
Ymgysylltu ar y Fframwaith  
Datblygu Cenedlaethol
Cyfranogiad ac ymgysylltu



Ymgysylltu ar y Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 

Beth yw’r FfDC?

•  Cynllun gofodol cenedlaethol 2020 i 2040

•  Gofyniad statudol i baratoi FfDC yn rhan  
o Adran 3 Deddf Cynllunio (Cymru) 2015  

• Statws Cynllun Datblygu 

• Disodli Cynllun Gofodol Cymru 

•  Cefnogi a chyd-drefnu cyflawni polisïau 

• Lly wodraeth

•  Clustnodi a darparu cyfeiriad ar gyfer 
Datblygiadau o Arwyddocâd Cenedlaethol

•  Rhoi cyfeiriad i Gynlluniau Datblygu 
Strategol a Chynlluniau Datblygu Lleol

Deddfwriaeth

FfDC

Cynlluniau Llesiant
Strategaethau cynlluniau a

thystiolaeth lleol/rhanborthol

Llawlyfr Rheoli
Datblygu
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Nodiadau Cyngor Technegol
Cylchlythrau

Llythyrau Gweinidogol 



Sut ydyn ni wedi ymgysylltu?

Gwefan : Canfod dogfennau, gwybodaeth ar y broses a’r amserlen

E-bost  : Cysylltu â thîm yr FfDC a’r modd o rannu cylchlythyr yr FfDC

Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd : Ein rhaglen ffurfiol i sicrhau cyfleoedd i’r cyhoedd gyfrannu; mae’n amlinellu amserlen a ffyrdd o ymgysylltu

Cyfryngau Cymdeithasol : Defnyddio cyfri Trydar Gweinidogol a sianeli rhanddeiliaid i rannu gwybodaeth

Cronfa ddata ymgyngoreion : Agored i bawb ac yn ffordd effeithiol o rannu newyddion

Cyfathrebu uniongyrchol : Sesiynau galw heibio cyhoeddus  a digwyddiadau i randdeiliaid

Cynllun ymgysylltu : Calendr o gyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau sydd wedi’u cynnal i drafod y fframwaith datblygu cenedlaethol.  

Cydweithio

Pum ffordd o weithio:

Integreiddio Hirdymor Cynnwys Atal



AmserlenLlinell Amser Fframwaith Datblygu Cenedlaethol

Chwefror – Ebrill
2016

Cyhoedd ac
ymgynghori ar y 

datganiad cyfrongoiad 
y cyhoedd

Ionawr
2016

Paratoi’r
datganiad

cyfranogiad
y cyhoedd

Mai – Medi
2016

Ystyried ymatebion
i’r ymgynghoriad ar

y datganiad
cyfranogaid y 

cyhoedd a pharatoi
adroddiad

ymgynghori

Hydref 2016 – 
Mawrth 2018

Casglu tystiolaeth,
datblygu’r weledigaeth,
yr amcanion opsiynau

Ymgysylltu

Cais am dystiolaeth a
phrosiectau 

Ebrill – Mehefin 
2018

Cyhoeddi ac 
ymgynghori ar y prif
faterton, opsiynau 
a’r opsiwn ffefrir, 
gyda chefnogaeth

adrddiadau ac
asesiadau

amgylcheddol

Gorffennaf – 
Hydref 2018

Ystyried ymatebion i’r
ymgynghoriad ar y prif
faterion, yr opsiynau
a’r opsiwn a ffefrir a
 pharatoi adroddiad 

ymgynghori

Hydref 2018 – 
Awst 2019

Paratoi drafft o’r 
FfDC

Ymgysylltu

Awst – 
Tachwedd 2019

Ymgynhori ar 
ddrafft y FfDC

Tachwedd 2019 –
Mawrth 2020

Ystyried ymatebion 
i ddrafft y FfDC

paratoi adroddiad
ymgynghori a 
newidiadau
arfathedigi

ddrafft y FfDC

Ebril – Mehefin 2020

Ystyriaeth y
cynulliad o drafft y 
FfDC a’r newidiadau

arfathedig

Medi
2020

Cyhoeddi’r 
FfDC

Cam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1110



Ymgynghoriadau Ffurfiol

1 Chwefror –  
24 Ebrill 2016

28 Ebrill –  
21 Gorffennaf 2017

7 Awst –  
15 Tachwedd 2019

7 Rhagfur –  
7 Mawrth 2017

30 Ebrill –  
23 Gorffennaf 2018

Datganiad Cyfranogiad 
y cyhoedd drafft  

33 Ymateb.

Adroddiad Cwmpasu 
Gwerthusiad 

Cynaliadwyedd Integredig 
- Ymgynghoriad.  

33 Ymateb.

FfDC Drafft.  
1100 Ymateb.

Cais am Dystiolaeth  
a Prosiectau. 
78 Ymateb, 

227 o brosiectau.

Prif Faterion, Opsiynau 
a’r Opsiwn a Ffefrir   

84 Ymateb.



Llywodraeth Asesiadau Effaith Integredig

Cydrannu Datblygu Cynaliadwy

Nodau Llesiant

Statudol

Y Gymraeg
Cydraddoldeb

AM
GYLCHEDDOL

DIWYLLIANOL

Hawliau Plant
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Asesiadau Effaith
Gweithiodd tîm yr FfDC gyda chydweithwyr Llywodraeth  
Cymru a rhanddeiliaid i ddiffinio’r Asesiad. 

Naw o asesiadau statudol ac anstatudol wedi cyfuno  
yn un Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig.

Cynhaliwyd gweithdy i randddeiliaid a chyfres o gyfarfodydd  
gydag ymgynghorerion statudol a rhanddeiliaid i lywio’r  
gwaith asesu.

Llywodraeth Asesiadau Effaith Integredig

Cydrannu Datblygu Cynaliadwy

Nodau Llesiant

Statudol

Y Gymraeg
Cydraddoldeb
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Ymgysylltu o ran niferoedd

75
Digwyddiadau allanol mae tîm yr 

FfDC wedi eu mynychu yn codi 
ymwybyddiaeth a chasglu barn.

195
Nifer o bobl ddaeth i’r cylch cyntaf  

o ddigwyddiadau ymgysylltu ym  
mis Ionawr – Chwefror 2017.

148
Ni fer y bobl fu yn y digwyddiadau 

galw i mewn yn ystod yr 
ymgynghoriad ar y FfDC Drafft.

24
Gweithdai i randdeiliaid wedi eu trefnu gan  
dîm yr FfDC ledled Cymru. Rydym yn cadw 
record o bob digwyddiad ac yn ei gyhoeddi.

1,552
Rhanddeiliaid ar gronfa ddata yr FfDC,  

gan gynnwys 83 sy’n cynrychioli’r  
grwpiau Nodweddion Gwarchodedig.

3,750+
Nifer sydd wedi gweld Animeiddiad 
yr FfDC ar YouTube – Egluro’r FfDC 

a Chynllun Drafft.

16,000+
Nifer y cliciau ar we-dudalennau  

FfDC rhwng Awst a Rhagfyr 2019.

8
Cylchlythyrau FfDC. Mae Un Llais  

Cymru yn anfon y cylchlythyr ymlaen 
at 735 o gynghorau Tref a Chymuned.

72 Wedi Hoffi a 75
wedi Ail-drydar y trydariad am lansio’r 

ymgynghoriad ar y FfDC drafft.



Digwyddiadau Ymgysylltu  
Ionawr – Chwefror 2017
Gofynnwyd I randdeiliaid ddangos eu blaenoriaethau datblygu ar gyfer Cymru hyd at 2040. Dyma sampl o’r canlyniadau…



Digwyddiadau Hydref 2017 - Adborth

Yn bositif ar y cyfan, ond nid da lle  
gellir gwell…

12 sesiwn mewn 4 lleoliad:

•  Efalli y byddai’n ddefnyddiol i rannu’r gweithdy  
yn thema/pynciau?

•  Byddai’n ddefnyddiol efallai i gael mwy o  
gyflwyniad ar sut y gallai fod yn gysylltiedig â 
materion a chynlluniau eraill – h.y. Datganiadau 
Ardal, Rhaglen Datganoli Cyfrifoldebau i’r 
Rhanbarthau, Brexit ac ati.  

•  Wedi mynd i’r afael â phob pwynt, gyda cyfle da  
am drafodaeth ac adborth . 

•  Darparwyd strwythur gydag ymarfer taflu syniadau 
da.  Wedi mwynhau y drafodaeth agored a 
pharodrwydd y tîm i wrando. 

•  Byddai’n ddefnyddiol pe byddai disgwyliadau  
y cynadleddwyr yn fwy clir cyn y digwyddiad.

• Caerdydd, Caerfyrddin, Cyffordd Llandudno, Llandrindod.

• Grwpiau bach – 10-15 o bobl, grwpiau o randdeiliaid cymysg.

• Trafodaethau manwl ar amcanion a chyfres o opsiynau strategol.

• Cydnabod cryfderau a gwendidau y pedwar opsiwn.

• Cam hollbwysig wrth ddatblygu yr opsiwn a ffefrir.



Codi ymwybyddiaeth

•  Erthyglau yn Cynllunio – Cylchgrawn chwarterol  
RTPI Cymru 

•  Erthyglau rheolaidd yn The Planner – cylchgrawn  
DU-gyfan i gynllunwyr

•  Bron 90,000 o ddilynwyr gan gyfrif Twitter 
Llywodraerth Cymru

• Rhwydwaith Nodweddion Gwarchodedig 

•  Cyfarfod cyffredinol y Byrddau Gwasanaeth 
Cyhoeddus

• Digwyddiadau Cynllunwyr Ifanc Cymru

• Gweithdai i beirianwyr a syrfewyr siartredig

• Gweminarau

Manteisio ar rwydweithiau sy’n bodoli eisoes:



Sesiynau galw i mewn i’r cyhoedd  
– Gwanwyn 2018

Rwy’n poeni bod gormod 
o unedau dofednod 
yng nghefn gwlad.

Mae’r Opsiwn a Fferfrir
yn llai gofodol na’r 
oeddwn yn disgwyl.

Dwi’n meddwl dylai Llywodraeth 
Cymru osod targed uchelgeisiol
 ar gyfer tai – fforddiadway a 

marchnad – ar gyfer Cymru gyfan.

Mae’n bwysig bod ein tirwedd,
ffermydd cyflenwad dwr ac ynni 

yn cael eu cydnabod fel adnoddau 
cenedlaethol hollbwysig.

A fydd yr FfDC yn cenfogi
trefi newydd? Fydd e’n eu 

dangos nhw ar fap?

Sut cafodd y digwyddiadau eu hysbysebu

Facebook Trydar

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
Fe gynhalion ni 7 o sesiynau galw heibio, i drafod yr FfDC a’r ymgynghoriad ar yr Opsiwn a Ffefrir. Dyma rai o’r pethau allweddol dywedoch chi...

Cylchlythyron Gwasg Lleol Posteri

Caerdydd

Merthyr Tudful

Abertawe

Caerdfyrddin

Y Drenewydd

Wrecsam

Bangor

Hoffwn weld y system gynllunio 
a’r FfDC yncefnogi datblygu tai 
newydd mewn llefydd gwledig.

Hoffwn weld yr FfDC yndweud nad 
yw polisi ynni bob tro yn gwmwys 
a amcanon eraill, fel twristiaeth 

a thirwedd.

Dwi’n pryderi bod yr FfDC yn canolbwyntio 
gormod ar lefydd trefol, a’r de ddwyrain yn
 enwnedig. Oni ddylai cyfleon a datblygiad 

gael eu dosbarthu ledled Cymru?

Rwy’n poeni fod potensial 
i’r FfDC osod polisiau 

‘top–down’ ar ynni a thai

Fydd gan yr FfDC declynnau 
ariannol i sicrhau hyfywedd

 safleoedd allweddol?



FfDC Drafft – Haf 2019 

Ymgynghoriad ffurfiol gan ddefnyddio 
dogfennau ar fformat amrywiol gan 
gynnwys fersiynau Hawdd eu deall a 
Fersiynau pobl ifanc 

11 o sesiynau galw i mewn mewn 
llyfrgelloedd ledled Cymru

21 o gyfarfodydd a digwyddidau gyda 
rhanddeiliaid

Animeiddiad

Pecynnau Adnoddau Addysgol wedi 
eu lansio mewn ysgolion

Trafodaethau panel yn yr Eisteddfod 
Genedlaethol a digwyddiadau RTPI.



Cyhoeddusrwydd gan randdeiliaid



Gweithio gyda phlant a phobl ifanc

•  Plant yng Nghymru, Bwrdd Gogledd Cymru – gweithdai yn edrych  
ar y cynllun a dulliau o ymgysylltu, wedi’u bwydo i becynnau  
addysgol a chyfarfod y Gweinidog i lansio’r rhain mewn ysgolion.  

• Parhau i ymgysylltu wrth i’r FfDC ddatblygu

• Cynhaliwyd trafodaeth banel yn yr Eisteddfod Genedlaethol

•  Cynhyrchwyd dogfennau ar wahanol fformat, animeiddiad,  
fersiwn sain, a hawdd i’w deall 



Sylw yn y Cyfryngau

Dyfyniad am ymgysylltu mewn erthygl:
“The whole process of creating a National Development  
Framework has been inclusive. Special “easy-read” and “young 
persons” versions of the framework materials have been produced 
and at least a dozen face-to-face consultation events are being 
held across the country.

It seeks not only to engage stakeholders from the planning and 
development industry, but also to educate and empower the 
general public – after all, among us are the future generations 
whose wellbeing the framework is designed to protect.”
 
– Western Mail 1 Hydref 2019

“The government must be commended 
on the different formats produced to 
engage widely on the consultation.” 

– The Planner, Roisin Willmott.  
19 December 2019 

Erthyglau Newyddion y BBC Erthyglau Papur Newydd Erthyglau Mewn Cylchgronnau y Sector



Sylw yn y Cyfryngau




