatudol. Bydd yr effaith ar yr amgylchedd a seilwaith yn dod yn 
anghynaladwy yn yr hirdymor. Bydd rhai o’r effeithiau negyddol yn cael eu 
cydbwyso gan effeithiau positif o ganlyniad i ddynodiad safle defnydd cymysg 
fydd yn annog datblygwyr i greu cyfleoedd cyflogaeth a gwella seilwaith. Hefyd 
gellir mynd i’r afael â chydbwysedd drwy fod yn hyblyg wrth hwyluso twf ble 
mae hynny yn gynaliadwy, ac atal hynny pan fo yna risg i’r tirlun, yn ogystal â 
sicrhau bod yna fannau agored a seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel.  
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 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Opsiwn 
Gofodol 4: 
 
Yr holl 
aneddiadau 

Byr 0 – 5 
blwyddyn + + / 

- - - + / 
- + + # + / 

- 
+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

Canolig 6 – 
10 blwyddyn + + / 

- - - + / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- - - + / 

- 
+ / 
- - 

Hir 11 – 20 
blwyddyn + - - - - - + / 

- 
+ / 
- 

+ / 
- - - - - - - - - 

Sylwadau Bydd twf ym mhob anheddiad yn achosi effaith negyddol yn gyffredinol. Ni fydd 
ffocws ar safleoedd strategol er mwyn denu datblygwyr ar gyfer cyfleoedd 
cyflogaeth, er y gallai hynny yn y tymor byr annog prif ganolfannau neu 
ganolfannau lleol i ddatblygu yn yr hirdymor. Bydd hefyd yn effeithio’n negyddol 
pan nad oes digon o safleoedd mawr, yn arbennig o ystyried bod yna risgiau 
llifogydd sylweddol yng ngogledd y Sir ble mae’r seilwaith trafnidiaeth gorau yn 
bodoli. Mae’n annhebyg y byd yna fuddion arwyddocaol o ganlyniad i datblygu, 
ac mae caniatáu datblygu mewn pentrefi heb wasanaethau yn cynyddu’r 
ddibyniaeth ar y car ar gyfer anghenion bob dydd. Nid yw’n annog ymestyn 
aneddiadau cynaliadwy o ansawdd uchel a bydd yr effaith hwnnw yn dod yn 
gynyddol negyddol yn yr hirdymor.  Bydd y defnydd o adnoddau y mae diwedd 
arnynt yn y tymor byr yn dibynnu ar ei weithredu. Bydd pwysau datblygu yn 
achosi effaith negyddol pan fo tir amaethyddol o ansawdd uchel ac ardaloedd 
risg llifogydd yn wynebu risg o gael eu datblygu heb safle defnydd cymysg 
mawr wedi ei ddyrannu a thwf yn cael ei ddosbarthu i’r hol aneddiadau. Yn yr 
un modd bydd pwysau datblygu yn effeithio ar y tirlun a’r amgylchedd adeiledig 
hanesyddol. Mae’r effeithiau mwyaf arwyddocaol ar yr amgylchedd a 
chydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd, ac effeithiau negyddol ar 
ansawdd aer ac erydiad tir.   

 
8.6      Yr opsiwn gofodol mwyaf cynaliadwy yw opsiwn 2 sydd yn cyflawni 

twf ar safle strategol yn ogystal â dosbarthu twf i aneddiadau â 

gwasanaethau.  
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IX. Asesu Polisïau Allweddol yr CDLI Newydd 

9.1     Bwriedir i’r Polisïau Allweddol ddarparu Gweledigaethau ac Amcanion 

yr CDLI Newydd. Maent yn bolisïau lefel uchel a bydd mwy o fanylion 

yn cael eu darparu’n ddiweddarach pan fo’r CDLI Newydd yn ystod y 

cam Adneuo.  

9.2    Yn gyffredinol mae’r Polisïau Allweddol yn gynaliadwy ac yn helpu i 

ddarparu cynaliadwyedd yn yr CDLI Newydd. Mae’r asesiad yn erbyn y 

fframwaith AG yn cael ei ddarparu o dan y sylwadau pennawd yn 

Nhabl 30 isod. 

Tabl 30 Polisïau Strategol Allweddol CDLI Newydd o’u gymharu ag Amcanion AG. 

Polisi Strategol Sylwadau 

SP 1 

Creu Lleoedd 

Mae’n rhaid i bob cynnig gefnogi 
darparu  llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a 
diwylliannol, a dangos y canlynol: 

• Effeithlonrwydd adnoddau 
• Hyrwyddo iechyd a llesiant 
• Cynnal a chadw’r Amgylchedd 
Naturiol 
•  Cydraddoldeb Mynediad 
• Mynediad at Wasanaethau a 
chyfleusterau 
• Cefnogi a chyfoethogi’r Iaith 
Gymraeg: 
• Cydnerthedd yn wyneb effeithiau 
newid yn yr hinsawdd 
• Hyrwyddo datgarboneiddio a 
thechnoleg ynni adnewyddadwy 
• Dyluniad o ansawdd uchel sydd 
yn parchu cymeriad lleol a 
neilltuedd. 

• Mae AG 2 ac AG 12 yn cael help sylweddol drwy ei 
gwneud yn ofynnol i ddatblygiadau hyrwyddo iechyd a 
llesiant, cyfoethogi’r amgylched naturiol, darparu 
mynediad o ansawdd uchel, ystyried cydnerthedd i newid 
yn yr hinsawdd a dyluniad o ansawdd uchel. Mae AG 5 
yn cael help sylweddol drwy gyfoethogi’r Iaith Gymraeg.  
• Mae dyluniad o ansawdd uchel yn cefnogi creu cartrefi 
sydd yn iachach (AG 1). Mae AG 3 ac AG 4 yn cael 
cefnogaeth drwy gynnal a chyfoethogi’r amgylchedd 
naturiol, darparu cydraddoldeb mynediad a chydnerthedd 
yn wyneb effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae’n helpu o 
ran creu economi leol gref (AG 6), cynnal canolfannau 
tref a chanolfannau gwledig (AG 7) drwy ei gwneud yn 
ofynnol i ddatblygiadau gefnogi’r economi, darparu 
mynediad da a bod â dyluniad o ansawdd uchel. Mae’n 
helpu i sicrhau bod adnoddau y mae diwedd arnynt yn 
cael eu defnyddio’n gyfrifol (AG 8), bod y tirlun (AG 10) 
a’r treftadaeth adeiledig (AG 11) yn cael eu cynnal drwy 
ei gwneud yn ofynnol i ystyried llesiant amgylcheddol a 
diwylliannol yn ogystal ag effeithlonrwydd adnoddau, yr 
amgylchedd naturiol, newid yn yr hinsawdd, 
datgarboneiddio a pharchu cymeriad lleol a neilltuedd.  

SP 2 

Yr Iaith Gymraeg 

Bydd cynigion ar gyfer 
datblygiadau sydd yn cynnal neu’n 
cyfoethogi’r Iaith Gymraeg yn cael 
eu cefnogi. 

• Mae’n help sylweddol  o ran cynyddu nifer y siaradwyr 
Cymraeg (AG 5)  ac mae’n helpu i Sir Ddinbych gadw ei 
thirlun, amgylchedd, nodweddion a safleoedd 
diwylliannol  (AG 10 & 11). 
• Mae hynny yn cefnogi’r ardal leol, yn cynorthwyo o ran 
creu teimlad o le, tai priodol a chyfleoedd am swyddi i 
bobl leol  (AG 1, 3, 4, 6, 7 a 12). 
 • Nid oes cysylltiad ag adnoddau y mae diwedd arnynt 
(AG 8) na’r amgylchedd (AG 9). 
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SP 3 

Tai 

Bydd darpariaeth yn cael ei 
wneud ar gyfer 3,775 o dai 
newydd yn ystod cyfnod y cynllun, 
er mwyn galluogi i’r gofyniad am 
3,275 o gartrefi gael ei gyflawni. 

Er mwyn bodloni gofynion a galw 
lleol, bydd amrywiaeth o fathau o 
dai a thenantiaethau yn cael eu 
darparu. 

• Mae’n helpu sylweddol i ddarparu tai sydd yn bodloni 
anghenion pawb (AG 1), cymunedau iachach (AG 2).  
•Dylai digon o argaeledd tai sicrhau amrywiaeth o 
denantiaethau fydd yn galluogi i bobl ifanc aros yn 
Sir Ddinbych a bydd yn annog peidio troi tir 
cyflogaeth yn dir preswyl (AG 6).   
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu sut y bydd yn 
effeithio ar seilwaith gwyrdd a glas, mannau agored (AG 
3), gwasanaethau cludiant cyhoeddus a chyfleoedd 
teithio actif (AG 4), canolfannau tref a gwledig (AG 7) 
adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd 
(AG 9), y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol 
bwysig ac adeiledig hanesyddol (AG 11) yn ogystal â 
sicrhau cydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 
12).  
• Mae hyn yn cefnogi’r ardal leol ac yn helpu i greu 
teimlad o le a thai priodol i bobl leol sydd yn creu 
cyfleoedd i gyfoethogi’r Iaith Gymraeg (AG 5). 

SP 4 

Tai Fforddiadwy 

Bydd darpariaeth yn cael ei 
wneud ar gyfer lleiafswm o 750 o 
dai fforddiadwy yn ystod cyfnod y 
cynllun.   

Dylai tai fforddiadwy gael eu 
darparu fel unedau ar y safle a’u 
hintegreiddio i’r datblygiad 
arfaethedig, oni bai fod anghenion 
lleol yn mynnu fel arall.  Bydd y 
math o dai fforddiadwy a’r 
denantiaeth fydd yn cael eu 
darparu yn cael eu hysbysu gan 
angen lleol.   

• Mae’n helpu sylweddol i ddarparu tai sydd yn bodloni 
anghenion pawb (AG 1), cymunedau iachach (AG 2).  
•Dylai digon o argaeledd tai fforddiadwy alluogi i 
bobl ifanc aros yn Sir Ddinbych a bydd yn annog 
peidio troi tir cyflogaeth yn dir preswyl (AG 6).   
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu sut y bydd yn 
effeithio ar seilwaith gwyrdd a glas, mannau agored (AG 
3), gwasanaethau cludiant cyhoeddus a chyfleoedd 
teithio actif (AG 4), canolfannau tref a gwledig (AG 7) 
adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd 
(AG 9), y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol 
bwysig ac adeiledig hanesyddol (AG 11) yn ogystal â 
sicrhau cydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 
12).  
• Mae hyn yn cefnogi’r ardal leol ac yn helpu i greu 
teimlad o le a thai priodol i bobl leol sydd yn creu 
cyfleoedd i gyfoethogi’r Iaith Gymraeg (AG 5). Mae yna 
ofyniad cysylltiadau lleol ar gyfer tai fforddiadwy sydd yn 
cefnogi cadw pobl leol, ac felly mae cyfran uwch o 
siaradwyr Cymraeg yn debygol.  

SP 5 

Tir Cyflogaeth 

Bydd tir yn cael ei ddarparu ar 
gyfer datblygu safleoedd 
cyflogaeth ar gymysgedd o 
safleoedd strategol a lleol er 
mwyn bodloni anghenion 
cyflogaeth y Sir.  

Bydd darparu amrywiaeth o 
safleoedd cyflogaeth yn galluogi i 
ystod o fusnesau ddechrau, 

• Mae’n rhoi help sylweddol o ran creu economi leol gref 
ac adfywiad (AG 6) mewn canolfannau tref a gwledig 
(AG 7).  
• Mae’n helpu i ddarparu tai sydd yn bodloni anghenion 
pawb (AG 1), cymunedau iachach (AG 2), cymunedau â 
gwasanaethau (AG 4).  
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu a fydd yn darparu 
seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith 
adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd 
(AG 9) a’r tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol 
bwysig ac adeiledig hanesyddol (AG 11) a newid yn yr 
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buddsoddi, ymestyn a thyfu. hinsawdd (AG 12). 
• Mae hyn yn cefnogi’r ardal leol ac yn helpu i greu 
cyfleoedd am swyddi i bobl leol, ac felly mae cyfran uwch 
o siaradwyr Cymraeg yn debygol (AG 5). 

SP 6 

Manwerthu 

Bydd cynigion ar gyfer datblygu 
manwerthu yn cael eu cefnogi yn 
unol â’r hierarchaeth manwerthu a 
phan fônt o’r maint a’r natur sydd 
yn briodol i ganolfan yr anheddiad, 
ynghyd â’r angen am ymagwedd 
‘canol tref yn gyntaf’ dilyniannol.  
Prif drefi a chanol trefi fydd y 
lleoliad a ffafrir ar gyfer 
defnyddiau manwerthu, hamdden, 
swyddfeydd, cymdeithasol 
newydd ac eraill mewn canol trefi. 
Bydd yr ymagwedd hon yn ceisio 
cynnal a gwella hyfywedd a 
bywiogrwydd prif ganolfannau a 
chanolfannau trefi a lleol y Sir. 

Yr Hierarchaeth manwerthu yw: 

Prif 

ganolfannau 
• Y Rhyl 
• Prestatyn 

Canol Trefi  
• Dinbych 
• Llangollen 
• Rhuthun 

Canolfannau 

Lleol 

• Bodelwyddan 
• Corwen 
• Dyserth 
• Meliden 
• Rhuddlan 
• Llanelwy 

 

 
• Mae’n rhoi help sylweddol o ran creu economi leol gref 
ac adfywiad llwyddiannus (AG 6) mewn canolfannau tref 
a gwledig (AG 7).  
• Mae safleoedd manwerthu mewn canol trefi yn creu 
safleoedd dynodedig sydd  yn helpu i ddarparu cartrefi 
drwy sicrhau nad yw safleoedd preswyl yn cael eu troi yn 
safleoedd cyflogaeth (AG 1). Mae’n helpu i greu 
cyfleoedd ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol a 
chymunedau iachach (AG 2) ble bydd siaradwyr 
Cymraeg yn cael eu cadw a ble byddant eisiau gweithio 
(AG 5). 
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar 
seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), 
gwasanaethau cludiant (AG 4) effaith adnoddau y mae 
diwedd arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun 
(AG 10), nodweddion hanesyddol a diwylliannol (AG 11) 
a chydnerthedd yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). 

SP 7 

Safle Strategol Bodelwyddan 

Mae tir ym Modelwyddan wedi 
cael ei nodi fel Safle Strategol, er 
mwyn bodloni anghenion datblygu 
gogledd y Sir a chyflawni 
Strategaeth a Ffafrir y cynllun. 

Bydd y datblygu yn cael ei wneud 
fesul cam yn ystod cyfnod y 
cynllun a thu hwnt, a bydd yn 
cynnwys tai (yn cynnwys tai 
fforddiadwy), cyflogaeth ac 
iechyd, addysg, cymuned, 
trafnidiaeth a seilwaith gwyrdd 
sydd ei angen i gefnogi datblygu.   

• Mae’n help sylweddol i’r economi leol, yn annog 
defnyddio tir cyflogaeth yn y Sir ac mae angen ei fodloni 
yn lleol (AG 6). 
• Mae’n helpu i ddarparu tai i bawb (AG 1), cymunedau 
iachach (AG 2), seilwaith gwyrdd (AG 3) a chymunedau 
â gwasanaethau (AG 4).  Wrth ddyrannu safle strategol 
ar gyfer datblygu mae’n helpu i warchod canolfannau tref 
a gwledig (AG 7), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10) 
rhag datblygu anghynaladwy, a thrwy wneud hynny fesul 
cam, dylai’r effaith ar yr amgylchedd fod yn bositif.  
• Cynhaliwyd asesiad o’r effaith ar yr Iaith Gymraeg a 
bydd yn cael ei adolygu yn ystod y cam Adneuo (AG 5). 
•Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar yr effaith ar 
adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8) a’r amgylchedd 
adeiledig diwylliannol (AG 11).  
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SP 8 

Seilwaith 

Bydd datblygiadau yn cael eu 
cyfeirio i leoliadau ble bydd y 
seilwaith angenrheidiol ar gael. 

Disgwylir y bydd datblygiadau 
newydd yn cyfrannu at 
ddarpariaeth seilwaith, pan fo’r 
angen er mwyn lliniaru effeithiau 
datblygu newydd, fydd yn 
cynnwys: 

• Tai Fforddiadwy 
• Hamdden, mannau agored a 
seilwaith gwyrdd 
• Addysg 
• Trafnidiaeth cynaliadwy a 
theithio actif 
• Adfywio 
• Yr Iaith Gymraeg 
• Telegyfathrebu a Band Eang 
• Unrhyw flaenoriaethau eraill y 
Cyngor a nodwyd pan gyflwynwyd 
y cais. 

• Mae’n rhoi help sylweddol i ddarparu cymunedau a 
wasanaethir yn dda (AG 4), economi leol gref (AG 6) 
canolfannau tref a gwledig (AG 7).  
•Mae’n helpu i ddarparu tai i bawb (AG 1), cymunedau 
iachach (AG 2), seilwaith gwyrdd a glas (AG 3), cynyddu 
nifer y siaradwyr Cymraeg (AG 5) a chymunedau sydd yn 
gydnerth yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
•Bydd ei roi ar waith yn rheoli sut y defnyddir adnoddau y 
mae diwedd arnynt (AG 8), a oes yna effaith bositif neu 
negyddol ar yr amgylchedd (AG 9), y tirlun (AG 10), yr 
amgylchedd diwylliannol bwysig ac adeiledig hanesyddol 
(AG 11). 
 

SP 9 

Yr Economi Ymwelwyr 

Bydd cynigion sydd yn cryfhau ac 
yn amrywio’r economi ymwelwyr 
yn cael eu cefnogi, pan fônt wedi 
eu lleoli’n addas ac yn gwarchod 
amgylchedd naturiol ac adeiledig 
y sir. 

• Mae’n help sylweddol i’r economi leol (AG 6) a 
chanolfannau tref a gwledig (AG 7) yn annog defnyddio 
tir cyflogaeth yn y Sir ac mae angen ei fodloni yn lleol 
(AG 6). 
• Dylai cryfhau’r economi ymwelwyr a gwarchod yr 
amgylchedd naturiol ac adeiledig gyfrannu at greu 
cymunedau iachach (AG 2), amgylchedd amrywiol (AG 
9), helpu i gynnal y tirlun (AG 10) yn ogystal â’r 
amgylchedd diwylliannol ac adeiledig hanesyddol (AG 
11). 
• Bydd ei roi ar waith yn effeithio ar seilwaith gwyrdd a 
glas (AG 3), i ba raddau mae cymunedau yn cael eu 
gwasanaethu (AG 4) yn rheoli sut y defnyddir adnoddau 
y mae diwedd arnynt (AG 8) a chydnerthedd yn wyneb 
newid yn yr hinsawdd (AG 12).  
• Gallai atyniadau ymwelwyr helpu i gynyddu 
dealltwriaeth o’r Iaith Gymraeg a Diwylliant (AG 5 & AG 
11). 
• Nid oes cysylltiad uniongyrchol â chreu cartrefi sydd yn 
bodloni anghenion pawb (AG 1). 

SP 

10 

Trafnidiaeth a Mynediad 

Bydd cynigion ar gyfer 
cyfleusterau newydd a 
gwelliannau i gyfleusterau 
presennol, sydd yn gwella 
mynediad at gyflogaeth a 

• Mae’n help sylweddol o ran darparu seilwaith gwyrdd a 
glas (AG 3), cymunedau â gwasanaethau da (AG 4), 
economi leol gref (AG 6), canolfannau tref a gwledig (AG 
7) a lleihau’r risg o newid yn yr hinsawdd (AG 12). 
• Mae’n helpu i greu cymunedau iachach (AG 2). 
• Bydd ei roi ar waith yn effeithio ar p’un a fyd yn rheoli 
sut y bydd adnoddau y mae diwedd arnynt yn cael eu 
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gwasanaethau, yn arbennig drwy 
ddulliau cynaliadwy, yn cael eu 
cefnogi. 

Disgwylir y bydd datblygiadau yn 
darparu ar gyfer Teithio Actif a 
seilwaith gwyrdd fel rhan o’u 
dyluniad, ac yn cysylltu â 
rhwydweithiau ehangach. 

defnyddio (AG 8). Bydd ei roi ar waith yn penderfynu a 
oes yna effaith bositif neu negyddol ar yr amgylchedd 
(AG 9), y tirlun (AG 10), yr amgylchedd diwylliannol 
bwysig ac adeiledig hanesyddol (AG 11). 
• Nid oes cysylltiad uniongyrchol â chreu cartrefi sydd yn 
bodloni anghenion pawb (AG 1) na’r Iaith Gymraeg.  

SP 

11 

Mwynau 

Bydd adnoddau mwynau yn cael 
eu gwarchod a bydd Sir Ddinbych 
yn amcanu at gyfrannu at y galw 
rhanbarthol a lleol o ran darparu 
cyflenwad parhaus o fwynau er 
mwyn bodloni anghenion 
diwydiant a’r gymdeithas yn 
gyffredinol.   

Pryd bynnag fo’n bosibl, dylai 
gofynion agregau ddod o 
ffynonellau eilaidd a ffynonellau 
wedi eu hailgylchu, cyn ystyried 
agregau sylfaenol. 

• Mae’n help sylweddol o ran sicrhau bod adnoddau y 
mae diwedd arnynt yn cael eu defnyddio’n gyfrifol (AG 8).  
• Bydd yn helpu’r economi leol (AG 6), canolfannau tref a 
gwledig (AG 7) ac yn hwyluso amgylchedd amrywiol (AG 
9) yn ogystal â hyrwyddo cymunedau sydd yn gydnerth 
yn wyneb newid yn yr hinsawdd (AG 12).  
• Bydd yn ddibynnol ar ei roi ar waith mewn perthynas â 
sut fydd yn effeithio ar y tirlun (AG 10) a’r amgylchedd  
adeiledig (AG 11).  
•  Nid oes cysylltiad uniongyrchol â chreu cartrefi sydd yn 
bodloni anghenion pawb (AG 1) cymunedau iachach (AG 
2), seilwaith gwyrdd a glas (AG 3), cymunedau â 
gwasanaethau da (AG 4) na’r Iaith Gymraeg (AG 5). 

SP 

12 

Rheoli Gwastraff 

Mae’n rhaid i gynigion gefnogi atal 
gwastraff yn y lle cyntaf, a phan 
nad yw hynny’n bosibl, lleihau’r 
effaith ar yr amgylchedd drwy 
ailddefnyddio ac ailgylchu 
gwastraff.   

Mae’n rhaid i gynigion ar gyfer 
cyfleusterau rheoli gwastraff 
ddangos sut maent yn cefnogi 
symud gwastraff i fyny’r 
hierarchaeth gwastraff, rhad 
iddynt ddangos tystiolaeth o 
angen a pheidio ag arwain at 
effeithiau annerbyniol ar 
amwynder. 

• Mae’n help sylweddol o ran sicrhau bod adnoddau y 
mae diwedd arnynt yn cael eu defnyddio’n gyfrifol (AG 8). 
• Mae’n helpu i greu cymunedau iachach (AG 2) a 
chynnal gwasanaethau canolfannau tref a gwledig (AG 
7). Mae’n helpu i gynnal amgylchedd amrywiol (AG 9), y 
tirlun (AG 10) a sicrhau cydnerthedd yn wyneb newid yn 
yr hinsawdd (AG 12)  
•Gall hynny effeithio’n bositif a negyddol ar ddarparu tai 
sydd yn bodloni anghenion pawb (AG 1) a’r economi leol 
(AG 6).  
• Bydd yn ddibynnol ar ei roi ar waith mewn perthynas â 
sut fydd yn effeithio ar seilwaith gwyrdd a glas (AG 3) 
gwasanaethau trafnidiaeth (AG 4) a’r amgylchedd  
adeiledig (AG 11).  
• Nid oes dim cysylltiad â chynyddu niferoedd siaradwyr 
Cymraeg (AG 5). 
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SP 

13 

Yr Amgylchedd Naturiol ac 
Adeiledig 

Bydd amgylchedd naturiol ac 
adeiledig Sir Ddinbych yn cael ei 
warchod rhag datblygu sydd yn 
effeithio’n niweidiol ar eu 
nodweddion, priodweddau neu eu 
lleoliadau gwarchodedig.   

Mae’n rhaid i bob cais cynllunio 
gyfrannu tuag at warchod, a phan 
fo’n bosibl, cyfoethogi’r 
amgylchedd naturiol ac adeiledig.   

• Mae’n help sylweddol i amgylchedd amrywiol (AG 9), y 
tirlun (AG 10) yr amgylchedd  adeiledig hanesyddol (AG 
11).  
• Mae’n helpu i ddarparu cymunedau iachach (AG 2), 
seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), adfywio 
(AG 6) mewn canolfannau tref a gwledig (AG 7), defnydd 
cyfrifol o adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8) a 
chymunedau cydnerth (AG 12).  
•Gall hynny effeithio’n bositif a negyddol ar ddarparu tai 
sydd yn bodloni anghenion pawb (AG 1).  
• Bydd ei roi ar waith yn penderfynu sut y bydd yn 
effeithio ar wasanaethau trafnidiaeth (AG 4) a nifer y 
siaradwyr Cymraeg (AG 5) 

9.3 Gellir gweld asesiad o’r Polisïau Allweddol yn nhermau matrics asesu 

AG yn Nhabl 31 isod.  

Tabl 31: Matrics Asesu AG Polisïau Strategol Allweddol CDLI Newydd. 

Polisi 
Stragegol 

AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 AG 8 AG 

9 
AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Cyffre
dinol 

SP 1 + ++ + + ++ + + + + + + ++ + 

SP 2 + / - + / - + / - + / - ++ + / - + / - 

Dim 
cysyllti

ad 
(DC) 

DC + + + / - + / - 

SP 3 ++ ++ # # + / - + # # # # # # # 

SP 4 ++ ++ # # + / - + # # # # # # # 

SP 5 + + # + + / - ++ ++ # # # # # + 

SP 6 + + # # + ++ ++ # # # # # + 

SP 7 + + + + + / - ++ + # + + # + + 

SP 8 + + + ++ + ++ ++ # # # # + + 

SP 9 DC + # # + / - ++ ++ # + + + # ++ 

SP 10 DC + ++ ++ DC ++ ++ # # # # ++ ++ 

SP 11 DC DC DC DC DC + + ++ + # # + + 

SP 12 + / - + # # DC + / - + ++ + + # + + 

SP 13 + / - + + # # + + + ++ ++ ++ + ++ 

Cyffredinol + ++ + + + ++ ++ + + + + + + 
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X. Senario Dim Cynllun 

10.1   Mae’r senario o beidio cael cynllun yn cael ei asesu yn unol â gofynion 

Cyfarwyddeb SEA er mwyn penderfynu ar yr effeithiau ar 

gynaliadwyedd.  

10.2   Bydd Cynllun Datblygu Lleol  (CDLl) mabwysiedig Sir Ddinbych yn dod 

i ben ar ddiwedd Rhagfyr 2021. Os na fydd CDLI newydd yn ei le, 

bydd cynllunio yn destun polisi cenedlaethol yn unig. Ar hyn o bryd 

nid yw cynnwys y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol yn hysbys, ac 

felly ni wnaethpwyd unrhyw dybiaethau ynghylch sut y bydd yn 

effeithio ar Sir Ddinbych pe na bai unrhyw CDLI yn bodoli. Mae’r 

goblygiadau yn cael eu rhagfynegi a’u gwerthuso yn Nhabl 32 isod.  

Tabl 32: Ystyriaeth i Amcanion AG pan nad oes CDLI 

Amcan AG  Polisi Cenedlaethol yn unig o Ragfyr 2021 

AG 1: Mae pawb yn 

byw mewn cartrefi 

sydd yn bodloni eu 

hanghenion.  

- 

Mae polisi cenedlaethol yn annog datblygu preswyl sydd 

yn helpu i gyflawni’r amcan AG. Ond nid yw polisi 

cenedlaethol yn asesu anghenion trigolion Sir Ddinbych, 

ac nid yw Sir Ddinbych mewn perthynas â thai yn cyfateb i 

gyfartaledd Cymru. Bydd adeiladu tai marchnad yn 

parhau â’r duedd o ddatblygu cartrefi sengl mawr, sydd yn 

anfforddiadwy i nifer o drigolion Sir Ddinbych. Ni fyddai 

yna bolisi tai fforddiadwy. Felly yn gyffredinol, byddai 

polisi cenedlaethol yn rhwystr i’r amcan AG. 

AG 2: Mae 

cymunedau yn 

iachach.  

+ / - 

Mae polisi cenedlaethol yn cefnogi datblygu cynaliadwy a 

llesiant y boblogaeth, sydd yn gymorth positif o ran 

darparu cymunedau iachach. Nid yw’n darparu ar gyfer 

gofynion lleol ac ni fyddai’n mynd i’r afael â’r pocedi o 

amddifadedd yn y Sir. Heb dir yn cael ei ddyrannu ar gyfer 

datblygu, mae unrhyw ddatblygu yn debygol o fod ar 

raddfa fach. Mae datblygu ar raddfa fach yn annhebygol o 

fod yn ddigonol er mwyn darparu gwelliannau cynaliadwy 

i’r gymuned yn cynnwys mewn perthynas â darparu 

dewisiadau amgen iachach megis seilwaith gwyrdd a 

mannau agored neu gyfleusterau a gwasanaethau. 
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AG 3: Mae gan Sir 

Ddinbych seilwaith 

gwyrdd a glas a 

mannau agored o 

ansawdd uchel.  
- 

Mae polisi cenedlaethol yn argymell creu a chynnal 

seilwaith gwyrdd a glas, er na fyddai dim mecanwaith ar 

gyfer caffael cyfraniadau tuag at gostau creu neu gynnal. 

Byddai cyfleoedd i orfodi dylunio o ansawdd uchel yn 

gyfyngedig, gyda dibyniaeth ar bolisi cenedlaethol a 

Rheoliadau Adeiladu. Yn gyffredinol mae’n debyg o 

effeithio’n negyddol. 

AG 4: Mae 

cymunedau lleol yn 

cael eu 

gwasanaethu’n dda 

gan drafnidiaeth 

gyhoeddus gyda 

chyfleoedd lluosog i 

ddefnyddio teithio 

actif. 

- 

Mae polisi cenedlaethol yn cefnogi datblygu cynaliadwy, 

ond ni fydd yn diystyru datblygu mewn lleoliadau 

anghynaladwy a bydd hynny yn cael ei asesu fesul achos. 

Gallai datblygiadau a leolir yn amhriodol gyfrannu at 

lygredd aer o ganlyniad i draffig ffyrdd ychwanegol a 

llifogydd. 

AG 5: Mae gan Sir 

Ddinbych nifer 

cynyddol o 

siaradwyr Cymraeg. 

- 

Mae polisi cenedlaethol yn amcanu at warchod yr Iaith 

Gymraeg. Byddai’n anoddach cael cyfraniadau ariannol, 

megis ar gyfer addysg ac annog cynlluniau dysgu 

Cymraeg. 

AG 6: Mae yna 

economi leol gref ac 

adfywio 

llwyddiannus. 
- - 

Mae polisi cenedlaethol yn annog twf yn economi Cymru, 

ond  nid oes ganddo fecanweithiau i ddadwneud allfudo 

pobl ifanc o Sir Ddinbych nac i wella pocedi o 

amddifadedd yn y Sir. Byddai’n anodd i Sir Ddinbych 

gyfeirio busnes i’r lleoliadau mwyaf cynaliadwy yn y Sir. 

AG 7: Nid yw 

canolfannau tref a 

gwledig Sir 

Ddinbych yn dirywio.  
- - 

Mae polisi cenedlaethol yn annog twf mewn lleoliadau 

cynaliadwy gydag egwyddor ‘canol trefi yn gyntaf’, ond nid 

yw’n atal datblygiadau manwerthu allai effeithio ar 

ganolfannau tref a  gwledig. Byddai yna lai o gymhellion 

economaidd ar gyfer adfywio. 
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AG 8: Mae 

adnoddau Sir 

Ddinbych y mae 

diwedd arnynt yn 

cael eu defnyddio’n 

gyfrifol.  

+ / - 

Mae polisi cenedlaethol yn ogystal ag asiantaethau megis 

NRW yn darparu canllawiau ar gyfyngu ar y newid yn yr 

hinsawdd, y defnydd o SUDs, diogelu mwynau, ansawdd 

aer ac annog technolegau ynni adnewyddadwy.  

AG 9: Mae’r 

amgylchedd yn 

amrywiol, deniadol 

ac yn hwyluso 

llesiant pob organeb 

byw. - 

Mae polisi cenedlaethol yn amcanu at greu twf n economi 

Cymru yn cynnwys y targedau ynni adnewyddadwy 

uchelgeisiol, allai gael eu blaenoriaethu ar draul 

dynodiadau cynefinoedd, rhywogaethau neu dirluniau 

statudol neu anstatudol. Gallai cynnydd mewn llety 

ymwelwyr effeithio’n niweidiol ar y tirlun, tai, 

bioamrywiaeth, seilwaith ac ansawdd aer. Datblygu heb ei 

reoli ar dirlun hanesyddol, cefn gwlad agored ac ar dir 

amaethyddol o ansawdd uchel. Gellid cymryd camau 

cyfyngedig ar lefel leol mewn perthynas ag adfer 

rhywogaethau.  

AG 10: Mae tirlun 

Sir Ddinbych yn 

portreadu ei hanes, 

harddwch naturiol a’i 

diwylliant. 

+ / - 

Mae polisi rhyngwladol a chenedlaethol yn gwarchod 

tirluniau dynodedig statudol sydd y helpu i gyflawni 

amcanion AG. Ond nid yw polisi cenedlaethol yn 

gwarchod tirluniau dynodedig nac annynodedig yn gyfan 

gwbl. Felly byddai polisi cenedlaethol yn cyfyngu ar yr 

amcan AG. 

AG 11: Mae gan Sir 

Ddinbych adeiladau 

hanesyddol, 

safleoedd 

archeolegol a 

nodweddion 

diwylliannol pwysig o 

ansawdd uchel.  

+ / - 

Mae polisi rhyngwladol a chenedlaethol yn gwarchod 

adeiladau rhestredig a threftadaeth adeiledig dynodedig 

sydd y helpu i gyflawni amcanion AG. Ond nid yw polisi 

cenedlaethol yn gwarchod nodweddion hanesyddol neu 

ddiwylliannol pwysig lleol yn gyfan gwbl. Felly byddai 

polisi cenedlaethol yn cyfyngu ar yr amcan AG. 
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AG 12: Mae 

cymunedau lleol yn 

gydnerth yn wyneb 

effeithiau newid yn 

yr hinsawdd, yn 

cynnwys mwy o risg 

o lifogydd. 

+ / - 

Mae polisi cenedlaethol yn ogystal ag asiantaethau megis 

NRW yn darparu canllawiau ar gyfyngu ar y newid yn yr 

hinsawdd, llifogydd, yn ogystal â’r defnydd o SUDs  a 

thechnolegau ynni adnewyddadwy. Mae angen i 

ddatblygiadau gael eu lleoli mewn lleoliadau cynaliadwy. 

Heb ddyrannu tir ar gyfer datblygu mae hynny yn debygol 

o fod ar raddfa fach na fyddai yn creu’r buddion i 

seilwaith, a byddai caffael iawndal ariannol yn anodd. 

 

10.3  Gellir sicrhau yr ymdrinnir ag anghenion Sir Ddinbych a bod yr 

effeithiau a nodir yn Nhabl 32 uchod yn cael eu lliniaru drwy 

fabwysiadu CDLI Newydd.  
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XI. Asesiad o’r Strategaeth a Ffefrir 

11.1   Mae’r Strategaeth Drafft a Ffefrir ar gyfer yr CDLI Newydd yn amcanu 

at gyfeirio lefel a lleoliad cyffredinol datblygu yn Sir Ddinbych rhwng 

2018 a 2033. Mae'n cynnwys y Weledigaeth (Adran VI), Amcanion 

(Adran VII) a Pholisïau Allweddol (Adran X) fel y trafodwyd hynny yn 

gynharach yn yr adroddiad hwn. Mae’r Opsiynau Strategol yn 

gyfuniad o opsiynau a nodwyd yn gynharach yn yr adroddiad hwn.  

11.2  Yr opsiwn twf a ffefrir yw:- 

 Cyfanswm gofyniad am anheddau o 3,775 yn ystod cyfnod y 

cynllun, sydd yn cyfateb i 251 annedd y flwyddyn. Mae hynny er 

mwyn sicrhau y darperir 218 annedd y flwyddyn, sef 3,275 

annedd rhwng 2018 a 2033.  

 Darparu 750 o dai fforddiadwy yn ystod cyfnod y cynllun, sydd 

yn cyfateb i 50 o dai fforddiadwy y flwyddyn.  

 Dyrannu 68.6 hectar o dir cyflogaeth er mwyn bodloni gofyniad 

tir a ragamcanir o 47.6 hectar yn ogystal a byffer hyblygrwydd; 

er mwyn darparu dewis o safleoedd, ar gyfer anghenion 

busnesau lleol a chaniatáu datblygiadau mwy.   

11.3  Yr opsiwn gofodol a ffefrir yw:- 

 Canolbwyntio datblygu ar safle Strategol Bodelwyddan ac 

aneddiadau â gwasanaethau: y tair haen uchaf y yr hierarchaeth 

aneddiadau (prif ganolfannau, canolfannau lleol a phentrefi) 

gyda thwf mwy cyfyngedig mewn aneddiadau eraill heb 

wasanaethau (mewnlenwi a safleoedd bach o fewn ffiniau 

datblygu), wedi ei ganolbwyntio yn bennaf ar fodloni anghenion 

lleol.  

11.4   Mae’r asesiad o’r opsiynau strategol a ffefrir yn cael eu nodi yn Nhabl 

33 isod:- 
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Tabl 33: Matrics Asesu AG a sylwadau ar Strategaeth Drafft a Ffefrir CDLI Newydd. 

 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Strategaeth 
Twf a Ffefrir 

Byr 0 – 5 
blwyddyn + + # + + / 

- + + # # # # + 

Canolig 6 – 
10 blwyddyn + + # + + / 

- + + # # # # + 

Hir 11 – 20 
blwyddyn ++ + # + + / 

- ++ + # # # # + 

Sylwadau Mae’r cyfanswm gofyniad o 251 annedd y flwyddyn yn 31 annedd yn fwy na’r 
duedd JHLAS 15 mlynedd (220). Mae’r targed cyflawni o 218 annedd y flwyddyn 
yn 2 yn llai na’r duedd JHLAS 15 mlynedd. Mae 50 o dai fforddiadwy y flwyddyn 
yn unol â’r duedd gyflawni bresennol o 56 o dai fforddiadwy y flwyddyn. Mae 
hynny yn rhoi cefnogaeth gref i ddarparu tai sydd yn bodloni anghenion pawb ac 
yn annog ymestyn aneddiadau o ansawdd uchel (AG 1). Nid yw’r lefel y ma o dai 
yn effeithio’n negyddol ar dir amaethyddol o ansawdd uchel, ardaloedd parth 
lifogydd na mannau o harddwch naturiol na chynefinoedd. Dylai hefyd ganiatáu 
ystyriaeth i newid yn yr hinsawdd (AG 12).  Mae’r effaith ar dwf poblogaeth yn 
anhysbys a thybir y bydd ehangu cymunedol yn gymedrol a fesul cam, o ystyried 
y strategaeth ofodol a ffafrir a’r polisïau strategol allweddol. Mae'r effeithiau ar 
gymunedau (AG 2) a’r rhwydwaith trafnidiaeth yn cael eu lliniaru gan ddarparu 
safle defnydd cymysg strategol. Mae tir wedi ei ddyrannu yn helpu i gynnal a 
darparu seilwaith (AG 4). Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar 
seilwaith gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae diwedd 
arnynt (AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), nodweddion hanesyddol a 
diwylliannol (AG 11). Bydd ei roi ar waith yn penderfynu ar ei effaith ar seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel (AG 3), effaith adnoddau y mae diwedd arnynt 
(AG 8), yr amgylchedd (AG 9) a’r tirlun (AG 10), nodweddion hanesyddol a 
diwylliannol (AG 11).  
Mae 47.6 hectar o dir amaethyddol yn unol ag argymhellion yr ELEGA ac mae’n 
rhoi cefnogaeth gref i’r economi leol, creu swyddi ac adfywio (AG 6). Mae hefyd 
yn helpu i sicrhau bod canolfannau trefi a gwledig yn cael eu hadfywio (AG 7)  
Nid oes tuedd amlwg ynghylch sut mae’r datblygiad yn effeithio ar yr Iaith 
Gymraeg. Mae’r opsiwn twf yma yn cefnogi’r ardal leol, yn cynorthwyo i greu 
teimlad o le, tai priodol a chyfleoedd am swyddi i bobl leol ble mae cyfran uwch o 
siaradwyr Cymraeg yn debygol o gael eu cadw (AG 5). 
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 Amserlen AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 

AG 
8 

AG 
9 

AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

. 
Strategaeth 
Ofodol a 
Ffefrir 

Byr 
0 – 5 
blwyddyn 

+ + + + + / 
- + + # + + # + 

Canolig 
6 – 10 
blwyddyn 

+ + + + + / 
- + + # + + # + 

Hir 
11 – 20 
blwyddyn 

+ + # # + / 
- ++ + # # # # + 

Sylwadau Mae dyrannu twf mewn safle strategol ac yna dosbarthu twf i aneddiadau â 
gwasanaethau yn gyffredinol gynaliadwy. Mae’n help sylweddol i’r economi leol 
(AG 6) yn yr hirdymor oherwydd bodd yn annog defnyddio tir cyflogaeth yn y Sir, 
ac yn annog bodloni anghenion yn lleol. Mae’n debygol y byd yr effaith ar yr Iaith 
Gymraeg yn bositif a negyddol a bydd angen monitro hynny, yn benodol o ran 
caniatáu mewnlenwi a/neu ddatblygiadau bach mewn aneddiadau heb 
wasanaethau. Mae cefnogi aneddiadau â gwasanaethau a chaniatáu peth 
hyblygrwydd ar gyfer anghenion lleol yn debygol o gadw siaradwyr Cymraeg. Mae 
hynny yn cael ei liniaru mewn perthynas ag unrhyw safle strategol fydd angen 
Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg, fel y gwnaethpwyd ar gyfer Bodlewyddan, 
ac a fydd yn cael ei adolygu yn ystod y cam Adneuo. Yn yr un modd, gallai 
gormod o dwf mewn aneddiadau heb wasanaethau arwain at ganlyniadau 
negyddol yn yr hirdymor. Bydd ei roi ar waith, yn cynnwys camau lliniaru, yn 
penderfynu ar yr effaith ar adnoddau y mae diwedd arnynt (AG 8) a’r amgylchedd 
adeiledig diwylliannol (AG 11). Yn ystod y tymor hirach, bydd ei roi ar waith hefyd 
yn penderfynu faint o hyblygrwydd a ganiateir ac a fydd yna effaith bositif neu 
negyddol ar yr amgylchedd (AG 9), tirlun (AG 10), seilwaith gwyrdd a glas a 
llygredd aer a sŵn (AG 3 a 4). 
• Mae caniatáu twf datblygu mewn aneddiadau heb wasanaethau er mwyn 

bodloni anghenion lleol yn anghynaladwy ynddo ei hun. Bydd angen i natur twf 
fod yn gyfyngedig a bydd angen asesu effaith gronnol caniatáu datblygiad o’r 
fath. Yn y tymor hirach dylid diffinio sut y bydd yn cael ei weithredu er mwyn 
darparu eglurder. Gellir lliniaru’r effeithiau hyn drwy lunio ffiniau er mwyn 
dangos ble bydd y mewnlenwi a’r safleoedd bach yn cael ei lleoli. Hefyd gellir 
lliniaru drwy ddatblygu polisïau cydnerth sydd yn atgyfnerthu, egluro a 
chefnogi’r polisïau strategol allweddol, yn ogystal â chyfeirio datblygu i 
leoliadau cynaliadwy a diffinio safleoedd bach fel rhai nad ydynt yn fwy na 10 
uned.  

 

11.5   Mae’r asesiad o Strategaeth Drafft a Ffefrir yr CDLI Newydd, ynghyd 

â’r Weledigaeth, Amcanion a Pholisïau Allweddol yn dangos eu bod yn 

gynaliadwy yn gyffredinol. Gellir gweld crynodeb o’r AG yn nhermau’r 

matrics asesiad AG yn Nhabl 34 isod.  
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Tabl 34: Matrics Asesu AG CDLI Newydd. 
Polisi 
Strategol 

AG 
1 

AG 
2 

AG 
3 

AG 
4 

AG 
5 

AG 
6 

AG 
7 AG 8 AG 

9 
AG 
10 

AG 
11 

AG 
12 

Gweledigaeth + + + + + + + ? + + + + 

Amcanion + + + + + + + # # # # + 

Opsiwn Twf ++ + # + + / 
- ++ + # # # # + 

Opsiwn 
Gofodol + + # # + / 

- ++ + # # # # + 

SP 1 + ++ + + ++ + + + + + + ++ 

SP 2 + / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- 

+ / 
- ++ + / 

- 
+ / 
- 

Dim 
cysylltiad 

(DC) 
DC + + + / 

- 

SP 3 ++ ++ # # + / 
- + # # # # # # 

SP 4 ++ ++ # # + / 
- + # # # # # # 

SP 5 + + # + + / 
- ++ ++ # # # # # 

SP 6 + + # # + ++ ++ # # # # # 

SP 7 + + + + + / 
- ++ + # + + # + 

SP 8 + + + ++ + ++ ++ # # # # + 

SP 9 DC + # # + / 
- ++ ++ # + + + # 

SP 10 DC + ++ ++ DC ++ ++ # # # # ++ 

SP 11 DC DC DC DC DC + + ++ + # # + 

SP 12 + / 
- + # # DC + / 

- + ++ + + # + 

SP 13 + / 
- + + # # + + + ++ ++ ++ + 

11.6   Er nad oes dim dangosyddion negyddol, mae yna effeithiau sydd yn 

bositif a negyddol, neu a fydd yn cael eu pennu wrth ei roi ar waith. 

Mae camau lliniaru yn bosibl. Felly nodir effeithiau arwyddocaol yn 

Nhabl 35 isod, yn ogystal â chamau sydd eu hangen i liniaru yr 

effeithiau posibl hynny.  
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Tabl 35: Lliniaru Effeithiau Arwyddocaol Posibl y Strategaeth Drafft a Ffefrir. 

Effeithiau Arwyddocaol Lliniaru Effeithiau  / Camau 

Llygredd aer • Dylai unrhyw brosiect trafnidiaeth arwyddocaol yn Sir 
Ddinbych gynnwys asesiad o’i effaith ar ansawdd aer. 
 
• Sicrhau bod dyraniadau safleoedd wedi eu lleoli yn 
gynaliadwy gyda mynediad at drafnidiaeth gyhoeddus a 
chyfleoedd ar gyfer teithio actif. 
 

Capasiti dŵr • Dŵr Cymru / Hafren Dyfrdwy i ddarparu mewnbwn ar 
ddatblygiadau mewn perthynas â seilwaith a chapasiti  
dŵr a gwastraff.  
 
• Annog lleihau a gwarchod y defnydd o ddŵr fel rhan o 
ddyluniad safleoedd.  
 

Yr Iaith Gymraeg • Sicrhau bod dyraniadau safleoedd yn cael eu hasesu 
o ran yr effaith ar yr Iaith Gymraeg a bod unrhyw 
gamau lliniaru yn benodol i’r cynnig.  
 
• Ystyried cynnwys, os yn briodol, gynllun sydd yn 
cyfrannu at gamau sydd yn hyrwyddo’r Iaith Gymraeg.  

Adnoddau y mae diwedd 
arnynt, yr amgylchedd a’r 
tirlun naturiol, 
amaethyddol, hanesyddol 
a diwylliannol.  

• Sicrhau bod dyraniadau safleoedd wedi eu lleoli yn 
gynaliadwy gan ystyried effeithiau cronnol, yn ogystal â 
nodweddion tirlun ac amgylcheddol.  
 
• Datblygu polisïau cydnerth. 
 
• Ymgorffori canllawiau o’r Gwerthusiad Gynefinoedd.  
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XII. Gwerthusiadau Rheoliadau Cynefinoedd 

12.1   Mae’r Cyngor yn dechrau cynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol Newydd 

(CDLIN) fydd yn arwain datblygu yn Sir Ddinbych i’r dyfodol. Bydd yr 

CDLIN yn cael ei ddefnyddio i benderfynu ar geisiadau ac apeliadau 

cynllunio.  Cyn i’r awdurdod cynllunio fabwysiadu’r CDLIN drafft, 

mae’n rhaid asesu i ba raddau mae’n cydymffurfio â ‘Rheoliadau 

Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017’ (Rheoliadau 

Cynefinoedd). Nod y Rheoliadau Cynefinoedd yw osgoi unrhyw 

effeithiau niweidiol arwyddocaol a achosir gan elfennau unigol y 

Cynllun ar safleoedd cadwraeth natur a ddynodwyd yn rhyngwladol. 

Yn ystod y cam hwn o broses y Cynllun, h.y. Cyn Adneuo, mae’r 

ffocws ar y lefel genedlaethol a dosbarthiad twf i’r dyfodol. Bydd 

lefelau twf penodol ar gyfer pob tref / pentref a dyraniadau tir safle 

benodol yn cael eu hystyried a’u hasesu yn ystod y cam Adneuo 

dilynol.  

12.2   Gellir sgrinio pob elfen o’r ddogfen Cyn Adneuo mewn perthynas â 

thebygolrwydd effeithiau niweidiol ar safleoedd Ewropeaidd a’n 

nodweddion cymwys. Yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael, ni 

ellid diystyru eu presenoldeb. Mae angen asesiad priodol ar gyfer 

gwerthuso mwy, yn cynnwys gweithredu unrhyw gamau lliniaru. Nid 

oes asesiad priodol wedi cael ei wneud ar hyn o bryd, oherwydd nad 

oes digon o wybodaeth ar weithredu polisi lleol a lleoliad safleoedd 

unigol.  

12.3   Mae Gwerthuso Rheoliadau Cynefinoedd yn broses iteraidd, sydd yn 

caniatáu i’r sawl sy’n cynnig fireinio elfennau unigol, wrth i’r cynllun 

drafft fynd rhagddo drwy’r camau paratoi unigol. Bu i’r sgrinio Cyn 

Adneuo amlygu elfennau unigol allai fod yn destun diwygiadau, yn 

cynnwys ystyried osgoi neu gamau lliniaru er mwyn atal yr angen i 

gynnal asesiad priodol yn ystod y cam Adneuo. 
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XIII. Casgliadau a Chamau Nesaf 

13.1  Bydd y Strategaeth Drafft a Ffefrir yn cefnogi cynhyrchu’r CDLI 

Adneuo a chyflenwedd datblygu cynaliadwy yn Sir Ddinbych.  

13.2  Y Strategaeth Drafft a Ffefrir yw’r un mwyaf cynaliadwy o ran bodloni 

darpariaeth tai, tai fforddiadwy a’r angen am dir cyflogaeth.  

13.3  Dosbarthu twf i aneddiadau â gwasanaethau ynghyd ag o leiaf un 

safle strategol mwy, yw’r opsiwn mwyaf cynaliadwy.  

13.4  Bydd angen ystyried yn ofalus caniatáu hyblygrwydd twf, o ran 

mewnlenwi a safleoedd bach y tu allan i aneddiadau â gwasanaethau. 

Mae’r adroddiad AG yma yn ei gwneud yn ofynnol i ystyried sut mae 

asesu a lliniaru effeithiau, yn arbennig effeithiau cronnol, fydd yn 

deillio o ganiatáu datblygu mewn aneddiadau heb wasanaethau.  

13.5  Bydd effeithiau ar adnoddau cyfyngedig a’r amgylchedd naturiol, 

hanesyddol, diwylliannol ac adeiledig yn dibynnu ar sut fydd y 

polisïau allweddol a’r opsiynau strategol yn cael eu rhoi ar waith.  

13.6  Mae camau lliniaru wedi eu hargymell pan fo yna effeithiau 

arwyddocaol posibl sydd yn cynnwys llygredd aer a chapasiti dŵr.  

13.7    Bydd yr adroddiad yma yn cael ei ddiweddaru a’i adolygu wrth i’r CDLI 

Newydd fynd rhagddo. Bydd polisïau manwl ychwanegol yn cael eu 

drafftio a dyraniadau safleoedd unigol yn cael eu gwneud. Bydd y 

rhain yn cael eu hasesu a’u hystyried ar gyfer camau lliniaru yn ystod 

y cam Adneuo, yn yr adroddiad AG diweddariedig. Ar yr un pryd byd y 

fframwaith monitro yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru. Bydd hynny yn 

adlewyrchu camau D1 a D2 (i) o’r AG / SEA fel y gellir gweld hynny yn 

Nhabl 1 Adran II yr adroddiad hwn.  

13.8   Bydd yr Adroddiad AG Cychwynnol yma yn rhan o’r Strategaeth Drafft 

a Ffefrir, fydd yn agored ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus am 

gyfnod o wyth wythnos o leiaf.  
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Atodiad A: AG / SEA Cam A1: Cynlluniau, Polisïau,   

Rhaglenni 

Rhyngwladol 

Comisiwn Economaidd 
Ewrop y Cenhedloedd 
Unedig 

Confensiwn Aarhus 1998 

Adran materion 
Economaidd a 
Chymdeithasol y 
Cenhedloedd Unedig 

Agenda 21, Datganiad Rio ar yr Amgylchedd a 
Datblygu a’r Confensiwn ar Amrywiaeth Biolegol 1992 

Confensiwn Bern Confensiwn Ber ar warchod bywyd gwyllt a 
chynefinoedd naturiol Ewrop 1982 

Sefydliad Iechyd y Byd Cynllun Amgylchedd Plant a Gweithredu ar Iechyd ar 
gyfer Ewrop (CEHAPE) 2004 

Comisiwn yr UE Polisi Amaethyddol Cyffredin 1958/2013 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 199/31/EC (Cyfarwyddeb 
Tirlenwi a Gwastraff) 1999 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 2000/60/EC (Cyfarwyddeb 
Fframwaith Dŵr) 2000 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb 2002/49/EEC (Cyfarwyddeb ar Sŵn 
Amgylcheddol) 2002 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb 2003/35/EEC (Cyfarwyddeb sy’n 
darparu ar gyfer Cyfranogiad Cyhoeddus) 2003 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 2004/35/EC (Cyfarwyddeb 
Atebolrwydd Amgylcheddol) 2004 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 2007/60/EC (Cyfarwyddeb 
Tirlenwi Llifogydd) 2007 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb 2008/50/EEC (Ansawdd Aer yr 
Amgylchedd ac Aer Glanach i Ewrop)  2008 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 2008/98/EC (Cyfarwyddeb 
Fframwaith Gwastraff) 2008 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 2014/52/EU (Cyfarwyddeb 
Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol) 2014 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb 76/160/EEC (Cyfarwyddeb Ansawdd 
Dŵr Ymdrochi) (Adolygwyd 2006) 2006 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 91/271/EEC (Cyfarwyddeb Dŵr 
Gwastraff Dinesig) 1991 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 91/676/EEC (Cyfarwyddeb 
Nitradau) 1991 
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Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd 

Cyfarwyddeb yr UE 92/43/EEC (Cyfarwyddeb 
Nitradau) 1992 

Comisiwn yr UE Polisi Datblygu Gwledig yr UE 2014-2020 2014 

Comisiwn yr UE Strategaeth 2020 Ewrop - Canllawiau Gwleidyddol 
Bras-Strategaeth Cyflogaeth Ewropeaidd 2015 

Senedd Ewropeaidd a 
Chyngor yr Undeb 
Ewropeaidd 

Confensiwn Tirlun Ewropeaidd Cyngor Ewrop 2000 

Senedd Ewropeaidd a 
Chyngor yr Undeb 
Ewropeaidd 

Siarter Priddoedd Ewropeaidd 2003 

Senedd Ewropeaidd a 
Chyngor yr Undeb 
Ewropeaidd 

Persbectif Datblygu Gofodol Ewropeaidd (ESDP) 1999 

Senedd Ewropeaidd a 
Chyngor yr Undeb 
Ewropeaidd 

Ein Dyfodol, Ein Dewis (Chweched Rhaglen 
Weithredu ar yr Amgylchedd yr UE) 2010 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy (2009/28/EC) 2009 

Cyngor Cymunedau 
Ewropeaidd Cyfarwyddeb Adar (2009/147/EC) 2009 

Cynhadledd Newid yn 
yr Hinsawdd y 
Cenhedloedd Unedig 

Cynhadledd Newid yn yr Hinsawdd y Cancun 2010 

Comisiwn yr UE Strategaeth Bioamrywiaeth yr UE hyd at 2020 2011 

Uwch Gynhadledd y Byd 
ar Ddatblygu 
Cynaliadwy y 
Cenhedloedd Unedig 

Datganiad Datblygu Cynaliadwy Johannesburg 2002 

Comisiwn yr UE Ail Raglen Newid yn yr Hinsawdd yr UE (ECCP II) 2005 

Comisiwn yr UE Strategaeth Thematig ar Ansawdd Aer 2005 

Cynhadledd Newid yn 
yr Hinsawdd y 
Cenhedloedd Unedig 

Confensiwn Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar 
Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC): Cytundeb Paris 2016 

Uwch Gynhadledd y Byd 
ar Ddatblygu 
Cynaliadwy y 
Cenhedloedd Unedig 

Uwch Gynhadledd Datblygu Cynaliadwy y 
Cenhedloedd Unedig Efrog Newydd: Trawsnewid Ein 
Byd Agenda 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy 

2015 
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Cenedlaethol 

Llywodraeth y DU Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979 
Llywodraeth y DU Cynllun Carbon: Cyflawni ein dyfodol carbon isel 2011 
Llywodraeth y DU Strategaeth Tlodi Plant 2011 

CADW Cylchlythyr 07/09 Gwarchod Safleoedd Treftadaeth y 
Byd 2009 

Llywodraeth y DU Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 

DEFRA Cod ymarfer ar gyfer defnyddio priddoedd yn 
gynaliadwy ar safleoedd adeiladu 2011 

DEFRA Gwarchod Bioamrywiaeth - Dull y DU 2007 
Llywodraeth y DU Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 
Llywodraeth y DU Delio â thir halogedig yng Nghymru a Lloegr 2009 
Yr Adran Ynni a Newid yn yr 
Hinsawdd, Llywodraeth y DU 

Papur Gwyn Diwygio’r Farchnad Drydan (2011) Yr 
Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd  2011 

Llywodraeth y DU Deddf Ynni 2016 
Llywodraeth y DU Papur Gwyn ar Ynni Wynebu'r Heriau Ynni 2007 

Llywodraeth y DU Rheoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 
2010 SI 675 2010 

Llywodraeth y DU Rheoliadau Risg Llifogydd 2009 
Llywodraeth y DU  Deddf Morol a Mynediad Arfordirol 2009 
DEFRA Strategaeth Forol rhan tri: Rhaglen Mesurau’r DU 2015 

DEFRA Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Dŵr 
Gwastraff 2012 

Llywodraeth y DU Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd 
Cadwraeth) 1990 

DEFRA Diogelu’r Dyfodol: Strategaeth Datblygu Cynaliadwy 
y Llywodraeth 2005 

Trysorlys EM Adolygiad Stern: economeg newid yn yr hinsawdd 2006 

DEFRA Strategaeth Ansawdd Aer ar gyfer Cymru, Yr Alban, 
Gogledd Iwerddon a Lloegr 2000 

Llywodraeth y DU Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a 
Rhywogaethau (Cymru a Lloegr 2010 

Llywodraeth y DU Ddeddf Cydraddoldeb  2010 
DEFRA Rheoliadau Dŵr Tir  (Cymru a Lloegr) 2009 2009 
Llywodraeth y DU Rheoliadau Gwrychoedd 1997 
Llywodraeth y DU Y dewis naturiol: diogelu gwerth byd natur  2011 

Llywodraeth y DU 
Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau 
Gwledig  2006 

Partneriaeth Bioamrywiaeth 
y DU a Llywodraeth y DU Fframwaith Bioamrywiaeth Ôl-2010 y DU 2012 

NRW; RTPI; WLGA; LGA 
Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a Chynllunio - Cyngor 
Cychwynnol i Awdurdodau Cynllunio yng Nghymru a 
Lloegr 

2006 
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DEFRA Strategaeth Dŵr 2007 
Llywodraeth y DU Deddf Rheoli Dŵr a Llifogydd  2010 

Cyfoeth Naturiol Cymru Dŵr i Bobl a’r Amgylchedd Strategaeth Adnoddau 
Dŵr ar gyfer Cymru a Lloegr 2009 

Llywodraeth y DU Deddf  adnoddau dŵr 1991 

Cyfoeth Naturiol Cymru Adnoddau Dŵr i’r Dyfodol Strategaeth ar gyfer 
Cymru a Lloegr 2001 

Cyfoeth Naturiol Cymru Adnoddau Dŵr yng Nghymru a Lloegr - Cyflwr 
Presennol a Phwysau i’r Dyfodol 2008 

Llywodraeth y DU Cynllunio adnoddau dŵr: Rheoli Cyflenwad a Galw 2017 

Llywodraeth y DU Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i 
diwygiwyd) 1981 

 

Llywodraeth 
Cymru Iaith Fyw - Iaith Bywyd’ 2012 - 2017   
Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 

Chwyldro Carbon Isel - datganiad Polisi Ynni Llywodraeth 
Cynulliad Cymru (2010) 2010 

Llywodraeth 
Cymru Deddf Teithio Actif (Cymru) 2013 

Llywodraeth 
Cymru Cynllun Gweithredu Teithio Actif Cymru 2016 

  Cynllun darparu Addasiadau (2010)    
Llywodraeth 
Cymru Arbed - rhaglen fuddsoddi mewn perfformiad ynni strategol 2009 

 
Mesur Plant a theuluoedd (Cymru) 2010 2010 

Llywodraeth 
Cymru 

Cylchlythyr 30/2007 ‘Cynllunio ar gyfer Safleoedd Sipsiwn a 
Theithwyr’ 2007 

Llywodraeth 
Cymru 

Dringo’n Uwch. Strategaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar 
gyfer Chwaraeon a Gweithgaredd Corfforol 2005/ Camau 
Nesaf Dringo’n Uwch, Llywodraeth Cynulliad Cymru 2006 

2005 

 
Cymunedau’n Gyntaf 2012 2012 

CADW Egwyddorion cadwraeth rheoli'r amgylchedd hanesyddol yng 
Nghymru yn gynaliadwy (Cadw 2011 2011 

Llywodraeth 
Cynulliad Cymru 

Dyluniwyd ar gyfer Bywyd (2005) 
2005 

Llywodraeth 
Cymru Adfywio economaidd: cyfeiriad newydd 2010 

Llywodraeth 
Cymru  

Effeithlonrwydd Ynni yng Nghymru: Strategaeth ar gyfer y 10 
mlynedd nesaf 2016-2026 2016 

Llywodraeth 
Cymru Ynni Cymru: Newid i Garbon Isel 2012 

Llywodraeth 
Cymru Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 2016 

Llywodraeth Strategaeth Yr Amgylchedd i Gymru 2006 
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Cymru 
Llywodraeth 
Cymru 

Llifogydd yng Nghymru; Asesiad Cenedlaethol o Risg Llifogydd, 
EAW (2009) 2009 

Llywodraeth 
Cymru Strategaeth Tlodi Tanwydd 2010 

Llywodraeth 
Cymru Bywydau Bodlon, Cymunedau Cefnogol 2007 

Cyfoeth Naturiol 
Cymru Cynllun Rheoli Tir Cynaliadwy Glas Tir 2012 

Cyfoeth Naturiol 
Cymru Gwarchod Dŵr Tir: Egwyddorion ac Ymarfer  

Llywodraeth 
Cymru Deddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016 2016 

Llywodraeth 
Cymru  Deddf Tai (Cymru)  2014 

Llywodraeth 
Cymru 

Rheoli Ansawdd Aer Lleol (LAQM) yng Nghymru: Canllawiau 
Polisi 2017 

Llywodraeth 
Cymru Deddf Llywodraeth Leol Rhan 1 - Strategaethau Cymunedol 2000 

Llywodraeth 
Cymru 

Gwneud y mwyaf o arfordir Cymru - Strategaeth Reoli Ardal 
Arfordirol Integredig Cymru 2007 

Llywodraeth 
Cymru Cynllun Gweithredu Micro Gynhyrchu Cymru 2007 
Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agregau 2004 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol Mwynau 2: Glo 2009 

Llywodraeth 
Cymru Cynllun Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni Cenedlaethol 2011 

Llywodraeth 
Cymru 

Strategaeth Tai Cenedlaethol - ‘Gwella Bywydau a 
Chymunedau - Cartrefi yng Nghymru’  2013 

Llywodraeth 
Cymru 

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Llifogydd a Risg 
Arfordirol: Cymru  2011 

Llywodraeth 
Cymru Cynllun trafnidiaeth Cenedlaethol (2010) 2010 
Llywodraeth 
Cymru Cynllun Gweithredu Adfer Byd Natur Cymru 2015 

Llywodraeth 
Cymru Cymru’n Un: Agenda flaengar ar gyfer llywodraeth Cymru 2007 

Llywodraeth 
Cymru Cymru’n Un: Cysylltu’r Genedl. Strategaeth Trafnidiaeth Cymru 2008 

Llywodraeth 
Cymru 

Cymru’n Un: Un Blaned, Cynllun datblygu cynaliadwy ar gyfer 
Cymru 2009 

Llywodraeth 
Cymru Partneriaeth ar gyfer Twf: Strategaeth Twristiaeth 2013-2020 2013 
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Llywodraeth 
Cymru Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 

Llywodraeth 
Cymru 

Cynllunio ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd -Canllawiau ar gyfer 
Awdurdodau Lleol 2012 

Llywodraeth 
Cymru 

Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy ac Ynni carbon Isel - 
Pecyn Cymorth i Gynllunwyr  2010 

Llywodraeth 
Cymru Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 10 Rhagfyr 2018) 2018 

Llywodraeth 
Cymru Polisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 9 Tachwedd 2016) 2016 

CADW a NRW Cofrestr Tirluniau o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol yng 
Nghymru 1998 

Llywodraeth 
Cymru / Cyfoeth 
Naturiol Cymru / 
CADW 

Cofrestr Tirluniau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol 
Arbennig yng Nghymru   

Llywodraeth 
Cymru Map Llwybr Ynni Adnewyddadwy ar gyfer Cymru 2009 

Llywodraeth 
Cymru Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 Y Camau Nesaf 2012 

Llywodraeth 
Cymru Llwybrau Diogel mewn Cymunedau 2008 

Llywodraeth 
Cymru Strategaeth Pobl hŷn Cymru (2013-2023) 2013 

Llywodraeth 
Cymru 

Cynllun Gweithredu ar Ddatblygu Cynaliadwy (Cymru) 2004-
2007 2004 

Llywodraeth 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 1: Astudiaethau Argaeledd Tir ar 
gyfer Tai ar y Cyd 2015 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 10: Gorchmynion Cadwraeth Coed 1997 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 11: Sŵn 1997 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 12: Dylunio 2014 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 13: Twristiaeth 1997 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 14: Cynllunio Arfordirol 1998 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Risg Llifogydd 2004 

Llywodraeth 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau 
Agored 2009 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 18: Trafnidiaeth 2007 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 19: Telegyfathrebu 2002 
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Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 2006 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 20: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg 2017 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 21: Gwastraff 2014 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 23: Datblygiad Economaidd 2014 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 24: Yr Amgylchedd Hanesyddol. 2017 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 4: Manwerthu a Chanol Trefi 1996 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 5: Gwarchodaeth Natur a Chynllunio 2009 

Llywodraeth 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau 
Gwledig Cynaliadwy  2010 

Llywodraeth 
Cymru 

Nodyn Cyngor Technegol 7: Rheoli Hysbysebion yn yr Awyr 
Agored 1996 

Llywodraeth 
Cymru Nodyn Cyngor Technegol 8: Ynni Adnewyddadwy 2005 

Llywodraeth 
Cymru Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd Cymru 2010 

Llywodraeth 
Cymru 

Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Llifogydd a Risg 
Erydiad Arfordirol (Cymru) 2011 

Llywodraeth 
Cymru Rheoliadau Gwastraff  (Cymru a Lloegr) 2011 

Llywodraeth 
Cymru Tuag at Ddyfodol Diwastraff - Strategaeth Gwastraff Cymru 2010 

Llywodraeth 
Cymru 

Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio 
Newydd 2013 

Llywodraeth 
Cymru a 
Phartneriaeth 
Bioamrywiaeth 
Cymru 

Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru   

Llywodraeth 
Cymru Cynllun Gofodol Cymru 2008 

Llywodraeth 
Cymru Cymru: Gwell Gwlad 2003 

Llywodraeth 
Cymru Strategaeth  Dŵr i Gymru 2015 

Llywodraeth 
Cymru Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 2015 

Llywodraeth 
Cymru Strategaeth Twristiaeth Arfordirol Cymru 2008 
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Llywodraeth 
Cymru Canllawiau diwygiedig ar safonau Ansawdd Tai Cymru  

Llywodraeth 
Cymru 

Mesur yr Iaith Gymraeg (Cymru) a Rheoliadau Safonau’r Iaith 
Gymraeg (Rhif 1) 2015 

Llywodraeth 
Cymru Coetiroedd Cymru 2009 

 

Rhanbarthol 

Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru 

Gweledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd 
Cymru 2016 

Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Conwy a Chlwyd 2010 

Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy 2015-2021 2015 

Partneriaeth Cynllun 
Gweithredu Bioamrywiaeth 
Lleol Gogledd-ddwyrain 
Cymru 

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Gogledd-
ddwyrain Cymru 2003 

Grŵp Gwastraff Rhanbarthol 
Gogledd Cymru. 

Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru  
Adolygiad 1af 2009 

Grŵp Arfordirol Gogledd 
Orllewin Lloegr a Gogledd 
Cymru 

Cynllun Rheoli Glannau Gogledd Orllewin Lloegr a 
Gogledd Cymru SMP2 2010 

Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru 

Strategaeth Tir Cyflogaeth Rhanbarthol Gogledd 
Cymru - Dogfen Strategaeth 2014 

Cyfoeth Naturiol Cymru Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Afon Dyfrdwy 2010 

TAITH (diddymwyd erbyn hyn) Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru 
(2015) 2015 

Cyfoeth Naturiol Cymru Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Llanwol Clwyd 2011 

 

Lleol 

Cyngor Sir Ddinbych 
Safle Allweddol Strategol Bodelwyddan: 
Strategaeth Rheoli Adnoddau a Gwastraff 
Cynaliadwy 

2010 

Cyngor Sir Ddinbych 
Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol (AONB) Bryniau Clwyd a Dyffryn 
Dyfrdwy 

2014 

Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy a Chyngor Sir 
Ddinbych. 

Asesiad Sensitifrwydd a Chapasiti Datblygu Ynni 
Gwynt Conwy a Sir Ddinbych.  2013 
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Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych. 

Cynllun Llesiant Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Conwy a Sir Ddinbych (2018 - 2023) 2018 

Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Corfforaethol 2017– 2022: Cydweithio er 
mwyn dyfodol Sir Ddinbych   2017 

Cyngor Sir Ddinbych Cynlluniau Datblygu Lleol Cyngor Sir Ddinbych 
(mabwysiadwyd) 2013 

Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Rheoli Cyrchfannau Sir Ddinbych 2013 - 
2017 2014 

Cyngor Sir Ddinbych Astudiaethau Argaeledd Tir ar gyfer Tai ar y Cyd Sir 
Ddinbych 

Blynyddol 
(2018 
diweddaraf) 

Cyngor Sir Ddinbych Cynlluniau Datblygu Lleol Sir Ddinbych - Asesiad ac 
Archwiliad Mannau Agored 2018 

Cyngor Sir Ddinbych Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol Sir 
Ddinbych 2013-2017 2014 

Cyngor Sir Ddinbych 
(Ymchwil Corfforaethol a 
ac Undod gwybodaeth, 
Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy) 

Astudiaeth Manwerthu Sir Ddinbych 2018 - 
Capasiti Manwerthu 2018 

Cyngor Sir Ddinbych Gwiriad Iechyd Canol Trefi Sir Ddinbych 2018 2018 
Cyngor Sir Ddinbych / 
JBA Consulting 

Asesiad Canlyniadau Llifogydd Sir Ddinbych 
(Strategol) - Lefel 1  2018 

Cyngor Sir Ddinbych Strategaeth Tai Sir Ddinbych 2016-2021 2015 

Cyngor Sir Ddinbych Strategaeth Yr Iaith Gymraeg Sir Ddinbych (2017-
2022) 2017 

Cyngor Sir Ddinbych Strategaeth Uchelgais Economaidd a Chymunedol 
2013-2023 2013 

Gwasanaethau Cefn 
Gwlad Sir Ddinbych / 
Cyngor Sir Ddinbych 

Cynllun Gweithredu ar Fioamrywiaeth Lleol 2003 

Cyngor Sir Ddinbych Asesiad o’r Farchnad Dai Leol - Angen, Galw a 
fforddiadwyedd yn Sir Ddinbych 2015-2017 2015 

Cyngor Sir Ddinbych Cynllun Gwella Hawliau tramwyo (ROWIP) Sir 
Ddinbych 2013-2017 2013 

Cyngor Sir Ddinbych Polisi trafnidiaeth ysgol: Polisi Cymhwysedd 
Cartref i Ysgol 2014 
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Atodiad B: AG / SEA Cam A4: Effeithiau Cronnol Posibl 
Effeithiau 

Cronnol Posibl 
Achos Effaith 

Darnio neu golli seilwaith 
gwyrdd a glas neu 
fannau agored o 
ansawdd uchel. 

Defnyddio tir ar gyfer seilwaith, tai, cyflogaeth 
neu ddatblygiad arall newydd. 

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. 

Dirywiad mewn ansawdd 
dŵr. 

Defnyddio tir ar gyfer seilwaith, tai, cyflogaeth 
neu ddatblygiad arall newydd sydd yn arian 
at fwy o ddŵr yn llifo a/neu halogi ffynonellau 
dŵr. 

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. 

Mwy o risg llifogydd  
Defnyddio tir ar gyfer seilwaith, tai, cyflogaeth 
neu ddatblygiad arall newydd sydd yn arian 
at fwy o ddŵr yn llifo.  

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. Mwy o risg i’r 
amgylchedd a’r dreftadaeth 
adeiledig. 

Cynnydd mewn lefelau 
sŵn.  

Cynnydd yn nifer defnyddwyr ffyrdd o 
ganlyniad i’r datblygu.  

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. 

Cynnydd mewn llygredd 
aer.  

Cynnydd yn nifer defnyddwyr ffyrdd o 
ganlyniad i’r datblygu. 

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. 

Newid yn yr hinsawdd 

Cynnydd mewn allyriadau CO2 a llygredd aer 
o ganlyniad i drafnidiaeth, tai a datblygu 
cyflogaeth yn ogystal â chynnydd yn 
niferoedd defnyddwyr ceir.  

Negyddol: iechyd a llesiant 
pobl; colli cynefin a 
rhywogaethau. 

Dirywiad yn yr 
amgylchedd naturiol 
drwy golli a darnio 
cynefin.  

Defnyddio tir ar gyfer seilwaith, tai, cyflogaeth 
neu ddatblygiad arall newydd. 

Negyddol: iechyd pobl, colli 
cynefin, rhywogaethau, 
AHNE, SoDdGA, AGA, ACA 
a safleoedd lleol pwysig sydd 
yn hwyluso bioamrywiaeth.  

Dirywiad mewn 
nodweddion ac 
adeiladau o bwysigrwydd 
hanesyddol a 
diwylliannol.  

Defnyddio tir ar gyfer seilwaith, tai, cyflogaeth 
neu ddatblygiad arall newydd pan fo’r 
dyluniad yn amhriodol neu ddim yn 
sympathetig a/neu yn creu aflonyddwch 
megis oherwydd cynnydd mewn llif traffig. 

Negyddol: adeiladau 
rhestredig, tirluniau 
treftadaeth ac ardaloedd 
cadwraeth. 

Creu economi leol gref a 
denu buddsoddiad.  

Darparu tir cyflogaeth ar gyfer datblygu, 
annof twristiaeth awyr agored ac adfywiad. 

Positif: trigolion, iechyd a 
llesiant pobl, amgylchedd 
adeiledig.  

Gwell mynediad at 
wasanaethau.  

Mwy o ddarpariaeth trafnidiaeth cyhoeddus a 
rhwydweithiau teithio actif. Lleoli datblygu 
mewn lleoliadau cynaliadwy gyda mynediad 
at wasanaethau. 

Positif: trigolion. 

Lleihau nifer defnyddwyr 
ffyrdd, traffig a 
thagfeydd. 

Mwy o ddarpariaeth trafnidiaeth cyhoeddus a 
rhwydweithiau teithio actif. Lleoli datblygu 
mewn lleoliadau cynaliadwy. 

Positif: trigolion, iechyd pobl, 
amgylchedd amrywiol a 
thirlun.  

Gwella iechyd a llesiant  

Mwy o rwydweithiau teithio actif, seilwaith 
gwyrdd a glas o ansawdd uchel a mannau 
agored. Sicrhau cydnerthedd yn wyneb newid 
yn yr hinsawdd a darparu cyfleoedd ar gyfer 
cynhwysiant cymdeithasol mewn cymunedau. 
Gwella ansawdd aer. Gwarchod yr 
amgylchedd naturiol a’r tirlun. 

Positif: trigolion, iechyd pobl. 
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Atodiad C: Hierarchaeth Aneddiadau 

Categori Diffiniad Aneddiadau 

Prif 
ganolfannau 

Aneddiadau â rôl strategol o ran darparu 
amrywiaeth o wasanaethau a chyfleusterau. 

• Dinbych 
• Llangollen 
• Prestatyn 
• Y Rhyl 
• Rhuthun 
• Llanelwy 

Canolfannau 
Lleol 

Aneddiadau sydd yn darparu ystod fwy 
cyfyngedig o wasanaethau meddygol, 
addysgol, ariannol a manwerthu na’r prif 
ganolfannau. Aneddiadau â rôl o ran darparu 
gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer 
aneddiadau cyfagos a chefn gwlad agored. 

• Bodelwyddan 
• Corwen 
• Dyserth 
• Meliden 
• Rhuddlan 

Pentrefi 
Aneddiadau llai gyda gwasanaethau 
cyfyngedig sydd yn darparu gwasanaethau a 
chyfleusterau i gynnal anghenion lleol. 

• Bodfari 
• Carrog 
• Cynwyd 
• Eryrys 
• Gellifor 
• Llandegla 
• Llandrillo 
• Pwllglas 
• Trefnant 

• Bryneglwys 
• Clawddnewydd 
• Gwyddelwern 
• Glyndyfrdwy 
• Graianrhyd 
• Henllan 
• Llandyrnog 
• Llanferres 
• Tremeirchion 

• Llanarmon yn Iâl 
• Llanbedr Dyffryn Clwyd 
• Llanfair Dyffryn Clwyd 
• Pentre Llanrhaeadr 

Pentrefi heb 
wasanaethau 

 
Aneddiadau bach gyda dim ond ychydig neu 
ddim gwasanaethau a chyfleusterau. 

• Aberwheeler 
• Betws Gwerfil Goch 
• Clocaenog 
• Pant Pastynog 
• Y Green 
• Cwm 
• Maeshafn 
• Rhewl 

• Cyffylliog 
• Graigfechan 
• Nantglyn 
• Rhuallt 

Cefn gwlad 
agored 
 

Pob anheddiad arall dosbarthedig.     

 

 

 

 


	Crynodeb Annhechnegol
	Canfyddiadau Allweddol
	Sut mae rhoi Sylwadau ar yr Adroddiad

	Cynnwys
	Rhestr o Ffigyrau
	Rhestr o Dablau

	I. Cyflwyniad
	II. Proses AG / SEA a’r CDLI Newydd
	Tabl 1: Camau proses AG a’u perthynas â’r CDLI Newydd (CDLIN) Addaswyd o’r Llawlyfr CDLI (2il Argraffiad)
	Cam A:  Gosod Y Cyd-Destun a’r Amcanion, Sefydlu’r Waelodlin a Phenderfynu ar Gwmpas
	Cam B: Datblygu a mireinio opsiynau ac asesu effeithiau

	III.  Gwaelodlin, Materion Cynaliadwyedd ac Amcanion AG Adolygedig
	III.I    Gwaelodlin Cymdeithasol
	Poblogaeth
	Amddifadedd a throseddu
	Tai
	Mynediad at Wasanaethau
	Yr Iaith Gymraeg
	Cynaliadwyedd Cymdeithasol ac Amcanion AG Adolygedig

	III.II       Gwaelodlin Economaidd
	Cyflogaeth / Diweithdra
	Tir Cyflogaeth / Busnes
	Manwerthu canol trefi
	Twristiaeth
	Trafnidiaeth
	Cynaliadwyedd Economaidd ac Amcanion AG Adolygedig

	III.III   Gwaelodlin Amgylcheddol
	Tirlun, Amaethyddiaeth a Phridd
	Treftadaeth a’r Amgylchedd Adeiledig
	Adnoddau y mae diwedd arnynt
	Newid yn yr hinsawdd a llifogydd
	Ynni Adnewyddadwy a Gwastraff
	Materion Cynaliadwyedd Economaidd ac Amcanion AG Adolygedig

	III. IV   Amcanion AG
	Tabl 18: Dangosyddion SEA.
	Tabl 19: Dangosyddion SEA wedi eu hymgorffori i Amcanion AG.

	IV.  Methodoleg Gwerthusiad Cynaliadwyedd
	IV.I  Fframwaith Gwerthusiad Cynaliadwyedd a Fframwaith Monitro
	Tabl 20: Fframwaith AG.
	Tabl 21: Fframwaith Monitro Drafft AG
	IV.II   Meini prawf ar gyfer asesu effeithiau
	Rhagamcan o effeithiau
	Gwerthuso effeithiau
	Lliniaru effeithiau
	Matrics Asesu AG

	Tabl 22: Matrics Asesu AG
	IV.III   Monitro

	V.  Asesu Gweledigaeth yr CDLI Newydd
	Tabl 23: Gweledigaeth Cynllun Datblygu Lleol Newydd o’i gymharu ag Amcanion AG

	VI. Asesu Amcanion yr CDLI Newydd
	Tabl 24: Amcanion Cynllun Datblygu Lleol Newydd o’i gymharu ag Amcanion AG.
	Tabl 25: Matrics Asesu AG o Amcanion Cynllun Datblygu Lleol Newydd

	VII.  Asesu Opsiynau Twf CDLI Newydd
	Tabl 26: Tabl Gwybodaeth Opsiynau Twf yn ymgorffori Adroddiad Opsiynau Lefel Twf 2019
	Tabl 27: Opsiynau Twf CDLI Newydd o’u gymharu ag Amcanion AG.
	Tabl 28: Matrics Asesu AG Opsiynau Twf CDLI Newydd

	VIII. Asesu Opsiynau Gofodol yr CDLI Newydd
	Tabl 29: Matrics Asesu a sylwadau ar AG Opsiynau Gofodol CDLI Newydd

	IX.  Asesu Polisïau Allweddol yr CDLI Newydd
	Tabl 30 Polisïau Strategol Allweddol CDLI Newydd o’u gymharu ag Amcanion AG.
	Tabl 31: Matrics Asesu AG Polisïau Strategol Allweddol CDLI Newydd.

	X. Senario Dim Cynllun
	Tabl 32: Ystyriaeth i Amcanion AG pan nad oes CDLI

	XI. Asesiad o’r Strategaeth a Ffefrir
	Tabl 33: Matrics Asesu AG a sylwadau ar Strategaeth Drafft a Ffefrir CDLI Newydd.
	Tabl 34: Matrics Asesu AG CDLI Newydd.
	Tabl 35: Lliniaru Effeithiau Arwyddocaol Posibl y Strategaeth Drafft a Ffefrir.

	XII.  Gwerthusiadau Rheoliadau Cynefinoedd
	XIII. Casgliadau a Chamau Nesaf
	Atodiad A: AG / SEA Cam A1: Cynlluniau, Polisïau,   Rhaglenni
	Atodiad B: AG / SEA Cam A4: Effeithiau Cronnol Posibl
	Atodiad C: Hierarchaeth Aneddiadau

