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1 Cyflwyniad
1.1 Cefndir

1.1.1 Comisiynwyd Peter Brett Associates LLP (PBA) gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC) i
baratoi’r Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd ar gyfer Adolygiad o CDLl Conwy
(“yr Adolygiad CDLl”). Amlinella’r adroddiad y dull arfaethedig o droi at Arfarniad o
Gynaliadwyedd (AG) yr CDLl, sy’n ymgorffori’r Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS).

1.1.2 Yr adroddiad hwn yw cam cyntaf proses AG i ddynodi, asesu a mynd i’r afael ag unrhyw
effeithiau sylweddol tebygol ar yr amgylchedd o Adolygiad CDLl Conwy, a fydd yn arwain at
baratoi CDLl newydd gan CBSC.

1.2 Pwrpas

1.2.1 Gofynna’r adroddiad hwn am safbwyntiau Cyrff Ymgynghori AAS1 ar y fethodoleg arfaethedig
a’r fframwaith asesu ar gyfer AG gyfreithiol ufudd o Adolygiad CDLl Conwy. Yn ogystal, mae’r
adroddiad yn ceisio safbwyntiau Awdurdodau Ymgynghori AAS ar benderfyniad sgrinio AAS
drafft i fodloni gofynion gweithdrefnol ac i gadarnhau bod angen ymgorffori AAS yn yr AG.

1.3 Trosolwg o Adolygiad o CDLl Conwy

1.3.1 CBSC yw’r awdurdod unedol sy’n gyfrifol am lywodraeth leol ar draws arwynebedd o 1130km2

yng Ngogledd Cymru, fel a ddengys yn Ffigur 1.1.

1 Diffinnir Awdurdodau Ymgynghori AAS gan Reoliadau AAS fel Cadw a Chyfoeth Naturiol Cymru. Bydd
Llywodraeth Cynulliad Cymru hefyd yn cael ei thrin fel Corff Ymgynghori AAS at ddibenion yr AG hwn.
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Ffigur 1.1: Ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

1.3.2 Yn unol â Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 (‘Deddf 2004’), mabwysiadodd CBSC yr
CDLl cyntaf ym mis Hydref 2013. Mae’r CDLl hwn yn cynnwys y rhan o ardal weinyddol CBSC
y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri (cyfeirir at Ffigur 1.2 isod), sy’n destun rheoli cynllunio ar
wahân gan Awdurdod Cynllunio Cenedlaethol Eryri a chaiff ei gynnwys yn CDLl Eryri.
Mabwysiadwyd CDLl cyntaf Eryri ym mis Gorffennaf 2011 ac ar adeg ysgrifennu (Gorffennaf
2018) roedd archwiliad annibynnol o Ddiwygiadau Ffurf Fer arfaethedig i’r CDLl yn mynd
rhagddo.
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Ffigur 1.2: Y berthynas rhwng Ardal Weinyddol CBSC a Pharc Cenedlaethol Eryri

1.3.3 Mae CBSC wedi ymgymryd â gwaith monitro cyson ers 2013 ac wedi paratoi Adroddiad
Adolygu CDLl (Ebrill 2018) sy’n casglu y dylai’r CDLl fod yn destun ‘Adolygiad Llawn’ yn unol
â darpariaethau statudol perthnasol (gweler isod). Mae angen yr adolygiad hwn (‘Adolygiad
CDLl o hyn ymlaen’) i alluogi CBSC i baratoi a mabwysiadu CDLl newydd cyn i’r CDLl
presennol ddirwyn i ben yn 2022 ac i sicrhau bod y Cynllun Datblygu statudol ar gyfer ardal
CBSC yn cael ei chadw’n gyfoes. Yn benodol, mae angen CDLl newydd i ystyried ystod o
Ddeddfau, fframweithiau polisi, mentrau, tystiolaeth a materion gofodol newydd ar lefelau
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ers i’r CDLl sydd ohono gael ei fabwysiadu.

1.3.4 Ym mis Chwefror 2018, ymgynghorodd CBSC ar Gytundeb Cyflawni drafft i fod yn sail i’r
Adolygiad CDLl ac yn dilyn hynny cytunwyd ar y Cytundeb Cyflawni CDLl Newydd terfynol
Conwy gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Mai 2018. Mae’r Cytundeb Cyflawni’n
gosod y broses, yr amserlenni a’r trefniadau ymgynghori i ymgymryd ag ‘Adolygiad Llawn’ o’r
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CDLl presennol ac wrth wneud hynny, paratoi a mabwysiadu CDLl newydd erbyn mis Medi
2021.

1.4 Gofynion Statudol

Paratoi ac Adolygu CDLl

1.4.1 Ar ddiwedd 2017, ymgynghorodd CBSC ar Adroddiad Adolygu CDLl Conwy drafft, a
argymhellodd y dylid cynnal ‘Adolygiad Llawn’ o CDLl presennol Conwy (mabwysiadwyd ym
mis Hydref 2013) yn unol â’r Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)
(Cymru) 2005 fel y diwygiwyd (‘Rheoliadau CDLl 2005’). Felly, mae gofynion statudol yn
ymwneud â pharatoi CDLlau bellach yn berthnasol i’r Adolygiad CDLl, gan gynnwys mewn
perthynas ag AG ac AAS.

1.4.2 Yn unol â Rheoliadau CDLl 2005, mae’r dull arfaethedig, yr amserlenni a’r trefniadau
ymgynghori ar gyfer yr Adolygiad CDLl wedi’u gosod yng Nghytundeb Cyflawni Adolygiad
CDLl Conwy terfynol, a gytunwyd gyda Llywodraeth Cynulliad Cymru ym mis Mai 2018.

Arfarniad o Gynaliadwyedd

1.4.3 Dan Adran 62(6) Deddf 2004, mae angen i CDLlau sy’n dod i’r amlwg fod yn destun Arfarniad
o Gynaliadwyedd, sy’n statudol ofynnol i arwain dewis a datblygiad y polisïau a’r cynigion i’w
cynnwys mewn CDLlau o ran eu heffeithiau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd
potensial. Bydd angen i’r AG sy’n ofynnol ar hyn o bryd ar gyfer yr Adolygiad CDLl adeiladu ar
yr AG, gan ymgorffori AAS, a baratowyd ar gyfer CDLl cyntaf Conwy (a fabwysiadwyd ym mis
Hydref 2013). Gan fod y weithdrefn ‘Adolygiad Llawn’ yn cael ei defnyddio, bydd yr Adolygiad
CDLl yn adlewyrchu’r broses paratoi CDLl wreiddiol yn effeithiol a bydd yn arwain at baratoi a
mabwysiadu CDLl newydd (yn hytrach na’r CDLl presennol sydd ond yn destun newidiadau
unigol).

Asesiad Amgylcheddol Strategol

1.4.4 Mae’r Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 fel a
ddiwygiwyd (‘Rheoliadau AAS’) yn gofyn i Awdurdodau Cyfrifol, gan gynnwys awdurdodau
lleol fel CBSC, i asesu effeithiau amgylcheddol sylweddol tebygol gweithredu’r cynlluniau a’r
rhaglenni perthnasol, fel y diffinnir yn y rheoliadau. Mae Rheoliadau AAS hefyd yn gofyn i
Awdurdodau Cyfrifol astudio’r effeithiau sylweddol tebygol o ddewisiadau rhesymol i’r cynllun
neu’r rhaglen a ystyrir. Lle bo’n ofynnol, bydd yr asesiad yn cael ei baratoi yn dilyn proses
adrodd mewn camau a adwaenir fel yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS).

Camau AG ac AAS

1.4.5 Mae AG ac AAS yn rhannu ffocws cyffredin ar asesu perfformiad amgylcheddol a
chynaliadwyedd ehangach ac felly gellir ymgymryd â nhw ac adrodd arnynt gyda’i gilydd. Yn
ôl cyfarwyddyd Rheoliadau AAS, mae AG ac AAS yn cynnwys y camau canlynol:

¡ Sgrinio: Lle mae gan Reoliad 5(3) yr effaith y bydd angen AAS bob amser mewn
perthynas â pharatoi CDLl, mae Rheoliadau 5(6) a 9(1) yn gofyn am “fân ddiwygiadau” i
gynllun neu raglen bresennol i gael eu sgrinio gyntaf i benderfynu ydy’r diwygiadau’n
debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd ac felly a oes angen ymgymryd ag
AAS llawn. Mae 2il Rifyn Llawlyfr CDLl Cymru (2015) yn egluro bod angen sgrinio AAS ar
gyfer pob Adolygiad CDLl oherwydd, mewn termau cyfreithiol, mae’r CDLl presennol yn
cael ei adolygu a gallai hyn arwain at “fân ddiwygiadau”, ond nid yw Rheoliadau AAS yn
diffinio cwmpas y term hwnnw. Mae’r Adroddiad Cwmpasu AG hwn yn gosod
Penderfyniad Sgrinio AAS drafft i’w ystyried gan Gyrff Ymgynghori AAS (Adran 3);
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¡ Cwmpasu: Rhaid i Awdurdodau Cyfrifol ddarparu digon o wybodaeth i Gyrff Ymgynghori
AAS i’w galluogi i ystyried y cwmpas arfaethedig, lefel y manylder a’r cyfnod ymgynghori
ar gyfer ‘Adroddiad Amgylcheddol’ (AA) i gyd-fynd â’r cynllun neu’r rhaglen sy’n dod i’r
amlwg. Lle ymgorfforir AAS mewn AG ehangach, mae’r term AA yn gydgyfnewidiol gydag
Adroddiad AG gan fod yr un olaf yn cynnwys o reidrwydd yr holl wybodaeth a fyddai’n
ofynnol mewn AA ar ei ben ei hun. Mae ein Hadroddiad Cwmpasu AG yn ymateb i’r
gofyniad statudol hwn, gyda’r Fframwaith AG arfaethedig, methodoleg AG a
threfniadau ymgynghori AG a fanylir yn Rhannau 5 a 6;

¡ Paratoi ac Ymgynghori: Fel y nodwyd uchod, mae Adran 62(6) Deddf 2004 yn gofyn i
Awdurdodau Cyfrifol sy’n paratoi CDLlau yng Nghymru “gynnal arfarniad o
gynaliadwyedd o’r cynigion” ynddynt a “paratoi adroddiad o ganfyddiadau’r arfarniad”. O
gofio y bydd yr Adolygiad CDLl yn broses ailadroddol ac mewn termau cyfreithiol, mae’n
adolygiad o’r CDLl presennol, bydd angen Adroddiad AG i gydfynd â phob elfen
sylweddol o’r CDLl newydd wrth iddo ddod i’r amlwg. Yn benodol paratoi CDLl cyn iddo
gael ei archwilio gan y cyhoedd ac yn dilyn hynny Dogfennau CDLl i’w Harchwilio gan y
cyhoedd. Rhaid ymgynghori ar bob Adroddiad AG ar yr un pryd â’r CDLl newydd sy’n dod
i’r amlwg, gyda’r Adroddiad AG ar gyfer y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd
yna’n cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi archwiliad annibynnol o’r
CDLl newydd. Yn yr un modd, mae Rheoliad 12 Rheoliadau AAS yn gofyn i Awdurdodau
Cyfrifol baratoi ac ymgynghori ar AA i “ddynodi, disgrifio, a gwerthuso’r effeithiau
sylweddol tebygol ar yr amgylchedd o weithredu” pob ailadroddiad o gynllun perthnasol a
chymhwysol, yn ogystal ag effeithiau ei ddewisiadau rhesymol. Fel uchod, cwmpas, lefel
y manylder a chyfnod ymgynghori’r AG, sy’n ymgorffori’n llawn pob gofyniad AAS, ddylai
gael eu diffinio’n gyntaf trwy sgrinio a chwmpasu; a,

¡ Pharatoi Datganiad Ôl-Fabwysiadu: Erbyn diwedd proses yr Adolygiad CDLl, bydd
CDLl newydd wedi’i fabwysiadu ar gyfer hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc
Cenedlaethol Eryri. Fel y manylir yn Atodiad A.4, mae hyn yn ofynnol erbyn diwedd 2022
er mwyn osgoi gwactod polisi cynllunio. Ar ôl i CDLl newydd gael ei fabwysiadu, rhaid i
CBSC baratoi datganiad sy’n gosod, ymhlith materion eraill, sut mae ystyriaethau
amgylcheddol AAS wedi’u hystyried yn yr CDLl a fabwysiadwyd, a sut mae effeithiau
sylweddol tebygol yr CDLl ar yr amgylchedd (fel y rhagwelwyd trwy’r AG/AAS) yn cael eu
monitro. Er nad oes gofyniad statudol i baratoi AG (yn groes i AAS) Datganiad Ôl-
fabwysiadu, yn ymarferol, mae ymgorffori AAS mewn AG yn golygu  bod angen sicrhau
yr eir i’r afael â holl ganfyddiadau’r AAS ac ymatebion ymgynghori o gamau blaenorol y
broses.

1.4.6 Mae Rheoliadau AAS hefyd yn cyflwyno cyswllt rhwng AAS ac angen, mewn rhai achosion,
am Arfarniadau Rheoliadau Cynefinoedd ar wahân i gynlluniau a phrosiectau lle mae
potensial am effeithiau sylweddol ar Safleoedd Ewropeaidd (Ardaloedd Gwarchodaeth
Arbennig ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig). Bydd Arfarniadau Rheoliadau Cynefinoedd yn
cael eu cynnal gan CBSC neu ar ei ran ar y cyd â’r AG o Adolygiad yr CDLl.

1.4.7 Mae gweddill yr adroddiad hwn wedi’i saernïo fel a ganlyn:

¡ Mae Adran 2 - Cyd-destun Adolygiad a Chynnwys Arfaethedig CDLl yn disgrifio’r
cyd-destun y bydd Adolygiad CDLl yn cael ei gynnal drwyddo ac yn amlinellu ffurf
arfaethedig yr CDLl newydd a fydd yn deillio o hynny, y mae angen i’r cyfan gael eu
hasesu trwy’r AG hwn;

¡ Mae Adran 3 – Angen am AAS yn darparu penderfyniad drafft i esbonio pam y mae
CBSC yn ystyried bod angen ymgymryd ag AAS fel rhan o’r AG ar gyfer yr Adolygiad o
CDLl. Mae’r adran hefyd yn darparu gwybodaeth berthnasol i alluogi’r Awdurdodi
Ymgynghori AAS i gynghori ynghylch ydy’r CDLl newydd yn debygol o greu effeithiau
sylweddol ar hyn o bryd;

¡ Mae Adran 4 – Gwybodaeth Amgylcheddol a Materion Cynaliadwyedd Allweddol yn
crynhoi’r nodweddion gwaelodlin perthnasol, yn ystyried esblygiad y gwaelodlin yn
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absenoldeb Adolygiad CDLl ac yn nodi’r berthynas rhwng CDLl Conwy a chynlluniau a
rhaglenni perthnasol eraill. Darperir manylion perthnasol pellach yn Atodiadau A a B;

¡ Mae Adran 5 – Fframwaith AG arfaethedig yn disgrifio’r fframwaith asesu a fydd yn
cael ei ddefnyddio i ddynodi ac asesu effeithiau tebygol yr Adolygiad CDLl, yn enwedig
paratoi CDLl newydd, wrth iddo esblygu. Mae’r rhan hon yn dynodi cydrannau tebygol yr
CDLl newydd ac mae’n gosod Fframwaith AG arfaethedig i asesu’r rhain wrth iddynt ddod
i’r amlwg, gan gynnwys Amcanion AG arfaethedig ac arwain cwestiynau;

¡ Mae Adran 6 - Methodoleg AG a Threfniadau Ymgynghori Arfaethedig yn adeiladu ar
Adran 5 trwy fanylu ar y dull arfaethedig o asesu cynaliadwyedd tebygol ac effeithiau
amgylcheddol pob cydran sylweddol sy’n dod i’r amlwg o CDLl newydd. Bydd yr adran yn
amlinellu hefyd y trefniadau ymgynghori arfaethedig ar gyfer yr adroddiadau AG a fydd yn
cael eu cyhoeddi gyda’i gilydd gyda phob cynnig sylweddol ar gyfer yr CDLL newydd sy’n
dod i’r amlwg, sef  yr CDLl cyn y cyfnod i’w archwilio gan y cyhoedd a’r Dogfennau CDLL
i’w Harchwilio gan y Cyhoedd; ac,

¡ Mae Adran 7 – Y Camau Nesaf yn amlinellu’r camau nesaf i’w dilyn yn y broses AG ac
yn cadarnhau sut dylid cyflwyno sylwadau mewn perthynas â’r Adroddiad Cwmpasu AG
hwn.

1.4.8 Cefnogir yr Adroddiad Cwmpasu gan ddau atodiad:

¡ Mae Atodiad A – Dadansoddiad Gwaelodlin yn cefnogi Adran 4 trwy ddarparu
adolygiad o nodweddion gwaelodlin amgylcheddol a chymdeithasol-economaidd
perthnasol. Disgrifia Atodiad A agweddau ar yr amgylchedd oedd yn debygol o gael eu
heffeithio’n sylweddol gan yr Adolygiad CDLl ac yn dynodi’r materion amgylcheddol,
problemau ac amcanion diogelwch amgylcheddol perthnasol y dylid eu hystyried yn yr
Adolygiad CDLl a’r broses AG hon; ac,

¡ Mae Atodiad B – Adolygiad o Gynlluniau, Rhaglenni a Strategaethau yn cefnogi
Adran 4 trwy ddarparu adolygiad o’r holl gynlluniau a rhaglenni eraill sy’n berthnasol i’r
Adolygiad o CDLl. Mae Atodiad B yn dynodi’r berthynas rhwng y dogfennau eraill hyn,
CDLl Conwy sydd ohono a’r Adolygiad CDLl i ddynodi materion polisi allweddol y dylid eu
hystyried yn yr Adolygiad o CDLl ei hun a’r broses AG hon.
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2 Cyd-destun Adolygiad o CDLl Conwy
2.1 Cyflwyniad

2.1.1 Mae’r adran hon yn darparu amlinelliad cryno o’r Adolygiad o CDLl, gan gynnwys ei ffeithiau
allweddol, ffurf arfaethedig a chynnwys disgwyliedig yr CDLl newydd. Bydd T yn galluogi’r
Cyrff Ymgynghori AAS i ddeall cwmpas a phwrpas yr CDLl newydd sy’n destun AG.

2.2 Ffeithiau Allweddol Adolygiad o CDLl Conwy

2.2.1 Mae’r ffeithiau allweddol yn ymwneud ag Adolygiad CDLl Conwy yn Nhabl 2.1 isod.

Tabl 2.1: Ffeithiau Allweddol Adolygiad o CDLl Conwy

Meini Prawf Manylion

Awdurdod Cyfrifol Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (CBSC)

Aseswr AAS ar
ran yr
Awdurdodau
Cyfrifol

Peter Brett Associates LLP (PBA)

Teitl y Cynllun Adolygiad o CDLl Conwy (yn arwain at CDLl newydd)

Dyddiad
Mabwysiadu
Disgwyliedig

Medi 2021

Beth Gymhellodd
y Cynllun?

Mae’r ddeddfwriaeth gynllunio’n gofyn i bob awdurdod lleol adolygu a
pharatoi cynlluniau datblygu lleol (CDLlau) ar gyfer eu hardaloedd.

Pwnc y Cynllun:

Bydd Adolygiad CDLl Conwy yn arwain at baratoi a mabwysiadu CDLl
newydd ar gyfer hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol
Eryri. Bydd hwn yn gosod polisïau cynllunio manwl newydd a chynigion
ar gyfer datblygu i’r dyfodol a defnyddio’r tir i gyd.

Bydd yr CDLl newydd yn gosod fframwaith cynllunio strategol tymor hir,
gan helpu i fynd i’r afael â materion cynaliadwyedd ac adnewyddu
allweddol a gwireddu’r prif gyfleoedd datblygu ar draws hyd a lled ardal
CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri. Bydd yn cwmpasu ystod eang
o bynciau, gan gynnwys tir tai, datblygu economaidd, adnewyddu,
dylunio cynaliadwy, ynni adnewyddadwy, canol trefi, twristiaeth,
darpariaeth isadeiledd, cludiant ac ati.

Cyfnod sy’n cael
ei gwmpasu gan
y Cynllun

Cyfnod 15 mlynedd y cynllun: 2018 – 2033.

Ardal sy’n cael ei
chwmpasu gan y
Cynllun

Hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri.

2.3 Ffurf a Chynnwys Arfaethedig CDLl Newydd Conwy

2.3.1 Mae Deddf 2004 yn amodi’r broses y mae’n rhaid ymgymryd â hi ar gyfer Adolygiad yr CDLl,
yn enwedig  paratoi’r Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol, wedi’i ddilyn gan astudiaeth
annibynnol.
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2.3.2 Mae Deddf 2004 a Rheoliadau 2005 yn rhagnodi’r isafswm cynnwys y mae’n rhaid ei gynnwys
mewn unrhyw CDLl yng Nghymru, sef:

¡ Enw ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol y paratoir yr CDLl ar ei gyfer;

¡ Dyddiad mabwysiadu a dirwyn i ben yr CDLl;

¡ Amcanion yr Awdurdod Cynllunio Lleol mewn perthynas â datblygu a defnyddio’r tir yn eu
hardal;

¡ Polisïau cyffredinol yr Awdurdod Cynllunio Lleol i weithredu’r amcanion hynny;

¡ Map cynigion o ardal yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy’n dangos y cynigion i ddatblygu a
defnyddio tir; a,

¡ Chyfiawnhad rhesymol o’r polisïau sydd wedi’u cynnwys yn yr CDLl.

2.3.3 Yn ogystal, mae CDLlau yn cynnwys gweledigaeth drosfwaol, cyfres o amcanion a strategaeth
ofodol, ond nid oes yr un yn benodol angenrheidiol dan Ddeddf 2004 neu Reoliadau 2005.

2.3.4 Ar hyn o bryd, rhagwelir y bydd yr CDLl newydd ar gyfer ardal CBSC yn cynnwys y cydrannau
sylweddol canlynol:

¡ Gweledigaeth CDLl ac amcanion CDLl arfaethedig;

¡ Strategaeth ofodol (a strategaethau is-ardal potensial) i weithredu gweledigaeth ac
amcanion yr CDLl;

¡ Polisïau strategol i weithredu’r strategaeth ofodol ac amcanion CDLl ac i ymateb i faterion
cynaliadwyedd allweddol (Adran 4.2 ac Atodiad A) a gofynion deddfwriaethol (Adran
4.3 ac Atodiad B). Yn benodol, bydd angen i bolisïau strategol weithredu gofynion
penodol o Ddeddf 2004, Rheoliadau CDLl 2005, Polisi Cynllunio Cymru2, Cynllun Lles
Lleol Conwy a Sir Ddinbych (2018 – 2023) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015;

¡ Datblygu polisïau rheoli i roi’r strategaeth ofodol a’r polisïau strategol ar waith; a,

¡ Dyraniadau safle.

2.3.5 Nid yw’r rhestr uchod o gydrannau CDLl bwriadedig yn gynhwysfawr a gallai newid trwy
Adolygiad CDLl. Bydd angen i bob cydran sylweddol sy’n dod i’r amlwg o CDLl newydd
Conwy fod yn destun AG, ymgorffori AAS, yn unol â’r dull a osodwyd yn yr Adroddiad
Cwmpasu hwn.

2.3.6 Er mwyn cydymffurfio â gofynion statudol a chyfraith achosion, bydd angen i’r CDLl newydd
gynnwys cyfiawnhad rhesymol i gynnwys pob cydran sylweddol a chael eu cefnogi gan gyfres
o ddogfennau sail tystiolaeth. Bydd y rhain yn llywio’r broses AG yn ogystal â bod yn ofynnol
at ddibenion paratoi cynllun.

2 Ar adeg ysgrifennu (Gorffennaf 2018), roedd Polisi Cynllunio Cymru – 9fed Rhifyn (2015) yn parhau mewn grym.
Fodd bynnag, ymgynghorodd Llywodraeth Cynulliad Cymru ar Bolisi Cynllunio Cymru – 10fed Rhifyn rhwng mis
Chwefror a mis Mai 2018 ac ar ôl ei gwblhau, disgwylir i’r rhifyn fod ar waith cyn mabwysiadu CDLl newydd
Conwy. Yn hynny o beth, bydd angen I’r CDLl newydd unioni gyda chynnwys disgwyliedig Polisi Cynllunio Cymru
– 10fed Rhifyn.
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3 AAS a Gofynion Asesiad o Effaith Eraill
3.1 Cyflwyniad

3.1.1 Mae’r adran hon yn darparu gwybodaeth berthnasol i alluogi Awdurdodau Ymgynghori AAS i
roi cyngor i CBSC ynghylch a ystyrir bod effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd yn debygol o
godi ar y cam hwn o’r CDLl newydd a fydd yn deillio o’r Adolygiad CDLl, ac os felly, bydd
angen AAS ffurfiol. Mae Adran 3.3 yn esbonio hefyd yr angen i ymgymryd ag asesiadau
effaith eraill mewn ffordd gydlynol ochr yn ochr â phrosesau AG ac AAS.

3.2 Yr Angen am Sgrinio AAS

3.2.1 Mae CDLl Conwy wedi’i fabwysiadu (Hydref 2013) yn destun AAS llawn fel rhan o’r AG ers
iddo fodloni’r meini prawf AAS gorfodol o fewn Rheoliad 5(2) Rheoliadau AAS o ran bod yn
barod ar gyfer cynllunio gwlad a thref a dibenion defnydd tir a bod yn debygol o osod y
fframwaith ar gyfer caniatâd datblygiadau i’r dyfodol a restrir yn Atodiad I neu II i Gyfarwyddeb
Cyngor 85/337/EEC fel y diwygiwyd. Fodd bynnag, dan reoliadau AAS, mae’r holl “fân
addasiadau” arfaethedig i gynlluniau presennol yn gofyn i’r Awdurdod Cyfrifol benderfynu i
ddechrau, trwy ymgynghori â’r Awdurdodau Ymgynghori ag AAS, a oedd yr AAS yn ofynnol o
ganlyniad i’r diwygiad yn debygol o gael effeithiau sylweddol ar yr amgylchedd. Mae 2il Rifyn
Llawlyfr CDLL Cymru (2015) yn cynghori nad yw’r term “mân ddiwygiad” wedi’i ddiffinio’n
statudol, dylai unrhyw adolygiad o CDLl presennol (ac felly unrhyw ddiwygiadau iddo neu
ddisodliad ohono) fod yn destun sgrinio AAS i benderfynu ar yr angen am AAS llawn neu fel
arall.

3.2.2 Hyd yn oed ar y cam cynnar hwn, oherwydd natur gynhwysfawr fwriadedig yr Adolygiad CDLl,
mae’r CDLl newydd yn debygol o gynnwys cyfres o bolisïau a dyraniadau safle sydd dipyn yn
wahanol i’r rhai yn yr CDLl presennol ac sydd â’r potensial i arwain at effeithiau sylweddol
tebygol ar yr amgylchedd. Serch hynny, mae unrhyw gyngor sydd ar ddod gan Gyrff
Ymgynghori AAS, CBSC felly o’r farn y dylai AAS ffurfiol gael ei gynnal fel rhan o’r AG ar gyfer
yr Adolygiad CDLl.

3.2.1 Mae o bwys, hyd yn oed os penderfynir nad oedd AAS ffurfiol yn angenrheidiol, mai ychydig
iawn o wahaniaeth fyddai hyn yn ei wneud, oherwydd bydd dal angen asesu’r holl effeithiau
tebygol mewn perthynas â’r pynciau amgylcheddol a ragnodwyd o fewn Atodlen 2 Rheoliadau
AAS er mwyn cyflwyno asesiad grymus o gynaliadwyedd yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg,
fel y bo’n ofynnol ar wahân dan Ddeddf 2004. Felly, mae’r cwestiwn o ran a oes angen AAS
ffurfiol fel rhan o’r AG yn ffurfioldeb cyfreithiol yn ei hanfod.

3.3 Penderfyniad Sgrinio AAS Drafft

3.3.1 Ar ôl ystyried y meini prawf Sgrinio a bennwyd yn Atodlen 1 Rheoliadau AAS, mae CBSC o’r
farn fod gan Adolygiad CDLl ar hyn o bryd (a fydd yn arwain at fabwysiadu CDLl newydd) y
potensial i greu effeithiau sylweddol tebygol sydd heb eu dynodi’n flaenorol trwy AAS yr CDLl
presennol nac o gynlluniau a rhaglenni eraill. Mae hyn oherwydd:

¡ Ymestyniad Daearyddol: Gan fod y weithdrefn ‘Adolygiad Llawn’ yn cael ei mabwysiadu
ar gyfer yr Adolygiad CDLl, bydd yn berthnasol i ardal CBSC gyfan y tu allan i Barc
Cenedlaethol Eryri, yn hytrach na dim ond i safleoedd ar wahân neu ardal leol. O
ganlyniad, bydd angen i’r Adolygiad CDLl ystyried cynigion i reoli ardaloedd
amgylcheddol sensitif, gan gynnwys safleoedd a ddynodwyd ar lefelau lleol, cenedlaethol
a rhyngwladol am resymau cadwraeth bioamrywiaeth, pwysigrwydd daearegol neu
arwyddocâd pensaernïol. Felly, mae datblygiad CDLl newydd yn debygol o arwain at
ystod o effeithiau sylweddol tebygol mewn perthynas â’r ardaloedd sensitif hyn;
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¡ Gofynion Statudol: Gan fod adran 38(6) Deddf 2004 yn gofyn i’r holl geisiadau cynllunio
gael eu penderfynu yn unol â’r Cynllun Datblygu perthnasol a fabwysiadwyd oni fod
ystyriaethau materol yn dynodi fel arall, bydd gan yr CDLl newydd sy’n deillio o’r
Adolygiad CDLl radd uchel o ddylanwad wrth osod fframwaith caniatáu ar gyfer yr holl
weithgareddau datblygu o fewn hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol
Eryri. Bydd hyn yn cynnwys unrhyw brosiectau o fath a restrwyd yn Atodiad I neu II i
Gyfarwyddeb Cyngor 85/337/EEC (y Gyfarwyddeb Asesiad o Effaith ar yr Amgylchedd
wreiddiol) fel y diwygiwyd. Yn ogystal, bydd yr CDLl newydd o bwysigrwydd penodol wrth
benderfynu ar dderbynioldeb, gan gynnwys mewn termau amgylcheddol, o’r lleoliad
arfaethedig, natur, maint ac amodau gweithredu pob cynnig datblygu. Fel yr esboniwyd
yn Adroddiad Adolygiad CDLl Conwy (Ebrill 2008), mae’n debygol bod y dull a gymerwyd
mewn CDLl newydd i gynllunio ar gyfer y ffactorau hyn mewn perthynas â rhai mathau o
ddatblygiadau o leiaf a fydd yn gwahaniaethu’n sylweddol i’r dull a osodwyd yn yr CDLl
presennol i adlewyrchu newidiadau mewn amodau gwaelodlin ac mewn fframweithiau
deddfwriaethol a pholisi lefel uwch perthnasol. Gallai unrhyw newidiadau felly mewn polisi
o fewn CDLl newydd effeithio ar ddosbarthiad neu nodweddion allweddol (dyluniad,
nodweddion ffisegol, adeiladu, gweithredol ac ati) o gynigion datblygu a gallai roi achos i
effeithiau sylweddol tebygol newydd neu wahanol i’r rhai y rhagwelwyd iddynt godi’n
flaenorol o’r polisïau CDLl presennol;

¡ Materion Gofodol a Dyraniadau Safle Newydd neu Wahanol: Dylai paratoi CDLl
newydd fynd i’r afael yn uniongyrchol â materion cymdeithasol-economaidd ac
amgylcheddol presennol sy’n effeithio ar Gonwy, fel y dynodwyd yn Atodiad A, trwy
ddatblygu dulliau polisi a dyraniadau polisi newydd. Trwy fynd i’r afael â materion a
phroblemau perthnasol, mae’r Adolygiad CDLl yn debygol o arwain at effeithiau
sylweddol tebygol. Er enghraifft, casglodd 2il Adroddiad Monitro Blynyddol (CBSC, 2016)
mewn perthynas ag CDLl 1af Conwy nad oedd polisïau tai a fabwysiadwyd yn gweithredu
hyd eithaf eu gallu ac, ar hyn o bryd, mae gan Gonwy ddiffyg tir tai. Golyga hyn y bydd
angen i’r Adolygiad CDLl ddynodi cyfres o ddyraniadau tai newydd i sicrhau bod modd
bodloni’r angen a aseswyd yn wrthrychol am dai newydd. Gallai dyraniadau tir ac
ymyriadau ffisegol eraill gael eu dyrannu hefyd o fewn yr CDLl newydd er mwyn sicrhau y
gall ymateb yn briodol i’r holl anghenion poblogaeth a ddynodwyd. Er y gallai rhai
dyraniadau safle ymgeisiol fod wedi bod yn destun AG yn flaenorol mewn perthynas â’r
CDLl Conwy cyntaf, oherwydd yr amser oedd wedi mynd heibio a’r angen i glustnodi tir
tai ychwanegol, mae’n hynod debygol y bydd ystod o safleoedd ymgeisiol newydd yn cael
eu cynnig, y gallai pob un ohonynt greu ystod o effeithiau amgylcheddol nad aseswyd yn
flaenorol;

¡ Hierarchaeth y Cynllun: Fel gyda’r CDLl presennol, dylai’r CDLl newydd geisio cyfeirio
mathau penodol o gynigion datblygu i leoliadau penodol, a gallai hyn ofyn am gynlluniau
lefel is, er enghraifft Cyfarwyddyd Datblygu, Cynlluniau Mawr, Strategaethau Adfywio neu
Ganllawiau/Dogfennau Cynllunio Atodol i’w paratoi i ddarparu arweiniad penodol mwy
lleol sy’n cydymffurfio â’r CDLl. Felly, mae Adolygiad yr CDLl yn debygol o gael cryn
dipyn o ddylanwad ar gynlluniau eraill o fewn hierarchaeth polisi cynllunio Cymru a gallai
hyn arwain at ystod o effeithiau sylweddol tebygol; a,

¡ Photensial am effeithiau sylweddol tebygol ar Safleoedd Ewropeaidd: Fel y manylir
yn Atodiad A, mae ardal CBSC (gan gynnwys tir ym Mharc Cenedlaethol Eryri) yn cynnal
12 Safle Ewropeaidd (3 Ardal Gwarchodaeth Arbennig, 8 Ardal Gadwraeth Arbennig ac 1
Safle Ramsar), y gallai pob un ohonynt gael eu heffeithio gan Adolygiad y CDLl. Ni ellir
esgeuluso’r posibilrwydd o Safleoedd Ewropeaidd dynodedig yn cael profiad o effeithiau
sylweddol tebygol o CDLl newydd Conwy ar hyn o bryd, ac felly ,mae’n gofyn am
astudiaeth bellach trwy ymgymryd ag Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd fel rhan o’r
Adolygiad CDLl. Byddai’r broses Arfarniad Rheoliadau Cynefinoedd yn cynnwys Asesiad
Priodol os daw tystiolaeth ddigonol ar gael i ddynodi y byddai unrhyw Safle Ewropeaidd
yn gweld effeithiau sylweddol tebygol, ac o dan Reoliad 5(3) Rheoliadau AAS, byddai hyn
ar ei ben ei hun yn sbarduno’r angen am AAS statudol.
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3.3.2 Yn amodol ar y safbwyntiau a gafwyd gan Gyrff Ymgynghori AAS, mae CBSC felly’n bwriadu
gwneud penderfyniad dan Reoliad 9(1) y Rheoliadau AAS y bydd AAS ffurfiol yn cael ei
gynnal fel rhan o’r AG ar gyfer yr Adolygiad CDLl. Mae hyn yn unioni â’r dull a hyrwyddwyd o
fewn 2il Rifyn Llawlyfr CDLl Cymru (2015).

3.3.3 Yn unol â Rheoliad 9(2), gwahoddir Cyrff Ymgynghori AAS i roi eu barn a’u rhesymau
cysylltiedig mewn perthynas â’r potensial i effeithiau sylweddol tebygol godi a’r angen (neu fel
arall) i ymgymryd ag AAS. Byddai angen i unrhyw gyngor i’r perwyl nad oes angen AAS ffurfiol
gael ei gefnogi gan dystiolaeth fanwl, oherwydd gallai unrhyw benderfyniad i beidio ag
ymgymryd ag AAS ffurfiol fod yn destun her gyfreithiol, a allai yn ei dro effeithio ar ddilysrwydd
yr Adolygiad CDLl cyfan.

3.4 Perthynas gydag Asesiadau o Effaith eraill

3.4.1 Er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn gyda gofynion statudol perthnasol, bydd ystod o
asesiadau effaith eraill yn cael eu cynnal ar gyfer yr Adolygiad CDLl, yn enwedig Asesiad
Rheoliadau Cynefinoedd. Ymhlith yr asesiadau o effaith eraill sy’n cael eu cynnal mewn
perthynas â’r Adolygiad CDLl, mae Asesiadau Lles a Chydraddoldeb i ddangos
cydymffurfiaeth â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 fel y diwygiwyd a
Deddf Cydraddoldeb 2010 fel y diwygiwyd. Bydd yr asesiadau o effaith hyn yn adeiladu ar
ganfyddiadau’r AG mewn perthynas ag effeithiau tebygol yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg
ar fioamrywiaeth, lles ac amodau cymdeithasol-economaidd. Felly, bydd dull integredig yn
cael ei fabwysiadu lle bo’n bosibl i leihau dyblygu a mwyhau gwerth yr holl asesiadau sy’n
statudol ofynnol i’r broses Adolygiad CDLl.
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4 Gwybodaeth Amgylcheddol
4.1 Cyflwyniad

4.1.1 Mae Adran 4.2 isod yn darparu crynodeb o amodau amgylcheddol a chymdeithasol-
economaidd sylfaenol perthnasol sy’n dynodi materion cynaliadwyedd allweddol perthnasol i’r
Adolygiad CDLl. Wedyn, mae Adran 4.3 yn crynhoi’r berthynas rhwng CDLl Conwy a
chynlluniau a rhaglenni perthnasol eraill. Cefnogir pob adran gan adolygiadau sylfaenol a
pholisi manwl a ddarperir yn Atodiadau A a B yn y drefn honno.

4.2 Materion Cynaliadwyedd Allweddol

4.2.1 Gan gyfeirio at y pynciau amgylcheddol a ragnodwyd yn Atodlen 2 Rheoliadau AAS, darperir
crynodeb o’r materion amgylcheddol allweddol a ddynodwyd yn Atodiad A y mae angen
mynd i’r afael â nhw yn Adolygiad CDLl a’u hystyried yn yr AG cysylltiedig yn Nhabl 4.1 isod.
Llywiwyd y crynodeb hwn trwy ystyried esblygiad tebygol yr amodau sylfaenol yn absenoldeb
Adolygiad CDLl, fel y manylir yn Atodiad A. I grynhoi, mae hyn yn casglu bod absenoldeb yr
Adolygiad CDLl yn debygol o arwain at wactod polisi cynllunio yn ardal CBSC a allai arwain at
ddatblygiad yn dod ymlaen mewn lleoliadau anghynaliadwy ac yn groes i strategaeth ofodol a
ffefrir CBSC er mwyn bodloni anghenion dynodedig, yn bennaf ar gyfer tai newydd.

4.2.2 Yn y rhan fwyaf o achosion, argymhellir y dylid mynd i’r afael â’r materion cynaliadwyedd
dynodedig yn yr AG trwy gynnwys yr amcanion perthnasol mewn fframwaith (‘y Fframwaith
AG’) a fydd yn cael eu defnyddio i asesu effeithiau cynaliadwyedd ac amgylcheddol tebygol yr
CDLl newydd. Caiff manylion llawn mewn perthynas â’r Fframwaith AG arfaethedig a’r
Amcanion AG cyfansoddol eu gosod yn Adran 5.
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Tabl 4.1: Materion Cynaliadwyedd Allweddol mewn perthynas ag Adolygiad o CDLl Conwy

Pwnc AAS Materion Cynaliadwyedd Allweddol

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna

Yr angen i warchod, diogelu a gwella bioamrywiaeth gan gynnwys rhywogaethau pwysig a safleoedd a ddynodwyd am resymau
cadwraeth bioamrywiaeth neu bwysigrwydd ecolegol. Mae hyn yn ymwneud â diogelwch safleoedd dynodedig yn ardal CBSC
(gan gynnwys o fewn a’r tu allan i’r ardal sy’n cael ei chynnwys gan Barc Cenedlaethol Eryri) yn ogystal â safleoedd dynodedig
mewn awdurdodau cyfagos, y mae gan bob un ohonynt y potensial i gael eu heffeithio gan Adolygiad CDLl a gweithgarwch
datblygu yn ardal CBSC.

Yr angen i ddiogelu a gwella’r rhwydwaith isadeiledd gwyrdd a chynnal a gwella’r cysylltiadau rhwng safleoedd a chynefinoedd
dynodedig (yn ardal CBSC ac i’r rhai mewn awdurdodau cyfagos).

Yr angen i ddiogelu a gwella gwydnwch yr ecosystem.

Wrth fynd i’r afael â’r materion allweddol uchod, ceir angen penodol hefyd i fodloni bioamrywiaeth a gwydnwch dyletswydd yr
ecosystemau fel y rhagnodwyd yn adran 6 Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016.

Poblogaeth (gan gynnwys
materion cymdeithasol-
economaidd perthnasol)

Yr angen i fwyhau manteision cymdeithasol-economaidd trwy weithredu Bargen Twf y Gogledd sy’n dod i’r amlwg.

Yr angen i unioni gyda’r gwaith o baratoi Cynllun Datblygu Strategol potensial ar gyfer Gogledd Cymru, gan gynnwys coridor yr
A55.

Yr angen i gyflwyno cwantwm digonol o ansawdd da a thai newydd mewn lleoliad da i fodloni ystod o anghenion dynodedig.

Yr angen i gyflawni twf economaidd a chynyddu cyfleoedd gwaith, gan gynnwys ar gyfer trigolion lleol.

Yr angen i fynd i’r afael ag amddifadedd, gan gynnwys ardaloedd gydag amddifadedd presennol sy’n gysylltiedig â hygyrchedd
gwael i wasanaethau allweddol, cyfleusterau a chyfleoedd economaidd.

Yr angen i sicrhau bod cyfleusterau a gwasanaethau cymunedol yn briodol ac o fewn cyrraedd defnyddwyr i fodloni anghenion
amrywiol y preswylwyr a’r gweithwyr.

Yr angen i wella hygyrchedd cyrchfannau allweddol yn ardal CBSC a lleoliadau allweddol eraill trwy wella’r rhwydwaith cludiant.
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Pwnc AAS Materion Cynaliadwyedd Allweddol

Iechyd Dynol

Yr angen i wella pob agwedd ar iechyd a lles y boblogaeth, gan gynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl, lles cymdeithasol a
diogelwch.

Yr angen i ddiogelu a gwella mynediad i ddarpariaeth lle agored ansawdd uchel a llwybrau teithio llesol.

Yr angen i greu amgylcheddau trefol iach y mae modd byw ynddynt.

Pridd

Yr angen i annog ac/neu hwyluso datblygiad ar dir llwyd a ddatblygwyd yn flaenorol.

Yr angen i wneud y mwyaf  o’r defnydd effeithlon o dir sydd ar gael a blaenoriaethu ailddatblygiad tir llwyd.

4.2.3 Yr angen i ddiogelu geoamrywiaeth, adnoddau pridd pwysig ac adfer ardaloedd o halogiad hysbys.

Yr angen i leihau allyriadau a llygredd nitradau o amaethyddiaeth.

Yr angen i leihau erydiad pridd a cholli priddoedd i arwynebau anhydraidd.

Yr angen i ddiogelu, gwella ac adfer adnoddau pridd pwysig, gan gynnwys mawndiroedd.

Dŵr

Yr angen i ddiogelu a gwella ansawdd yr adnoddau dŵr a’r amgylchedd dŵr. Mae hyn yn ymestyn i ddiogelwch cyrsiau dŵr
trawsffiniol sy’n llifo trwy ardal CBSC ac i Afon Conwy sy’n llifo i gyfeiriad y gogledd i’r Fenai ym Môr Iwerddon. Mae’n gofyn hefyd
am ddiogelwch, cynnal a chadw a gwella isadeiledd draenio.

Yr angen i leoli datblygiadau newydd i ffwrdd o’r risg o lifogydd, er mwyn lliniaru risgiau llifogydd potensial o bob ffynhonnell, ac i
ddiogelu amddiffynfeydd rhag llifogydd i’r dyfodol.

Aer
Yr angen i leihau allyriadau llygryddion aer.

Yr angen i ddiogelu a gwella ansawdd aer, gan gynnwys trwy fynd i’r afael ag ardaloedd ansawdd gwael.
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Pwnc AAS Materion Cynaliadwyedd Allweddol

Ffactorau Hinsoddol

Yr angen i sicrhau bod yr amgylchedd a’r isadeiledd adeiledig yn wydn ac yn bosibl ei addasu i effeithiau newid mewn hinsawdd,
gan ystyried lleoliad arfordirol ardal CBSC.
Yr angen i sicrhau bod ecosystemau a’r amgylchedd naturiol yn wydn ac yn bosibl ei addasu i newid mewn hinsawdd.
Yr angen i liniaru newid hinsawdd sy’n cynnwys trwy ddigarboneiddio sectorau economaidd allweddol.

Asedau Perthnasol Yr angen i wneud y mwyaf o’r defnydd effeithlon o dir, adnoddau naturiol ac isadeiledd presennol. Mae hyn yn cynnwys yr angen i
flaenoriaethu ailddatblygiad tir llwyd, ailddefnyddio ac ailgylchu deunyddiau a lleihau’r gwastraff a anfonir i’w dirlenwi.

Treftadaeth Ddiwylliannol
Yr angen i warchod, diogelu a gwella asedau treftadaeth ddiwylliannol a’u gosodiadau yn ardal CBSC.

Yr angen i ddiogelu a chefnogi’r defnydd o’r Gymraeg.

Tirwedd Yr angen i ddiogelu a gwella cymeriad y dirwedd, cymeriad trefwedd, golygfeydd allweddol a harddwch. Mae hyn yn ymestyn i
ddiogelu tirweddau ym Mharc Cenedlaethol Eryri ac mewn awdurdodau cyfagos eraill.

Effeithiau Cydgysylltiedig Yr angen i gyflwyno gwelliannau cyfannol i les ac i gyfrannu at gyflwyno datblygu cynaliadwy ar draws ardal CBSC.
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4.3 Y berthynas rhwng yr Adolygiad CDLl a Chynlluniau a Rhaglenni
Perthnasol Eraill

4.3.1 Astudiwyd y mathau canlynol o gynlluniau a rhaglenni am eu perthnasedd i’r Adolygiad CDLl
a’r AG hwn:

¡ Confensiynau a chytundebau rhyngwladol;

¡ Cyfarwyddebau Ewropeaidd a deddfwriaeth gysylltiedig;

¡ Deddfwriaeth a ddeddfwyd gan Senedd y DU a Chynulliad Cymru; a

¡ Dogfennau a strategaethau polisi a gyhoeddwyd ar lefelau cenedlaethol, rhyngwladol a
lleol, gan gynnwys gan Lywodraeth y DU, Llywodraeth Cynulliad Cymru (a’i
hasiantaethau) a CBSC.

4.3.2 Darperir adolygiad manwl o’r cynlluniau a’r rhaglenni a ddynodwyd yn berthnasol i’r Adolygiad
CDLl yn Atodiad B. O’r adolygiad hwn, mae’n glir y dylai’r CDLl newydd:

¡ Geisio cyfalafu ar y cyfleoedd cymdeithasol-economaidd a gyflwynwyd gan Fargen Twf y
Gogledd sy’n dod i’r amlwg;

¡ Cysoni gyda’r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol sy’n dod i’r amlwg ar gyfer Cymru a
pharatoi Cynllun Datblygu Strategol posibl ar gyfer Gogledd Cymru, gan gynnwys Coridor
yr A55;

¡ Ceisio gwella pob agwedd ar iechyd a lles ar gyfer poblogaeth ardal CBSC, gan gynnwys
trwy ddarparu isadeiledd iechyd ansawdd uchel, gwella iechyd corfforol a meddyliol a
chynnig cyfleoedd i wella lles cymdeithasol. Rhaid i’r CDLl geisio gweithredu’r amcanion
lles wedi’u diffinio’n lleol a osodwyd yng Nghynllun Lles Lleol Conwy a Sir Ddinbych
(2018-2023);

¡ Sicrhau twf economaidd cynaliadwy a buddsoddiad o’r tu allan ar draws ardal CBSC trwy
ddyrannu safleoedd addas i’w datblygu a thrwy gyflwyno’r isadeiledd angenrheidiol i
gynyddu cysylltedd, gwella isadeiledd cymunedol a chymdeithasol a chynyddu mynediad i
gyfleoedd gwaith ac economaidd ansawdd uchel. Bydd hi’n bwysig hefyd i’r CDLl osod
strategaeth ofodol sy’n gwneud y mwyaf o natur gystadleuol economaidd ardal CBSC ac
sy’n gwella lles cymdeithasol, gan ystyried ei leoliad gwledig a’i amodau cymdeithasol-
economaidd cyfredol.

¡ Dynodi a chynllunio i fodloni anghenion yr holl drigolion a’r gweithwyr yn ardal CBSC, yn
enwedig mewn perthynas â darparu isadeiledd cymunedol digonol;

¡ Cyflwyno cartrefi wedi’u cynllunio’n dda a fforddiadwy i ddiwallu’n anghenion tai dynodedig,
gan gynnwys darparu ystod o feintiau a deiliadaethau;

¡ Lleihau’r ddibyniaeth ar geir a gwella isadeiledd teithio llesol;

¡ Cyflwyno cysylltiadau cludiant gwell ac wedi’u hehangu, cludiant cyhoeddus a gwell
isadeiledd cyfathrebu, i gymunedau yn ardal CBSC ac i gyrchfannau allweddol mewn
awdurdodau cyfagos;

¡ Diogelu a gwella mynediad i gyfleusterau chwaraeon awyr agored ansawdd uchel, parciau
a mannau agored;

¡ Gwarchod, amddiffyn, diogelu a gwella safleoedd a ddynodwyd ar lefelau rhyngwladol,
cenedlaethol a lleol am resymau cadwraeth bioamrywiaeth, pwysigrwydd ecolegol,
pwysigrwydd daearegol neu arwyddocâd treftadaeth, mewn ffyrdd sy’n briodol i’w statws;
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¡ Datblygu technegau effeithiol o ymgysylltu â’r gymuned er mwyn ymateb i safbwyntiau
cymunedau ehangach a hwyluso cydlyniad cymunedol effeithiol;

¡ Hyrwyddo’r defnydd effeithlon o adnoddau, gan gynnwys symud tuag at economi carbon
isel, defnyddio gwastraff fel adnodd, adeiladau ynni effeithlon ac ynni adnewyddadwy a
charbon isel priodol;

¡ Cymryd mesurau i ddiogelu lefelau ansawdd aer ac anelu at liniaru unrhyw weithgaredd a
allai effeithio ar lefelau ansawdd aer ar draws ardal CBSC;

¡ Sicrhau nad oes effeithiau negyddol sylweddol ar safleoedd natur a ddynodwyd yn
rhyngwladol ac yn genedlaethol (cyfeiriwch at Adroddiad Sgrinio Cychwynnol yr Asesiad
Rheoliadau Cynefinoedd ar wahân am ragor o fanylion);

¡ Rhoi ystyriaeth lawn i effeithiau potensial dŵr, gan gynnwys ansawdd dŵr, ecosystemau,
defnydd cynaliadwy o ddŵr, capasiti’r garthffos, risg o lifogydd a chyfleoedd i wella’r
rheolaeth risg o lifogydd;

¡ Chwilio am ffyrdd o wneud y mwyaf o’r ymdriniaeth isadeiledd werdd amlffwythiannol a
sicrhau eu bod yn darparu rhwydwaith o goridorau bywyd gwyllt cysylltiedig (ar draws ystod
eang o raddfeydd a chynyddu gwasanaethau ecosystemau gan gynnwys bioamrywiaeth);

¡ Chwilio am ffyrdd o wneud y mwyaf o fanteision iechyd isadeiledd gwyrdd;

¡ Defnyddio tir yn effeithlon trwy flaenoriaethu’r defnydd o dir a ddatblygwyd yn flaenorol;

¡ Ystyried ansawdd pridd a dosbarthiad tir amaethyddol wrth asesu darpar safleoedd
datblygu;

¡ Cydnabod y gwahanol dirweddau yn ardal CBSC a Pharc Cenedlaethol Eryri a’u gallu i
ddarparu ar gyfer newid; a,

¡ Hyrwyddo datblygiad sy’n lleihau’r effeithiau ar y dirwedd ac yn diogelu tirweddau sy’n
briodol i’w harwyddocâd.

4.3.3 Er mwyn sicrhau bod yr Adolygiad CDLl yn mynd i’r afael â’r materion polisi allweddol a
restrwyd uchod, bydd angen iddynt gael eu hystyried yn y dull o baratoi’r AG. Yn yr un modd
â’r materion cynaliadwyedd allweddol a ddynodwyd (Adran 4.2 uchod), gwneir hyn trwy
ddatblygu Amcanion AG perthnasol o fewn Fframwaith AG holistaidd, fel y manylir yn Adran
5.
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5 Fframwaith AG Adolygiad o CDLl Conwy
Arfaethedig

5.1 Cyflwyniad

5.1.1 Mae’r adran hon yn dynodi ac yn ceisio safbwyntiau’r Cyrff Ymgynghori AAS mewn perthynas
â’r fframwaith asesu arfaethedig (‘y Fframwaith AG’) i asesu effeithiau sylweddol tebygol o’r
CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg ac unrhyw ddewisiadau rhesymol a ddynodwyd. Ar ôl
cwblhau, bydd y Fframwaith AG hwn yn cael ei gymhwyso yn unol â’r fethodoleg asesu a
amlinellwyd yn Adran 6 ac felly bydd yn sail i AG ac AAS yr Adolygiad CDLl.

5.1.2 Mae sefydlu Fframwaith AG priodol yn ganolog i ddynodi effeithiau sylweddol tebygol gan fod
hyn yn caniatáu’r AG i ganolbwyntio ar faterion cynaliadwyedd allweddol ac i asesu pob
cydran sylweddol yn gymesur wrth iddi ddod i’r amlwg. Yn fras, dylai’r Fframwaith AG
gynnwys cyfres o amcanion cysylltiedig a ddylai, o’u rhoi at ei gilydd, ddiffinio’n wrthrychol
gyfeiriad y canlyniadau teithio a gofodol sy’n ofynnol ar gyfer y cynllun neu’r rhaglen er mwyn
cyfrannu’n gadarnhaol at gyflwyno datblygu cynaliadwy. Felly, mae’r Amcanion AG hyn ar
wahân i, ond dylent ymwneud ag amcanion polisi a ddiffinnir ar sawl lefel ofodol, gan gynnwys
o  fewn y cynllun ymddangosiadol sy’n destun AG.

5.1.3 Er mwyn bod yn arfau effeithiol ar gyfer asesu, rhaid i’r Amcanion AG a’r Fframwaith AG
cyffredinol  fod wedi’u gwreiddio mewn dealltwriaeth fanwl o’r cyd-destunau cymdeithasol-
economaidd, amgylcheddol a pholisi y bydd CDLl newydd yn gweithredu o’i fewn. Mae angen
i Amcanion AG hefyd gael eu targedu tuag at fynd i’r afael â materion cynaliadwyedd
allweddol sy’n berthnasol i gyd-destun gofodol ardal CBSC a chynnwys arfaethedig yr CDLl
newydd sy’n dod i’r amlwg.

5.2 Adolygiad o Fframwaith AG CDLl Presennol Conwy

5.2.1 Man cychwyn y broses AG hon yw ystyried ydy’r Fframwaith AG a ddyfeisiwyd ar gyfer AG
(sy’n ymgorffori AAS) CDLl cyntaf Conwy’n parhau’n ddilys neu a oes angen fframwaith
diwygiedig i alluogi AG Adolygiad CDLl i ymateb yn gymesur ac yn effeithiol i’r materion
cynaliadwyedd allweddol a ddynodwyd yn Adran 4. Mae Tabl 5.1 yn rhestru’r Amcanion
Arfarniad o Gynaliadwyedd (Amcanion AG) o Fframwaith CDLl presennol Conwy ac yn
ystyried eu dilysrwydd parhaus.
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Tabl 5.1: Adolygiad o Fframwaith AG CDLl presennol Conwy

CDLl Conwy Teitl
Amcan AG

Amcan AG CDLl Conwy Asesu Dilysrwydd Parhaus

Cynnydd cymdeithasol sy’n cydnabod anghenion pawb

1. Mynediad i
wasanaethau

Sicrhau mynediad i bawb i gyfleusterau, nwyddau
a gwasanaethau er mwyn mynd i’r afael ag eithrio
cymdeithasol ac amddifadedd

Yn ddefnyddiol, mae’r Amcan AG hwn yn canolbwyntio ar hygyrchedd fel
canlyniad cymdeithasol-economaidd, yn hytrach na dim ond perfformiad
technegol y rhwydwaith cludiant. Fodd bynnag, mae natur wledig ardal
CBSC a’r patrwm aneddiadau gwasgaredig cysylltiedig yn golygu y dylid
rhoi ystyriaeth hefyd i ddigonoldeb ac effeithiau (boed yn fanteisiol neu’n
andwyol) cynigion isadeiledd cludiant newydd a allai gael eu hyrwyddo
trwy’r Adolygiad CDLl. Byddai cynnwys cyfeiriad at isadeiledd cludiant
mewn Amcan AG yn y Fframwaith AG ar gyfer yr Adolygiad CDLl yn helpu
hefyd i ddangos cydymffurfiaeth ag Atodlen 2 Rheoliadau AAS mewn
perthynas ag asesu effeithiau sylweddol tebygol o’r Adolygiad CDLl ar
“asedau perthnasol”.
Yn ogystal, gallai un neu’n fwy o’r Amcanion AG yn y Fframwaith AG ar
gyfer yr Adolygiad CDLl fynd i’r afael yn gliriach â materion cysylltedd heb
fod yn gysylltiedig â chludiant, yn enwedig darparu band eang cyflymder
uchel a gwasanaethau mewn cymunedau gwledig.

2. Cymuned a
Diwylliant

Cynnal a gwella cydlyniad a hunaniaeth y
gymuned

Mae ffocws yr Amcan AG hwn ar gydlyniad cymunedol yn golygu nad yw
hi’n glir ydy’r Amcan hefyd yn mynd i’r afael â chynhwysiad/eithrio
cymdeithasol, anghydraddoldeb cymdeithasol neu faterion lles ehangach
a ddynodwyd yn Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych (2017). Dylid mynd
i’r afael yn amlwg â’r materion hyn yn y Fframwaith AG er mwyn helpu
dangos cydymffurfiaeth â Deddf Cydraddoldeb 2010 a Deddf Llesiant
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ogystal â chysoni’r AG gydag
Asesiadau o Effaith ar Les ac Anghydraddoldeb y bydd CBSC hefyd yn
ymgymryd â nhw i gefnogi’r Adolygiad CDLl.

3. Iechyd a Lles Darparu amgylchedd glân, iach a diogel i bawb Er bod yr Amcan AG hwn yn dynodi’n ddefnyddiol angen am amgylchedd
glân, iach a diogel, nid yw’n mynd i’r afael â materion penodol sy’n
gysylltiedig â chynllunio o fewn y pynciau generig hyn. Er mwyn sicrhau
bod yr AG yn cydymffurfio ag Atodlen 2 Rheoliadau AAS, yn ystyried
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn cysoni â’r
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CDLl Conwy Teitl
Amcan AG

Amcan AG CDLl Conwy Asesu Dilysrwydd Parhaus

Asesiad Lles bydd CBSC yn ymgymryd ag ef i gefnogi’r Adolygiad CDLl,
bydd hi’n bwysig i’r Fframwaith AG gynnwys un Amcan AG neu’n fwy
mewn perthynas  ag iechyd a lles ac ar gyfer Cwestiynau Arweiniol
cysylltiedig i fynd i’r afael â materion iechyd a lles penodol. Dylai hyn
asesu cyfraniad yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg tuag at ddehongliad
cyfannol o iechyd a lles, gan gynnwys iechyd corfforol, iechyd meddwl,
lles cymdeithasol a diogelwch. Yn hynny o beth, dylid ehangu cwmpas
hyn neu Amcanion AG eraill i gipio’n amlwg materion sy’n cynnwys iechyd
meddwl, cyrhaeddiad addysgol, atal troseddau, amwynder preswyl ac
amddifadedd lluosog.

4. Tai Sicrhau bod gan bawb fynediad i dai ansawdd da i
ddiwallu eu hanghenion, gan gynnwys tai
fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol

Mae’r Amcan AG hwn yn canolbwyntio’n ddefnyddiol ar argaeledd tai,
ansawdd a’r angen am dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol. O gofio
dynodiad y diffyg tir tai presennol a’r pwysigrwydd a roddir ym Mholisi
Cynllunio Cymru (2015) ar gynllunio ar gyfer cyflawni tai, bydd hi’n
hollbwysig i’r Fframwaith AG ar gyfer yr Adolygiad CDLl gynnwys Amcan
AG tebyg sy’n cwmpasu materion argaeledd tai, dylunio a deiliadaeth.

Diogelwch Effeithiol o’r Amgylchedd

5. Bioamrywiaeth Cynnal a gwella amrywiaeth ac amlder y
rhywogaethau brodorol yn ardal y cynllun

Er bod yr Amcan AG hwn yn mynd i’r afael yn ddefnyddiol ag amrywiaeth
ac amlder rhywogaethau, mae’n methu ystyried yn amlwg gwerth
safleoedd ecolegol a chynefinoedd eraill heb fod yn ddynodedig. Er mwyn
mynd i’r afael yn llawn â’r materion cynaliadwyedd allweddol dynodedig,
bydd hi’n bwysig i’r Amcan AG gynnwys ystyriaeth o’r ffactorau hyn a
mynd i’r afael â materion ehangach sy’n gysylltiedig â bioamrywiaeth, gan
gynnwys isadeiledd gwyrdd a chysylltiadau dynol-amgylcheddol e.e.
darparu mynediad i natur ar gyfer pob cymuned.

6. Tirwedd Sicrhau tirweddau arbennig ac amlwg, lled-naturiol
a hanesyddol a bod eu nodweddion penodol yn
cael eu gwarchod a’u gwella.

Mae’r Amcan AG hwn yn dynodi’n gryno elfennau allweddol diogelu
tirwedd sy’n berthnasol i ardal CBSC, gan gynnwys tirweddau
hanesyddol. Felly, mae’n dangos cydymffurfiaeth ag Atodlen 2 Rheoliadau
AAS mewn perthynas ag asesu effeithiau sylweddol tebygol ar “dirwedd”
ac mae’n ymwneud hefyd ag asesu effeithiau sylweddol tebygol ar
“dreftadaeth ddiwylliannol”. Fodd bynnag, gan fod ardal CBSC yn
cynnwys tirweddau gwledig yn bennaf gydag ystod o elfennau sensitif ac
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yn gorgyffwrdd â Pharc Cenedlaethol Eryri, gallai’r Fframwaith AG ar gyfer
yr Adolygiad CDLl gael ei ehangu’n ddefnyddiol i ystyried yn amlwg
newidiadau ym mhatrymau aneddiadau, harddwch ac effeithiau ar
rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol.

7. Amgylchedd
Adeiledig

Cadw a gwella’r ffurf a’r dyluniad adeiledig
presennol a sicrhau y caiff datblygiadau newydd
eu hadeiladu i safonau dylunio uchel.

Mae’r Amcan AG hwn yn canolbwyntio’n ddefnyddiol ar ansawdd dylunio
yn yr amgylchedd adeiledig, sy’n bwysig o gofio’r cymysgedd o fathau o
aneddiadau ac o gymeriad gwledig gan mwyaf o ardal CBSC. Bydd
materion dylunio a gosod lleoedd ond yn berthnasol i rai cydrannau CDLl
(e.e. polisïau cysylltiedig â dylunio a dyraniadau safleoedd), felly er lles
cymesuredd asesu, gallai’r Amcan AG gael ei gyfuno gyda rhai eraill yn
ymwneud ag agweddau eraill ar osod lleoedd cynaliadwy, e.e. mewn
perthynas ag effeithlonrwydd defnydd tir.

8. Treftadaeth
ddiwylliannol

Cadw a gwella nodweddion treftadaeth
ddiwylliannol adeiledig ac archeolegol yr ardal

Yn unol ag Atodlen 2 Rheoliadau AAS, mae’r Amcan AG hwn yn
caniatáu’n glir am asesiad o effeithiau sylweddol tebygol ar asedau
treftadaeth ddiwylliannol. Fodd bynnag, mae Polisi Cynllunio Cymru
(2015), TAN 20, Polisi Cynllunio Cymru drafft - 10fed Rhifyn a Llawlyfr
CDLl Cymru (2015) 2il Rifyn (2015) bellach yn gofyn i’r broses AG asesu’n
eglur effeithiau tebygol yr CDLlau sy’n dod i’r amlwg ar ddefnyddio’r
Gymraeg. Gallai hyn gael ei dal dan Amcan AG mewn perthynas â
materion cymdeithasol-economaidd, ond oherwydd arwyddocâd
diwylliannol a hanesyddol y Gymraeg, argymhellir y dylid mynd i’r afael ag
ef yn hytrach mewn Amcan AG Treftadaeth Ddiwylliannol cyffredinol.
Dylai’r un Amcan AG fynd i’r afael yn fwy amlwg â’r effeithiau ar
hygrededd a lleoliad yr amgylchedd hanesyddol.

Defnydd Darbodus o Adnoddau Naturiol

9. Ynni Sicrhau bod datblygiad newydd yn ystyried yr
angen am ddefnydd mwy ynni effeithlon, a bod yr
CDLl yn hyrwyddo creu ynni o adnoddau
adnewyddadwy

Mae’r Amcan AG hwn yn canolbwyntio’n ddefnyddiol ar greu ynni
adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, a helpodd sicrhau bod CDLl
cyntaf Conwy yn darparu fframwaith polisi cefnogol priodol ar gyfer lleoli
cynlluniau ynni adnewyddadwy ac yn cydnabod yr angen am
effeithlonrwydd ynni uchel mewn datblygiadau newydd. Roedd ffocws yr
Amcan AG hwn ar ynni adnewyddadwy yn briodol o gofio’r agenda lliniaru
newid hinsawdd a gododd yn sgil deddfu Deddf Newid Hinsawdd 2008 a’r
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targedau gostwng allyriadau carbon cysylltiedig. Fodd bynnag, fel y
nodwyd mewn perthynas ag Amcanion AG 8 (Aer) a 9 (Newid Hinsawdd)
uchod, mae angen nawr am ddull cyfannol o asesu effeithiau a
goblygiadau cysylltiedig â’r holl newidiadau hinsawdd o’r CDLl newydd
sy’n dod i’r amlwg, a gyflawnir gorau trwy ddatblygu Amcan AG newid
hinsawdd newydd. Yn ogystal, fel y nodwyd mewn perthynas ag AG
Amcan 1 (Hygyrchedd), byddai Fframwaith AG yn elwa ar ddull cliriach o
ystyried materion isadeiledd, gan gynnwys mewn perthynas â chreu ynni
a gwasanaethau.

10. Tir Gwneud y defnydd mwyaf effeithlon o dir trwy
ddyraniadau priodol a phenderfynu ar angen a
thrwy sicrhau adfer tir halogedig priodol lle bo’n
berthnasol.

Mae’r Amcan AG hwn yn canolbwyntio'n ddefnyddiol ar effeithlonrwydd
defnydd tir ac adfer tir halogedig. Fodd bynnag, mae Amcan AG yn
ymwneud yn bennaf â phwysau defnydd tir yn hytrach na’r effeithiau
potensial ar adnoddau tir, geoamrywiaeth, ansawdd tir amaethyddol neu
nodweddion daearegol pwysig. Er mwyn dangos cydymffurfiaeth ag
Atodlen 2 Rheoliadau AAS a mynd i’r afael â materion cynaliadwyedd
allweddol dynodedig, dylai’r Fframwaith AG ar gyfer yr Adolygiad CDLl
gynnwys un Amcan AG neu’n fwy mewn perthynas â’r effeithiau ar
ansawdd pridd/tir a defnydd tir.

11. Dŵr Atal llygredd pob corff o ddŵr, gan gynnwys dŵr
arwyneb a daear, a sicrhau bod y datblygiad yn
ystyried yr angen am ddefnydd dŵr effeithlon,
rhaid lleoli’r datblygiad hefyd er mwyn iddo beidio
â chynyddu’r risg o lifogydd

Mae’r Amcan AG hwn yn dangos cydymffurfiaeth ag Atodlen 2 Rheoliadau
AAS mewn perthynas ag asesu’r effeithiau sylweddol tebygol ar “ddŵr”
gan ei fod yn mynd i’r afael ag ansawdd dŵr a’r risgiau o lifogydd. Fodd
bynnag, nid yw Amcan AG yn cydnabod yn amlwg leoliad arfordirol ardal
CBSC ac felly’r angen am CDLl newydd i fynd i’r afael â materion mewn
perthynas â’r amgylchedd arfordirol, Felly, dylai cyfeiriad at faterion
arfordirol gael ei gynnwys mewn Amcan AG estynedig o fewn y
Fframwaith AG ar gyfer yr Adolygiad CDLl.

12. Aer Gostwng pob math o lygredd aer yn lleol a gwella’r
atmosffer yn fyd-eang.

Mae’r Amcan AG hwn yn diffinio’n ddefnyddiol llygredd aer yn fras, gan
alluogi ar gyfer asesu ystod o effeithiau ffynhonnell pwyntiau a llygredd
tryledu i gael eu hasesu yn unol â gofynion Atodlen 2 Rheoliadau AAS.
Fodd bynnag, nid yw’n hollol glir ydy’r angen a ddatgenir i “wella’r
atmosffer yn fyd-eang” ymwneud â lliniaru newid mewn hinsawdd neu
bryderon eraill. Er mwyn galluogi’r Fframwaith AG ar gyfer yr Adolygiad
CDLl i fynd i’r afael yn uniongyrchol â blaenoriaethau lliniaru ac addasu
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newid mewn hinsawdd, yn enwedig yr angen i digarboneiddio sectorau
economaidd allweddol, ac felly dangos cydymffurfiaeth ag Atodlen 2
Rheoliadau AAS, dylid datblygu Amcan AG ar wahân mewn perthynas â
newid mewn hinsawdd. Dylai hyn ystyried materion lliniaru ac addasu
newid mewn hinsawdd gyda’i gilydd.

13. Mwynau ac
adnoddau
sylfaen

Diogelu adnoddau anadnewyddadwy a hyrwyddo’r
ailddefnydd o adnoddau sylfaen

Esbonnir y term “adnoddau sylfaen” yn yr Amcan AG hwn, gan arwain at
rywfaint o amwysedd mewn perthynas â’i ymdriniaeth. Dylai’r Fframwaith
AG hwn ar gyfer yr CDLl ymdrin yn amlycach â materion yn ymwneud ag
echdynnu mwynau, defnydd o adnoddau naturiol a rheoli gwastraff, gan
gynnwys yr angen i ddatblygu economi gylchol a rhoi’r hierarchaeth
wastraff ar waith.

Cynnal a Chadw Lefelau Twf Economaidd a Chyflogaeth Uchel a Sefydlog

14. Arallgyfeirio
Economaidd

Annog arallgyfeirio’r sail economaidd mewn
ardaloedd gwledig a threfol

Mae’r defnydd o Amcanion AG ar wahân ar gyfer Arallgyfeirio
Economaidd a Chyflogaeth yn golygu bod pob un o’r Amcanion AG hyn yn
canolbwyntio dim ond ar un elfen, heb ystyried ei oblygiadau
cymdeithasol-economaidd ehangach.
Yn hytrach, dylid mabwysiadu dull integredig o sicrhau bod CDLl newydd
yn rhoi cefnogaeth briodol ar gyfer ystod o sectorau economaidd,
cyfleoedd buddsoddi a darpariaeth cyflogaeth gysylltiedig. Felly, dylid
cynnwys cyfres o Amcanion AG uniongyrchol gysylltiedig yn y Fframwaith
AG er mwyn i’r CDLl fynd i’r afael â thwf economaidd, buddsoddi a
chyflogaeth mewn ffordd gydlynol. Dylid mynd i’r afael â blaenoriaethau
adfywio trwy Amcanion AG eraill mewn perthynas â defnydd tir, gwneud
lleoedd a lles cymdeithasol.
Er mwyn bod yn effeithiol, dylai cyfres newydd o Amcanion AG mwy
integredig sy’n canolbwyntio ar dwf economaidd, buddsoddiad a
chyflogaeth ystyried Bargen Twf y Gogledd sy’n dod i’r amlwg a
datblygiad potensial y Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer y Gogledd (gan
gynnwys Coridor yr A55), oherwydd gallai’r ddau feddu ar oblygiadau
cymdeithasol-economaidd ar gyfer ardal CBSC. Byddai’r Amcanion AG yn
elwa hefyd ar gynnwys cyfeiriad amlwg at safle amnyth economi leol
CBSC i wella’r ystyriaeth o faterion strategol a galluogi ar gyfer

15. Cyflogaeth Sicrhau bod mynediad da i bawb i gyflogaeth
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adlewyrchu’n gywir gyfraniad ardal CBSC at economi ranbarthol Gogledd
Cymru.

16. Creu cyfoeth Pwysleisio a chynyddu ffactorau sy’n ffafriol i greu
cyfoeth ac atynioldeb i fuddsoddwyr

Mae’r Amcan AG hwn yn dynodi’n ddefnyddiol yr angen i ddenu
buddsoddiad, ond nid esbonnir amcan datganedig creu cyfoeth ac nid
esbonnir ac ni roddir ystyriaeth amlwg i angen am adfywiad. Yn ogystal,
ceir rhywfaint o orgyffwrdd rhwng yr Amcan AG hwn ac Amcan AG 14,
gan fod angen amodau addas ar gyfer buddsoddi i ysgogi arallgyfeiriad
economaidd a chreu cyfoeth/twf economaidd.
Fel y nodwyd uchod, dylid mabwysiadu dull integredig i sicrhau bod CDLl
newydd yn darparu cymorth priodol ar gyfer ystod o sectorau economaidd,
cyfleoedd i fuddsoddi a darpariaeth cyflogaeth gysylltiedig. Felly, dylai
cyfres o Amcanion AG newydd a mwy integredig gael eu cynnwys yn y
Fframwaith AG er mwyn i’r CDLl fynd i’r afael â thwf economaidd,
buddsoddiad a chyflogaeth gyda’i gilydd. Bydd angen i hyn ystyried
Bargen Twf y Gogledd sy’n dod i’r amlwg a datblygiad potensial Cynllun
Datblygu Strategol y Gogledd (gan gynnwys coridor yr A55), oherwydd
gallai’r ddau gael goblygiadau cymdeithasol-economaidd ar gyfer ardal
CBSC.
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5.3 Amcanion AG Arfaethedig ar gyfer yr Adolygiad CDLl

5.3.1 Mae’r adolygiad o’r Fframwaith AG Conwy sydd ohono a gyflwynir yn Nhabl 5.1 yn dynodi
Fframwaith diwygiedig sydd wedi’i seilio o gwmpas cyfres o Amcanion AG newydd er mwyn
galluogi’r AG i fynd i’r afael yn gymesur ac yn effeithiol â materion cynaliadwyedd allweddol
trwy’r Adolygiad CDLl.

5.3.2 Ar ôl ystyried y raddfa ofodol, ffurf a chynnwys arfaethedig yr CDLl newydd (Adran 2),
nodweddion sylfaenol perthnasol a materion cynaliadwyedd allweddol (Adran 4.2 ac Atodiad
A), mae amcanion a gofynion y cynlluniau a’r rhaglenni perthnasol eraill (Adran 4.3 ac
Atodiad B) a’r angen i’r AG hwn barhau’n gymesur, yr Amcanion AG arfaethedig i’w cynnwys
yn y Fframwaith AG hwn ar gyfer yr Adolygiad CDLl wedi’u manylu yn Nhabl 5.2 isod. Bwriad
y pwyslais ar weithredu dull cyfannol o well lles ar draws nifer fawr o’r Amcanion AG yw
dangos cydymffurfiaeth â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a chysoni â
Pholisi Cynllunio Cymru Drafft - 10fed Rhifyn (2010) a Fframwaith Datblygu Cenedlaethol
Cymru sy’n dod i’r amlwg.
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Tabl 5.2: Amcanion AG arfaethedig ar gyfer yr Adolygiad o CDLl

Amcan AG arfaethedig Amcan AG arfaethedig

1. Iechyd a Lles Gwella iechyd a lles y boblogaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag iechyd corfforol a meddwl, lles cymdeithasol a
diogelwch cymunedol.

2. Cydraddoldeb a
Chynhwysiant
Cymdeithasol

Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol a hyrwyddo cydlyniad cymunedol, gan
gynnwys trwy wella mynediad i gyfleusterau cymunedol.

3. Cyflogaeth a Sgiliau Cynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd gwaith i ddiwallu anghenion dynodedig, wrth wella cyrhaeddiad addysgol a
lefelau sgiliau.

4. Cludiant a Chyfathrebiadau Gwella hygyrchedd gwasanaethau cyhoeddus, cyfleoedd economaidd a marchnadoedd trwy wella isadeiledd a
chreu rhwydwaith cludiant cynaliadwy, gan sicrhau hefyd mynediad i gyfathrebiadau a gwasanaethau ansawdd
uchel.

5. Tai Darparu cwantwm digonol ac ystod o dai ansawdd da a fforddiadwy mewn lleoliadau cynaliadwy i ddiwallu anghenon
dynodedig.

6. Twf Economaidd Cyflawni twf economaidd cynaliadwy a gwneud y mwyaf o gyfraniad economaidd ardal CBSC i ranbarth Gogledd
Cymru, gan gynnwys trwy arallgyfeirio a chryfhau’r sail economaidd lleol.

7. Ansawdd Aer Atal a lleihau allyriadau a chrynodiadau o lygryddion atmosfferig niweidiol a lleihau amlygiad i ansawdd aer gwael.

8. Newid mewn Hinsawdd Mabwysiadu mesurau lliniaru ac addasu priodol er mwyn lleihau ac ymateb i effeithiau newid mewn hinsawdd.

9. Bioamrywiaeth,
Geoamrywiaeth a Phridd

Gwarchod, diogelu a gwella buddiannau bioamrywiaeth a geoamrywiaeth, gan gynnwys trwy ddiogelu safleoedd a
rhywogaethau pwysig, gwella darpariaeth isadeiledd gwyrdd a diogelu adnoddau pridd pwysig.

10. Dŵr a’r Risg o Lifogydd Gwarchod, diogelu a gwella’r amgylcheddau dŵr ac arfordirol, ansawdd dŵr ac adnoddau dŵr, gan leihau’r risg o
lifogydd.

11. Deunyddiau a Gwastraff Cyfrannu at weithrediad yr economi gylchol, rheoli gwastraff gydag ychydig iawn o effeithiau amgylcheddol a
sicrhau’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol, gan gynnwys ar gyfer creu ynni a darparu cyflenwad digonol o
fwynau a deunyddiau ar gyfer adeiladu.

12. Creu Lleoedd Cynaliadwy Gwneud y mwyaf o ddefnydd effeithlon o dir a gwella ansawdd dylunio i greu lleoedd gwych i bobl.

13. Treftadaeth Ddiwylliannol Gwarchod, diogelu a gwella’r amgylchedd hanesyddol a’r asedau diwylliannol, gan gynnwys y defnydd o’r Gymraeg
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Amcan AG arfaethedig Amcan AG arfaethedig

14. Tirwedd Diogelu a gwella cymeriad y dirwedd, harddwch ac eglurder yr aneddiadau yn ardal CBSC, gan ystyried rhinweddau
arbennig Parc Cenedlaethol Eryri.
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5.3.3 Dyluniwyd yr Amcanion AG arfaethedig hyn i gydfynd â’i gilydd, osgoi dyblygu asesiadau ac
uniaethu â chynnwys penodol yr Adolygiad CDLl, er mwyn bod yn sail i AG cymesur ac
effeithiol. Er mwyn dangos cydymffurfiaeth â Rheoliadau AAS, mae Tabl 5.3 isod yn dangos y
cyswllt rhwng yr Amcanion AG arfaethedig a’r pynciau a bennwyd yn Atodlen 2 (paragraff 6,
pwyntiau a – m), y Rheoliadau AAS.
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Tabl 5.3: Y berthynas rhwng yr Amcanion AG Arfaethedig a’r Rheoliadau AAS

Amcan AG Arfaethedig Pwnc/Pynciau Amgylcheddol
yn ôl y Rheoliadau AAS –
Atodlen 2

1. Iechyd a Lles: Gwella iechyd a lles y boblogaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag iechyd corfforol a
meddyliol, lles cymdeithasol a diogelwch cymunedol.

B, C

2. Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol: Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb, mynd i’r afael ag eithrio
cymdeithasol a hyrwyddo cydlyniad cymunedol, gan gynnwys trwy wella mynediad i gyfleusterau cymunedol.

B, J

3. Cyflogaeth a Sgiliau: Cynyddu nifer ac ansawdd y cyfleoedd gwaith i ddiwallu anghenion dynodedig, gan wella
lefel y cyrhaeddiad addysgol a’r sgiliau ymhlith trigolion.

B, J

4. Cludiant a Chyfathrebu: Gwella hygyrchedd gwasanaethau cyhoeddus, cyfleoedd economaidd a
marchnadoedd trwy wella isadeiledd a chreu rhwydwaith cludiant cynaliadwy, gan sicrhau mynediad hefyd i
gyfathrebiadau a gwasanaethau ansawdd uchel.

B, I, J

5. Tai: Darparu cwantwm digonol ac ystod o dai ansawdd da a fforddiadwy mewn mannau cynaliadwy i ddiwallu
anghenion dynodedig.

B, J

6. Twf Economaidd: Cyflawni twf economaidd cynaliadwy a gwneud y mwyaf o gyfraniad economaidd ardal
CBSC i ranbarth Gogledd Cymru, gan gynnwys trwy arallgyfeirio a chryfhau’r sail economaidd leol.

B, J

7. Ansawdd yr Aer: Atal a lleihau allyriadau a chrynodiadau o lygryddion atmosfferig niweidiol a lleihau amlygiad i
ansawdd aer gwael.

H

8. Newid hinsawdd: Mabwysiadu mesurau lliniaru ac addasu priodol i leihau ac ymateb i effeithiau newid
hinsawdd.

I

9. Bioamrywiaeth, Geoamrywiaeth a Phridd: Gwarchod, diogelu a gwella buddiannau bioamrywiaeth a
geoamrywiaeth gan gynnwys trwy ddiogelu safleoedd a rhywogaethau pwysig, gwella’r ddarpariaeth isadeiledd
gwyrdd a diogelu adnoddau pridd pwysig.

A, D, E, F

10. Dŵr a’r Risg o Lifogydd: Gwarchod, diogelu a gwella amgylcheddau dŵr ac arfordirol, ansawdd dŵr ac
adnoddau dŵr, gan leihau’r risg o lifogydd.

G

11. Deunyddiau a Gwastraff: Cyfrannu at weithredu’r economi gylchol, rheoli gwastraff gydag ychydig iawn o
effeithiau amgylcheddol a sicrhau’r defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol, gan gynnwys ar gyfer creu ynni a
darparu cyflenwad digonol o fwynau a deunyddiau at ddibenion adeiladu.

F, J
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Amcan AG Arfaethedig Pwnc/Pynciau Amgylcheddol
yn ôl y Rheoliadau AAS –
Atodlen 2

12. Creu Lleoedd Cynaliadwy: Gwneud y mwyaf o’r defnydd effeithlon o dir a gwella ansawdd y dylunio i greu
lleoedd gwych i bobl.

B, J, L

13. Treftadaeth Ddiwylliannol: Gwarchod, diogelu a gwella’r amgylchedd hanesyddol a’r asedau diwylliannol, gan
gynnwys y defnydd o’r Gymraeg.

B, K

14. Tirwedd: Diogelu a gwella cymeriad tirwedd, harddwch ac eglurder yr aneddiadau yn ardal CBSC, gan ystyried
rhinweddau arbennig Parc Cenedlaethol Eryri.

L
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5.3.4 Mae Tabl 5.3 yn dangos bod ymdriniaeth dda o bob pwnc AAS yn yr Amcanion AG
arfaethedig ac y byddant yn galluogi ar gyfer mynd i’r afael â materion cynaliadwyedd
cysylltiedig gyda’i gilydd. Dylai hyn sicrhau bod unrhyw wrthdaro rhwng yr Amcanion AG neu
gydrannau’r CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg gael eu dynodi a’u datrys trwy’r broses AG.

5.4 Y Fframwaith AG Arfaethedig ar gyfer yr Adolygiad CDLl

5.4.1 Er mwyn galluogi i’r AG hwn, sy’n ymgorffori AAS, gael ei gyflawni’n gymesur ac yn dargedig,
bydd Fframwaith AG yn cael ei ddefnyddio, sy’n cynnwys:

¡ Yr Amcanion AG arfaethedig (gweler Tabl 5.2);

¡ Cyfres o Gwestiynau Arweiniol perthnasol sy’n ymwneud â phob Amcan AG. Gan
ddibynnu ar y safbwyntiau a fynegwyd gan Gyrff Ymgynghori’r AAS, bydd hwn yn cael ei
ddefnyddio mewn asesiad ansoddol o bob cydran sylweddol sy’n dod i’r amlwg o’r CDLl
newydd ac unrhyw ddewisiadau rhesymol dynodedig, er mwyn dynodi eu heffeithiau
tebygol sylweddol yn gymesur; a,

¡ Chyfres o ddangosyddion cynaliadwyedd a gynigir i’w hystyried wrth asesu’r safleoedd
ymgeisiol a gynhelir gan CBSC. Dyluniwyd y dangosyddion hyn i arwain CBSC yn y
broses asesu safleoedd a galluogi ar gyfer dewis safle integredig sy’n cydymffurfio’n
gyfreithiol a chynnal proses asesu safleoedd AG er mwyn osgoi dyblygu asesiadau. Fel y
manylir yn Adran 6.4, bydd PBA yn archwilio’r broses asesu safleoedd i’w cyflawni gan
CBSC. Bydd yr Adroddiadau AG sy’n cyd-fynd â’r dogfennau CDLl cyn iddynt gael eu
harchwilio gan y Cyhoedd ac CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd yn dangos bod y broses
hon a’r meini prawf asesu wedi mabwysiadu’r gofynion AG statudol ac yn cynnwys
ymdriniaeth ddigonol o’r holl Amcanion AG o fewn y Fframwaith AG.

5.4.2 Manylir ar y Fframwaith AG arfaethedig yn Nhabl 5.4 isod.  Yn ystod cam asesu’r AG, bydd
cyfres bellach o ddangosyddion yn cael eu datblygu i ddarparu fframwaith i fonitro’r effeithiau
sylweddol tebygol o CDLl newydd ar ôl iddo gael ei fabwysiadu, yn unol â Rheoliadau AAS.
Bydd y fframwaith monitro hwn yn cael ei ddefnyddio gan CBSC hefyd i fonitro effeithiolrwydd
yr CDLl newydd ac i asesu ydy targedau allweddol, er enghraifft cynnal a chadw’r cyflenwad
tir tai 5 mlynedd yn cael eu diwallu.
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Tabl 5.4: Y Fframwaith AG Arfaethedig ar gyfer yr Adolygiad CDLl

Amcanion AG Arfaethedig Cwestiynau Arweiniol AG Arfaethedig – A fydd yr
CDLl newydd...

Dangosyddion Cynaliadwyedd Arfaethedig
ar gyfer Asesiadau Safle Ymgeisiol

1. Iechyd a Lles: Gwella iechyd a lles y
boblogaeth, gan gynnwys mewn perthynas
ag iechyd corfforol a meddyliol, lles
cymdeithasol a diogelwch cymunedol.

§ Diogelu a gwella mynediad i wasanaethau a
chyfleusterau gofal iechyd?

§ Lleihau anghydraddoldeb iechyd a gwella
iechyd corfforol a meddylion a lles
cymunedau?

§ Hwyluso neu annog teithio llesol neu
adloniant corfforol?

§ Cynyddu hygyrchedd ac ansawdd y
ddarpariaeth lle agored?

§ Agosrwydd at a chapasiti
cyfleusterau gofal iechyd.

§ Agosrwydd at rwydweithiau teithio
llesol presennol.

§ Agosrwydd at y ddarpariaeth lle
agored presennol.

§ Darpariaeth arfaethedig o
gyfleusterau gofal iechyd newydd
neu wedi’u huwchraddio,
rhwydweithiau teithio llesol neu
leoedd agored mewn safleoedd
ymgeisiol.

2. Cydraddoldeb a Chynhwysiant
Cymdeithasol: Lleihau tlodi ac
anghydraddoldeb, mynd i’r afael ag eithrio
cymdeithasol a hyrwyddo cydlyniad
cymunedol, gan gynnwys trwy wella
mynediad i gyfleusterau cymunedol.

§ Hyrwyddo diwylliant o gydraddoldeb, tegwch
a pharch i bobl a’r amgylchedd?

§ Lleihau tlodi ac eithrio cymdeithasol?
§ Hyrwyddo cydlyniad cymdeithasol ac

integreiddio?
§ Hyrwyddo tegwch rhwng grwpiau poblogaeth?
§ Rhoi mynediad i weithgareddau diwylliannol

fforddiadwy?
§ Lleihau tlodi tanwydd?
§ Diogelu a gwella mynediad i gyfleusterau

cymunedol ansawdd uchel, gwasanaethau
cyhoeddus ac amwynderau allweddol?

§ Agosrwydd at gyfleusterau
cymunedol presennol,
gwasanaethau cyhoeddus ac
amwynderau allweddol.

§ Darpariaeth arfaethedig o
gyfleusterau cymunedol newydd
neu wedi’u huwchraddio,
gwasanaethau cyhoeddus neu
amwynderau allweddol mewn
safleoedd ymgeisiol.

3. Cyflogaeth a Sgiliau: Codi nifer ac ansawdd
y cyfleoedd gwaith i ddiwallu anghenion

§ Gwella mynediad i gyflogaeth, yn enwedig i
bobl leol?

§ Cynyddu ac arallgyfeirio cyfleoedd gwaith?

§ Capasiti gwaith y safle.
§ Addasrwydd y safle ar gyfer

datblygiad defnydd cymysg.
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Amcanion AG Arfaethedig Cwestiynau Arweiniol AG Arfaethedig – A fydd yr
CDLl newydd...

Dangosyddion Cynaliadwyedd Arfaethedig
ar gyfer Asesiadau Safle Ymgeisiol

dynodedig, gan wella lefel y cyrhaeddiad
addysgol a’r sgiliau ymhlith trigolion.

§ Gwella cyfleoedd ar gyfer addysg a dysgu
gydol oes?

§ Gwella cyrhaeddiad addysgol a lefelau
sgiliau, yn enwedig yn y boblogaeth oed
gweithio?

§ Cefnogi twf sefydliadau addysg bellach ac
uwch?

§ Agosrwydd at leoliadau gwaith
allweddol presennol a
chynlluniedig (e.e. parciau busnes,
ystadau diwydiannol a chlystyrau
cyflogaeth drefol).

§ Agosrwydd at yr isadeiledd addysg
a’i gapasiti.

§ Darpariaeth arfaethedig isadeiledd
addysg newydd neu wedi’i
huwchraddio mewn safleoedd
ymgeisiol.

4. Cludiant a Chyfathrebu: Gwella hygyrchedd
gwasanaethau cyhoeddus, cyfleoedd gwaith
a marchnadoedd trwy wella isadeiledd a
chreu rhwydwaith cludiant cynaliadwy, gan
sicrhau mynediad i gyfathrebiadau a
gwasanaethau ansawdd uchel.

§ Cynyddu hygyrchedd gwasanaethau
cyhoeddus, cyfleoedd gwaith a
marchnadoedd?

§ Gwella cysylltedd yn ardal CBSC a gydag
ardaloedd eraill?

§ Lleihau dibyniaethau ar geir ac annog
symudiad at ffurfiau mwy cynaliadwy o
deithio, gan gynnwys ar gyfer pobl a llwythi?

§ Cefnogi’r defnydd cynyddol o deithio llesol?
§ Gwella hygyrchedd, capasiti a diogelwch y

rhwydwaith cludiant?
§ Lleihau llifoedd traffig a thagfeydd?
§ Gwella ansawdd ac integreiddio cludiant

cyhoeddus?
§ Gwella’r ddarpariaeth isadeiledd cyfathrebu

ansawdd uchel?

§ Agosrwydd at y rhwydwaith
cludiant cyhoeddus (arosfannau
bws a gorsafoedd trên).

§ Agosrwydd at y rhwydwaith ffyrdd
strategol (traffyrdd a chefnffyrdd).

§ Agosrwydd at rwydweithiau teithio
llesol presennol.

§ Agosrwydd at dagfeydd mynych.
§ Argaeledd a chapasiti’r isadeiledd

gwasanaethau i wasanaethu’r
safle.

§ Darpariaeth arfaethedig isadeiledd
cludiant neu gyfathrebu newydd
neu wedi’u huwchraddio mewn
safleoedd ymgeisiol neu’n cysylltu
â safleoedd ymgeisiol.
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Amcanion AG Arfaethedig Cwestiynau Arweiniol AG Arfaethedig – A fydd yr
CDLl newydd...

Dangosyddion Cynaliadwyedd Arfaethedig
ar gyfer Asesiadau Safle Ymgeisiol

§ Gwella isadeiledd gwasanaethau i gefnogi twf
economaidd ac i ddiwallu anghenion y
boblogaeth?

5. Tai: Darparu cwantwm digonol ac ystod o
dai ansawdd da a fforddiadwy mewn
mannau cynaliadwy i ddiwallu anghenion
dynodedig.

§ Helpu i hwyluso’r cyflawniad cynyddol mewn
tai i ddiwallu ystod o anghenion dynodedig?

§ Gwella ansawdd y stoc tai?
§ Lleihau digartrefedd a gorlenwi?
§ Cynyddu cymysgedd, ystod a fforddiadwyedd

tai?
§ Darparu tai sy’n annog ymdeimlad o

gymuned?
§ Cyflwyno lleiniau a rhandiroedd digonol ar

gyfer Sipsiwn, Teithwyr a Phobl sydd ar Daith
gyda Sioeau?

§ Capasiti tai’r safle.
§ Cyflawniadwyedd tai fforddiadwy

fel cydran unrhyw ddatblygiad
preswyl.

§ Addasrwydd y safle ar gyfer
datblygiad defnydd cymysg.

§ Defnyddiau tir cyfagos.
§ Agosrwydd at safleoedd COMAH
§ Agosrwydd at Safleoedd

Ewropeaidd agored i bwysau
adloniadol.

6. Twf Economaidd: Cyflawni twf economaidd
cynaliadwy a gwneud y mwyaf o gyfraniad
economaidd ardal CBSC i ranbarth Gogledd
Cymru, gan gynnwys trwy arallgyfeirio a
chryfhau’r sail economaidd leol.

§ Cyflawni’r math iawn o weithgareddau
datblygu ac economaidd yn y lleoliad iawn i
wneud y mwyaf o gystadleurwydd
economaidd?

§ Help i arallgyfeirio’r economi leol?
§ Annog buddsoddiad o’r tu allan?
§ Cefnogi arloesedd a mentrau newydd?
§ Hyrwyddo cydleoliad gweithgareddau

economaidd, diwydiannau a defnyddiau tir
synergyddol?

§ Cefnogi ystod o fathau a meintiau busnes?
§ Darparu’r isadeiledd a’r gweithle

angenrheidiol ar gyfer busnesau newydd a
phresennol?

§ Gallu’r safle ar gyfer defnyddiau
diwydiannol ac economaidd.

§ Defnyddiau tir cyfagos, gan
gynnwys buddiannau cydgasglu
potensial.

§ Agosrwydd at y rhwydweithiau
ffyrdd a chludiant cyhoeddus
strategol.
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Amcanion AG Arfaethedig Cwestiynau Arweiniol AG Arfaethedig – A fydd yr
CDLl newydd...

Dangosyddion Cynaliadwyedd Arfaethedig
ar gyfer Asesiadau Safle Ymgeisiol

7. Ansawdd Aer: Atal a lleihau allyriadau a
chrynodiadau o lygryddion atmosfferig
niweidiol a lleihau amlygiad i ansawdd aer
gwael.

§ Cynnal neu wella ansawdd aer?
§ Lleihau amlygiad i ansawdd aer gwael?
§ Atal a lleihau allyriadau llygryddion niweidiol?

§ Agosrwydd at Ardaloedd Rheoli
Ansawdd Aer

§ Agosrwydd at dagfeydd mynych.
§ Allyriadau gweithredol potensial.

8. Newid hinsawdd: Mabwysiadu mesurau
lliniaru ac addasu priodol i leihau ac ymateb
i effeithiau newid hinsawdd.

§ Help i leihau allyriadau nwy tŷ gwydr o’r
sectorau economaidd allweddol?

§ Cefnogi’r gwaith o leihau’r defnydd o ynni?
§ Cefnogi’r gwaith o gyflwyno ynni

adnewyddadwy a charbon isel a lleihau’r
ddibyniaeth ar ffynonellau anadnewyddadwy?

§ Hwyluso buddsoddiad mewn a hyrwyddo’r
defnydd o isadeiledd carbon isel a
chynaliadwy?

§ Rhoi mesurau addasu ar waith i fynd i’r afael
ag effeithiau tebygol newid hinsawdd, gan
gynnwys cynnydd yn y risgiau o lifogydd?

§ Hyrwyddo dyluniad cynaliadwy sy’n lleihau
allyriadau nwy tŷ gwydr ac y mae modd ei
addasu i effeithiau newid hinsawdd?

§ Darpariaeth ar y safle neu greu
ynni adnewyddadwy neu garbon
isel.

§ Agosrwydd at y rhwydwaith
cludiant cyhoeddus.

§ Capasiti’r safle i gynnwys mesurau
addasu newid hinsawdd.

9. Bioamrywiaeth, Geoamrywiaeth a Phridd:
Gwarchod, diogelu a gwella buddiannau
bioamrywiaeth a geoamrywiaeth, gan
gynnwys trwy ddiogelu safleoedd a
rhywogaethau pwysig, gwella’r ddarpariaeth
isadeiledd gwyrdd a diogelu adnoddau pridd
pwysig.

§ Sicrhau dulliau diogelu priodol ar gyfer yr
amcanion hygrededd a chadwraeth safleoedd
a ddynodwyd ar lefelau rhyngwladol,
cenedlaethol neu leol am resymau gwerth
bioamrywiaeth a geoamrywiaeth neu ddiogelu
rhywogaethau?

§ Diogelu a gwella rhywogaethau a
chynefinoedd gwerthfawr?

§ Diogelu yn erbyn colli neu dorri cynefinoedd?
§ Diogelu neu wella coed gwarchodedig neu

ardaloedd coetir pwysig?
§ Gwella mynediad i natur?

§ Agosrwydd at ac effeithiau
potensial ar safleoedd a
ddynodwyd ar lefelau rhyngwladol,
cenedlaethol a lleol am resymau
cadwraeth bioamrywiaeth,
pwysigrwydd ecolegol neu
bwysigrwydd daearegol.

§ Agosrwydd at goetiroedd
dynodedig a choed neu wrychoedd
pwysig.

§ Tystiolaeth o gynefinoedd neu
rywogaethau gwerthfawr ar y safle
neu gerllaw iddo.
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§ Cywiro halogiad i dir a dŵr daear hysbys?
§ Diogelu tir amaethyddol o’r ansawdd gorau ac

o bwysigrwydd lleol?
§ Diogelu a gwella adnoddau pridd pwysig?

§ Effeithiau potensial ar ddarnio
cynefinoedd a’u cysylltedd.

§ Dosbarthiad tir amaethyddol.
§ Math ac ansawdd y pridd.

10. Dŵr a’r Risg o Lifogydd: Gwarchod, diogelu
a gwella amgylcheddau dŵr ac arfordirol,
ansawdd dŵr ac adnoddau dŵr, gan leihau’r
risg o lifogydd.

§ Gwella ansawdd y cyrff dŵr sy’n helpu i
ddiwallu amcanion y Gyfarwyddeb Fframwaith
Dŵr?

§ Cynnal neu wella statws ecolegol a chemegol
yr amgylchedd dŵr?

§ Effeithio ar gyfaint dŵr ffo arwyneb i mewn i
gyrff dŵr neu echdynnu ohonynt?

§ Cefnogi gwelliannau i’r isadeiledd dŵr
(cyflenwad dŵr a charthffosiaeth)

§ Lleihau’r risg o lifogydd o bob ffynhonnell
llifogydd i’r holl bobl, eiddo, isadeiledd ac
asedau amgylcheddol?

§ Rheoli’r risgiau o lifogydd gweddilliol yn
briodol ac osgoi’r risgiau newydd o lifogydd?

§ Ceisio lleihau datblygiadau newydd mewn
ardaloedd sy’n dueddol o gael llifogydd neu
liniaru’r potensial ar gyfer y risg honno?

§ Hyrwyddo’r gwaith o leoli systemau draenio
trefol cynaliadwy?

§ Agosrwydd at Barthau Risg
Llifogydd

§ Agosrwydd at gyrff dŵr a
dyfrhaenau.

11. Deunyddiau a Gwastraff: Cyfrannu at
weithredu’r economi gylchol, rheoli gwastraff
gydag ychydig iawn o effeithiau
amgylcheddol a sicrhau’r defnydd
cynaliadwy o adnoddau naturiol, gan
gynnwys ar gyfer creu ynni a darparu

§ Lleihau cynhyrchiant gwastraff?
§ Hyrwyddo egwyddorion economi gylchol?
§ Trin a phrosesu gwastraff gydag ychydig iawn

o effaith amgylcheddol?

§ Agosrwydd at gyfleusterau casglu
gwastraff.

§ Sefydlu angen lleoliadol i
echdynnu mwynau.
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cyflenwad digonol o fwynau a deunyddiau at
ddibenion adeiladu.

§ Lleihau’r galw am ddeunyddiau crai a’r angen
i echdynnu mwynau?

§ Hyrwyddo’r defnydd o adnoddau lleol a lleihau
mewnforio mwynau?

12. Creu Lleoedd Cynaliadwy: Gwneud y mwyaf
o’r defnydd effeithlon o dir ac isadeiledd a
gwella ansawdd y dylunio i greu lleoedd
gwych i bobl.

§ Hyrwyddo pensaernïaeth a dyluniad ansawdd
uchel sy’n cryfhau hynodrwydd lleol ac yn
meithrin ymdeimlad o le?

§ Creu a chynnal parth cyhoeddus diogel a
deniadol sy’n annog pobl i gerdded a beicio?

§ Sicrhau lleoli, graddfa, màs a dwyster
datblygu?

§ Gwneud y defnydd gorau o dir, gan gynnwys
trwy flaenoriaethu ac ailddatblygu safleoedd
tir llwyd a lleoli defnyddiau ar gyfer nifer uchel
o ymwelwyr yn agos at y rhwydwaith cludiant
cyhoeddus?

§ Lleihau’r cyfleoedd i droseddu ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol trwy leoli a dylunio
datblygiad newydd?

§ Darparu tir y cyhoedd sy’n teimlo’n ddiogel i’r
holl ddefnyddwyr drwy’r amser?

§ Tir llwyd neu glas a ddatblygwyd
yn flaenorol.

§ Agosrwydd at rwydweithiau teithio
llesol.

13. Treftadaeth Ddiwylliannol: Gwarchod,
diogelu a gwella’r amgylchedd hanesyddol
a’r asedau diwylliannol, gan gynnwys y
defnydd o’r Gymraeg.

§ Cynyddu argaeledd a hygyrchedd diwylliant,
hamdden a gweithgareddau/lleoliadau
adloniant?

§ Gwarchod, diogelu a gwella hygrededd,
cymeriad a lleoliad asedau treftadaeth?

§ Diogelu a gwella rhinweddau ardaloedd o
arwyddocâd hanesyddol neu ddiwylliannol?

§ Hyrwyddo’r ailddefnydd sensitif o adeiladau o
bwysigrwydd hanesyddol neu ddiwylliannol?

§ Gwarchod a, lle bo’n briodol, gwella
adnoddau archeolegol pwysig?

§ Agosrwydd at asedau a’r effeithiau
potensial ar ardaloedd treftadaeth
dynodedig.

§ Ailddefnydd arfaethedig o
adeiladau o bwysigrwydd
hanesyddol neu ddiwylliannol.

§ Cynhwysiant arfaethedig o
arwyddion Cymraeg mewn
safleoedd ymgeisiol.
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§ Diogelu a chynyddu’r defnydd o’r Gymraeg?

14. Tirwedd: Diogelu a gwella cymeriad y
dirwedd, harddwch ac eglurder yr
aneddiadau yn ardal CBSC, gan ystyried
rhinweddau arbennig Parc Cenedlaethol
Eryri.

§ Diogelu a gwella cymeriad y dirwedd?
§ Diogelu nodweddion tirwedd a threfwedd

pwysig?
§ Diogelu rhinweddau arbennig Parc

Cenedlaethol Eryri?
§ Gwarchod harddwch a golygfeydd

gwerthfawr?
§ Atal gwasgariad trefol?

§ Agosrwydd at dirweddau a
ddynodwyd yn genedlaethol ac yn
lleol a’u heffeithiau potensial;

§ Tystiolaeth o effeithiau potensial ar
harddwch neu olygfeydd allweddol;

§ Tystiolaeth o integreiddio neu
ymgyfuno gydag aneddiadau
presennol neu wahanu oddi
wrthynt.
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6 Methodoleg AG Arfaethedig a’r Trefniadau
Ymgynghori

6.1 Cyflwyniad

6.1.1 Gan adeiladu ar y Fframwaith AG arfaethedig y manylir arno yn Adran 5, mae’r rhan hon yn
amlinellu ac yn ceisio safbwyntiau’r Cyrff Ymgynghori AAS mewn perthynas â’r fethodoleg
arfaethedig a’r trefniadau ymgynghori i’w mabwysiadu ar gyfer AG yr Adolygiad CDLl.

6.2 Adroddiadau AG Arfaethedig

6.2.1 Yn unol â Deddf 2004, mae Cytundeb Cyflawni Adolygiad CDLl Conwy yn cadarnhau y bydd
ailadroddiad o’r CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg yn destun ymgynghori statudol, sef
Strategaeth Ffafriol - Dogfen CDLl cyn y Cyfnod i’w Archwilio gan y Cyhoedd ac yna Dogfen
CDLl lawn i’w Harchwilio gan y Cyhoedd. Yn dilyn hynny, bydd y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio
gan y Cyhoedd yn destun archwiliad annibynnol, ac yn dilyn hynny, bydd yn cael ei hystyried
at ddibenion mabwysiadu ffurfiol fel yr CDLl newydd ar gyfer hyd a lled yr ardal y tu allan i
Barc Cenedlaethol Eryri. Bydd y fethodoleg AG yn cael ei rhoi ar waith a’r canfyddiadau’n cael
eu hadrodd mewn Adroddiadau AG ailadroddol a fydd yn cydfynd â’r Strategaeth a Ffefrir
(CDLl Cyn y Cyfnod i’w Archwilio gan y Cyhoedd) a Dogfennau cyn y Cyfnod i’w Harchwilio
gan y Cyhoedd, gyda’r Adroddiad AG yn cael ei ddiweddaru rhwng y camau hyn i adlewyrchu
newidiadau i’r CDLl sy’n dod i’r amlwg.

¡ Bydd yr Adroddiad AG ar gyfer y Strategaeth a Ffefrir yn canolbwyntio ar asesu effeithiau
sylweddol tebygol o ddewisiadau CDLl arfaethedig, strategaeth ofodol a pholisïau
strategol; a,

¡ Bydd yr Adroddiad AG ar gyfer y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd yn dynodi
ac yn asesu’r holl effeithiau sylweddol tebygol o bob cydran sylweddol o’r Ddogfen CDLl
i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, gan gynnwys pob dyraniad a pholisi safle arfaethedig.

6.2.2 Ar ôl cwblhau archwiliad annibynnol o’r Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, bydd
pob argymhelliad rhwymol a wneir gan yr Arolygydd penodedig yn destun sgrinio AG ac AAS i
benderfynu a fyddant yn cyflwyno effeithiau sylweddol tebygol newydd neu wahanol nad
adroddwyd yn flaenorol arnynt yn yr Adroddiad AG ar gyfer y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan
y Cyhoedd. Bydd y Sgrinio AAS hwn yn cael ei ddogfennu mewn Adendwm AG.

6.3 Methodoleg AG Arfaethedig

6.3.1 Ar sail ffurflen fwriadedig yr Adolygiad CDLl, fel y manylwyd arni yn Adran 2, rhagwelir y bydd
y Fframwaith AG a osodir yn Nhabl 5.4 yn cael ei ddefnyddio i asesu holl gydrannau
sylweddol arfaethedig yr CDLl newydd wrth iddo ddod i’r amlwg, yn ogystal ag unrhyw
ddewisiadau rhesymol dynodedig i’r cynigion hyn. At ei gilydd, bydd angen i’r AG felly
gynnwys arfarniadau o weledigaeth CDLl arfaethedig, amcanion CDLl, strategaeth ofodol (a
strategaethau is-ardal potensial), polisïau strategol, polisïau rheoli datblygu a dyraniadau
safle. Gosodir y dull arfaethedig o ymgymryd ag AG cymesur o bob un o’r cydrannau hyn isod.

AG o Weledigaeth ac Amcanion yr CDLl

6.3.2 Mae’n bwysig bod gweledigaeth ac amcanion yr CDLl newydd yn cael eu cysoni gyda’r
Fframwaith AG ac yn adlewyrchu’r materion cynaliadwyedd allweddol dynodedig, oherwydd
bydd yr holl gydrannau CDLl eraill yn llifo ohonynt. Felly, bydd priodweddau allweddol y
weledigaeth a’r amcanion ar gyfer yr CDLl newydd yn cael eu hasesu am eu cydnawsedd â
phob Amcan AG yn y Fframwaith AG.
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6.3.3 Oherwydd natur lefel uchel gweledigaeth ac amcanion CDLl, nid yw’n debygol o fod yn bosibl
dynodi arwyddocâd yr effeithiau unigol a ragwelir o’r cydrannau hyn o’r CDLl newydd sy’n dod
i’r amlwg, ond lle bo’n bosibl,  bydd yr AG yn ceisio darparu syniad o hyn, gydag unrhyw
ansicrwydd yn cael eu nodi hefyd. Os bydd y weledigaeth neu’r amcanion arfaethedig o’r CDLl
newydd yn cael eu barnu’n anghydnaws â’r Amcanion AG, bydd mesurau lliniaru addas ar
ffurf geiriad diwygiedig yn cael eu hargymell.

6.3.4 Bydd matrics cydnawsedd sy’n debyg i’r enghraifft a gyflwynwyd yn Nhabl 6.1 yn cael ei
ddefnyddio i gofnodi’r arfarniad o weledigaeth ac amcanion yr CDLl yn adroddiadau AG ar
gyfer y Dogfennau Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd  ac i’w Harchwilio gan y
Cyhoedd. Am resymau byrder a fformatio, ni chynigir atgynhyrchu’r Cwesiynau Canllaw AG
sy’n gysylltiedig â phob Amcan AG (gweler Tabl 5.4) yn fersiwn derfynol y matricsau arfarnu
ym mhob adroddiad AG, ond byddant yn cael eu defnyddio lle bo’n berthnasol i ymgymryd â’r
AG.
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Tabl 6.1: Matrics Cydnawsedd Arfaethedig i Asesu Gweledigaeth ac Amcanion yr CDLl newydd

Amcan AG Gweledigaeth
CDLl Amcan CDLl 1 Amcan

CDLl 2 Etc.

1. Iechyd a Lles: Gwella pob agwedd ar iechyd a lles y boblogaeth, gan gynnwys mewn perthynas ag iechyd corfforol a meddyliol,
lles cymdeithasol a diogelwch cymunedol.

2. Cydraddoldeb a Chynhwysiant Cymdeithasol: Lleihau tlodi ac anghydraddoldeb, mynd i’r afael ag eithrio cymdeithasol a hyrwyddo
cydlyniad cymunedol, gan gynnwys trwy wella mynediad i gyfleusterau cymunedol.

3. Cyflogaeth a Sgiliau: Codi nifer ac ansawdd y cyfleoedd gwaith i ddiwallu anghenion dynodedig, gan wella lefel y cyrhaeddiad
addysgol a’r sgiliau ymhlith trigolion.

4. Cludiant a Chyfathrebu: Gwella hygyrchedd gwasanaethau cyhoeddus, cyfleoedd gwaith a marchnadoedd trwy wella isadeiledd a
chreu rhwydwaith cludiant cynaliadwy, gan sicrhau mynediad i gyfathrebiadau a gwasanaethau ansawdd uchel hefyd.

5. Tai: Darparu cwantwm digonol ac ystod o dai ansawdd da a fforddiadwy mewn mannau cynaliadwy i ddiwallu anghenion
dynodedig.

ALLWEDD

+ Cydnaws

0 Niwtral

? Ansicr

- Anghydnaws

~ Dim Perthynas
Glir



Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd
Adolygiad o CDLl Conwy

42

AG o Strategaethau a Pholisïau Gofodol Arfaethedig

6.3.5 Yn y Cam CDLl Cyn y Cyfnod i’w Archwilio gan y Cyhoedd, mae’n debygol y bydd CBSC yn
dynodi cyfres o ddewisiadau gofodol a pholisi lefel uchel a ffefrir i ddiwallu anghenion
dynodedig (e.e. cyflwyno tai) a heriau (e.e. cyflawni amcanion lles wedi’u diffinio’n lleol),
ynghyd â dewisiadau rhesymol potensial i’r dewisiadau hyn. Mae’r dewisiadau gofodol yn
debygol o gynnwys ‘dewisiadau twf’ potensial a gallent ymestyn i ddynodi dyraniadau safle
strategol a ffefrir (gweler isod mewn perthynas ag AG dyraniadau safleoedd ymgeisiol), wrth i’r
dewisiadau polisi fod yn debygol o gynnwys ystod o ddulliau polisi thematig i fynd i’r afael â
materion allweddol.

6.3.6 Oherwydd natur lefel uchel y dewisiadau gofodol, twf a pholisi sy’n debygol o gael eu cynnwys
yn y Ddogfen CDLl Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, hwyrach y bydd angen
mabwysiadu’r un dull ag ar gyfer gweledigaeth ac amcanion CDLl (Tabl 6.1) o ran
canolbwyntio ar eu cydnawsedd gyda’r Fframwaith AG. Fodd bynnag, bydd yr AG hefyd yn
ceisio dynodi materion cynaliadwyedd perthnasol a mesurau lliniaru neu wella a ddylai gael eu
hymgorffori yn y dewisiadau gofodol a pholisi wrth iddynt gael eu datblygu ymhellach ar gyfer
y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd. Lle bo’n bosibl, bydd AG y dewisiadau gofodol
a pholisi arfaethedig yn penderfynu a ydynt yn debygol o arwain at unrhyw effeithiau
sylweddol.

6.3.7 Bydd y dewisiadau gofodol a pholisi a ffefrir yn cael eu mireinio i ystyried y sylwadau a ddaeth
i law mewn perthynas â’r Ddogfen CDLl Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, gan
arwain at gynnwys strategaeth ofodol wedi’i datblygu’n llawn (a gefnogir o bosibl gan
strategaethau is-ardal) a chyfres o bolisïau strategol a rheoli datblygiad yn y Ddogfen CDLl i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd. Yn y cam hwn, bydd y cydrannau hyn yn cael eu hasesu’n fanwl
yn erbyn y Fframwaith AG gan ddefnyddio matrics safonol a system sgorio debyg i’r un a
ddengys yn Nhablau 6.2 a 6.3 isod. Am resymau cymesuredd, bydd pob grŵp polisi yn y
Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd yn cael eu hasesu gyda’i gilydd mewn cyfres o
fatricsau thematig.

Tabl 6.2: System Sgorio Arfaethedig i Sefydlu Effeithiau Sylweddol Tebygol o Bolisïau CDLl Arfaethedig

Sgôr Disgrifiad Symbol

Effaith
Gadarnhaol
Arwyddocaol

(Mawr)

Mae’r polisi arfaethedig yn cyfrannu’n sylweddol at gyflawni’r
Amcan AG. ++

Mân Effaith
Gadarnhaol

Mae’r polisi arfaethedig yn cyfrannu at gyflawni’r Amcan AG ond
nid yn sylweddol. +

Effaith Niwtral Mae’r polisi arfaethedig yn gysylltiedig ond nid yw’n cael unrhyw
effaith ar gyflawni’r Amcan AG 0

Mân Effaith
Negyddol

Mae’r polisi arfaethedig yn tynnu’n sylweddol oddi ar gyflawniad
yr Amcan AG ond nid yn sylweddol. -

Effaith Negyddol
Sylweddol (Mawr)

Mae’r polisi arfaethedig yn tynnu’n sylweddol oddi ar gyflawniad
yr Amcan AG. Felly, mae angen lliniaru. --

Effaith Ansicr

Mae gan y polisi arfaethedig hwn berthynas ansicr â’r Amcan AG
neu mae’r berthynas yn dibynnu ar y ffordd y rheolir yr agwedd.
Yn ogystal, gallai gwybodaeth annigonol fod ar gael i alluogi ar
gyfer wneud asesiad.

?
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Sgôr Disgrifiad Symbol

Dim Perthynas
Glir

Nid oes perthynas glir rhwng y polisi arfaethedig a chyflawniad yr
Amcan AG neu mae’r berthynas yn ddibwys. ~
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Tabl 6.3: Matrics Asesu Arfaethedig ar gyfer Polisïau CDLl Arfaethedig

Grwpio Polisi: Twf Economaidd

Amcan AG Sgôr Polisi 1 Sgôr Polisi 2 Sgôr Polisi
3 Sylwadau

1. Iechyd a Lles: Gwella pob agwedd ar
iechyd a lles y boblogaeth, gan
gynnwys mewn perthynas ag iechyd
corfforol a meddyliol, lles cymdeithasol
a diogelwch cymunedol.

++ + ++

Asesu Effeithiau a Ragwelir

Lliniaru a Gwella

Tybiaethau

Ansicrwydd

2. Cydraddoldeb a Chynhwysiant
Cymdeithasol: Lleihau tlodi ac
anghydraddoldeb, mynd i’r afael ag
eithrio cymdeithasol a hyrwyddo
cydlyniad cymunedol, gan gynnwys trwy
wella mynediad i gyfleusterau
cymunedol.

+ - --

Asesu Effeithiau a Ragwelir

Lliniaru a Gwella

Tybiaethau

Ansicrwydd
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Grwpio Polisi: Twf Economaidd

Amcan AG Sgôr Polisi 1 Sgôr Polisi 2 Sgôr Polisi
3 Sylwadau

3. Cyflogaeth a Sgiliau: Codi nifer ac
ansawdd y cyfleoedd gwaith i ddiwallu
anghenion dynodedig, gan wella lefel y
cyrhaeddiad addysgol a’r sgiliau ymhlith
trigolion.

- ~ ?

Asesu Effeithiau a Ragwelir

Lliniaru a Gwella

Tybiaethau

Ansicrwydd

Etc.
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6.4 AG y Dyraniadau Safle Arfaethedig

6.4.1 Fel y nodwyd yn Adran 5.4, bydd proses asesu safle integredig yn cael ei chynnal gan CBSC
i fodloni gofynion AG ac i ddewis dyraniadau safle i’w cynnwys yn yr CDLl newydd. Bydd y
meini prawf asesu a ddefnyddir gan CBSC yn ymwneud â’r dangosyddion cynaliadwyedd a
restrwyd yn y drydedd golofn ar Dabl 5.4 ac felly bydd yn ymwneud â phob un o’r Amcanion
AG yn y Fframwaith AG. Mae’r Adroddiadau AG sy’n cydfynd â’r CDLl Cyn y Cyfnod i’w
Archwilio gan y Cyhoedd a’r Dogfennau CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd yn dangos bod y
meini prawf asesu safle a’r broses a fabwysiadwyd gan CBSC yn bodloni gofynion AG
statudol ac yn ymwneud yn ddigonol â’r Amcanion AG a ddynodwyd yn y Fframwaith AG ar
gyfer yr Adolygiad CDLl.

6.4.2 Bydd angen i bob safle a gyflwynir i CBSC yn ystod Galwad Adolygu’r CDLl ar gyfer
Safleoedd (parhaus ar hyn o bryd) ac nad ydynt yn cael eu gwrthod am resymau
cyflawniadwyedd yn ystod y cyfnod CDLl bwriadedig (2018 - 2033) gael eu trin fel ‘dewisiadau
rhesymol’ ac felly’n destun lefel asesu gyfartal hyd at y cam CDLl Cyn y Cyfnod i’w Archwilio
gan y Cyhoedd. Ar hyn o bryd, bydd y Weledigaeth a’r Amcanion CDLl sy’n cael eu ffafrio yn
cael eu cyhoeddi at ddibenion ymgynghori, sy’n golygu bod unrhyw asesiad safle pellach a
gynhelir ar gyfer y Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd angen ystyried dim ond
safleoedd ymgeisiol sy’n gyson â Gweledigaeth ac Amcanion yr CDLl (oherwydd ni fyddai pob
safle arall yn ‘rhesymol’).

6.5 Asesiad o Effeithiau Cronnol a Dewisiadau Rhesymol

Effeithiau Cronnol a Synergeddol

6.5.1 Yn dilyn yr arfarniad o bob cydran sylweddol unigol o fewn y Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod
i’w Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, bydd rownd bellach o AG yn
cael ei chynnal er mwyn dynodi unrhyw effeithiau cronnol neu synergeddol tebygol o
ganlyniad i’r cydadweithiau rhwng y cydrannau CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg. Bydd hwn yn
ceisio dangos cydymffurfiaeth â gofynion asesu cronnol yn y Rheoliadau AAS mewn ffordd
gymesur.

AG o Ddewisiadau Rhesymol

Dynodi Dewisiadau Rhesymol

6.5.2 Mae’r Rheoliadau AAS yn gofyn am yr effeithiau sylweddol tebygol o weithredu cynllun neu
raglen (h.y. yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg) a’r dewisiadau rhesymol iddynt gael eu
hastudio, yn ogystal â’r rhesymeg am ddynodi dewisiadau rhesymol i’w disgrifio. At hynny,
mae’r Rheoliadau AAS yn datgan er mwyn cael eu hystyried yn ddewisiadau rhesymol, rhaid i
ddewisiadau (e.e. meini prawf polisi eraill neu ddyraniadau safle) ymwneud ag amcanion
cyfatebol y cynllun neu’r rhaglenni a’r cwmpas daearyddol. Er mwyn bod yn gymwys i’w
hystyried yn y broses AG hon, rhaid i ddewisiadau rhesymol felly bod yn:

¡ Realistig, am fod dewisiadau tebygol a allai gael eu gweithredu yn lle cynigion yn yr
CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg ac sy’n gyson â fframweithiau polisi cenedlaethol
perthnasol ac eraill;

¡ Yn gysylltiedig ag amcanion yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg; ac,

¡ O fewn cwmpas daearyddol yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg, h.y. byddai angen i
unrhyw ddewisiadau rhesymol ymwneud â dosbarthiad neu nodweddion datblygiad i’r
dyfodol yn ardal CBSC.

6.5.3 O gofio bod rhaid i ddewisiadau rhesymol ymwneud ag amcanion y cynllun dan ystyriaeth, nid
yw’n debygol o fod yn bosibl dynodi unrhyw ddewisiadau rhesymol clir i weledigaeth ac amcan
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CDLl, oherwydd byddai unrhyw ddewisiadau eraill yn newid cyfeiriad strategol yr CDLl newydd
sy’n dod i’r amlwg. Fodd bynnag, bydd y mathau o ddewisiadau rhesymol canlynol yn cael eu
dynodi lle bo’n bosibl ac yn destun yr AG yn yr un opsiwn cyfatebol sy’n cael ei ffafrio neu
gydran arfaethedig yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg:

¡ Dewisiadau polisi, meini prawf a phrofion eraill a ystyrir wrth baratoi’r Dogfennau CDLl
Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, e.e. gosod
gofynion tir tai uwch neu is (er mwyn llywio dyraniadau safle) neu ddefnyddio gofynion
darpariaeth tai fforddiadwy uwch neu is (er mwyn asesu ceisiadau cynllunio);

¡ Ystyrir dewisiadau gofodol eraill wrth baratoi’r Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, e.e. cyfeirio twf tai neu
gyflogaeth at leoliadau penodol yn hytrach nag eraill; a,

¡ Dyraniadau safle eraill - fel y nodwyd uchod, bydd angen i bob safle ymgeisiol a gyflwynir
i CBSC yn ystod cyfnod y Galwad CDLl diffiniedig ar gyfer Safleoedd (parhaus ar hyn o
bryd), ac sydd heb eu diystyru oherwydd cyflawniadwyedd fod yn destun yr un lefel AG
hyd at y cam CDLl Cyn y Cyfnod i’w Archwilio gan y Cyhoedd, ni waeth a ydy CBSC yn
penderfynu wedi hynny i glustnodi’r safle yn yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg. Er mwyn
dangos cydymffurfiaeth â chyfraith achosion AAS, bydd yr Adroddiadau AG ar gyfer y
Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w Harchwilio gan y
Cyhoedd hefyd yn rhoi cyfiawnhad ar ffurf crynodeb i esbonio statws pob safle ymgeisiol
(e.e. dewisol, arall rhesymol, wedi’i wrthod ac ati) ar bob cam o’r Adolygiad CDLl.

Dull o Ddynodi Ansicrwydd, Tybiaethau a Lliniaru

6.5.4 Mae dynodiad unrhyw dybiaethau ac ansicrwydd yn elfen bwysig o’r broses AG, oherwydd
bydd angen i CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg fod yn eglur er mwyn sicrhau bod modd i’r
cynllun gael ei weithredu yn ôl y bwriad.

6.5.5 Mae’r matricsau adrodd AG arfaethedig (Tablau 6.1 a 6.3 uchod) wedi’u dylunio i alluogi
ansicrwydd, anghysonderau a materion eraill a allai danseilio gweithrediad yr CDLl newydd
sy’n dod i’r amlwg i gael ei ddynodi mewn perthynas â’r weledigaeth CDLl arfaethedig,
amcanion, strategaeth ofodol a pholisïau. Bydd natur ailadroddol y broses AG yn galluogi ar
gyfer dyfeisio argymhellion cyfatebol a’u hymgorffori yn yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg i
fynd i’r afael ag unrhyw faterion dynodedig, yn enwedig er mwyn osgoi effeithiau andwyol
sylweddol tebygol rhag digwydd.

6.5.6 Mae dynodi mesurau lliniaru i osgoi effeithiau andwyol sylweddol tebygol o’r dyraniad
safleoedd arfaethedig yn hynod bwysig hefyd. Fel rheol, mae’r mesurau lliniaru hynny ar ffurf
gofynion polisi i ymgymryd ag asesiadau technegol mewn perthynas ag effeithiau
amgylcheddol potensial o’r cynigion datblygu ac, yn dibynnu ar ganlyniad yr asesiadau hyn,
gweithredu mesurau lliniaru, iawndal ac/neu wrthbwyso trwy weithredu unrhyw ganiatâd
cynllunio a roddwyd ar gyfer y cynnig. Bydd y meini prawf asesu safle arfaethedig a restrir yn
nhrydedd golofn Tabl 5.4 yn galluogi ar gyfer dynodi unrhyw effeithiau sylweddol tebygol o
ddyraniad potensial pob safle ymgeisiol. Os bydd y safle ymgeisiol perthnasol yn cael ei
gynnig ar gyfer y dyraniad, byddai angen i liniaru penodol i’r safle priodol gael ei gynnwys yn
yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg er mwyn i’r Adroddiad AG ar gyfer y Ddogfen CDLl i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd allu casglu na fyddai’r dyraniadau safle arfaethedig yn arwain at
unrhyw effeithiau andwyol sylweddol tebygol heb eu lliniaru.

6.6 Cyflwyno Canfyddiadau Allweddol AG

6.6.1 Bydd pob asesiad seiliedig ar fatrics manwl o gydrannau unigol yr CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg yn cael eu cynnwys o fewn atodiadau i’r adroddiad AG, gyda chanfyddiadau allweddol
wedi’u gosod o fewn prif gorff yr adroddiad. Yn unol â Rheoliadau AAS, bydd dogfen
Grynodeb Anhechnegol ar wahân yn cael ei pharatoi er mwyn darparu’r wybodaeth sy’n cael
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ei rhagnodi yn Atodlen 2 Rheoliadau AAS ac yn cyflwyno canfyddiadau allweddol yr AG mewn
iaith anhechnegol.

6.7 Trefniadau Ymgynghori AG Arfaethedig

6.7.1 Bydd fersiynau ailadroddol o’r adroddiad AG yn cael eu cyhoeddi er mwyn cydfynd â'r
Strategaeth a Ffefrir - Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod i’w Harchwilio gan y Cyhoedd ac i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd. Yn ychwanegol at yr amserlenni mynegol a osodir yng
Nghytundeb Cyflawni Adolygiad CDLl Conwy (Mai 2018), gellir cadarnhau y bydd pob
ymgynghoriad yn cael ei gynnal am gyfnod o 6 wythnos, ac felly’n galluogi ar gyfer gwneud
sylwadau ar yr adroddiad AG a’r dogfennau CDLl sy’n dod i’r amlwg gyda’i gilydd.

6.7.2 Bydd canolbwynt ymgynghori ar-lein yn cael ei ddefnyddio i hwyluso ymgynghori mewn
perthynas â’r CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg a’r AG. Fodd bynnag, gellir gwneud sylwadau
yn ysgrifenedig i gyfeiriadau e-bost a phost a fydd yn cael eu cadarnhau cyn y cyfnod
ymgynghori CDLl Cyn y Cyfnod i’w Archwilio gan y Cyhoedd.
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7 Y Camau Nesaf
7.1 Trosolwg

7.1.1 Mae’r Adroddiad Cwmpasu AG wedi diffinio Fframwaith AG arfaethedig (Adran 5) a
methodoleg arfarnu (Adran 6) i’w defnyddio wrth ymgymryd â’r AG mewn perthynas â’r
Adolygiad CDLl. Yn amodol ar unrhyw sylwadau a ddaw i law gan y Cyrff Ymgynghori AAS,
bydd y Fframwaith AG hwn a’r fethodoleg yn cael eu defnyddio i asesu effeithiau sylweddol
tebygol CDLl newydd Conwy a fydd yn deillio o’r Adolygiad CDLl. Bydd yr asesiad yn broses
ailadroddol a fydd yn cynnwys datblygu a mireinio’r dewisiadau polisi a safle trwy brofi
cryfderau, gwendidau ac effeithiau amgylcheddol tebygol yr holl gydrannau CDLl arfaethedig.

7.1.2 Gan adlewyrchu gofynion Deddf 2004 a Rheoliadau AAS, bydd yr Adroddiadau AG
ailadroddol a fydd yn cydfynd â’r Strategaeth a Ffefrir - Dogfen CDLl Cyn y Cyfnod i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd a’r Dogfennau CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd a gynigir i
gynnwys y rhannau canlynol:

¡ Crynodeb Anhechnegol;

¡ Pennod sy’n gosod cwmpas a phwrpas AG a’r fethodoleg asesu, fel y diffinnir yn
Adroddiad Cwmpasu AG (yn amodol ar unrhyw ddiwygiadau sy’n ofynnol i fynd i’r afael
ag unrhyw sylwadau a ddaeth i law gan y Cyrff Ymgynghori AAS);

¡ Pennod sy’n darparu trosolwg o ffurf, cynnwys a datblygiad yr CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg hyd yma;

¡ Pennod sy’n crynhoi materion a phroblemau amgylcheddol a chynaliadwyedd ehangach
perthnasol y mae angen ystyriaeth arnynt (i’w datblygu o Atodiad A yr adroddiad hwn);

¡ Pennod sy’n crynhoi perthnasedd ac amcanion allweddol cynlluniau a rhaglenni
dynodedig eraill (i’w datblygu o Atodiad B yr adroddiad hwn);

¡ Pennod sy’n manylu ar yr effeithiau sylweddol tebygol dynodedig, gweithrediad yr CDLl
newydd sy’n dod i’r amlwg a dewisiadau rhesymol, gan gynnwys effeithiau cronnol,
mesurau lliniaru, ansicrwydd a risgiau. Bydd y rhesymau am ddewis yr opsiynau a ffefrir a
gwrthod dewisiadau yn cael eu hesbonio hefyd; a,

¡ Phennod sy’n cyflwyno safbwyntiau ar weithredu a monitro.

7.2 Cais am Sylwadau gan yr Awdurdodau Ymgynghori AAS

7.2.1 Estynnir gwahoddiad i’r Cyrff Ymgynghori AAS i ddarparu:

¡ Eu barn a’u rhesymau cysylltiedig mewn perthynas â’r potensial i effeithiau sylweddol
tebygol godi o’r Adolygiad CDLl a’r angen (neu fel arall) i ymgymryd ag AAS;

¡ Sylwadau mewn perthynas â’r cwmpas a’r dull arfaethedig o ymgymryd ag AG, sy’n
ymgorffori AAS, mewn perthynas â’r Adolygiad CDLl;

¡ Sylwadau mewn perthynas â’r Fframwaith AG arfaethedig y manylir arno yn Nhabl 5.4.
Yn benodol, gofynnir i’r Cyrff Ymgynghori AAS gadarnhau bod y Fframwaith AG hwn yn
ymdrin yn ddigonol â’r holl faterion cynaliadwyedd allweddol a gofynion polisi perthnasol;
a,

¡ Sylwadau mewn perthynas â chwmpas arfaethedig, lefel y manylder a’r trefniadau
ymgynghori ar gyfer Adroddiadau AG i gydfynd â phob cydran sy’n dod i’r amlwg o CDLl
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newydd Conwy (h.y. Adroddiadau AG ar gyfer y Dogfennau CDLl Cyn y Cyfnod i’w
Harchwilio gan y Cyhoedd a Dogfennau CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd).

7.2.2 Dylid darparu unrhyw sylwadau o fewn yr amserlenni statudol a ragnodwyd o fewn y
Rheoliadau AAS (h.y. o fewn 5 wythnos o gael yr adroddiad hwn) a’u cyfeirio at:

Duncan Smart

Prif Gynllunydd, Peter Brett Associates LLP

2il Lawr, 160 West George Street, Glasgow, G2 2HG

0141 343 3319

dsmart@peterbrett.com



Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd
Adolygiad o CDLl Conwy

51

8 Cyfeiriadau
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, 2il Adroddiad Monitro Blynyddol (2016)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Cynllun Datblygu Lleol Conwy (2013)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, Adroddiad Adolygu Cynllun Datblygu Lleol Conwy (2018)

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych, Cynllun Lles Conwy a Sir Ddinbych (2018-
2023)

Llywodraeth y DU, Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) (2004)

Llywodraeth y DU, Deddf Cydraddoldeb (2010)

Llywodraeth y DU, Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (2004)

Llywodraeth y DU, Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) (2005)

Llywodraeth Cymru, Polisi Cynllunio Drafft  Ymgynghorol Cymru – 10fed Rhifyn (2018)

Llywodraeth Cymru, Polisi Cynllunio Cymru – 9fed Rhifyn (2015)

Llywodraeth Cymru, Llawlyfr Cynllun Datblygu Lleol Conwy 2il Rifyn (2015)

Llywodraeth Cymru, Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015)
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Atodiad A     Adolygiad Sylfaenol

A.1 Cyflwyniad

A.1.1 Mae’r Atodiad hwn yn cefnogi Sgrinio ac Adroddiad Adran 4 AG Adolygiad CDLl Conwy (gan
ymgorffori AAS) trwy ddarparu adolygiad o amodau amgylcheddol a chymdeithasol-
economaidd cyfredol yn yr ardal sy’n debygol o gael eu heffeithio gan yr Adolygiad CDLl, yn
enwedig (ond heb fod yn unigryw) i ardal weinyddol CBSC. Wrth wneud hynny, mae’r
adolygiad hwn:

¡ Yn dynodi agweddau a nodweddion perthnasol yr amgylchedd, gan gynnwys y rhai sy’n
debygol o gael eu heffeithio’n sylweddol gan ganlyniad yr Adolygiad CDLl (h.y. CDLl
newydd Conwy). Mae hyn yn cynnwys dynodi safleoedd a ddynodwyd ar lefelau
rhyngwladol neu genedlaethol am resymau cadwraeth bioamrywiaeth, pwysigrwydd
daearegol, treftadaeth neu werth tirwedd sydd â’r potensial i gael eu heffeithio gan yr
Adolygiad CDLl; ac yn,

¡ Dynodi tueddiadau cymdeithasol-economaidd perthnasol ac amodau sylfaenol, gan
ganolbwyntio unwaith eto ar y materion sy’n debygol o gael eu heffeithio’n sylweddol gan
ganlyniad yr Adolygiad CDLl (h.y. CDLl newydd Conwy); ac yn,

¡ Amlinellu’r ffordd y dylid mynd i’r afael â nodweddion amgylcheddol a chymdeithasol-
economaidd dynodedig ac amodau sylfaenol yn CDLl newydd Conwy ac a ystyrir yn yr
AG hwn. Defnyddir y termau “rhaid” a “dylid” i wahaniaethu rhwng gofynion statudol er
mwyn ystyried y materion penodol a’r ystyriaethau anstatudol, er enghraifft tystiolaeth o’r
dadansoddiad sylfaenol sy’n dynodi angen i wella ansawdd yr amgylchedd.

A.1.2 Yna defnyddir y dystiolaeth hon i wneud y canlynol:

¡ Amlinellu esblygiad disgwyliedig amodau cynaliadwyedd sylfaenol (gan gynnwys
amgylcheddol) yn absenoldeb yr Adolygiad CDLl; a,

¡ Diffinio cyfres o faterion cynaliadwyedd allweddol y bydd angen mynd i’r afael â nhw yn yr
Adolygiad CDLl ac y dylid eu hystyried ar hyd y broses AG (sy’n ymgorffori AAS).

A.1.3 Pwrpas yr adolygiad sylfaenol hwn felly yw llywio cynigion sy’n dod i’r amlwg ar gyfer yr
Adolygiad CDLl a chynnwys Fframwaith AG a fydd yn cael eu defnyddio i asesu pob cydran
sylweddol o’r Adolygiad CDLl (h.y. pob dewis polisi a safle sy’n dod i’r amlwg, gan gynnwys
dewisiadau rhesymol i’r rhai sy’n cael eu ffafrio gan CBSC).

A.2 Trosolwg o Safleoedd Dynodedig

A.2.1 Mae Tabl A.1 yn dynodi safleoedd a ddynodwyd ar lefel ryngwladol, genedlaethol neu leol am
resymau cadwraeth bioamrywiaeth, pwysigrwydd daearegol, gwerth treftadaeth neu dirwedd
yr ystyrir bod ganddynt y potensial i’r Adolygiad CDLl effeithio arnynt. Mae angen ystyried cyd-
destun safle penodol y safleoedd dynodedig hyn wrth nodweddu safle sylfaenol
cynaliadwyedd a dynodi perthnasedd materion a phroblemau presennol i’r Adolygiad CDLl, fel
y manylir yn Adran A.3.
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Tabl A.1: Safleoedd Dynodedig perthnasol i Adolygiad CDLl Conwy

Safleoedd Perthnasol yn Ardal CBSC Math o
Ddynodiad Nodweddion / Buddiannau Cymhwysol Goblygiadau ar gyfer Adolygiad

CDLl Conwy Goblygiadau ar gyfer AG

Bioamrywiaeth

Rhyngwladol/Ewropeaidd

Mae ardal CBSC yn cynnal 3 AGA:
- Migneint-Arenig-Dduallt
- Traeth Lafan / Lavan Sands, Bae

Conwy
- Bae Lerpwl / Liverpool Bay

Ardal
Gwarchodaeth

Arbennig
(AGA)

Mae’r AGA a ddynodwyd wedi’u dynodi gan
eu bod yn cefnogi adar prin a diamddiffyn
(fel a restrwyd ar Atodiad I Cyfarwyddeb
2009/147/EC ar gadwraeth adar gwyllt – ‘y
Gyfarwyddeb Adar’) ac ar gyfer
rhywogaethau mudol sy’n digwydd yn aml.

Rhaid i unrhyw CDLL newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl gefnogi
rheolaeth o’r holl safleoedd a
ddynodwyd yn rhyngwladol (gan
gynnwys Safleoedd Ewropeaidd
newydd posibl neu arfaethedig)
wrth fynd ar drywydd eu
hamcanion cadwraeth diffiniedig.

Rhaid i amcanion AG
perthnasol allu rhoi diogelwch
digonol i ddynodiadau
rhyngwladol, sy’n ystyried eu
nodweddion penodol i’r safle
a nodweddion cymhwyso.

Mae’r ardal ACA yn cynnal 8 ACA:
- Coedwigoedd Dyffryn Elwy / Elwy

Valley Woods
- Coedwigoedd Penrhyn Creuddyn

/ Creuddyn Peninsula Woods
- Coedydd Aber
- Eryri / Snowdonia
- Pen y Gogarth / Great Orme's

Head
- Migneint-Arenig-Dduallt
- Mwyngloddiau Fforest Gwydir /

Gwydyr Forest Mines
- Y Fenai a Bae Conwy / Menai

Strait and Conwy Bay

Ardal
Cadwraeth

Arbennig (ACA)

Mae’r ACAoedd dynodedig wedi’u dynodi
oherwydd eu cyfraniad sylweddol wrth
warchod y 189 math o gynefin a 788
rhywogaeth a ddynodwyd yn Atodiadau I a II
Cyfarwyddeb 92/43/EEC y Cyngor ar
gadwraeth cynefinoedd naturiol a ffawna a
fflora gwyllt (‘y Gyfarwyddeb Cynefinoedd’).

Mae un Safle Ramsar wedi’i leoli yn ardal
CBSC:

- Llyn Idwal
Safle Ramsar

Gwlyptiroedd yw Safleoedd Ramsar yr
ystyrir eu bod o bwysigrwydd rhyngwladol
dan Gonfensiwn Ramsar. Ar hyn o bryd,
mae gan Gymru 10 safle sydd wedi’u
dynodi’n “Wlyptiroedd o Bwysigrwydd
Rhyngwladol” gan gynnwys Llyn Idwal.
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Safleoedd Perthnasol yn Ardal CBSC Math o
Ddynodiad Nodweddion / Buddiannau Cymhwysol Goblygiadau ar gyfer Adolygiad

CDLl Conwy Goblygiadau ar gyfer AG

Cenedlaethol

Mae ardal CBSC yn cynnal 43 SoDdGA a
ddynodwyd am resymau cadwraeth
bioamrywiaeth neu nodweddion ecolegol
pwysig:

Aber Afon Conwy
- Porfeydd Afon Conwy
- Coed Benarth
- Cors Blaen y Wergloedd
- Bryn Euryn
- Cae'r Felin
- Ceunant Dulyn
- Chwythlyn
- Coed Cae-Awr
- Coed Dolgarrog
- Coed Ffordd-Las
- Coed Gorswen
- Coed Llys-Aled
- Coed Merchlyn
- Coed Nant-Y-Merddyn-Uchaf
- Coed y Gopa
- Coedydd Aber
- Coedydd Derw Elwy
- Coedydd Dyffryn Alwen
- Corsydd Nug A Merddwr
- Creuddyn
- Porfeydd Eidda
- Fairy Glen Woods
- Calchfaen Llanddulas a Chastell

Gwrych
- Llyn Bychan
- Llyn Creiniog
- Llyn Goddionduon
- Llyn Ty'n Y Llyn
- Llyn Ty'n Y Mynydd
- Llyn Y Fawnog
- Llynnau Bodgynydd

Safle o
Ddiddordeb
Gwyddonol
Arbennig

(SoDdGA)

Dynodwyd y Safleoedd o Ddiddordeb
Gwyddonol Arbennig oherwydd presenoldeb
y mathau o gynefinoedd o bwysigrwydd
cenedlaethol neu brin ym mhob un.

Rhaid i unrhyw CDLl sy’n deillio
o’r Adolygiad CDLl hwn gefnogi
rheolaeth yr holl safleoedd a
ddynodwyd yn genedlaethol wrth
fynd ar drywydd eu hamcanion
cadwraeth diffiniedig.

Rhaid i amcanion AG
perthnasol roi diogelwch
digonol i ddynodiadau
cenedlaethol, sy’n ystyried eu
nodweddion penodol i’r safle
a’r buddiannau cymhwysol.
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Safleoedd Perthnasol yn Ardal CBSC Math o
Ddynodiad Nodweddion / Buddiannau Cymhwysol Goblygiadau ar gyfer Adolygiad

CDLl Conwy Goblygiadau ar gyfer AG

- Morfa Uchaf, Dyffryn Conwy
- Mosshill
- Mynydd Hiraethog
- Mynydd Marian
- Cronfeydd Dŵr Pandora
- Cors Plas Iolyn
- Plas Maenan
- Pont Bancog
- Bwlch Sychnant
- Traeth Lafan
- Traeth Pensarn
- Y Glyn-Diffwys

Mae ardal CBSC yn cynnal 6 GNG:
- Coed Dolgarrog
- Coed Gorswen
- Cwm Glas Crafnant
- Cwm Idwal
- Rhos Hafod Elwy
- Maes-Y-Facrell, Pen Y Gogarth

Gwarchodfa
Natur

Genedlaethol
(GNG)

Dynodwyd GNG i warchod ac astudio
ymhellach fywyd gwyllt, cynefinoedd neu
nodweddion daearegol o ddiddordeb
arbennig. Mae pob GNG yng Nghymru
wedi’u dynodi’n statudol fel SoDdGA hefyd.

Lleol

Mae CBSC wedi dynodi dros 40 Ardal
Bioamrywiaeth ar dir sy’n cael ei berchen
neu reoli gan y Cyngor.

Ardaloedd
Bioamrywiaeth

Mae CBSC yn rheoli Ardaloedd
Bioamrywiaeth er lles bywyd gwyllt ac yn
annog mynediad iddynt i bobl fwynhau.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
ddarparu lefel briodol o
ddiogelwch a chyfleoedd gwella ar
gyfer safleoedd bioamrywiaeth a
ddynodwyd ar lefel leol.

Rhaid i amcanion AAS
perthnasol roi lefel briodol o
ddiogelwch i bob safle
dynodedig, sy’n gymesur â’u
statws a’u pwrpas.

Mae CBSC wedi dynodi’r GNL canlynol o
fewn eu hardal weinyddol:

- Bryn Cadno
- Fairy Glen
- Nant y Groes
- The View
- Bryn Euryn
- Twyni Cinmel

Gwarchodfa
Natur Leol

(LNR)

Mae GNL yn safleoedd gyda bywyd gwyllt
neu ddaeareg bwysig ond sydd hefyd yn
bwysig ar gyfer trigolion lleol, ysgolion ac
maen nhw’n lleoedd lle gall pobl sydd efallai
heb ddiddordeb penodol mewn hanes
naturiol fwynhau mynediad i natur. Nod
CBSC yw gwneud yr enghreifftiau GNL wrth
reoli safleoedd dynodedig a lle gwyrdd,

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
ddarparu lefel briodol o
ddiogelwch a chyfleoedd gwella ar
gyfer gwarchodfeydd natur ar lefel
leol.

Rhaid i amcanion AAS
perthnasol roi lefel briodol o
ddiogelwch i’r holl safleoedd
dynodedig, sy’n gymesur â’u
statws a’u pwrpas.
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Safleoedd Perthnasol yn Ardal CBSC Math o
Ddynodiad Nodweddion / Buddiannau Cymhwysol Goblygiadau ar gyfer Adolygiad

CDLl Conwy Goblygiadau ar gyfer AG

- Traeth Pensarn
- Llwybr Darganfod Coed

Pwllycrochan
- Mynydd Marian
- Coed Pwllycrochan

gyda’r nodau o warchod natur, darparu
cyfleoedd i astudio neu ymchwil a chaniatáu
mynediad ac adloniant.

Daearegol

Cenedlaethol

Mae ardal CBSC yn cynnal 12 SoDdGA, a
ddynodwyd am resymau pwysigrwydd
daearegol:

- Afon Llugwy
- Mwynglawdd Bwlch
- Cadnant
- Chwareli A Glaswelltir Deganwy
- Coedydd Ac Ogofâu Elwy a

Meirchion
- Cors Geuallt
- Creigiau Rhiwledyn/Little Ormes

Head
- Eryri
- Migneint-Arenig-Dduallt
- Mwyngloddiau A Chreigiau

Gwydyr
- Pen Y Gogarth / Great Ormes

Head
- Chwarel Ty'n Y Ffordd

Safle o
Ddiddordeb
Gwyddonol
Arbennig

(SODDGA)

Mae pob SoDdGA daearegol wedi’u dynodi
yn sgil presenoldeb nodweddion daearegol o
bwysigrwydd cenedlaethol neu brin.

Rhaid i unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
gefnogi rheolaeth yr holl safleoedd
dynodedig cenedlaethol i gynnal
neu wella eu cyflwr presennol.

Rhaid i amcanion AG
perthnasol roi diogelwch
digonol i ddynodiadau
cenedlaethol, sy’n ystyried eu
nodweddion penodol i’r safle
a buddiannau cymhwysol.

Lleol

Mae ardal CBSC yn cynnal 24 RIGS, y
mae 18 ohonynt o fewn hyd a lled yr ardal
CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri:

- Llyn Aled Isaf (Hiraethog)
- Bryn Pydew
- Ffridd y mynydd
- Rhiwledyn
- Llyn Aled (Ynys)

Safle
Geoamrywiaeth

Pwysig y
Rhanbarth

(RIGS)

Mae RIGS yn safleoedd a ddynodwyd yn
lleol o bwysigrwydd lleol, cenedlaethol a
rhanbarthol o ran geoamrywiaeth.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
ddarparu lefel ddiogelwch briodol
ar gyfer safleoedd geoamrywiaeth
pwysig lleol a ddynodwyd yn
rhanbarthol.

Rhaid i amcanion AAS roi
lefel ddiogelwch briodol i’r
holl safleoedd dynodedig,
sy’n gymesur â’u statws a’u
pwrpas. Mae angen hefyd i
asesu effeithiau tebygol ar
nodweddion daearegol
pwysig dan y pwnc
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Safleoedd Perthnasol yn Ardal CBSC Math o
Ddynodiad Nodweddion / Buddiannau Cymhwysol Goblygiadau ar gyfer Adolygiad

CDLl Conwy Goblygiadau ar gyfer AG

- Chwarel Bodysgallen
- Traeth y Gogledd Llandudno
- Pen y Gogarth
- Maen Crwydr Bodysgallen
- Glyn Ffernant
- Ffawt Ymwthiol Rhiwledyn
- Bryniau Cochion
- Tŷ Mawr
- Nant y Graig, Is-afon Elwy
- Nant y Croen-llwm
- Cefn yr Ogof
- Llanfair Mine
- Pen y Gogarth (Marcham)

amgylcheddol ‘pridd’ fel y
rhagnodwyd yn Atodlen 2
Rheoliadau AAS.

Treftadaeth Ddiwylliannol

Rhyngwladol

Castell Conwy
Safleoedd

Treftadaeth y
Byd

Mae UNESCO yn ystyried mai Castell
Conwy yw “un o’r enghreifftiau gorau o
bensaernïaeth filwrol diwedd y 13eg ganrif a
dechrau’r 14eg ganrif yn Ewrop",

Rhaid i unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
gefnogi diogelwch a gwellhad yr
holl asedau treftadaeth a
ddynodwyd yn genedlaethol, gan
gynnwys eu lleoliad. Mae’r asedau
treftadaeth dynodedig yn elwa ar
ddiogelwch statudol y mae’n rhaid
eu hystyried mewn polisïau,
cynigion a chanllawiau yn yr CDLl
newydd.

Rhaid i amcanion AG roi
diogelwch digonol i asedau
treftadaeth a ddynodir yn
genedlaethol, sy’n ystyried
nodweddion penodol i’r safle
a pherthnasedd asedau
treftadaeth i ardal CBSC.

Cenedlaethol

Mae ardal CBSC yn cynnal 162 Heneb
Gofrestredig.

Henebion
Cofrestredig

(HC)

Mae ystod eang o strwythurau hanesyddol
yn ardal CBSC wedi’u dynodi, gan gynnwys
bryngaerau, capeli, meini hirion, pontydd,
cestyll a charneddau, y mae pob un ohonynt
o arwyddocâd hanesyddol ac yn ffurfio
nodwedd tirwedd bwysig.

Rhaid i unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
gefnogi diogelwch a gwellhad pob
ased treftadaeth a ddynodwyd yn
genedlaethol, gan gynnwys eu
lleoliad. Mae’r asedau treftadaeth

Rhaid i amcanion AG
perthnasol roi diogelwch
digonol i asedau treftadaeth a
ddynodwyd yn genedlaethol,
sy’n ystyried nodweddion
penodol i’r safle a
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Mae ardal CBSC yn cynnal 1735 Adeilad
Rhestredig y mae 29 ohonynt wedi’u
rhestru ar Radd I, 1610 ar Radd 2 a 96 ar
Radd 2*

Adeiladau
Rhestredig

Mae ystod eang o strwythurau ac adeiladau
wedi’u rhestru oherwydd eu nodweddion o
bwysigrwydd pensaernïol.

dynodedig yn elwa ar ddiogelwch
statudol y mae’n rhaid ei ystyried
o fewn polisïau, cynigion a
chanllawiau yn yr CDLl newydd.

pherthnasedd asedau
treftadaeth i ardal CBSC.

Mae ardal CBSC yn cynnal 24 Ardal
Cadwraeth:

- Afon Llugwy
- Mwynglawdd Bwlch
- Cadnant
- Chwareli a Glaswelltir Deganwy
- Coedydd ac Ogofâu Elwy A

Meirchion
- Cors Geuallt
- Creigiau Rhiwledyn/Little Ormes

Head
- Eryri
- Migneint-Arenig-Dduallt
- Mwyngloddiau a Chreigiau

Gwydyr
- Pen y Gogarth / Great Ormes

Head
- Ty'n Y Ffordd Quarry

Ardaloedd
Cadwraeth

Mae’r Ardaloedd Cadwraeth dynodedig
wedi’u canoli ar glystyrau o Adeiladau
Rhestredig neu strwythurau o bwysigrwydd
pensaernïol.

Mae ardal CBSC yn cynnal 29 Tirwedd,
Parc a Gardd Hanesyddol:

Tirweddau Hanesyddol
- Dyffryn Conwy Is
- Creuddyn a Chonwy
- Gogledd Arllechwedd (yn croesi

ffin yr Awdurdod Cynllunio Lleol)
- Rhosydd Dinbych (yn croesi ffin

yr Awdurdod Cynllunio Lleol)

Parciau a Gerddi Hanesyddol
- Y Fach
- Gerddi Haulfre (Sunny Hill)

Tirweddau,
Parciau a

Gerddi
Hanesyddol

Rhoddodd Deddf Amgylchedd Hanesyddol
(Cymru) 2016 gyfrifoldeb statudol ar
Weinidogion Cymru i lunio a chynnal cofrestr
o Dirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol
yng Nghymru. Mae’r gofrestr yn gatalog
cynhwysfawr o barciau a gerddi Cymru sydd
o ddiddordeb hanesyddol arbennig ac mae’n
cynnwys amrywiaeth eang o safleoedd.

Rhaid i unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
gefnogi diogelwch a gwellhad yr
holl asedau treftadaeth a
ddynodwyd yn genedlaethol, gan
gynnwys eu lleoliad.

Rhaid i amcanion AG
perthnasol roi diogelwch
digonol i asedau treftadaeth a
ddynodir yn genedlaethol,
gan ystyried nodweddion
penodol i’r safle a
pherthnasedd asedau
treftadaeth i ardal CBSC.
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- Neuadd Benarth
- Bryn y Neuadd
- Wern Isaf (Rosebriars)
- Plas Madoc
- Gwydir
- Hafodunos
- Foelas
- Garthewin
- Parc Cinmel
- Coed Coch
- Castell Gwrych
- Plas Uchaf
- Plas yn Llan
- Bodnant
- Oak Bank/Bulkeley Mill
- Neuadd Caer Rhun
- Gloddaeth (Coleg Dewi Sant)
- Bodysgallen
- Bryn Eisteddfod
- Bae Colwyn - Cotswold
- Tŷ Condover
- Bae Colwyn – The Flagstaff
- Hendre

Tirwedd

Cenedlaethol

Eryri Parc
Cenedlaethol

Parc Cenedlaethol Eryri, a ddynodwyd yn
Barc Cenedlaethol ym 1951 yw’r un fwyaf a’r
cyntaf i gael ei ddynodi yng Nghymru. Mae’n
cynnwys arwynebedd o 213,200 hectar. Mae
Parc Cenedlaethol Eryri’n ymestyn dros
rannau o Wynedd a rhannau o ardal CBSC.
Mae’r Parc Cenedlaethol yn destun
rheolaeth gynllunio ar wahân gan Awdurdod
Cynllunio Cenedlaethol Eryri ac yn cael ei
gwmpasu gan CDLl Eryri. Mabwysiadwyd
CDLl cyntaf Eryri ym mis Gorffennaf 2011 ac

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
ddarparu lefel briodol o
ddiogelwch a chyfleoedd gwella
rhinweddau arbennig ac asedau
treftadaeth naturiol Parc
Cenedlaethol Eryri.

Rhaid i amcanion AAS
perthnasol roi lefel
ddiogelwch briodol ar gyfer yr
holl safleoedd dynodedig,
sy’n gymesur â’u statws a’u
pwrpas.
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ar adeg ysgrifennu (Gorffennaf 2018), roedd
archwiliad annibynnol o Ddiwygiadau Byrion
arfaethedig i’r CDLl yn mynd rhagddo.

Amcanion statudol Parc Cenedlaethol Eryri
yw

- Diogelu a gwella harddwch naturiol,
bywyd gwyllt a threftadaeth
ddiwylliannol yr ardal”, a,

- Hyrwyddo cyfleoedd i’r cyhoedd
ddeall a mwynhau ‘Rhinweddau
Arbennig’ yr ardal”.

Dim

Ardal o
Harddwch
Naturiol

Eithriadol
(AHNE)

Dd/B Dd/B Dd/B

Lleol

Mae’r 6 cytundeb lefel gwasanaeth
canlynol wrthi’n cael eu dynodi’n lleol yn
ardal CBSC:

- Pen y Gogarth a Phenrhyn
Creuddyn

- Dyffryn Conwy
- Dyffrynnoedd Elwy ac Aled
- Cefnwlad Abergele
- Hiraethog
- Cerrigydrudion a choridor yr A5

Ardaloedd
Tirwedd

Arbennig (ATA)

Mae Polisi NTE/4 yn CDLl Conwy sydd
wedi’i fabwysiadu (2013) yn dynodi bod y 6
Ardal Tirwedd Arbennig hyn yn bwysig
mewn perthynas â chymeriad ac
amlygrwydd lleol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn roi
lefel ddiogelwch briodol a
chyfleoedd gwella ar gyfer
tirweddau a ddynodwyd ar lefel
leol.

Rhaid i amcanion AAS
perthnasol roi lefel
ddiogelwch briodol ar gyfer yr
holl safleoedd dynodedig,
sy’n gymesur â’u statws a’u
pwrpas.

Dynodir y 12 Lletem Las yn lleol o fewn
hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc
Cenedlaethol Eryri:

- Lletem Las 1 rhwng Dwygyfylchi
a Phenmaenmawr

- Lletem Las 2 rhwng Deganwy,
Llandudno a Llanrhos

Lletemau Glas

Mae Polisi NTE/2 yn CDLl Conwy wedi’i
fabwysiadu (2013) yn dynodi’r 12 Lletem Las
hyn er mwyn “atal ymgyfuniad yr aneddiadau
a chadw cymeriad agored yr ardal”. Mae
Polisi NTE/1 yn dynodi ymhellach bwrpas y
Lletemau Glas i “reoli hunaniaeth
aneddiadau unigol, atal ymgyfuniad a

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn
ddarparu lefel briodol o
ddiogelwch a chyfleoedd gwella ar
gyfer dynodiadau cynllunio lleol
presennol, sy’n ystyried eu pwrpas

Rhaid i amcanion AAS
perthnasol roi lefel briodol o
ddiogelwch i’r holl safleoedd
dynodedig, sy’n gymesur â’u
statws a’u pwrpas.
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- Lletem Las 3 rhwng Llandudno a
Craigside

- Lletem Las 4 rhwng Bae Penrhyn
a Llandrillo-yn-Rhos

- Lletem Las 5 rhwng Mochdre a
Bae Colwyn

- Lletem Las 6 rhwng Cyffordd
Llandudno a Mochdre

- Lletem Las 7 rhwng Bryn y Maen
a Bae Colwyn

- Lletem Las 8 rhwng Llanelian a
Bae Colwyn

- Lletem Las 9 rhwng Coed Coch
Road a Pheulwys Lane

- Lletem Las 10 rhwng Hen Golwyn
a Llysfaen

- Lletem Las 11 rhwng Rhyd y
Foel, Llanddulas ac Abergele

- Lletem Las 12 rhwng Towyn a
Belgrano

diogelu’r dirwedd ddi-oed sy’n amgylchynu
ardaloedd trefol”.

a’r angen i gyflawni datblygiad
cynaliadwy.
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A.3 Amodau Sylfenol Amgylcheddol a Chymdeithasol-Economaidd

A.3.1 O gael ei lywio gan Dabl A.1, mae Tabl A.2 isod yn amlinellu’r amodau amgylcheddol a
chymdeithasol-economaidd cyfredol yn yr ardal sy’n debygol o gael ei heffeithio gan yr
Adolygiad o CDLl, yn enwedig (ond heb fod yn unigryw i) ardal weinyddol CBSC. Mae’r
adolygiad hwn yn dynodi problemau a materion amgylcheddol a chydmeithasol-economaidd
presennol y dylai’r Adolygiad CDLl fynd i’r afael â nhw ac y dylid eu hystyried ar hyd y broses
AG (sy’n ymgorffori AAS) hon.
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Tabl A.2: Adolygiad o Agweddau, Materion a Phroblemau Amgylcheddol Perthnasol

Pwnc AAS Nodweddion Allweddol Sylfaenol Amcanion, Materion a Phroblemau sy’n Bodoli Goblygiadau i Adolygiad CDLl Conwy Goblygiadau i AG

1. Bioamrywiaeth,
Ffawna a Fflora

Safleoedd dynodedig: Fel y manylir yn Nhabl A.1, mae ardal
CBSC yn cynnal nifer o safleoedd dynodedig ar lefel
Ewropeaidd, cenedlaethol a lleol am resymau cadwraeth
bioamrywiaeth a gwerth a allai gael eu heffeithio gan Adolygiad
CDLl.

Ar lefel Ewropeaidd, mae ardal CBSC yn cynnal 8 ACA, 3 AGA
ac 1 Safle Ramsar. Ar lefel genedlaethol, mae ardal CBSC yn
cynnal cyfanswm o 55 SoDdGA, y mae 43 o’r rheiny wedi’u
dynodi am resymau cadwraeth bioamrywiaeth neu bwysigrwydd
ecolegol. O’r SoDdGA hyn, mae 7 wedi’u dynodi’n GNG hefyd.

Ar lefel leol, mae CBSC wedi dynodi dros 40 ardal o dir sy’n
eiddo i’r Cyngor fel Ardaloedd Bioamrywiaeth oherwydd eu
hisadeiledd gwyrdd a’u nodweddion bioamrywiaeth o
bwysigrwydd lleol.

Mae’r holl safleoedd dynodedig a chynefinoedd
blaenoriaeth wedi’u dynodi neu eu hadnabod am
resymau penodol o bwysigrwydd ecolegol neu
gadwraeth bioamrywiaeth a chanddynt amcanion
cadwraeth sy’n gysylltiedig â’r rhain, e.e. diogelu
nodweddion cymhwysol perthnasol. Mae Tabl A.1 uchod
yn dynodi nodweddion cymhwysol safleoedd Ewropeaidd
perthnasol (ACA a safleoedd Ramsar). Mae angen
diogelu’r nodweddion cymhwysol hyn wrth effeithiau
andwyol, diogelu hygrededd safleoedd dynodedig a
gweithio tuag at gyflawni amcanion cadwraeth diffiniedig.

Gallai unrhyw gynigion i ddatblygu yn ardal CBSC effeithio’n
andwyol ar safleoedd dynodedig a bioamrywiaeth trwy ystod
o effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol, gan gynnwys o
bosibl colli cynefinoedd clwydo, chwilota ac eraill,
aflonyddwch ffisegol neu sŵn, tynnu dŵr afon, rhyddhau
elifion, halogiad a llygredd aer. Yn hynny o beth, rhaid i bob
cynnig a pholisi yn yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg sy’n
codi o’r Adolygiad CDLl ystyried sensitifrwydd ecolegol
perthnasol. Mae hyn yn cynnwys yr angen i gefnogi
rheolaeth yr holl safleoedd dynodedig mewn perthynas â’u
statws ac wrth fynd ar drywydd eu hamcanion cadwraeth
diffiniedig. Rhaid i unrhyw CDLl newydd ddarparu lefel
ddiogelwch briodol ar gyfer rhywogaethau gwarchodedig a
buddiannau ecolegol heb eu dynodi.

Rhaid i’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â chadwraeth, diogelwch a gwelliant
priodol o safleoedd wedi’u dynodi’n statudol ac
yn anstatudol.

Cynefinoedd blaenoriaeth a chynefinoedd nodedig eraill:
Mae ardal CBSC yn cynnal ystod eang o fathau pwysig o
gynefinoedd, gan adlewyrchu ei amodau daearyddol ac
amgylcheddol amrywiol o ardaloedd arfordirol i fewndirol. Mae’r
cynefinoedd hyn yn cefnogi fflora a ffawna amrywiol, gan
gynnwys sawl rhywogaeth warchodedig, prin neu sy’n dirywio.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol i asesu effeithiau potensial ar
gynefinoedd a rhywogaethau o gynigion (gan
gynnwys datblygiad cronnol) a pholisïau o fewn
yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg. Dylai hyn
gynnwys ystyried effeithiau fel colli
cynefinoedd, effeithiau adloniadol, tynnu dŵr,
llygredd ac effeithiau ar aflonyddwch.

2. Poblogaeth (gan
gynnwys
amodau
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Llywodraethiant ac Unedau Daearyddol Ystadegol: CBSC
yw’r awdurdod unedol sy’n gyfrifol am lywodraeth leol ar draws
arwynebedd o 1130km2 o Ogledd Cymru, gan ymestyn rhyw 30
cilometr o’r dwyrain i’r gorllewin.

Mae’r rhan fwyaf o ardaloedd trefol CBSC yn canolbwyntio ar
ogledd arfordir môr Iwerddon, gyda llawer mwy o aneddiadau
gwledig yn y de. Y prif aneddiadau yn ardal CBSC yw Cyffordd
Llandudno, Abergele, Conwy a Bae Colwyn. Mae ardal CBSC
yn cynnal wyth Cyngor Tref lefel is a dau ddeg pum Cyngor
Cymuned.

O ran unedau ystadegol, mae 71 Ardal Gynnyrch Ehangach
Haen Is yn ardal CBSC, sy’n cynrychioli 3.7% o’r cyfanswm o
1909 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yng Nghymru.

Fel awdurdod unedol, CBSC hefyd yw’r unig awdurdod
cynllunio lleol ar gyfer yr ardal y tu allan i Barc
Cenedlaethol Eryri, sy’n destun rheolaeth gynllunio ar
wahân. Ar ffin ardal CBSC mae Bwrdeistref Gwynedd i
gyfeiriad y gorllewin a’r de a Sir Ddinbych i gyfeiriad y
dwyrain.

Mae Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn darparu
fframwaith cyfreithiol i baratoi’r Cynlluniau Datblygiad
Strategol ar lefel ranbarthol (cyfeirier at Atodiad B am
fanylion pellach). Disgwylir i Gynllun Datblygu Strategol
fod yn barod maes o law ar gyfer ardal Gogledd Cymru
(gan gynnwys coridor yr A55), sy’n cynnwys ardal CBSC
ochr yn ochr â 5 awdurdod lleol arall: Ynys Môn,
Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam.

Bydd angen i waith paratoi unrhyw CDLl newydd ymateb i
gyd-destun daearyddol ardal CBSC a chysoni’n agos gyda
gwaith paratoi potensial y Cynllun Datblygu Strategol ar gyfer
Gogledd Cymru (gan gynnwys coridor yr A55). Yn benodol,
bydd hi’n bwysig sicrhau bod y ddwy ddogfen, ar ôl iddynt
gael eu mabwysiadu, yn darparu fframwaith cydlynol i fynd i’r
afael yn effeithiol ac yn effeithlon â materion cynllunio
perthnasol.

Bydd angen ymgymryd â phroses AG/AAS ar
wahân ar gyfer unrhyw ddarpar Gynllun
Datblygu Strategol Gogledd Cymru ar ôl i’r
Awdurdod Cyfrifol arweiniol ar gyfer paratoi’r
cynllun hwn gael ei benderfynu. Yn yr un modd
â’r Adolygiad CDLl hwn, bydd angen Cwmpasu
AG/AAS i osod fframwaith asesu cyn datblygu
cydrannau Cynllun Datblygu Strategol
sylweddol.

Dylid cadw adolygu’r Fframwaith AG a gynigir
i’w defnyddio yn AG yr Adolygiad CDLl (Adran
5) a’i brofi am gydnawsedd yn erbyn
Fframwaith AG ar gyfer Cynllun Datblygu
Strategol Rhanbarth Gogledd Orllewin Cymru
ar ôl i  hwn gael ei gynhyrchu.

Demograffeg: Mae gan CBSC amcangyfrif poblogaeth o
116,900 (20173), tua 3.7% o gyfanswm poblogaeth Cymru
(3,125,200).

Mae’r amcanestyniadau seiliedig ar 2014 yn awgrymu y bydd y
boblogaeth yn cynyddu o 116,287 yn 2014 i 117,402 erbyn
2021. Cynnydd o ryw 0.99%.

Yr oedran canolrifol yn CBSC yw 48.7 oed (Cymru 42.4). Mae
poblogaeth CBSC hŷn na 65 oed yn cyfrif ar gyfer 27% o’r
boblogaeth (Cymru - 20.4% a’r DU - 18%).
Rhwng canol 2015 a chanol 2016, roedd y newid yn y
boblogaeth o ganlyniad i newid negyddol naturiol o -400 o bobl

Mae twf araf y boblogaeth, newidiadau naturiol negyddol
(mwy o farwolaethau nag o enedigaethau) a heneiddio
amcanol y boblogaeth yn debygol o greu materion ar
gyfer gweithlu newydd y tymor hir a chynyddu’r pwysau
ar ystod o wasanaethau cyhoeddus. Mae’r boblogaeth
oed gweithio cynnar sy’n allfudo o CBSC yn cyflwyno
problem o ran cadw ei boblogaeth o oedolion ifanc.

Rhaid i’r Adolygiad CDLl ystyried nodweddion y
poblogaethau preswyl a gweithio yn ardal CBSC, yn enwedig
mewn perthynas â chyflenwadau llafur cyfredol ac a ragwelir
i’r dyfodol, anghenion cyflogaeth, lefelau sgiliau a ffactorau
cymdeithasol-economaidd (fel y manylir isod).

Bydd hi’n bwysig i’r CDLl newydd osod strategaethau
cydlynol mewn perthynas â’r ddarpariaeth isadeiledd tir tai a
chymunedol i fodloni anghenion cyfredol a disgwyliedig y
dyfodol. Felly, dylai tystiolaeth rymus i ddynodi’r anghenion
hyn gael eu coladu a’u diweddaru’n gyson ar hyd yr
Adolygiad o CDLl.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol i asesu gallu’r CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg i fodloni anghenion poblogaeth
presennol ac a ragwelir i’r dyfodol, yn enwedig
mewn perthynas â hygyrchedd a darpariaeth y
gwasanaethau cyhoeddus.

3 NOMIS: https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157385/report.aspx
Stats Cymru: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Population-and-Migration/Population/Projections/Local-Authority/2014-based/populationprojections-by-localauthority-year
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(1,100 o enedigaethau a 1,500 o farwolaethau) a budd
ymfudiad net o 700 o bobl.

Mae disgwyl i nifer y bobl oed gweithio a’r boblogaeth dan 18
oed ddirywio.

Nodir heb ymfudo, byddai poblogaeth CBSC yn gostwng wrth i
farwolaethau ragori ar nifer y genedigaethau bob blwyddyn4.

Tai:  Mae’r JHLAS (20175) yn dynodi bod gan CBSC gyflenwad
tir tai, a aseswyd yn erbyn gofyniad tai cyfredol CDLl Conwy, o
3.1 o flynyddoedd. Amrywia’r cyflenwad a aseswyd dros
flynyddoedd y gorffennol o 4.1 o flynyddoedd yn 2012-13, 4.8 o
flynyddoedd yn 2013-14, 4.0 blynedd yn 2014-15 a 3.7 o
flynyddoedd yn 2015-16. Mae hyn yn dangos bod cyflenwad tir
wedi cwympo’n barhaus o’r flwyddyn 2013-14.

Mae chwe ardal marchnad dai yn ardal CBSC: LHMA03 Menai,
LHMA09 Y Bala, LHMA11 Llandudno, LHMA12 Bae Colwyn,
LHMA13 Y Rhyl a LHMA15 Llanelwy.  At ei gilydd, mae
amcangyfrif o 57,203 (20166) o anheddau ar draws ardal
CBSC, y mae oddeutu 73% o’r rheiny’n anheddau perchen
feddiannu, 16% yn cael eu rhentu’n breifat a’r 11% sy’n weddill
yn cael eu rhentu gan landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Amcangyfrifodd yr LHMA ar gyfer Conwy fod angen cyflawni
372 o gartrefi fforddiadwy rhwng 2017 a 20227. Mae hyn yn
cynnwys y 141 o unedau tai fforddiadwy sydd eisoes wedi’u
hymroi gan awgrymu angen am 231 uned ychwanegol y
flwyddyn. Mae 51.2% o brynwyr y tro cyntaf ac aelwydydd
newydd yng Nghonwy wedi’u prisio allan o’r farchnad i rentu
neu brynu.

Darparodd CBSC darged o 6,520 o anheddau (478 yn
flynyddol) o fewn yr CDLl a Fabwysiadwyd (2007-2022). Mae
targedau tai fforddiadwy o fewn ardal CBSC fel a ganlyn:
Llandudno a Bae Penrhyn, Llandrillo-yn-Rhos: 35% Conwy,
Cyffordd Llandudno, Glan Conwy, Llanrwst: 30%
Llanfairfechan, Penmaenmawr, Bae Colwyn, Dwygyfylchi,
Llanddulas a Llysfaen: 20% ac Abergele, Tywyn a Bae Cinmel:
10%.

Cododd y prisiau tai cyfartalog yn CBSC gan 3.1% o fis
Gorffennaf 2016 (£149,243) i fis Gorffennaf 2017 (£153,862),
sydd £3,016 uwchlaw’r pris eiddo cyfartalog o £150,846 ar gyfer
Cymru (Gorffennaf 2017).

Mae rhyw 713 o anheddau fforddiadwy wedi’u darparu hyd yma
dros gyfnod presennol yr CDLl (2007-08 i 2016-178). Yn
ogystal, mae 50 o anheddau fforddiadwy pellach wedi’u
cynllunio i’w cyflawni yn  2017-18.

Mae dynodi prinder tir tai cyfredol yn golygu nad oes
digon o dai’n debygol o gael eu cyflawni trwy’r system
gynllunio i ddiwallu’r anghenion dynodedig. Fodd
bynnag, rhaid i gyfrifiadau diweddar a gwrthrychol o
angen tai fod yn sail i CDLl newydd, a allai wahaniaethu
o’r gofynion tir tai a osodwyd dan wahanol amodau
economaidd yn 2013 ar gyfer yr CDLl presennol.Ochr yn
ochr â’r boblogaeth sy’n heneiddio, disgwylir i’r angen
am dai gynyddu gyda chodiadau amcanol yn nifer yr
aelwydydd un person/unig riant. Ar hyn o bryd, nid yw
lefel gyffredinol y galw am dai fforddiadwy’n cael ei
bodloni ar draws ardal CBSC.

Mae’r Adolygiad CDLl yn cyfrifo’r lefel angen tai a aseswyd
yn wrthrychol ar gyfer ardal CBSC dros gyfnod bwriadedig yr
CDLl newydd a gosod gofyniad tir tai newydd yn unol â
hynny. Yna, bydd angen i unrhyw CDLl newydd sy’n deillio
o’r Adolygiad CDLl hwn fod yn sail i strategaeth tir tai clir a
bydd angen dyrannu cwantwn digonol ac ystod briodol o
safleoedd tai i fodloni’r gofyniad tir tai dynodedig a chywiro’r
diffyg cyfredol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â darpariaeth tai i fodloni anghenion
dynodedig, o ran argaeledd ac ansawdd y stoc
tai.

Cyrhaeddiad Addysgol/Cymwysterau9: Yn 2017, nid oedd
gan 5.9% o’r boblogaeth oed gweithio (16 i 64 oed) yn ardal
CBSC unrhyw gymwysterau, sy’n is na chanran y boblogaeth

Mae’r ystadegau diweddaraf sydd ar gael yn amlygu bod
y boblogaeth oed gweithio yn ardal CBSC yn dal
cymwysterau uwch na’r cyfartaledd nag ar draws Cymru,

Dylai’r Adolygiad CDLl ddynodi darpariaeth isadeiledd
cymunedol digonol i fodloni anghenion poblogaeth presennol
ac wedi’u rhagweld i’r dyfodol, gan gynnwys mewn perthynas

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol i asesu gallu’r CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg i fodloni anghenion poblogaeth

4 http://www.conwy.gov.uk/en/Council/Statistics-and-research/Population/Assets/documents/Population-profile-bulletin-October-2018.pdf
5 http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Housing/Information-for-Developers/Assets/Documents/Local-Housing-Market-Assessment-LHMA-2018-2022.pdf
6 Mynegai Prisiau Tai y DU – Cymru (Gorffennaf 2017): https://www.gov.uk/government/publications/uk-house-price-index-wales-july-2017/uk-house-price-index-wales-july-2017
7 http://spp.conwy.gov.uk/upload/public/attachments/691/Conwy_JHLAS_2017_Adroddiad.pdf
8 https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Housing/Households/Estimates/households-by-localauthority-year
9 Ystadegau cyrhaeddiad addysgol a gafwyd gan NOMIS: Proffil y Farchnad Lafur - Conwy
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heb unrhyw gymwysterau ar draws Cymru (8.7%). Mae lefel y
cyrhaeddiad a gyflawnir gan y boblogaeth oed gweithio gyda
chymwysterau’n uwch yng Nghonwy nag ar draws Cymru: mae
56.3% yng Nghonwy wedi’u cymhwyso i lefel NVQ3 neu’n uwch
o gymharu â 54.6% ar draws Cymru ac mae 37.1% yn gymwys
i lefel NVQ4 neu’n uwch o gymharu â 35.1% ar lefel
genedlaethol.

Mae cyrhaeddiad addysgol yng Nghonwy ar draws pob
cymhwyster yn uwch na’r cyfartaledd ar draws Cymru.

ond mae cyrhaeddiad addysygol presnenol ymlith pobl
oed ysgol yn debyg ar draws y ddwy ddaearyddiaeth.

O ystyried y lefel uwch na’r cyfartaledd o gymwysterau ar
draws NVQ lefelau 1-4 yng Nghonwy o gymharu â
Chymru, dylid rhoi mesurau ar waith i barhau â’r duedd
gadarnhaol hon.

â chapasiti isadeiledd addysg a dewis i annog parhad lefelau
cyrhaeddiad addysgol uwch na’r cyfartaledd.

presennol ac a ragwelir i’r dyfodol, gan
gynnwys mewn perthynas â digonoldeb,
ansawdd a dosbarthiad gofodol y ddarpariaeth
isadeiledd addysg

Isadeiledd Cymunedol:

Ar hyn o bryd, mae 53 ysgol gynradd a 7 ysgol uwchradd yn
ardal CBSC. Defnyddia pob ysgol raddau amrywiol o ieithoedd
llafar y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae CBSC yn gweithredu 10 llyfrgell (Abergele, Conwy,
Llanfairfechan, Bae Penrhyn, Cerrigydrudion, Bae Cinmel,
Llanrwst, Bae Colwyn, Llandudno a Phenmaenmawr).  Yn
ogystal, mae pedair canolfan hamdden yng Nghonwy
(Abergele, Colwyn, Llandudno a Phwll Llanrwst).

Mae cyfleusterau cymunedol eraill yn cynnwys neuaddau
tref/canolfannau cymunedol, Y Sw Fynydd Gymreig, Gardd
Bodnant (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) a Pharc
Cenedlaethol Eryri.

Mae gan bump ardal yn ardal CBSC statws Baner Las: Parc
Bodlondeb, Y Fach, Queens Gardens, Lotments a Gwarchodfa
Natur Leol Bryn Euryn, Mynwent Lawnt Llanrhos, Gerddi Wynn,
Cae Derw a Pharc Pentre Mawr.

Yn y MALIC (2014), mae’r ardaloedd canlynol yng Nghonwy
wedi’u graddio o fewn y 10% uchaf o’r ardaloedd mwyaf
difreintiedig yng Nghymru o ran mynediad at wasanaethau:
Uwchaled; Llansannan; Uwch Conwy; Llangernyw;
Eglwysbach; Betws yn Rhos; Caerhun; Trefriw; Betws-y-Coed.

Bydd angen isadeiledd cymunedol pellach i gefnogi’r
boblogaeth sy’n heneiddio amcanol yn ardal CBSC. Mae
mynediad i wasanaethau mewn ardaloedd gwledig yn
broblem benodol gyda’r 9 Ardal Gynnyrch Ehangach
Haen Is wedi’u graddio o fewn y 10% o’r rhai mwyaf
difreintiedig o ran mynediad i wasanaethau ar raddfa
genedlaethol.

Dylai’r Adolygiad o CDLl ddynodi darpariaeth ddigonol o
isadeiledd cymunedol i fodloni anghenion y boblogaeth
bresennol ac a ragwelir i’r dyfodol, gan gynnwys mewn
perthynas â darpariaeth chwaraeon awyr agored, lle chwarae
i blant, neuaddau cymunedol, lle agored naturiol hygyrch a
darpariaeth lotments.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol i asesu gallu’r CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg i fodloni anghenion y boblogaeth sy’n
bodoli ac a ragwelir i’r dyfodol, gan gynnwys
mewn perthynas â’r ddarpariaeth ac ansawdd
yr isadeiledd cymunedol.

Cyflogaeth10:
Yn 2017, o’r 76.6% o’r boblogaeth economaidd weithgar yng
Nghonwy, roedd 73.3% mewn gwaith  a oedd yn uwch na’r
ffigur ar draws Cymru (72.4% ond yn is na Phrydain Fawr
(74.9%).

Mae 23.4% o boblogaeth gweithio Conwy yn economaidd
anweithgar (Cymru - 24.0%) (Prydain Fawr - 21.6%).

Safai’r gyfradd ddiweithdra swyddogol yn ardal CBSC ar 4.2%
ar gyfer 2017, oedd yn is na’r gyfradd diweithdra ar draws
Cymru (4.8%) a Phrydain Fawr (4.4%). Yn gysylltiedig â hyn, yn
2016 roedd gan ardal CBSC ddwyster swyddi o 0.78 (cymhareb
swyddi i boblogaeth yr oed gweithio preswyl) o gymharu â 0.76
ar draws Cymru a 0.84 ar gyfer Prydain Fawr.

Mae rhyw 15,000 (17% o’r boblogaeth oed gweithio) yn teithio y
tu allan i Gonwy a Sir Ddinbych i weithio, gyda rhyw 5,400 o’r
rheiny’n teithio ymhellach i ffwrdd i Loegr.

Mae’r ystadegau diweddaraf sydd ar gael yn dynodi mai’r
sectorau cyflogaeth mwyaf yng Nghonwy yw’r Swyddi

Mae gan Gonwy gyfran economaidd anweithgar uwch o
blith ei boblogaeth gweithio na gweddill Prydain Fawr a
bron mor uchel â’r cyfartaledd ar gyfer Cymru. Mae hyn
yn dynodi bod cyfleoedd gwaith annigonol/anaddas yn
cael eu darparu i drigolion ardal CBSC o gymharu â
Phrydain Fawr – ond o gymharu â Chymru, mae CBSC
yn perfformio’n well, o ystyried lefel addysg a sgiliau.
Mae cyfran fawr o’r boblogaeth sy’n gweithio yn teithio
allan o Gonwy a Sir Ddinbych am waith, sy’n cyfrannu at
golled pellach o’r boblogaeth sy’n gweithio.

Dylai’r Adolygiad CDLl ddatblygu strategaeth tir cyflogaeth a
datblygu economaidd ar gyfer yr CDLl newydd.

Bydd hi’n bwysig i bolisïau, cynigion a chanllawiau sy’n dod
i’r amlwg gefnogi creadigaeth ystod eang o gyfleoedd gwaith
newydd sy’n paru lefelau sgiliau’r farchnad lafur bresennol,
gan geisio hefyd i ddenu sectorau gwerth uchel fel ynni,
uwch gynhyrchu, logisteg a phorthladdoedd i ardal CBSC.
Dylai’r CDLl newydd hefyd ddatblygu polisïau, cynigion a
chanllawiau i fynd i’r afael ag amddifadedd trwy fesurau i
leihau niferoedd y bobl ddiwaith/ economaidd anweithgar.

Dylai’r AG asesu a fydd yr CDLl newydd yn
effeithiol wrth ddarparu cyfleoedd gwaith
cynyddol mewn lleoliadau priodol ac
arallgyfeirio sectoraidd priodol i ddiwydiannau
gwerth uchel. Felly, dylai’r Fframwaith AG
gynnwys amcanion yn ymwneud â chyflogaeth
ansawdd uchel, twf economaidd, arallgyfeirio
sectoraidd a mewnfuddsoddiad.

10 Cafwyd yr holl ddata gan NOMIS: Proffil y Farchnad Lafur – Conwy: https://www.nomisweb.co.uk/reports/lmp/la/1946157385/report.aspx#tabempunemp
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Proffesiynol a Thechnegol (13.7%) a Swyddi Crefftau Medrus
yw’r trydydd cyflogwr mwyaf (13.2%).

Mae rhyw 79,000 o swyddi ar y cynllun Talu wrth Ennill yn yr
ardal (41,500 yn BS Conwy a 38,400 yn Sir Ddinbych) a 93,400
o drigolion sy’n gweithio (51,200 yn BS Conwy a 42,200 yn Sir
Ddinbych. Mae hyn yn arwain at ddiffyg o 13,500 o swyddi11.

O fis Mawrth 2017 ymlaen, dangosodd Paru Swyddi Ar-lein y
Ganolfan Byd Gwaith fod 550 o swyddi ar gael o fewn radiws o
10 milltir o Landudno a dim ond 1,900 o swyddi o fewn radiws o
20 milltir. Ar yr adeg hon, roedd 6,100 o bobl yn ddi-waith neu’n
economaidd anweithgar ac roeddent wrthi’n chwilio am waith yn
yr un ardal12.

Yn 2017, cyfartaledd cyflog wythnosol gros y gweithwyr amser
llawn oedd £576.40, a oedd yn £10.00 yn is na’r lefel ar gyfer
Cymru ond yn uwch na’r un ar gyfer Prydain Fawr gan £89.00.
Cafodd menywod yng Nghonwy £10.80 yn llai yn eu cyflog
wythnosol gros na’r cyfanswm cyfartalog

Yn 2015, amcangyfrifwyd mai’r incwm canolrifol mewn
aelwydydd ar gyfer ardal Conwy a Sir Ddinbych oedd dim ond
83% o gyfartaledd y DU13.

Anghydraddoldeb, Eithrio Cymdeithasol ac Amddifadedd:
Mae Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014) yn dynodi
clystyrau o amddifadedd ar hyd a lled Cymru.

Yn 2014, o’r 71 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn CBSC,
roedd 4 yn y 10% mwyaf difreintiedig yng Nghymru; roedd 6 yn
yr 20% mwyaf difreintiedig:

- W01001928 Abergele Pensarn 2,
- W01000144 Glyn (Conwy) 2,
- W01000187 Tudno 2,
- W01000163 Llysfaen 1.

Yn ogystal, roedd 7 Ardal Gynnyrch Ehangach Haen Is yn ardal
CBSC yn y 30% mwyaf difreintiedig, a 6 yn y 50% Ardal
Gynnyrch Ehangach Haen Is mwyaf difreintiedig.

Mae canran yr aelwydydd heb waith yng Nghonwy 1.4% yn
uwch na’r ganran ar gyfer Prydain Fawr. Mae 13.7% o’r rheiny
yng Nghonwy yn hawlio budd-daliadau’r llywodraeth; 0.7% yn is
na’r ganran ar gyfer Cymru a 2.7% yn uwch na’r ganran ar gyfer
Prydain Fawr.
Adlewyrchir hyn trwy’r incwm aelwydydd untro Gros ar draws
Conwy (mae data wedi’i gyfuno gyda Sir Ddinbych ar £16,004),
sy’n is na chyfartaledd y DU o £17,965).

Mae rhai rhannau o ardal CBSC, yn enwedig yng
nghymunedau trefol Arfordir y Gogledd, ymhlith yr
ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, gyda lefelau
gweithgarwch economaidd isel a mynediad i gyfleusterau
a gwasanaethau, yn enwedig i’r poblogaethau o blant,
pobl ifanc a phobl oedrannus. I’r gwrthwyneb, mae gan
ardal Ddeheuol gwledig CBSC rai o’r cymunedau lleiaf
difreintiedig yng Nghymru.

Mae angen strategaeth holistaidd i fynd i’r afael ag
amddifadedd lluosog mewn rhannau o ardal CBSC, gan
gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i greu cyfleoedd gwaith
newydd, ansawdd uchel.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn osod
strategaeth tir cyflogaeth glir i gefnogi darpariaeth y
cyfleoedd gwaith newydd mewn mannau priodol a hygyrch.
Dylai’r CDLl newydd hefyd gynnwys strategaeth adfywio a
pholisïau a chynigion cysylltiedig i gatalyddu ystod o
welliannau ffisegol, amgylcheddol, iechyd a chymdeithasol-
economaidd mewn cymunedau difreintiedig dynodedig.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol yn ymwneud â chydraddoldeb,
cynhwysiant cymdeithasol, mynediad i
wasanaethau cyhoeddus, cyfleoedd gwaith,
mynediad i ofal iechyd, mynediad i leoedd
agored ac amlygiad i lygredd (aer, dŵr, pridd
etc).

2. Iechyd Dynol Disgwyliad oes14: Mae gan wrywod sy’n byw yng Nghonwy
amcan disgwyliad oes (2012-14) o 79.1 oed wrth eni sy’n uwch
o gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 78.51. Mewn
ardaloedd o amddifadedd uchel (dengradd 1), disgwyliad oes
gwrywod wrth eni yw 73.2 o gymharu ag 81.9 yn yr ardaloedd
lleiaf difreintiedig (dengradd 10).

Ceir bylchau sylweddol mewn disgwyliad oes rhwng
ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig CBSC.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLL
hwn ystyried y gwahaniaethau sylweddol rhwng disgwyliadau
oes iach i wrywod a benywod sy’n byw yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud  ag amwynder, ansawdd bywyd,
canlyniadau iechyd, iechyd corfforol, iechyd
meddwl, lles, diogelwch. Dylai’r materion hyn

11 https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/home/english-wellbeing-assessment/english-local-employment-opportunities/
12 http://www.conwy.gov.uk/cy/Council/Statistics-and-research/Assets/documents-economy/Monitoring-the-economy-research-bulletin-August-2017.pdf
13 https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/home/english-wellbeing-assessment/english-poverty-and-deprivation/
14 Stats Cymru, Disgwyliad oes benywod/gwrywod: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/datasets/lifeexpectancyatbirthandatage65bylocalareasinenglandandwalesreferencetable1
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Mae gan fenywod sy’n byw yng Nghonwy ddisgwyliad oes
amcanol (2012-14) o 82.9 oed wrth eni sydd ychydig yn uwch o
gymharu â chyfartaledd cenedlaethol Cymru o 82.35.
Mewn ardaloedd o amddifadedd uchel (dengradd 1), disgwyliad
oes benywod yw 78.0 o gymharu â 85.3 yn yr ardaloedd lleiaf
difreintiedig (dengradd 10).

Caiff y gwahaniaeth ar gyfer disgwyliad oes iach i wrywod sy’n
byw yn  y cymunedau lleiaf-mwyaf difreintiedig eu graddio’n
13.3 gyda Chymru ei hun yn cael ei graddio yn 15.215.

Caiff y gwahaniaeth ar gyfer disgwyliad oes iach i fenywod sy’n
byw yn y cymunedau lleiaf-mwyaf difreintiedig eu graddio yn
10.2 islaw’r radd ar gyfer Cymru ar 14.9. Dynododd hyn fod
lefel anghydraddoldeb uwch mewn disgwyliad oes iach ar gyfer
gwrywod yng Nghonwy.

Mae angen rhoi mesurau ar waith i fynd i’r afael ag
amddifadedd yn y lle cyntaf a ddylai wedyn gael effaith
gadarnhaol ar ddisgwyliad oes gwrywod a benywod.

Dylai nodi hefyd yr anghysonderau iechyd nodedig o
boblogaeth breswyl ardal CBSC o gymharu â’r cyfartalion
rhanbarthol a chenedlaethol. Dylai osod cynigion, polisïau a
chanllawiau i ddiogelu a gwella amwynder, ansawdd bywyd a
chanlyniadau iechyd (corfforol a meddyliol) ar gyfer pawb yn
ardal CBSC, h.y. ar gyfer y gweithlu a’r trigolion.

ystyried yn gyfannol wrth asesu cydrannau
arfaethedig yr CDLl newydd sy’n dod i’r amlwg.

Iechyd Corfforol/Dewisiadau Ffordd o Fyw:  Yn ôl ‘Our
Healthy Future Interactive Tool 2015’, gwnaeth oedolion oedd
yn byw yng Nghonwy yn 2013 - 2014 weithgarwch corfforol
cymedrol i fywiog am 30 munud neu’n fwy am 2.2 gwaith yr
wythnos ar gyfartaledd, sydd ychydig yn is na chyfartaledd
Cymru (2.4)16.

O gymharu ag awdurdodau eraill, mae trigolion CBSC yn
ystadegol fwy tebygol o gael dewisiadau ffordd o fyw iach na
chyfartaledd Cymru, mae angen rhywfaint o welliant o hyd.
Mae 36% o oedolion yn CBSC yn adrodd eu bod yn bwyta’r
argymhelliad o 5 darn o ffrwythau neu lysiau’r dydd (cyfartaledd
Cymru-32%).

Mae rhyw 54% o oedolion yn CBSC yn ordew (Cymru- 58%).
Canfuwyd bod 25.2% o blant 4-5 oed yn CBSC yn ordew neu
dros bwysau (oddeutu 283 o blant).

Mae gan CBSC gyfraddau uchel o ran derbyniadau ysbyty a
briodolir i alcohol gyda chyfraddau wedi’u safoni yn ôl oedran o
389 wedi’u safoni yn ôl oedran fesul 100,000 o’r boblogaeth yn
2014/2015 (cyfartaledd Cymru - 333 o dderbyniadau)17.

Mae rhyw 9.8% o boblogaeth CBSC yn cael eu trin am salwch
meddwl (cyfartaledd Cymru - 12.1%)

Adroddodd 38% o oedolion yn BS Conwy eu bod yn yfed
uwchlaw’r canllawiau a argymhellir o leiaf unwaith yr wythnos.
Adroddodd 20% yn BS Conwy a Sir Ddinbych eu bod yn  cael
sbri yfed o leiaf unwaith yr wythnos (ffigurau Cymru = 41% a
25%).

Ar y cyfan, mae trigolion CBSC yn perfformio ychydig yn
well na’r cyfartaledd yng Nghymru ar gyfer dangosyddion
iechyd fel gordewdra, iechyd medddwl ac yfed alcohol.
Fodd bynnag, mae cysondeb ymarfer corff a
derbyniadau ysbyty a briodoli i alcohol yn sylweddol
waeth na gweddill Cymru.

Iechyd a Lles Meddyliol: Mae disgwyl i niferoedd amcanol y
trigolion yng Nghonwy sydd ag o leiaf un anhwylder meddyliol
barhau’n gyson ar ryw 16,000 o 2015 i 2035.18

Yn unol â Chynllun Lles Lleol Conwy a Sir Ddinbych
(2018 – 2023), mae angen gwella pob agwedd ar iechyd
a lles y boblogaeth breswyl yn ardal CBSC, gan gynnwys
iechyd corfforol, iechyd meddwl a lles cymdeithasol.

15 Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy (2017) Asesiad o Les: https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/home/english-wellbeing-assessment/english-healthy-life-expectancy-for-all/
16 Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru, Our Healthy Future Interactive Tool 2015, cyfartaledd nifer y diwrnodau o 30 munud neu’n fwy o ymarfer corff cymedrol i egnïol (wedi’i gapio) a adroddwyd gan oedolion, wedi’i safoni yn ôl oedran
17 https://conwyanddenbighshirelsb.org.uk/home/english-wellbeing-assessment/english-cultural-wellbeing/
18 Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Social-Care-and-Wellbeing/Policies-Plans-and-Reports/assets/assets/documents/population-assessment/NW-Population-Assessment-1-April-2017.pdf
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Isadeiledd Iechyd: Mae Isadeiledd Iechyd yn ardal CBSC yn
cwympo o fewn cylch gwaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi
Cadwaladr.

Mae tri ysbyty gydag adrannau damweiniau a brys mawr yn
ardal Bwrdd Iechyd Prifysgolion Betsi Cadwaladr sy’n
gwasanaethu Conwy. Fodd bynnag, dim ond un Uned Mân
Anafiadau, sef Ysbyty Cyffredinol Llandudno, sy’n bresennol
yng Nghonwy ac mae’n darparu gwasanaethau iechyd acíwt i’r
boblogaeth leol.

Mae 20 Meddygfa Teulu ac 16 Practis Deintyddol yn ardal
CBSC19.

Rhaid lleoli isadeiledd iechyd digonol mewn mannau
hygyrch i fodloni anghenion y poblogaethau presennol ac
sydd ar ddod. Mae angen ystod o gyfleusterau iechyd
corfforol a meddyliol ansawdd uchel i fynd i’r afael ag
anghenion iechyd newidiol y boblogaeth, yn enwedig o
gofio’r boblogaeth amcanol sy’n heneiddio.

Dylai’r Adolygiad CDLl ddynodi darpariaeth ddigonol o
isadeiledd cymunedol i fodloni anghenion presennol ac
amcanol poblogaeth y dyfodol, gan gynnwys mewn
perthynas â chyfleusterau gofal iechyd, gwasanaethau a
chysylltiadau cludiant gydag ardaloedd gwledig CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion
priodol i asesu gallu’r CDLl newydd sy’n dod i’r
amlwg i fodloni anghenion poblogaeth
presennol ac amcanol i’r dyfodol, gan gynnwys
mewn perthynas â digonoldeb, ansawdd a
dosbarthiad gofodol cyfleusterau a
gwasanaethau gofal iechyd.

4. Pridd

Amodau Daearegol a Thir: Mae gan ardal CBSC nodweddion
daearegol a phridd amrywiol,20 clog-glai yn bennaf ond mae’n
cynnwys pocedi o bridd mawnog, llifwaddod (clai, silt a thywod),
tywod rhewlifol a graean, tywod wedi chwythu a Dyddodion
Teras yr Afon.

Wrth waelod yr ardal wedi’i datblygu a llawer o Gonwy wledig
yn bennaf mae ‘calchfaen gyda thywodfaen israddol/cleiog a
cherrig llaid, lleidfaen a thywodfaen’ gyda rhai ardaloedd o
greigwely tanllyd ymwthiol i’r Gorllewin. Er bod calchfaen yn
anrhydyllog, mae’n hydawdd mewn toddion asid gwan a thros
raddfeydd amser daearegol, mae amrywiaeth eang o
nodweddion yn datblygu fel holltau, ogofâu, ceunentydd a
llyncdyllau. Yn aml iawn, mae’r duedd hon i erydu’n darparu
llwybrau draenio ar gyfer dŵr trwy’r calchfaen.

Ceir pocedi bach ynysig o fawn yn rhan ddeheuol ardal CBSC
sy’n ardaloedd coediog yn gyffredinol a thybir eu bod yn cyd-
daro â phantiau a chymoedd lleol. Yn yr ardaloedd arfordirol
gogleddol isel a rhannau aberol Afon Conwy, mae’r ddaeareg
drïfft yn ddyddodion tywod ac afon bron yn gyfan gwbl.

Rhaid lleoli a dylunio datblygiadau newydd yn briodol i
adlewyrchu nodweddion daearegol a phridd ardal CBSC.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn osod
cynigion a pholisïau priodol i ddiogelu nodweddion daearegol
pwysig ac adnoddau pridd yn ardal CBSC, yn ogystal â
fframwaith ar gyfer adfer tir halogedig.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud ag adfer tir halogedig, ansawdd pridd
a llygredd i dderbynyddion tir. Dylid hefyd
ystyried y risgiau a’r effeithiau canlyniadol i
iechyd dynol ac ecoleg mewn ffordd gyfannol.

5. Dŵr

Cyrff dŵr: Mae ardal CBSC yn Ardal Basn Afon Gorllewinol
Cymru. Mae hon yn cynnal 25 corff dŵr daear, y mae 60% o’r
rhain wedi’u dosbarthu gyda statws cyffredinol dda yn 2015 (yn
feintiol ac yn gemegol). Mae gweithgarwch cloddio hanesyddol
ar draws Gorllewin Cymru yn cyflwyno bygythiad parhaus i
ansawdd dŵr - gan olygu ei fod yn agored i lygredd trwy
halogiad nitradau21.

Mae 63 corff dŵr a 9 llyn ar draws dalgylch Conwy a Chlwyd.
O’r rhain, mae 16 afon ac 8 o’r llynnoedd yn artiffisial neu
wedi’u diwygio’n drwm22.

Mae cyrff dŵr ar draws ardal CBSC yn amrywio o ran
ansawdd, gwerth ecolegol a chyflwr presennol. Mae
rheoli ansawdd dŵr yn hanfodol i wella iechyd tymor hir y
poblogaethau a’r amgylchedd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion a chanllawiau i ddiogelu a
gwella’r amgylchedd dŵr a’r adnoddau dŵr, gan gynnwys
swm ac ansawdd y dŵr arwyneb a’r dŵr daear. Dylai hyn
gynnwys mesurau i ddileu ffynonellau halogi sy’n niweidio’r
amgylchedd dŵr ac i reoleiddio gollyngiadau llygredd o
ddatblygiadau newydd i’r cyrsiau dŵr sy’n derbyn. Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn

ymwneud ag ansawdd yr amgylchedd dŵr ac
adnoddau dŵr, yn ogystal â rheoli risgiau
llifogydd.

Risgiau o lifogydd: Dynodwyd bod ardaloedd sylweddol ar hyd
cyrsiau dŵr Afon Conwy yn y Fwrdeistref Sirol wedi’u dynodi i
fod mewn perygl o lifogydd Mae afonydd yn ffynhonnell
llifogydd mawr yng Nghonwy, a thir a môr (llanwol) ar hyd y
morlin gogleddol. Aneddiadau fel Conwy a Llandudno.

Mae CBSC wedi’i dynodi’n un o’r Prif Awdurdodau Llifogydd
Lleol yng Nghymru ac mae ei angen i gynnal, cymhwyso a

Mae’r risg o lifogydd yn fater parhaus oherwydd lleoliad
yr awdurdod lleol, gyda’i brif ganolfan nesaf at Afon
Conwy. Dylid cyfyngu ar ddatblygu tai ar wastatiroedd lle
bo hynny’n bosibl. Gellir gostwng y costau cyhoeddus a
phreifat sy’n gysylltiedig â llifogydd gyda strategaethau
amddiffyn rhag llifogydd tymor hir effeithiol. Dylid ystyried
hyn yn yr Adolygiad CDLl.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn geisio rheoli’r risgiau o lifogydd mewn ffordd gynaliadwy,
gan gynnwys trwy gyfeirio datblygiadau i ffwrdd o ardaloedd
risg o lifogydd hysbys.

19 Prifysgol Betsi Cadwaladr: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/home
20 British Geological Survey: http://mapapps.bgs.ac.uk/geologyofbritain/home.html
21 Cyfoeth Naturiol Cymru (Cynllun Rheoli Ardal Basn Afon Gorllewin Cymru, 2015): https://cdn.naturalresources.wales/media/675093/gewa0910bswq-w-e.pdf?mode=pad&rnd=131596369390000000
22 Cynllun Rheoli Basn Afon: https://cdn.naturalresources.wales/media/675093/gewa0910bswq-w-e.pdf?mode=pad&rnd=131596369390000000
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monitro Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd Lleol gan gymryd
arweinyddiaeth am gydlynu a rheoli’r risg o lifogydd lleol23.

Mae ardaloedd trefol presennol Conwy, Llandudno ac Abergele
wedi’u cyfyngu i raddau helaeth gan wastatiroedd arfordirol ac
afonol - gyda risg pellach o lifogydd llanw ac ymchwydd
stormydd.

6.  Aer

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer (AQMAs) ac Ansawdd Aer
Gwael:  Mae’r data diweddaraf sydd ar gael yn dynodi nad yw
safonau ansawdd aer yn ardal CBSC mewn perygl o ragori ar
yr Amcanion Ansawdd Aer sy’n deillio gan yr Undeb
Ewropeaidd ac nid oes angen unrhyw asesiadau neu gynlluniau
rheoli manwl ar lefel Cyngor ar gyfer unrhyw lygryddion24.

Bydd angen monitro ansawdd aer yn CBSC yn barhaus,
yn enwedig ffordd ddeuol yr A55 sef y brif gefnffordd
rhwng Gogledd Orllewin Lloegr a phorthladd fferi
Caergybi, gan gynnwys twnnel Conwy ar yr A55 a chwrs
mewndirol yr A470 i Eryri. Dylid monitro’n barhaus y
traffig ychwanegol ar y ffyrdd hyn yn sgil datblygiadau
newydd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion a chanllawiau i fynd i’r afael ag
ardaloedd o ansawdd aer gwael ac effeithiau tebygol
datblygiadau newydd ar ansawdd aer, gan gynnwys wrth
draffig. Dylai unrhyw CDLl newydd geisio lleihau llygredd aer
lleol trwy osod polisïau a chynigion i hyrwyddo moddau
teithio cynaliadwy a llesol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud ag ansawdd aer lleol ac effeithiau
iechyd cysylltiedig. Dylai’r AG hefyd gydnabod
y gall newidiadau i ansawdd aer gael effaith ar
wasanaethau ecosystem sy’n effeithio ar
fioamrywiaeth ac asedau amgylcheddol eraill.

7. Ffactorau Hinsoddol

Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr: Mae ystadegau 2015 gan
InfoBase Cymru25 yn dangos bod cyfanswm yr allyriadau nwyon
tŷ gwydr o fewn CBSC (4.9) yn dangos bod lefelau CO2 fesul
preswylydd (tunnell fetrig) islaw cyfartaledd Cymru (8.0) yn
2016. Er bod hyn yn gadarnhaol, mae angen gwneud
gostyngiadau parhaus yn lefel yr allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Darparodd CBSC 2.7%26 o greadigaeth ynni carbon isel ar
gyfer Cymru yn 2015. Fodd bynnag, gellir gwella hyn trwy greu
capasiti adnewyddadwy pellach i’r dyfodol.

Oherwydd natur wledig rhannau o ardal CBSC, mae
angen lliniaru allyriadau nwy tŷ gwydr o gludiant
nwyddau trwm gwledig, gyda datblygiadau lleol yn cael
eu ffafrio mewn lleoliadau mwy hygyrch i liniaru effeithiau
newid hinsawdd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion a chanllawiau i gefnogi’r
trosglwyddiad i economi carbon isel. Dylai hyn gynnwys
darparu fframwaith polisi cefnogol ar gyfer creu ynni
adnewyddadwy a charbon isel mewn lleoliadau priodol.
Dylai’r CDLl newydd hefyd gynnwys polisïau i annog
dyluniad carbon isel a dylai osod strategaeth cludiant
gynaliadwy sy’n cyfalafu ar yr isadeiledd rheilffyrdd a
phorthladdoedd presennol yn ardal CBSC i gyfrannu at
ddigarboneiddio’r sector cludiant.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â defnyddio ynni, effeithlonrwydd
adnoddau, cludiant cynaliadwy, allyriadau
nwyon tŷ gwydr a lliniaru newid mewn
hinsawdd.

Effeithiau Newid Hinsawdd: Mae’r tymereddau cyfartalog dros
y tir yng Nghymru wedi cynhesu yn ystod y degawdau diwethaf
gyda degawd 2005 - 2014 0.9°C yn gynhesach na chyfartaledd
1961-1990. Fodd bynnag, nid oes newidiadau arwyddocaol
wedi’u cofnodi yn nifer y diwrnodau o rew aer yng Nghymru ers
1960 (Y Swyddfa Dywydd, Statw of UK Climate 2014). Nid yw
cyfartaledd y glawiad blynyddol dros Gymru wedi newid yn
sylweddol er 1910.

Daw’r set ddiweddaraf o newidiadau amcanol mewn hinsawdd i
Gymru o Amcanestyniadau Hinsawdd y DU 2009. Dan senario
allyriadau canolig (A1B), disgwylir i dymereddau cymedrig yr
haf rhanbarthol gynyddu i rhwng 0.9 - 4.5ºC erbyn y 2050au o
gymharu â gwaelodlin 1961-1990. Disgwylir i gyfansymiau
glawiad y gaeaf rhanbarthol amrywio rhwng -2 i +31% ar gyfer
yr un senario.

Mae tueddiadau lefel y môr yn anodd eu crynhoi ar gyfer
Cymru. Disgwylir i’r cyfartaledd lefel môr ar gyfer Caerdydd (yr
unig leoliad yng Nghymu a ystyrir mewn perthynas â’r
ymchwydd yn lefel y môr yn Asesiad Risg Newid Hinsawdd y
DU 2017) gynyddu rhwng 22.8 cm a 37.6 cm erbyn 2090 o
gymharu â gwaelodlin 1990. Mae cyfraddau uwch o ymchwydd
yn lefel y môr i’r DU o hyd at 1.9 metr erbyn 2100 wedi’u
modelu mewn senario uchel tebygol, ond ystyrir bod hyn yn
hynod annhebygol o ddigwydd yn y ganrif hon. Fodd bynnag,
disgwylir i lefelau’r môr barhau i godi y tu hwnt i 2100 hyd yn

Bydd yr effeithiau a ragwelir o newid hinsawdd hyd at
2050 a thu hwnt yn rhoi straen sylweddol ar isadeiledd
a’r adnoddau sydd ar gael ar draws y DU, gan gynnwys
yn ardal CBSC. Yn benodol, mae lleoliad arfordirol ardal
CBSC a’r crynodiad  o aneddiadau mawr ar hyd yr
arfordir yn debygol o arwain at risgiau o lifogydd llanw,
afonol a glawog.

Dylai unrhyw CDLL newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion ac arweiniad sy’n ymateb i
effeithiau newid hinsawdd a ragwelir ac yn caniatáu
cymunedau a busnesau yn ardal CBSC i addasu i’r hinsawdd
newidiol.

Dylai Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud ag addasu newid hinsawdd a
gwydnwch asedau amgylcheddol yn ardal
CBSC.

23 http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Environmental-problems/assets-Air-Quality/documents/Conwy-County-Borough-Council-2016-Air-Quality-Progress-Report.pdf
24 Monitro Ansawdd Aer http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Environmental-problems/Air-Quality-Monitoring.aspx
25 InfoBase Cymru http://www.infobasecymru.net/IAS/themes/environmentandsustainability/environment/tabular?viewId=518&geold=1&subsetId
Mapiau Risg Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru:
https://maps.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/Html5Viewer/Index.html?configBase=https://maps.cyfoethnaturiolcymru.gov.uk/Geocortex/Essentials/REST/sites/Flood_Risk/viewers/Flood_Risk/virtualdirectory/Resources/Config/Default&layerTheme=0
26 Stats Cymru Cynhyrchu Ynni Carbon Isel yn ôl Awdurdod Lleol https://www.statscymru.gov.wales/Catalogue/Environment-and-Countryside/Energy/lowcarbonenergygeneration-by-localauthority
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oed mewn sefyllfaoedd allyriadau is ac mae sawl metr o
godiadau yn lefel y môr mewn canrifoedd yn bosibl.

8. Asedau Perthnasol

Defnydd Tir: Mae trefi arfordirol Gogleddol Conwy, Bae
Colwyn a Llandudno’n ymddwyn fel canolfannau ar gyfer
gwasanaethau, cyflogaeth, tai a datblygiadau adwerthu ar gyfer
y cymunedau o’u hamgylch. Mae gan y trefi hyn yn benodol
statws presennol fel y prif ganolfannau gwasanaeth.

Mae Canol Trefi Conwy a Bae Colwyn ar ben uchaf
hierarchaeth adwerthu a masnachol y Fwrdeistref Sirol ac fe’u
diffinnir fel Canolfannau Isranbarthol. Mae Llanrwst, Betws-y-
Coed, Abergele, Penmaenmawr a Llanfairfechan yn chwarae
rôl strategol yn y Fwrdeistref Sirol fel mannau ffocws ar gyfer
gwasanaethau, cludiant a gweithgarwch cymunedol, Yn yr un
modd, mae Llandudno’n chwarae rôl bwysig fel cyrchfan
hamdden a thwristaidd.

Mae’r cymunedau gwledig yn y de eu hunain yn cynnwys nifer
uchel o gymunedau o bentrefi bach gyda nodweddion lleol cryf.
Mae’r cymunedau hyn o fewn ffin Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r CDLl a fabwysiadwyd yn nodi Ardal Twf Adfywio
Strategol allweddol o fewn ardal CBSC sy’n targedu ardal
ganolog a dwyreiniol Conwy a Bae Colwyn. Mae sawl Safle
Datblygu Cyflogaeth Drefol (Parc Masnach Mochdre, Narrow
Lane Cyffordd Llandudno, Llandudno ‘ar-lein’, Parc Busnes
Abergele, Lynx Express, Parc Busnes Morfa Conwy, Tir yn
Ffordd Maelgwyn, Cyn Hufenfa Mochdre a Thŷ Gwyn) wedi’u
clustnodi, a’r safleoedd gwledig wedi’u cyfyngu.

Mae’n bwysig nodi hefyd Cynllun Mawr Bae Colwyn sydd wedi’i
gynnwys yn yr CDLl sydd wedi’i fabwysiadu.

Mae angen parhaus i adfywio cymunedau yn ardal
CBSC sydd â lefelau uchel o amddifadedd lluosog. Mae
angen hefyd i ddarparu defnyddiau tir addas i fodloni
anghenion dynodedig, gan gynnwys cynnydd yn y
ddarpariaeth tai a chyflogaeth, wrth gyfalafu ar gryfderau
CBSC a diogelu defnyddiau tir sensitif fel
amaethyddiaeth.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn helpu cefnogi a hyrwyddo’r defnydd effeithlon a phriodol
o asedau perthnasol. Dylai osod strategaeth ofodol, cynigion
ac arweiniad i optimeiddio’r defnydd o dir, adnoddau naturiol
ac isadeiledd. Yn benodol, dylai’r CDLl newydd osod
strategaeth ofodol, cynigion a pholisïau sy’n optimeiddio’r
defnydd o’r isadeiledd presennol yn ardal CBSC a’i ddiogelu.

Dylai unrhyw ofynion am isadeiledd wedi’i uwchraddio neu
newydd i fynd i’r afael â chyfyngiadau gallu presennol,
digarboneiddio sectorau economaidd allweddol neu gefnogi
twf y boblogaeth, cyflogaeth ac economaidd gael eu
cynllunio ar eu cyfer trwy Adolygiad CDLl a rhaid iddo
ystyried materion amgylcheddol perthnasol. Golyga hyn y
dylai’r CDLl newydd gynnwys fframwaith polisi i gefnogi’r
gwaith o leoli technolegau ynni adnewyddadwy a
rhwydweithiau gwres mewn mannau priodol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud ag effeithlonrwydd adnoddau,
defnydd tir, rheoli gwastraff, ynni, adnoddau
naturiol, lliniaru newid mewn hinsawdd,
cysylltedd a hygyrchedd.

Isadeiledd Cludiant:

Rhwydwaith Ffyrdd
Mae’r Rhwydwaith Ffyrdd Craidd yn cysylltu ardal CBSC gyda
Bwrdeistrefi Sirol cyfagos a gydag ardaloedd consortiwm
cludiant rhanbarthol. Mae’r ffyrdd canlynol yn cyfansoddi’r
Rhwydwaith Ffyrdd Craidd yn ardal CBSC: A55 (llwybr
Arfordirol y Gogledd) a’r A470 (llwybr Canolog).

Mae’r ddwy brif ffordd graidd yn cysylltu ardaloedd poblogaeth
lleol ac aneddiadau mawrion, gan gysylltu â rhwydweithiau
ffyrdd B a’r holl lwybrau dosbarth heb rifau yn ardal CBSC.

Cludiant Cyhoeddus
Mae gan Gonwy orsafoedd trenau amryfal mewn trefi (Abergele
a Phensam, Bae Colwyn, Cyffordd Llandudno, Conwy,
Penmaenmawr a Llanfairfechan) ar lwybr prif linell Gogledd
Cymru gyda chysylltiadau â llawer o gyrchfannau mawr eraill.
Yn ogystal, rhed llinell Dyffryn Conwy o orsaf Llandudno, gan
gysylltu llawer o bentrefi gwledig; Deganwy, Glan Conwy, Tal-y-
Cafn, Dolgarrog, Gogledd Llanrwst, Llanrwst, Betws-y-Coed,
Pont-y-pant, Dolwyddelan, Roman Bridge a Blaenau Ffestiniog
(gyda’r un olaf o fewn sir gyfagos Meirionnydd).

Mae sawl gwasanaeth bws sy’n cysylltu’r prif aneddiadau
Gogleddol a’r gwasanaeth bws Snowdon Sherpa sy’n cysylltu
chwe phrif lwybr Eryri a’r pentrefi o’u hamgylch.

Awyr a Môr

Ar hyn o bryd, mae rhannau o’r rhwydwaith priffyrdd yn
ardal CBSC yn gweld tagfeydd, yn enwedig ar adegau
prysur (yr A55 a’r A470).

Bydd gwelliannau i isadeiledd i ardaloedd gwledig yn dod
â newid mewn camau i gysylltedd cludiant cyhoeddus y
dylid ei ddefnyddio i gatalyddu twf economaidd a gwella
mynediad i gyflogaeth a gwasanaethau cyhoeddus yn
ardal CBSC.
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Mae Maes Awyr Liverpool John Lennon a Maes Awyr
Manceinion o fewn taith o 75 munud o Gonwy, ac mae Maes
Awyr Ynys Môn (gyda theithiau i Faes Awyr Rhyngwladol
Caerdydd) 40 munud i ffwrdd. Mae hyn yn caniatáu mynediad i
gyrchfannau Cenedlaethol a Rhyngwladol i deithwyr a llwythi.

Mae’r ddau brif borthladd yng Ngogledd Cymru (Porthladd
Caergybi a Phorthladd Mostyn) o fewn 40 munud o Gonwy, gan
ddarparu mynediad cenedlaethol a rhyngwladol i longau
fferi/mordeithiau a llwythi. Porthladd Mostyn yw un o brif
leoliadau cydosod/gosod tyrbinau gwynt yn Ewrop. Cynigia
Porthladd Caergybi gysylltiadau fferi â Gweriniaeth Iwerddon, a
weithredir gan Stena Line.

Teithio Llesol
Disgrifir llwybrau teithio llesol yn ardal CBSC27  fel rhai gwael
gyda diffyg buddsoddiad ynddynt. O 2013 ymlaen, mae Deddf
Teithio Llesol (Cymru) yn gofyn am gyflwyno map rhwydwaith
integredig a llwybrau teithio llesol. Ar hyn o bryd, mae CBSC
wedi creu cynigion i bob tref (Abergele, Bae Colwyn, Conwy,
Deganwy, Llandudno, Cyffordd Llandudno, Llanfairfechan,
Llanrwst, Llansanffraid Glan Conwy, Llysfaen Llanddulas, Hen
Gonwy, Penmaenmawr, Bae Penrhyn, Llandrillo-yn-Rhos a
Thywyn Bae Cinmel) sy’n destun ymgynghoriad cyhoeddus ar
hyn o bryd.

Isadeiledd gwasanaethau:

Ynni Haul
Roedd gan CBSC 1,272 brosiect Solar PV21 ar waith yn 2016
oedd yn creu 4,523MWhe o drydan. Yn ogystal, yn yr un
flwyddyn, creodd 256 o brosiectau Thermol Solar 587MWhth o
wres.

Ffermydd Gwynt
Roedd gan CBSC 36 o brosiectau gwynt ar y tir21 ar waith yn
2016 a greodd 46,093MWhe o drydan. Yn groes i hynny, roedd
gan CBSC 0 prosiect gwynt oddi ar y tir ar hyd ei forlin
gogleddol.

Mae angen digarboneiddio parhaus o’r sector creu ynni
ar draws Cymru i gefnogi’r trosglwyddiad i economi
carbon isel a helpu lliniaru newid mewn hinsawdd. Ar yr
un pryd, mae angen cymysgedd o ffynonellau creu ynni i
sicrhau diogelwch parhaus o’r cyflenwad ac i oresgyn
problemau ysbeidioldeb sy’n gysylltiedig â thechnolegau
gwynt a solar. Ar hyn o bryd, mae grwpiau cymunedol
yng Nghonwy yn gymwys i wneud cais i Gronfa
Gymunedol Gwynt y Môr o Fferm Wynt Oddi ar y Traeth
GYM, sy’n cynnig £19 miliwn i gymunedau yng
Nghonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Dylai manteision
ymwneud CBSC mewn prosiectau ynni adnewyddadwy
i’r dyfodol gael eu harchwilio er mwyn mynd i’r afael â
materion amddifadedd yn ardal CBSC trwy gyfleoedd
cyllid ychwanegol28.

Rheoli gwastraff:
Mae gwaredu, ailgylchu a thrin gwastraff yn digwydd yng
Nghanolfan Ailgylchu Cyngor Conwy. Yn 2016-2017, o’r
cyfanswm o 62,560 tunnell fetrig o wastraff trefol a grëwyd,
cafodd 39,149 tunnell fetrig eu hailddefnyddio, eu hailgylchu
neu gompostio, a llosgwyd 5,438 tunnell fetrig gyda 62.6% o’r
gwastraff yn cael ei ailddefnyddio/ailgylchu/compostio.
Gadawodd hyn ddim ond 17,813 tunnell fetrig a gafodd ei anfon
i’r safle tirlenwi.29

Mae ardal CBC yn rhagori ar y cyfraddau ailgylchu
cyfartalog ar gyfer y DU a Chymru at ei gilydd, gyda
Chymru hefyd yn parhau gyda thuedd am i fyny. Dylid
cynnal yr hyfedredd ailgylchu cyfredol yng Nghonwy a’i
wella’n barhaus os oes modd.

27 Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru (2015): http://www.ynysmon.gov.uk/Journals/q/k/n/Final-Joint-LTP-for-North-Wales-30-01-15---Welsh.pdf
19 Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Active-Travel/Active-Travel-Wales-Act-2013.aspx
20 Ymgynghoriad Cyhoeddus Map Rhwydwaith Integredig: http://www.conwy.gov.uk/cy/Resident/Parking-Roads-and-Travel/Active-Travel/Integrated-Network-Map-INM-Routes-in-Conwy.aspx
28 Cronfa Gymunedol Gwynt y Môr http://cvsc.org.uk/cy/gwynt-y-mor/
21 Stats Cymru: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Environment-and-Countryside/Energy/lowcarbonenergygeneration-by-technology
29 Stats Cymru: Gwastraff a reolir (tunelli metrig) yn ôl dull rheoli a blwyddyn: https://statswales.gov.wales/Catalogue/Environment-and-Countryside/Waste-Management/Local-Authority-Municipal-Waste/wastemanaged-by-management-year
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Cyfradd ailgylchu’r DU ar gyfer Gwastraff o Aelwydydd yn 2016
oedd 45.2% o gymharu â chyfartaledd Cymru o 57.3%30.

Adnoddau naturiol:  Nodwedd amlwg o CBSC yw’r
dyffrynnoedd bach a’r ucheldiroedd cysylltiedig sy’n ffurfio rhan
o hen Feysydd Glo Cymru. Yn fwyaf nodedig, mae mapiau
adnoddau mwynol/mwyngloddio glo Gogledd Orllewin a
Gogledd-Ddwyrain Cymru’n ymestyn dros gyfran fawr o
Ddyffryn Conwy.
Er bod y gweithgarwch mwyngloddio yn yr ardal wedi darfod,
mae llawer o byllau segur yn parhau i fodoli heddiw a allai
effeithio ar lwybrau hydrolig islaw’r arwyneb ac arni.

Mae angen parhau gyda’r ymdrechion i adfer tirweddau a
effeithiwyd yn y gorffennol gan echdynnu mwynau.

9. Treftadaeth
Ddiwylliannol

Asedau hanesyddol: Fel y manylir yn Nhabl A.1 uchod, mae
162 o Henebion Rhestredig yn ardal CBSC, 1735 o Adeiladau
Rhestredig, 29 o Dirweddau, Parciau a Gerddi Hanesyddol a 24
o Ardaloedd Cadwraeth yn ardal CBSC. Yn ogystal, mae
Castell Conwy wedi’i ddynodi’n rhyngwladol fel Safle
Treftadaeth y Byd UNESCO ac mae ardal CBSC yn cynnal nifer
o safleoedd archeolegol pwysig.

Mae ardal CBSC yn cynnal ystod o asedau treftadaeth
dynodedig, y mae angen i bob un ohonynt gael eu
diogelu’n briodol rhag yr effeithiau ar eu cyfanrwydd a’u
lleoliad. Dylai eu cyfraniad at ardal CBSC ac yn enwedig
tref Conwy (tref treftadaeth y byd) gael eu gwarchod, eu
diogelu a’u hyrwyddo er mwyn annog twristiaeth yn yr
ardal.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau a chynigion i ddiogelu a gwella asedau
treftadaeth ar draws ardal CBSC, gan gynnwys o ran yr
effeithiau ar leoliad yr asedau hynny ac ar adnoddau
archeolegol anhysbys.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â chadw, gwarchod, diogelu a
gwella’r amgylchedd hanesyddol.

Y Gymraeg: Mae Strategaeth Iaith Gymraeg CBSC yn
ymrwymo’r Cyngor i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal
wrth gyflawni ei fusnes cyhoeddus. Yn ogystal, mae CBSC yn
ymroi i helpu codi proffil yr iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig
i drigolion a gweithwyr.

Dynododd Cyfrifiad 201131 fod 27.4% o’r boblogaeth breswyl yn
ardal CBSC (30,600 o bobl) wedi datgan eu bod yn siarad
Cymraeg. Mae’r ffurflenni Cyfrifiad hyn yn dynodi bod canran
uwch o drigolion iau yn siarad Cymraeg, gyda hyn yn dirywio
gydag oedran.

Mae angen diogelu a chefnogi’r defnydd cynyddol o’r
Gymraeg ymhlith poblgaeth breswyl ardal CBSC.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn gynnwys darpariaethau polisi i gefnogi twf wrth
ddefnyddio’r Gymraeg.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â gwarchod y Gymraeg.

10. Tirwedd

Ardaloedd dynodedig: Fel y manylir yn Nhabl A.1 uchod, nid
oes AHNE yn ardal CBSC, ond mae rhan o ardal CBSC yn
gorgyffwrdd â Pharc Cenedlaethol Eryri ac mae 6 SoDdGA yn
yr ardal hefyd wedi’u dynodi’n GNG. Yn ogystal, mae CBSC
wedi dynodi 6 Cytundeb Lefel Gwasanaeth ar lefel leol.

Mae angen darparu diogelwch priodol ar gyfer tirweddau
dynodedig, nodweddion tirwedd pwysig, ardaloedd
cymeriad tirwedd sensitif a rhinweddau arbennig Parc
Cenedlaethol Eryri. Mae angen hefyd i ddiogelu barnau
allweddol a diogelu harddwch. Rhaid i ystod o elfennau
sensitif a galluoedd tirweddau ar draws ardal CBSC i
ddarparu ar gyfer datblygiadau newydd ystyried yr
Adolygiad CDLl.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod strategaeth, polisïau a chynigion gofodol, sy’n
diogelu ac yn gwella nodweddion tirwedd allweddol, gwella
ansawdd y cymeriad tirwedd lleol, yn sensitif i dderbynyddion
gweledol perthnasol ac yn annog amlygrwydd lleol. Dylai’r
CDLl newydd sicrhau hefyd fod datblygiadau newydd yn cael
eu hintegreiddio’n dda gyda’r cymunedau presennol i greu
ymdeimlad cryf o le.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys amcanion yn
ymwneud â nodweddion tirwedd, cymeriad
tirwedd ac effeithiau gweledol. Dylai’r AG asesu
effeithiau strategaethau, cynigion, polisïau a
chanllawiau gofodol sy’n dod i’r amlwg ar yr
agweddau hyn i sicrhau bod yr Adolygiad CDLl
yn diogelu a lle bo’n briodol, yn gwella lefel y
diogelwch a roddir i’r dirwedd.

Gwead, cymeriad a gallu’r dirwedd:

Y tu allan i’r prif aneddiadau, sydd i’w canfod yn gyffredinol ar
hyd arfordir gogledd Môr Iwerddon, mae ardal CBSC yn
cynnwys cymysgedd o ucheldiroedd a rhostiroedd anghysbell a
gwyllt i wastatiroedd afonydd llydan, iseldiroedd bugeiliol,
morliniau a dyffrynnoedd gydag ochrau serth. Nodwedd amlwg
o’r dirwedd yw’r dyffrynnoedd a’r ucheldiroedd cysylltiedig sy’n
ffurfio rhan o hen Faes Glo Gogledd Orllewin Cymru. Ymhellach
i’r de, mae’r dirwedd yn agor allan i arwyneb a lywodraethir gan
ddyffryn eang gydag iseldiroedd yr Wyddfa yn y de-orllewin.

Ymhlith y tirweddau hanesyddol cofrestredig ar draws Conwy a
Sir Ddinbych mae:
Pen Isaf Dyffryn Conwy, Creuddyn a Chonwy, Gogledd
Arllechwedd, Pen Isaf Dyffryn Elwy a Mynydd Hiraethog.

Mae asesiad sensitifrwydd a chapasiti tirwedd ar gyfer
Datblygiad Ynni Gwynt a gynhaliwyd yng Nghonwy a Sir

30 UK statistics on Waste https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/683051/UK_Statisticson_Waste_statistical_notice_Feb_2018_FINAL.pdf
31 Stats Cymru Y Gymraeg: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Welsh-Language/WelshSpeakers-by-LA-BroaderAge-2001And2011Census
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Ddinbych wedi dynodi sawl ardal o sensitifrwydd uchel iawn i
uchel ar gyfer datblygiad ffermydd gwynt32.

Mae ardal CBSC yn cael ei chroesi gan brif ffyrdd yr A470, yr
A55 a rheilffordd Gogledd Cymru-Dyffryn Conwy, gyda’r cyfan
yn dylanwadu ar y dirwedd o’i hamgylch.

Harddwch:

Mae tirwedd naturiol a threftadaeth hanesyddol Castell Conwy’n
cyfrannu at ei amgylchedd naturiol. Fodd bynnag, effeithir yn
andwyol ar harddwch mewn rhai rhannau o ardal CBSC gan
lefelau amddifadedd uchel, sy’n arwain at beidio â chynnal a
chadw adeiladau ac isadeiledd yn dda.

32 https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/planning-and-building-regulations/local-development-plan/ldp-evidence-monitoring-information/conwy-denbighshire-Tirwedd-sensitivity.pdf
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A.4 Esblygiad Amodau Sylfaenol yn Absenoldeb Adolygiad CDLl

A.4.1 Mae’r adran hon yn ymateb i’r gofyniad yn Rheoliadau AAS i ystyried esblygiad tebygol cyflwr
cyfredol yr amgylchedd yn absenoldeb y cynllun neu’r rhaglen a ystyrir, sef Adolygiad CDLl.

Yr Angen am Adolygiad CDLl

A.4.2 Mae CBSC wedi penderfynu bod angen adolygiad o’r CDLl presennol (a fabwysiadwyd ym
mis Hydref 2013) i alluogi ar gyfer paratoi a mabwysiadu CDLl newydd cyn i’r CDLl presennol
ddirwyn i ben yn 2022. Mae Adroddiad Adolygiad CDLl Conwy (CBSC, Ebrill 2018) yn casglu
bod angen y weithdrefn ‘Adolygiad Llawn’ i ymgymryd ag adolygiad cynhwysfawr o’r CDLl
presennol a pharatoi CDLl newydd, yn wahanol i’r weithdrefn ‘Ffurflen Fer’ a fyddai ond yn
arwain at fân ddiwygiadau (e.e. newidiadau i eiriad polisïau unigol neu ychwanegu safleoedd
unigol a glustnodwyd) i’r CDLl presennol. Ystyrir bod angen i CDLl newydd ystyried ystod o
Ddeddfau newydd, fframweithiau polisi, mentrau, tystiolaeth a materion gofodol ar lefelau
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ers i’r CDLl presennol gael ei fabwysiadu.

A.4.3 Yn absenoldeb unrhyw Adolygiad CDLl sy’n digwydd, byddai CBSC yn methu naill ai paratoi
CDLl newydd (fel y cynigir) neu gynnig mân ddiwygiadau i’r CDLl presennol cyn iddo ddirwyn i
ben yn 2022. Byddai hyn yn arwain at wactod yn y polisi ar lefel leol gan nad yw Deddf 2004
yn caniatáu CDLl Cymru i barhau mewn grym ar ôl eu dyddiad dirwyn i ben. Golyga hyn ar ôl
2022, byddai hyd a lled ardal CBSC y tu allan i Barc Cenedlaethol Eryri (sy’n cael ei gwmpasu
gan CDLl ar wahân) heb Gynllun Datblygu statudol cymwys. Byddai hefyd yn groes i TAN1,
sy’n cynghori y dylai unrhyw ddiffyg yng nghyflenwad tir pum mlynedd yr awdurdod sbarduno
adolygiad CDLl i sicrhau y gellir cynnal cyflenwad tir digonol.

A.4.4 Mae Adroddiad Adolygu CDLl Conwy (Ebrill 2018) yn glir y byddai absenoldeb Cynllun
Datblygu Statudol cymwys ar gyfer ardal CBSC yn debygol o gael ei ecsbloetio gan y
diwydiant datblygu, nid lleiaf oherwydd y prinder a ddynodwyd yn y cyflenwad tir tai. Dan yr
amgylchiadau hyn, mae datblygiad yn debygol o ddod ymlaen nad yw’n unol â strategaeth
ofodol yr CDLl presennol a byddai pwysau sylweddol i ryddhau safleoedd tir glas mewn
lleoliadau anghynaliadwy. Byddai’r ddau ganlyniad yn debygol o arwain at ystod o effeithiau
andwyol sylweddol annerbyniol ar y pynciau amgylcheddol a bennwyd yn Atodlen 2
Rheoliadau AAS, gan gynnwys:

¡ Bioamrywiaeth, Fflora a Ffawna: Gallai pwysau datblygu cynyddol mewn mannau
anghynaliadwy neu’n groes i’r strategaeth CDLl  roi pwysau ar fioamrywiaeth, gan
gynnwys colli a darnio cynefinoedd, wrth i godiadau mewn traffig a sŵn darfu ar
rywogaethau sensitif;

¡ Poblogaeth: Gallai cynnydd mewn pwysau datblygu mewn lleoliadau anghynaliadwy
neu’n groes i’r strategaeth CDLl arwain at ddiffyg cyfatebiaeth ofodol rhwng y cyflenwad
tai a’r galw am ddarpariaeth gwasanaeth cyhoeddus, cyfleoedd economaidd ac
isadeiledd cludiant. Gallai arwain hefyd at anallu gwasanaethau cyhoeddus ac isadeiledd
cymunedol i fodloni anghenion dynodedig y boblogaeth, gan gynnwys mewn perthynas â
gofynion poblogaeth sy’n heneiddio;

¡ Iechyd: Byddai absenoldeb CDLl cymwys a diweddar yn cyfyngu ar allu CBSC i wella
iechyd corfforol a meddyliol y boblogaeth trwy bolisïau ac ymyriadau cynllunio gofodol.
Os na chyflawnir codiadau sylweddol mewn gweithgarwch corfforol a theithio llesol, bydd
materion iechyd sy’n cynnwys gordewdra, anweithgarwch a dewisiadau ffordd o fyw
gwael yn parhau i effeithio ar boblogaeth ardal CBSC, gan achosi codiadau mewn
afiechyd, gwaethygu anghysonderau iechyd a chyfyngu ar ddisgwyliadau oes. Byddai
absenoldeb yr Adolygiad CDLl hefyd yn atal CBSC rhag gweithredu’n llawn Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn benodol rhag rhyddhau dyletswydd
y sector cyhoeddus dan Adran 3 y Ddeddf, oherwydd ni fyddai mecanwaith ar gael i
gysoni fframwaith polisi cynllunio CBSC gyda’r amcanion a bennwyd yng Nghynllun Lles
Lleol Conwy a Sir Ddinbych 2018-2023. Yn ogystal, gallai pwysau datblygu cynyddol
mewn lleoliadau anghynaliadwy neu’n groes i’r strategaeth CDLl arwain at golli ardaloedd
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o leoedd agored, gan leihau’r cyfleoedd ar gyfer gweithgarwch corfforol, gyda
chanlyniadau iechyd andwyol cysylltiedig;

¡ Pridd: Gallai cynnydd mewn pwysau datblygu mewn lleoliadau anghynaliadwy neu’n
groes i’r strategaeth CDLl atal tir halogedig rhag cael ei adfer ac arwain at golled
anwyrdroadwy o adnoddau pridd pwysig (e.e. mawndir ansawdd uchel). Yn absenoldeb
strategaeth ofodol CDLl diweddar, gallai pwysau cynyddol i ddatblygu cyfleusterau, tai a
defnyddiau creu cyflogaeth newydd hefyd arwain at golli’r tir amaethyddol ansawdd gorau
ac o bwysigrwydd lleol;

¡ Dŵr: Gallai pwysau datblygu cynyddol mewn mannau anghynaliadwy neu’n groes i’r
strategaeth CDLl roi pwysau ar adnoddau dŵr ac effeithio’n andwyol ar ansawdd yr
amgylchedd dŵr;

¡ Ansawdd Aer a Ffactorau Hinsoddol: Gallai dibyniaeth ar geir preifat i fynd at waith a
gwasanaethau gynyddu os bydd gwaith datblygu’n digwydd mewn lleoliadau
anghynaliadwy neu’n groes i’r strategaeth CDLl. Yn ogystal, byddai cyfleoedd i annog yn
rhagweithiol y sifft mewn dull cludiant i gerdded, beicio a chludiant cyhoeddus yn cael eu
colli. Yn absenoldeb symudiad tymor byr mawr tuag at ddefnyddio cerbydau trydan,
byddai’r cynnydd deilliannol mewn traffig yn cynyddu llosgi tanwydd ffosil, allyriadau
carbon a llygredd atmosfferig lleol, yn enwedig rhyddhau mater gronynnog yn fawr.
Byddai hyn yn gweithredu yn erbyn ymdrechion polisi ehangach i ddigarboneiddio
sectorau economaidd allweddol gan gynnwys cludiant i liniaru newid mewn hinsawdd.
Gallai arwain hefyd at waethygu ansawdd aer ac arwain at CBSC yn gofyn am ddynodi
Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer i fynd i’r afael ag ardaloedd ansawdd aer gwael;

¡ Asedau Perthnasol: Byddai pwysau datblygu cynyddol mewn lleoliadau anghynaliadwy
neu’n groes i strategaeth CDLl yn debygol o gynyddu pwysau a chyfyngiadau gallu ar
ystod o isadeiledd hanfodol. Gallai hyn ei hun arwain at ystod o effeithiau amgylcheddol
yn ogystal â chyfyngu ar dai tymor hir, twf economaidd a chyflogaeth ar draws ardal
CBSC. I grynhoi, heb yr Adolygiad CDLl, mae’n debygol na fyddai ystod o isadeiledd i
fodloni anghenion dynodedig ar draws ardal CBSC yn cael eu cyflawni;

¡ Treftadaeth Ddiwylliannol: Gallai pwysau datblygu cynyddol mewn lleoliadau
anghynaliadwy neu’n groes i strategaeth CDLL ychwanegu pwysau at ardaloedd sensitif
o ddiddordeb hanesyddol ac/neu archeolegol, yn ogystal â thanseilio cymeriad ardaloedd
cadwraeth; a,

¡ Thirwedd: Gallai pwysau datblygu cynyddol mewn lleoliadau anghynaliadwy neu’n groes
i strategaeth CDLl gael effaith negyddol sylweddol ar gymeriad tirwedd ardal CBSC, yn
enwedig petai datblygiadau newydd ychwanegol yn cael eu canolbwyntio mewn
ardaloedd o werth tirwedd uchel (e.e. o fewn y 9 Cytundeb Lefel Gwasanaeth presennol
ar draws ardal CBSC).

A.4.5 Yn ogystal, yn absenoldeb cael Cynllun Datblygu cymwys a statudol diweddar, hwyrach y
bydd angen i adnoddau cynllunio CBSC gael eu dargyfeirio i ffwrdd o weithgareddau datblygu
cynllunio wrth fynd ar drywydd paratoi CDLl newydd tuag at wrthwynebu achosion ‘cynllunio
trwy apêl’ annymunol. Felly, mae’n gyfleus i CBSC ymgymryd â’r Adolygiad CDLl wrth i’r CDLl
presennol barhau mewn grym. Mae Cytundeb Cyflawni Adolygiad CDLl Conwy terfynol (Mai
2018) yn gosod amserlen fwriadedig gan arwain at baratoi a mabwysiadu CDLl newydd erbyn
Medi 2021. Mae hyn ymhell cyn i CDLl Conwy presennol ddirwyn i ben ar ddiwedd 2022 ac
felly’n darparu rhywfaint o gynllunio wrth gefn yn achos y broses Adolygiad CDLl, yn enwedig
yr Archwiliad o’r Ddogfen CDLl i’w Harchwilio gan y Cyhoedd, sy’n cymryd yn hwy na’r
disgwyl.

Defnydd o’r Weithdrefn Adolygu CDLl Lawn neu Fer

A.4.6 Yn achos defnyddio’r weithdrefn Ffurf Fer yn hytrach na’r weithdrefn Adolygiad Llawn ar gyfer
yr Adolygiad CDLl hwn, byddai unrhyw newidiadau deilliannol i’r CDLl presennol yn
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gyfyngedig o ran eu cwmpas. Byddai hyn yn atal yr CDLl rhag ystyried yn llawn ystod y
Deddfau newydd, y fframweithiau polisi, mentrau, tystiolaeth a materion gofodol ar lefelau
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol sydd wedi dod i’r amlwg er mis Hydref 2013. Mae’r effeithiau
amgylcheddol andwyol sy’n dod i’r amlwg yn debygol o fod yn debyg i’r rhai a restrwyd uchod
ond ddim mor ddifrifol â nhw o ran absenoldeb potensial Cynllun Datblygu statudol cymwys ar
gyfer ardal CBSC.

A.4.7 Felly, mae’r Adolygiad CDLl yn cael ei gynnal yn unol â’r weithdrefn ‘Adolygiad Llawn’ i alluogi
CBSC i baratoi CDLL newydd cynhwysfawr a diweddar erbyn mis Medi 2021.
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Atodiad B Adolygiad o Gynlluniau a Rhaglenni
B.1 Cyflwyniad

B.1.1 Mae’r Atodiad hwn yn cefnogi Adran 4 Adroddiad Cwmpasu Adolygiad AG CDLl Conwy trwy
ddarparu adolygiad o gynlluniau cymhwyso perthnasol, rhaglenni a strategaethau perthnasol
i’r Adolygiad CDLl. Prif bwrpas yr adolygiad hwn yw dynodi amcanion diogelwch
amgylcheddol perthnasol a gofynion polisi o fewn y dogfennau polisi dynodedig y dylid eu
hystyried o fewn (neu fel arall rhoi gwybod i) Adolygiad CDLl a’r broses AG gysylltiedig hon.

B.2 Adolygiad o Gynlluniau a Rhaglenni Perthnasol

B.2.1 Mae Tabl B1.1 isod yn gosod adolygiad o gynlluniau a rhaglenni eraill sy’n berthnasol i’r
Adolygiad CDLl a’r broses AG gysylltiedig. Bydd yr adolygiad hwn yn cael ei ddiweddaru fel y
bo’n ofynnol ar hyd proses Adolygiad CDLl i ystyried datblygiadau polisi sy’n dod i’r amlwg a
bydd yn cael ei hatodi i bob ailadroddiad o Adroddiad AG Adolygiad CDLl Conwy. Sylwer, nad
yw Tabl B1.1 yn ystyried goblygiadau dogfennau polisi cynllunio cenedlaethol Cymru ar gyfer
yr Adolygiad CDLl; yn hytrach, eir i’r afael â’r rhain ar wahân yn Nhabl B1.2 o gofio’u
pwysigrwydd canolog wrth benderfynu ar gadernid yr CDLl newydd a fydd yn deillio o’r
Adolygiad CDLl.
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Tabl B.1: Adolygiad o Gynlluniau, Rhaglenni a Strategaethau Perthnasol Eraill

Pwnc AAS Cynlluniau, Rhaglenni a Strategaethau
Perthnasol Trosolwg o Bwrpas a Gofynion Allweddol Goblygiadau i Adolygiad CDLl Conwy Goblygiadau i AG

Rhyngwladol

Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Confensiwn y Cenhedloedd Unedig (1989) ar
Hawliau’r Plentyn 1989, Adroddiad Argymhellion
Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig (2016) ar
Hawliau’r Plentyn, Cynefin III y Cenhedloedd
Unedig (2016) (Quinto), Confensiwn Aarhus
Comisiwn Economaidd y Cenhedloedd Unedig
dros Ewrop (1998)

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith rhyngwladol i hyrwyddo datblygu
cynaliadwy yn yr holl benderfyniadau a wneir, yn enwedig:

§ Mae Cyfarwyddeb Cynefin III y Cenhedloedd Unedig yn canolbwyntio ar
ddatblygu trefol cynaliadwy ar draws yr holl gymunedau ar draws y byd ar
lefel leol gyda’r nod o gyflawni cynaliadwyedd ar y cyd; ac,

§ Mae confensiwn Aarhus yn gweithredu hawliau’r cyhoedd mewn perthynas
â’r amgylchedd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad sy’n
datblygu cyflawniad datblygu cynaliadwy ac yn diogelu
tryloywder wrth wneud penderfyniadau. Rhaid i broses yr
Adolygiad CDLl ei hun fod yn wrthrychol, yn dryloyw, yn
seiliedig ar dystiolaeth a chael ei gynnal yn deg hefyd.

O’i ddefnyddio’n gyfan gwbl,
dylai’r Fframwaith AG ddarparu
cyfres gyfannol o feini prawf
asesu i benderfynu ar gyfraniad
unrhyw CDLl newydd i gyflawni
datblygu cynaliadwy.

Iechyd Dynol

Sefydliad Iechyd y Byd (1999) Canllawiau ar gyfer
Sŵn Cymunedol 1999, Sefydliad Iechyd y Byd
(2004) Cynllun Gweithredu Amgylchedd ac Iechyd
Plant dros Ewrop

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith rhyngwladol sy’n cydnabod
pwysigrwydd diogelwch a gwella iechyd dynol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
gefnogi diogelwch a gwella iechyd dynol yn unol â
rhwymedigaethau rhyngwladol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
diogelwch a gwella iechyd dynol.

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna

Safleoedd dynodedig:
Confensiwn Ramsar ar Wlyptiroedd (1971),
Biodiversity Strategy - Our Life Insurance, Our
Nature Capital: An UE Biodiversity Strategy
(2011), AEWA (1995)
Cynefinoedd blaenoriaeth a chynefinoedd
nodedig eraill:
Confensiwn yr UE ar y Cytundeb ar Gadwraeth
Adar Dŵr Mudol Affricanaidd – Ewrasiaidd
(Confensiwn Bonn), Confensiwn UNESCO (1973)
ar Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau
Ffawna a Fflora Gwyllt mewn Perygl, Confensiwn
Rio y Cenhedloedd Unedig (1992) ar
Fioamrywiaeth,

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith rhyngwladol i ddiogelu safleoedd a
ddynodwyd ar lefel ryngwladol am resymau cadwraeth bioamrywiaeth a
rhywogaethau pwysig rhag niwed. Yn benodol:

§ Mae Confensiwn Rio ar Fioamrywiaeth yn gytundeb rhyngwladol ar
ddiogelwch amrywiaeth fiolegol, defnydd cynaliadwy ac yn annog rhannu
defnydd masnachol o adnoddau genetig.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i osgoi
effeithiau ar fioamrywiaeth wrth ddyrannu safleoedd ar
gyfer gweithgareddau ailddatblygu.

Rhaid i’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
chadwraeth, diogelwch a gwella
safleoedd dynodedig priodol.

Pridd a Thir Confensiwn Stockholm y Cenhedloedd Unedig  ar
Lygryddion Organig Cyson Nod y confensiwn hwn yw lleihau diogelwch a’r defnydd o lygryddion organig cyson.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad gyda’r
diben o sicrhau bod yr holl weithgareddau datblygu yn
cyfyngu ar y defnydd o’r llygryddion hyn.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
chyfyngu ar Lygryddion Organig
Cyson.

Dŵr Confensiwn y Cenhedloedd Unedig (1982) ar
Gyfraith y Môr

Mae’r confensiwn hwn yn dangos hawliau a chyfrifoldebau’r cenhedloedd i wneud
defnydd teg o gefnforoedd y byd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad gyda’r
bwriad o sicrhau bod yr holl weithgareddau datblygu yn
glynu wrth ganllawiau’r confensiynau.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu
ardaloedd arfordirol ac osgoi’r
effeithiau negyddol ar y môr a
achosir gan ddatblygu.

Aer
Canllawiau Ansawdd Aer Sefydliad Iechyd y Byd,
y Cenhedloedd Unedig (1979) Confensiwn Genefa
ar Lygredd Aer Trawsffiniol Ystod Hir

Mae’r canllawiau hyn yn darparu asesiad gwyddonol o effeithiau iechyd Llygredd
Aer ac yn darparu canllawiau sy’n berthnasol ledled y byd ar gyfer amryw
lygryddion.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
lefelau Ansawdd Aer derbyniol ac agosrwydd cymunedau
at ddatblygiadau a allai achosi lefelau ansawdd aer
annerbyniol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ansawdd aer lleol a’r effeithiau
iechyd cysylltiedig.

Ffactorau Hinsoddol

Protocol Kyoto i Gonfensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Newid Hinsawdd, Confensiwn
Fframwaith y Cenhedloedd Unedig ar Newid
Hinsawdd, Y Cenhedloedd Unedig (2009) Cytgord
Copenhagen, Y Cenhedloedd Unedig (2010)
Fframwaith Addasu Cancún, Y Cenhedloedd
Unedig (2016) Cytundeb Paris

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith rhyngwladol sy’n dynodi’r angen am
gamau lliniaru ac addasu at ddibenion newid hinsawdd. Yn benodol:

§ Cytunodd Cytundeb Paris yn COP 21 i leihau allyriadau nwy tŷ gwydr
gyda’r nod tymor hir o ddal yn ôl cynnydd mewn tymheredd o ddim mwy na
2%. Mae’r cytundeb yn cryfhau lliniaru ac addasu newid hinsawdd byd-
eang.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
lliniaru effeithiau newid hinsawdd a achoswyd gan
ddatblygiad a bodloni’r gofynion allweddol fel yr amlinellir
gan y polisïau.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â defnydd
ynni, effeithlonrwydd adnoddau,
cludiant cynaliadwy, allyriadau
nwyon tŷ gwydr a lliniaru newid
hinsawdd yn ardal CBSC.

Asedau Perthnasol Confensiwn Basel y Cenhedloedd Unedig (1989) Ceisia’r confensiwn hwn leihau symudiadau gwastraff peryglus rhwng cenhedloedd
a symiau/gwenwyndra’r gwastraff a grëir.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
y gostyngiad yn y gwastraff gwenwynig a grëir.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
effeithlonrwydd adnoddau,
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defnydd tir, rheoli gwastraff, ynni,
cysylltedd a hygyrchedd.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Mae’r World Cities Culture Report 2015 –
mesurau ac asedau diwylliannol, Confensiwn
UNESCO (1972) yn Ymwneud â Diogelu
Treftadaeth Ddiwylliannol a Naturiol y Byd,
Confensiwn UNESCO (2001) ar Ddiogelu
Treftadaeth Ddiwylliannol Dan y Dŵr

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith rhyngwladol i ddynodi a diogelu asedau
treftadaeth ddiwylliannol. Eu nod yw sicrhau bod gan asedau treftadaeth
ddiwylliannol swyddogaeth yn y gymuned a’u bod wedi’u hintegreiddio mewn
rhaglenni cynllunio amrywiol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
diogelu, gwarchod a chyflwyno asedau treftadaeth
ddiwylliannol fel a gafodd eu gosod mewn polisi
rhyngwladol.

Dylai’r Fframwaith AAS gynnwys
amcanion yn ymwneud â
gwarchod, cadwraeth, diogelu a
gwella’r amgylchedd hanesyddol.

Tirwedd Dd/b

Effeithiau
Cydgysylltiedig

Datganiad Johannesburg ar Ddatblygu
Cynaliadwy, Cyfathrebu COM (2005) 666: Symud
Defnydd Cynaliadwy o adnoddau yn ei flaen,
Cenhedloedd Unedig (1992) Datganiad Rio ar yr
Amgylchedd a Datblygu, y Cenhedloedd Unedig
(2002) Uwchgynhadledd y Byd ar Ddatblygu
Cynaliadwy

Ymrwymo’r defnydd cynaliadwy o adnoddau a hyrwyddo datblygu cynaliadwy
Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
arweiniad ar gyfer cyflawni nodau
datblygu cynaliadwy.

Ewropeaidd – caiff yr holl fframweithiau deddfwriaethol a pholisi eu llywio gan fframweithiau rhyngwladol lefel uwch perthnasol

Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Llywodraethiant ac Unedau Daearyddol
Ystadegol:
Comisiwn Ewropeaidd (2003) Cyfarwyddeb
Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus (PSI)
2003/98/EC,

Demograffeg, Anghydraddoldeb, eithrio
cymdeithasol ac amddifadedd:
Comisiwn Ewropeaidd (2013) Tuag at
Fuddsoddiad Cymdeithasol ar gyfer Twf a
Chydlyniad 2014-2020
Comisiwn Ewropeaidd (2010) Ewrop 2020:
Strategaeth ar gyfer twf call, cynaliadwy a
chynhwysol

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ddatblygu cydlyniad
cymdeithasol, rhyddid gwybodaeth, twf economaidd a chynhwysiant.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
materion cymdeithasol-economaidd perthnasol fel yr
amlinellir yn y Polisïau Ewropeaidd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion i hwyluso twf
cadarnhaol ar gyfer yr economi a
gwella cydlyniad cymdeithasol.

Iechyd Dynol

Iechyd Corfforol/newidiadau ffordd o fyw:
Y Gyfarwyddeb Sŵn (Cyfarwyddeb 2002/49/EC),
Comisiwn Ewropeaidd (2002) Y Gyfarwyddeb Sŵn
Amgylcheddol (END) 2002/49/EC
Isadeiledd Iechyd:
Comisiwn Ewropeaidd (2007) Together for Health
- A Strategic Approach for the EU 2008-2013

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i leihau llygredd sŵn a
hyrwyddo gweledigaeth strategol i wella safonau iechyd. Yn benodol:

§ Mae Cyfarwyddeb Sŵn yr UE yn sail i bolisïau amgylcheddol trosfwaol
megis monitro llygredd sŵn trwy lunio mapiau sŵn strategol, cynnal
ymgynghoriadau dros amlygiad sŵn a mynd i’r afael â materion lleol trwy
gynlluniau gweithredu.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i wella
Iechyd a Lles, gan gynnwys mewn perthynas â lleihau
llygredd sŵn.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion ar gyfer sŵn derbyniol
a lefelau diogelwch eraill i
ddiogelu iechyd dynol.

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna

Safleoedd dynodedig:
Cyngor Ewrop (1981) Confensiwn ar Gadwraeth
Bywyd Gwyllt a Chynefinoedd Naturiol Ewrop -
Confensiwn Bern, Strategaeth Bioamryiaeth yr UE
- Our Life Insurance, Our Nature Capital: An UE
Biodiversity Strategy (2011), Comisiwn
Ewropeaidd (2004) Comisiwn Ewropeaidd (2008)
Cyfarwyddeb Safonau Ansawdd Amgylcheddol
2008/105/EC
Cynefinoedd blaenoriaeth a chynefinoedd
nodedig eraill:
Cyfarwyddeb Adar yr UE (Cyfarwyddeb
2009/147/EC/ ar gadwraeth adar gwyllt),
Cyfarwyddeb Cynefinoedd yr UE (Cyfarwyddeb yr
UE 92/43/EEC ar gadwraeth cynefinoedd naturiol

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ddiogelu safleoedd a
ddynodwyd ar lefel Ewropeaidd am resymau cadwraeth bioamrywiaeth a
rhywogaethau pwysig rhag niwed.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
diogelu bioamrywiaeth yn unol â deddfwriaeth a pholisi
Ewropeaidd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion priodol i asesu colli
cynefinoedd potensial, effeithiau
adloniadol, tynnu dŵr, llygredd ac
effeithiau aflonyddu o bolisïau,
cynigion, cyngor ac arweiniad
mewn unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r Adolygiad CDLl hwn.



Adroddiad Cwmpasu Arfarniad o Gynaliadwyedd
Adolygiad o CDLl Conwy

80

Pwnc AAS Cynlluniau, Rhaglenni a Strategaethau
Perthnasol Trosolwg o Bwrpas a Gofynion Allweddol Goblygiadau i Adolygiad CDLl Conwy Goblygiadau i AG

a ffawna a fflora gwyllt (fel y diwygiwyd gan
97/62/EC)

Pridd a Thir

Amodau Daearegol a Thir:
European Thematic Strategy on Soil Protection, y
Comisiwn Ewropeaidd (2006), Cyfarwyddeb
Atebolrwydd Amgylcheddol 2004/35/EC

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i hyrwyddo’r defnydd
cynaliadwy o adnoddau pridd, adfer pridd ac atal tir rhag diraddio.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
y defnydd cynaliadwy ac effeithlon o bridd ac adnoddau’r
tir.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag adfer
tir halogedig, ansawdd pridd a
llygredd i dderbynyddion tir. Dylai
iechyd dynol canlyniadol a risgiau
ac effeithiau ecolegol gael eu
hystyried mewn ffordd gyfannol
hefyd.

Dŵr

Risgiau o Lifogydd:
Cyfarwyddeb Llifogydd yr UE (Cyfarwyddeb
2007/60/EC) Cyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yr UE
(Cyfarwyddeb 2000/60/EC), Comisiwn
Ewropeaidd (2006) Cyfarwyddeb Dŵr Daear
2006/118/EC, Comisiwn Ewropeaidd (1991) Y
Gyfarwyddeb Dŵr Gwastraff Trefol 91/271/EEC,
Cyrff Dŵr:
Comisiwn Ewropeaidd (1998) Y Gyfarwyddeb Dŵr
Yfed 98/83/EC, Comisiwn Ewropeaidd (2006) Y
Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi 2006/7/EC, Comisiwn
Ewropeaidd (2008) Y Gyfarwyddeb Fframwaith
Strategaeth Forol 2008/56/EC

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd sy’n ceisio diogelu
ansawdd yr amgylchedd dŵr, gan gynnwys trwy sicrhau lefelau dŵr ymdrochi ac
yfed diogel a thrwy hyrwyddo draenio trefol cynaliadwy.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
lliniaru’r risg o lifogydd, diogelu’r cyflenwad dŵr yfed a
diogelu’r gymuned rhag lefelau dŵr anniogel.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ansawdd yr amgylchedd dŵr a’r
adnoddau dŵr, yn ogystal â
rheoli’r risgiau o lifogydd.

Aer

Ardaloedd Rheoli Ansawdd yr Aer ac Ansawdd
Aer Gwael:
Cyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol
(Cyfarwyddeb 2010/75/EU), Cyfarwyddeb
Ansawdd Aer yr UE (Cyfarwyddeb 2008/50/EC ar
ansawdd aer yr amgylchedd ac aer glanach i
Ewrop), Comisiwn Ewropeaidd (1991) Y
Gyfarwyddeb Nitradau 91/676/EEC, Comisiwn
Ewropeaidd (2001) Y Rhaglen Aer Glân i Ewrop
(CAFÉ), Comisiwn Ewropeaidd (2005) EU
Thematic Strategy on Air Quality, Comisiwn
Ewropeaidd (2008) Cyfarwyddeb Ansawdd Aer yr
Amgylchedd ac Aer Glanach i Ewrop 2008/50/EC
a 4edd Epil y Gyfarwyddeb Fframwaith Ansawdd
Aer 2004/107/EC

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ddiogelu a gwella
ansawdd aer. Mae nifer o fesurau allweddol yn cynnwys:

§ Cyfyngu ar werthoedd a throthwyon rhybudd ar gyfer nifer o lygryddion aer,
gan gynnwys nitrogen deuocsid a mater gronynnog,

§ Monitro/adrodd gorfodol ar ansawdd aer a llunio cynlluniau gweithredu lle
rhagorir ar y cyfyngiadau.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
rheoli a lleihau lefelau llygredd aer yn unol â deddfwriaeth
Ewropeaidd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag asesu
effeithiau iechyd ac achosion
ansawdd aer gwael.

Ffactorau Hinsoddol

Gollyngiadau Nwyon Tŷ Gwydr:
Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy yr UE (2009)
(2009/28/EC), A Resource Efficient Europe, y
Cenhedloedd Unedig (1994), UE (2009)
Cyfarwyddeb Ynni Adnewyddadwy (2009/28/EC,
), Comisiwn Ewropeaidd (2001) Y Gyfarwyddeb
Terfyn Allyriadau Cenedlaethol 2001/81/EC,
Comisiwn Ewropeaidd (2007) The Integrated
Climate and Energy Package, Comisiwn
Ewropeaidd (2010) Energy 2020 – A Strategy for
Competitive, Sustainable and Secure Energy,
Comisiwn Ewropeaidd (2011) A Roadmap for
Moving to a Competitive Low Carbon Economy in
2050, Comisiwn Ewropeaidd (2012) Cyfarwyddeb
Effeithlonrwydd Ynni (2012/27/EU)

Effeithiau newid hinsawdd:
Cyngor Ewropeaidd (2013) Seithfed Cynllun
Gweithredu Amgylcheddol yr UE (EAP) (2013-
2020, Comisiwn Ewropeaidd (2013) Strategaeth

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ymateb i her fyd-eang
newid mewn hinsawdd. Yn bennaf, lleihau newid hinsawdd i’r dyfodol trwy liniaru a
gweithredu mesurau addasu’n themâu allweddol.

Mae’r targedau allweddol yn cynnwys:
§ Mae gan bob Aelod Wladwriaeth darged a gyfrifwyd yn unol â chyfran yr

ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn ei ddefnydd terfynol gros ar gyfer
2020. Mae angen i’r DU gael 15% o anghenion ynni o ffynonellau
adnewyddadwy, gan gynnwys bio-màs, ynni dŵr, gwynt a haul erbyn 2020;
ac,

§ O 1 Ionawr 2017 ymlaen, dylid cynyddu cyfran arbedion yr allyriadau
biodanwydd a biohylifau i 50%.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i osgoi
ffactorau sy’n cyfrannu at newid mewn hinsawdd.

Dylai’r Fframwaith AAS gynnwys
amcanion yn ymwneud â
defnydd ynni effeithlonrwydd
adnoddau, defnydd tir , allyriadau
nwyon tŷ gwydr a lliniaru newid
hinsawdd.
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ar Addasu i Newid Hinsawdd, Comisiwn
Ewropeaidd (2013) Seithfed Raglen Weithredu
Amgylcheddol i  2020 ‘Living well, within the limits
of our planet, Comisiwn Ewropeaidd (2014) 2030
Policy Framework for Climate and Energy, Undeb
Ewropeaidd (2005) Cynllun Masnachu Allyriadau
(EU ETS)

Asedau Perthnasol

Isadeiledd:
Comisiwn Ewropeaidd (2011) Roadmap to a
Single European Transport Area, Cyfarwyddeb
Perfformiad Ynni’r UE o Adeiladau (Cyfarwyddeb
2002/91/CE ar Berfformiad Ynni Adeiladau)
Rheoli Gwastraff:
Y Gyfarwyddeb Gwastraff Pecynnu, Y
Gyfarwyddeb Tirlenwi, Cyfarwyddeb Fframwaith
Gwastraff yr UE (Cyfarwyddeb 2008/98/EC),
Towards a Circular Economy: A Zero Waste
Programme for Europe (2014), Cyfarwyddeb yr
UE ar Losgi Gwastraff, Cyfarwyddeb yr UE ar
Olew Gwastraff, Cyfarwyddeb Fframwaith
Gwastraff Diwygiedig yr UE (Cyfarwyddeb
2008/98/EC), Comisiwn Ewropeaidd (1999)
Cyfarwyddeb Tirlenwi (1999/31/EC).
Adnoddau naturiol:
Comisiwn Ewropeaidd (2002) Cyfarwyddeb
Gwastraff Mwynau 2006/21/EC.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd i hyrwyddo’r economi
gylchol a rheoli gwastraff yn gyfrifol.
Mae targedau allweddol yn cynnwys:

§ Caiff targedau adfer ac ailgylchu o’r newydd i holl aelod wledydd yr UE eu
gosod bob 5 mlynedd;

§ Gostwng y deunydd pydradwy  a anfonir i’w dirlenwi gan 35% o lefelau
1995;

§ Erbyn 2020, ailddefnyddio ac ailgylchu 50% o ddeunyddiau gwastraff
penodol o aelwydydd a tharddleoedd eraill sy'n debyg i aelwydydd, a 70%
yn paratoi ar gyfer ailddefnyddio, ailgylchu ac adfer gwastraff adeiladu a
dymchwel arall;

§ Mae'n ofynnol i'r DU chwilio am 15% o anghenion ynni o ffynonellau
adnewyddadwy, gan gynnwys ynni bio-màs, dŵr, gwynt a haul erbyn 2020;
ac,

§ O 1 Ionawr 2017 ymlaen, dylid cynyddu cyfran yr arbedion mewn allyriadau
gan fiodanwydd a biohylifau i 50%.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
gwaredu gwastraff yn gywir yn unol â chyfarwyddebau
Ewropeaidd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
effeithlonrwydd ynni, defnydd tir,
rheoli gwastraff, ynni, cysylltedd
a hygyrchedd.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Asedau Hanesyddol:
Confensiwn Ewropeaidd ar Ddiogelu Treftadaeth
Archeolegol (1992)

Mae’r ddogfen hon yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ddiogelu safleoedd
treftadaeth ddiwylliannol ac archeolegol dynodedig yn unol â deddfwriaeth
Ewropeaidd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
warchod a diogelu treftadaeth ddiwylliannol ac
archeolegol yn ardal ffin yr CDLl.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu
asedau treftadaeth.

Tirwedd Confensiwn Tirwedd Ewropeaidd (Confensiwn
Florence, 2000)

Mae’r ddogfen hon yn darparu fframwaith Ewropeaidd i ddiffinio a diogelu tirweddau
pwysig sy’n cyfrannu at dreftadaeth ddiwylliannol a chymdeithasol ac ansawdd
bywyd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
warchod tirweddau yn yr ardal leol a dylai gydnabod
arwyddocâd tirweddau wrth greu polisi newydd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
nodweddion tirwedd, cymeriad y
dirwedd ac effeithiau gweledol.

Effeithiau
Cydgysylltiedig

European Spatial Development Perspective,
Cyfarwyddeb Asesiad Amgylcheddol Strategol yr
UE (AAS (Cyfarwyddeb 2001/42/EC ar asesu
effeithiau rhai cynlluniau a rhaglenni ar yr
amgylchedd), Rhaglen Weithredu Amgylcheddol
yr UE: Living Well, Within the Limits of Our Planet,
Strategaeth Datblygu Cynaliadwy Ewrop 2001
(Adnewyddwyd 2006, Adolygwyd 2009), Comisiwn
Ewropeaidd (1999) European Spatial
Development Perspective (ESDP) (97/150/EC),
Comisiwn Ewropeaidd (2009) Review of the EU
Sustainable Development Strategy Comisiwn
Ewropeaidd, Yr Undeb Ewropeaidd (2001)
Cyfarwyddeb AAS (2001/42/EC), Yr Undeb
Ewropeaidd (2014) Cyfarwyddeb Asesiad o Effaith
ar yr Amgylchedd 2014/52/Cyfarwyddeb diwygio’r
UE 2011/92/EU, McKinsey Centre for Business
and Environment (2015) Growth within: A Circular
Economy Vision for a Competitive Europe

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith Ewropeaidd trosfwaol i gefnogi’r gwaith
o gyflwyno datblygu cynaliadwy, gan gynnwys trwy systemau cynllunio gofodol. Yn
benodol:

§ Mae’r Gyfarwyddeb Asesiad o Effaith ar yr Amgylchedd yn gofyn i bob
aelod wladwriaeth gynnal Aseiadau o Effaith ar yr Amgylchedd gorfodol yr
ystyrir eu bod yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
hyrwyddo nodau datblygu cynaliadwy fel y gosodwyd gan
Ddeddfwriaeth Ryngwladol a pholisi.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
thargedau datblygu cynaliadwy.

Cenedlaethol (Y DU) – caiff yr holl fframweithiau deddfwriaethol a pholisi eu llywio gan fframweithiau Ewropeaidd a rhyngwladol lefel uwch perthnasol
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Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Llywodraethiant ac Unedau Daearyddol
Ystadegol; Y Ddeddf Menter a Diwygio
Rheoleiddio
2013, The Plan for Growth (BIS, 2011),
Deddf Cydraddoldeb 2010, Local Growth:
Realising
every Place’s potential (BIS, 2010), Llywodraeth
Ei Mawrhydi (2013) Fframwaith Polisi Hedfanaeth
Demograffeg, Anghydraddoldeb, eithrio
cymdeithasol ac amddifadedd;
Deddf Cydraddoldeb 2010, Local Growth:
Realising every Place’s potential (BIS, 2010)

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i hyrwyddo twf cryf,
cynaliadwy a chytbwys ar draws pob economi. Eu nod yw annog buddsoddiad a
chreu amgylchedd cyfle cyfartal.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
hyrwyddo twf cynaliadwy yn ardal CBSC er lles ei
phoblogaeth breswyl.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
canllawiau sy’n berthnasol i
gyflawni twf economaidd fel y
dynodwyd gan bolisi
cenedlaethol.

Iechyd Dynol

Adolygiad Marmot, Deddf Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (2012), Child Obesity Plant (2016),
Yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (2007) Children’s
Environment and Health Action Plan, Yr
Asiantaeth Diogelu Iechyd (2008) Health Effects of
climate change in the UK 2008 – An update onf
the department of Health report 2001/2002, Yr
Asiantaeth Diogelu Iechyd (2009) Health Strategy
for the United Kingdom 2, Yr Awdurdod
Gweithredol Iechyd a Diogelwch (2009) The
Health and Safety of Great Britain: Be Part of the
Solution, Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (2010)
Sustainable Development: The Key to Tackling
Health Inequalities

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i leihau anghysonderau
iechyd a gwneud gwelliannau i iechyd y cyhoedd wrth hyrwyddo ffyrdd o fyw bywiog
– gan annog dull cynaliadwy o droi at iechyd a ffyrdd o fyw

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
mynediad i wasanaethau iechyd ansawdd da fel y
gosodwyd mewn deddfwriaeth Ryngwladol ac
Ewropeaidd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â mynd i’r
afael â materion iechyd a chreu
canllawiau iechyd a diogelwch
digonol.

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna

Safleoedd dynodedig:
The UK Post 2010 Biodiversity Framework (JNCC,
2012), The Natural Environment White Paper
(DEFRA, 2012), Deddf Amgylchedd Naturiol a
Chymunedau Gwledig (2006), 25 Year
Environment Plan (Llywodraeth y DU, 2018),
Defra (2007) Conserving Biodiversity the UK
Approach 2007, Defra, Llywodraeth yr Alban,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008),  Llywodraeth
Ei Mawrhydi (1981) Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn
Gwlad, Llywodraeth Ei Mawrhydi (1990) Deddf
Diogelu’r Amgylchedd, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(2010) Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a
Rhywogaethau 2010 (fel y diwygiwyd 2011),
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2010) Rheoliadau
Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr), Cyd-
bwyllgor Cadwraeth Natur a Defra (2012) UK
Post-2010 Biodiversity Framework, Strategic Plan
for Biodiversity 2011-2020 (2010), UK National
Ecosystem Assessment (2011) UK National
Ecosystem Assessment: Understanding Nature’s
Value to Society
Cynefinoedd blaenoriaeth a chynefinoedd
nodedig eraill:
Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a
Rhywogaethau (Rheoliadau Cadwraeth
Cynefinoedd a Rhywogaethau (2010) a
diwygiadau (2012)), Deddf Gwarchod Moch Daear
1992, The Invasive and Non-Native Species
Framework Strategy for Great Britain

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i ddarparu diogelwch ar
gyfer rhywogaethau a chynefinoedd gwarchodedig. Yn benodol:

§ Mae’r UK National Ecosystem Assessment yn darparu dadansoddiad o ran
manteision amgylchedd naturiol y DU tuag at gymdeithas a ffyniant
economaidd parhaus.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
diogelu cynefinoedd a rhywogaethau gwarchodedig, gan
gynnwys unrhyw ardaloedd diogelwch arbennig.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â pholisi
cenedlaethol ar ddiogelwch
Bioamrywiaeth, fflora a ffawna.
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Pridd a Thir
Guiding Principles for Land Contamination,
Llywodraeth Ei Mawrhydi (1986) Deddf
Amaethyddiaeth (gyda diwygiadau niferus) 1986

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i ddynodi ac adfer tir wedi’i
halogi, yn ogystal â mewn perthynas â rheoli tir amaethyddol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu asedau amaethyddol a pholisïau halogiad tir.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion ymwneud ag adfer tir
halogedig, ansawdd pridd a
llygredd i dderbynyddion tir. Dylai
iechyd dynol canlyniadol a risgiau
ac effeithiau ecolegol gael eu
hystyried yn gyfannol hefyd.

Dŵr

Risgiau o Lifogydd:
The Pitt Review: Learning Lessons from the 2007
Floods (2008), Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr
(2010), Llywodraeth Ei Mawrhydi (2009)
Rheoliadau Risg o Lifogydd,
Cyrff Dŵr:
Defra (2005) Safeguarding Sea Life, Defra (2007)
Fisheries 2027: A long-term vision for sustainable
fisheries, Defra (2009) Our Seas – a Shared
Resource: High Level Marine Objectives, Defra
(2010) Adapting to Coastal Change: Developing a
Policy Framework, Defra (2012) Marine Strategy
Part 1: UK Initial Assessment and Good
Environmental Status, DECC (2010) Marine
Energy Action Plan, Yr Adran Drafnidiaeth (2007)
Ports Policy Review Interim Report, Yr Adran
Drafnidiaeth (2011) National Policy Statement for
Ports, Asiantaeth yr Amgylchedd (2005) Cleaner
Coasts, Healthier Seas: EA Marine Strategy,
Asiantaeth yr Amgylchedd (2013) Groundwater
Protection Policy and Practice (GP3), Llywodraeth
Ei Mawrhydi (1973) Deddf Diogelu
Llongddrylliadau 1973, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(2003) Rheoliadau’r Amgylchedd Dŵr (y
Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr) (Cymru a Lloegr)
2017, Llywodraeth Ei Mawrhydi (2007) Rheoliadau
Cadwraeth Forol oddi ar yr Arfordir 2007
Rheoliadau Cadwraeth Forol Ar y Môr
(Cynefinoedd Naturiol etc) (fel y diwygiwyd 2010),
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2009) Deddf y Môr a
Mynediad i’r Arfordir, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(2010) Marine Strategy Framework Directive -
putting in place the legal framework for
implementation, HMG, Awdurdod Gweithredol
Gogledd Iwerddon, Llywodraeth yr Alban,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011) UK Marine
Policy Statement, Inshore Fisheries and
Conservation Authorities Bylaws (amrywiol),
Natural England a’r JNCC (2011) Marine
Conservation Zone (MCZ) Project, NERC (2010)
Rhaglen Mapio Amgylcheddol y Môr (MAREMAP),
UK Marine Monitoring and Assessment Strategy
(2010) Charting Progress 2: The State of UK Seas

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU mewn perthynas â rheoli’r
risg o lifogydd a diogelu amgylcheddau dŵr ac amgylcheddau arfordirol. Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl

hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â diogelwch arfordirol a rheoli’r risg o lifogydd o
bob ffynhonnell o fewn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
chanllawiau morol am
gefnforoedd glanach a lliniaru’r
risg o lifogydd.

Aer

Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (2010) fel y
diwygiwyd, Strategaeth Ansawdd Aer ar gyfer
Cymru, Lloegr, Yr Alban a Gogledd Iwerddon,
UK’s Air Quality Action Plan (Defra, diwygiwyd ym
mis Ionawr 2016), Deddf yr Amgylchedd (1995),
Defra (2010) Air Pollution: Action in a Changing
Climate, Defra (2011) Air Quality Plans for the
Achievement of EU Air Quality Limit Values for

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i weithredu amcanion ar
gyfer lleihau llygredd aer.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â diogelu ansawdd aer da yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu
a gwella ansawdd aer lleol a
lleihau llygredd aer.
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Nitrogen Dioxide (NO2) in the UK: List of UK and
National Measures

Ffactorau Hinsoddol

Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr:
Building a Low-Carbon Economy - the UK's
Contribution to Tackling Climate, DECC (2009) UK
Ports for the Offshore Wind Industry: Time to Act,
DECC (2011) Carbon Plan: Delivering our Low
Carbon Future,, DECC (2009) Framework for the
Development of Clean Coal, DECC (2011)
National Policy Statements for Energy
Infrastructure, DECC (2011) UK Renewable
Energy Roadmap, DECC (2014) UK National
Energy Efficiency Action Plan, Llywodraeth Ei
Mawrhydi (1998) Deddf Petrolewm, Llywodraeth
Ei Mawrhydi (2008) Deddf Ynni, Llywodraeth Ei
Mawrhydi (2015) Rheoliadau Sylweddau sy’n
Disbyddu’r Osôn 2015.
Effeithiau newid hinsawdd:
The Carbon Plan (DECC, 2011), Y Pwyllgor ar
Newid hinsawdd (2008) Asiantaeth yr Amgylchedd
(2010) Managing the Environment in a Changing
Climate, Llywodraeth Ei Mawrhydi (2006) The
Stern Review: The Economics of Climate Change,
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2008) Deddf Newid
Hinsawdd 2008 Llywodraeth Ei Mawrhydi (2017)
UK Climate Change Risk Assessment

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU mewn perthynas â’r angen
i liniaru ac addasu i newid hinsawdd. Yn benodol, mae Deddf Newid Hinsawdd 2008
yn gosod targed cyfreithiol rwymol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU gan 80%
erbyn 2050 o gymharu â 1990 ac mae’n gofyn am osod rhaglen o gyllidebau carbon
treigl i gyflawni hyn.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
gefnogi lliniaru newid hinsawdd, digarboneiddio sectorau
economaidd allweddol ac addasu newid hinsawdd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â defnydd
ynni adnewyddadwy,
effeithlonrwydd adnoddau,
trafnidiaeth gynaliadwy,
allyriadau nwyon tŷ gwydr a
lliniaru newid hinsawdd.
Dylai’r Fframwaith AG hefyd
gynnwys amcanion yn ymwneud
ag addasu newid hinsawdd a
gwydnwch asedau amgylcheddol
yn ardal CBSC.

Asedau Perthnasol

Defnydd Tir:
The National Infrastructure Plan (2011), Trysorlys
Ei Mawrhydi (2014) National Infrastructure Plan,
Rheoli Gwastraff;

Reducing and Managing Waste Policy (DEFRA,
2013, Rheoliadau Llosgi Gwastraff (Cymru a
Lloegr) 2002, Rheoliadau Trwyddedu
Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygiad) 2016,
Rheoliadau Cyfarpar Electronig Gwastraff
(Diwygiad) SI 2010/1155 sy’n diwygio’r
Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig
Gwastraff (WEEE) (Trwyddedu Rheoli Gwastraff)
(Cymru a Lloegr) 2006, Y Rheoliadau Gwastraff
Peryglus 2005 (Cymru a Lloegr), Rheoliadau
Gwastraff 2011 (Cymru a Lloegr), Rheoliadau
Tirlenwi 2002 (Cymru a Lloegr, diwygiwyd 2005),
Deddf Masnachu Gwastraff ac Allyriadau 2003
(Diwygiwyd), National Planning Policy for Waste
(DCLG, 2014), Defra (2012) National Policy
Statement for Waste Water, Llywodraeth Ei
Mawrhydi (1995)
Isadeiledd gwasanaethau:
Meeting the Energy Challenge: A White Paper on
Energy (DECC, 2007), The UK Renewable Energy
Strategy (Llywodraeth Ei Mawrhydi, 2009), Deddf
yr Amgylchedd 1995

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU mewn perthynas â
datblygu isadeiledd, trwyddedu amgylcheddol, rheoli gwastraff a chreu ynni.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
y defnydd effeithlon o asedau perthnasol, lleoli
ffynonellau  creu ynni adnewyddadwy a charbon isel a
rheoli gwastraff yn gynaliadwy yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
effeithlonrwydd adnoddau,
defnydd tir, rheoli gwastraff, ynni,
cysylltedd a hygyrchedd.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Asedau Hanesyddol:
Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol 1979,
Deddf Diogelu Gweddillion Milwrol 1986, Deddf
Cynllunio (Adeiladau ac Ardaloedd Cadwraeth

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU mewn perthynas â
diogelwch a chadwraeth asedau diwylliannol a threftadaeth, gan gynnwys adeiladau
rhestredig, henebion ac adnoddau archeolegol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
diogelu a hyrwyddo asedau diwylliannol a threftadaeth yn
ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu,
gwella, cadwraeth a chadw
asedau treftadaeth.
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Rhestredig) 1990, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(1979) Deddf Henebion ac Ardaloedd Archeolegol
1979, Llywodraeth Ei Mawrhydi (1996) Deddf
Trysor 1996

Tirwedd

Harddwch:
Rheoliadau Gwrychoedd 1997, Deddf
Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig
(2006), Llywodraeth Ei Mawrhydi (1949) Deddf
Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad
1949, Llywodraeth Ei Mawrhydi (1967) Deddf
Coedwigaeth 1967, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(2000) Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy
2000, Llywodraeth Ei Mawrhydi (2006) Deddf
Tiroedd Comin 2006

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU mewn perthynas â
diogelwch parciau cenedlaethol, cymunedau cefn gwlad a gwledig gan gynnwys
hawliau tramwy a diogelwch coedwigoedd. Yn benodol:

§ Cyfeiria’r Ddeddf Amgylchedd a Chymunedau Gwledig yn benodol at
gadwraeth bioamrywiaeth ac mae’n darparu mwy o awdurdod i
awdurdodau lleol yn y materion hynny – fodd bynnag, mae hyn wedi’i
ddisodli ac yn cael ei gynnwys yn Neddf Amgylchedd (Cymru) 2016.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
diogelu tirweddau a gwrychoedd; gan gynnwys ardaloedd
gwarchodedig yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
nodweddion tirwedd, cymeriad y
dirwedd ac effeithiau gweledol.

Effeithiau
Cydgysylltiedig

The UK Sustainable Development Strategy
(Llywodraeth Ei Mawrhydi, 2005), Defra (2011)
Mainstreaming Sustainable Development, Yr
Adran Drafnidiaeth (2008) Delivering a
Sustainable Transport System, Llywodraeth Ei
Mawrhydi (1990) Deddf Cynllunio (Adeiladau
Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990,
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2000) Deddf
Trafnidiaeth 2000, Llywodraeth Ei Mawrhydi
(2006) Deddf Llywodraeth Cymru 2006,
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2017) Deddf Cymru,
Royal Town Planning Institute (2017) Digital
Economy and Town Planning, Comisiwn Datblygu
Cynaliadwy (2005) One Future – Different Paths.
Shared Framework for Sustainable Development

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel y DU i hyrwyddo datblygu
cynaliadwy a mentrau trafnidiaeth gynaliadwy.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
hyrwyddo datblygu cynaliadwy yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
thargedau datblygu cynaliadwy.

Cenedlaethol (Cymru) – caiff yr holl fframweithiau deddfwriaethol a pholisi eu llywio gan fframweithiau lefel uwch perthnasol y DU, Ewropeaidd a rhyngwladol

Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Llywodraethiant ac Unedau Daearyddol
Ystadegol:
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2007) Cymru'n Un -
Rhaglen Flaengar ar gyfer Llywodraeth Cymru,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009) Ffermio,
Bwyd a Chefn Gwlad: Creu Dyfodol Cadarn -
Strategaeth Newydd ar gyfer Ffermio, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009) Byw’n Dda - Byw Bywyd
Annibynnol, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010)
Adnewyddu’r Economi: Cyfeiriad Newydd,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010) Bwyd i
Gymru, Bwyd o Gymru 2010:2020, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2010) Bywydau Bodlon,
Cymunedau Cefnogol, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2011) Gwasanaethau Cymdeithasol
Cynaliadwy i Gymru: Fframwaith Gweithredu,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015) Twf Gwyrdd
Cymru: Buddsoddi yn y Dyfodol.
Demograffeg:
Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru:
Byw’n Hirach, Byw’n Well (2013-2023
(Llywodraeth Cynulliad Cymru), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2011) Mesur Hawliau Plant a
Phobl Ifanc (Cymru) 2011, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2013) Y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng
Nghymru 2013-2023, Llywodraeth Cynulliad

Caiff y polisïau hyn eu llywio gan bolisïau rhyngwladol, Ewropeaidd a’r DU ac maen
nhw’n canolbwyntio’n fras ar agendâu cynyddol ar gyfer cynyddu twf economaidd a
gwella lles cymdeithasol yng Nghymru. Yn benodol:

§ Nod y Strategaeth ar gyfer Pobl Hŷn yng Nghymru yw gwella ansawdd byw
a sefydlu fframwaith cyfeillgar i oedran yn sgil y cynnydd a ragwelir yn y
boblogaeth oedrannus;

§ Mae Deddf Tai (Cymru) 2014, ochr yn ochr â deddfwriaeth Cynulliad
Cenedlaethol Cymru cysylltiedig, yn darparu gwaelodlin ar gyfer Marchnad
Dai Cymru a’r cyflenwad yn ardal CBSC;

§ Nod Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc Llywodraeth Cynulliad Cymru yw
sicrhau a gwella ansawdd byw i’r holl bobl iau a sefydlu amgylchedd diogel
ac addysgol i dyfu i fyny yng Nghymru; a,

§ Nod deddfwriaeth Ffyniant i Bawb Llywodraeth Cynulliad Cymru (2017) yw
sicrhau dosbarthiad cyfartal twf economaidd ar draws holl ranbarthau
Cymru sydd o arwyddocâd i strategaeth twf economaidd a ffyniant i’r
dyfodol Conwy ei hun.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â materion cymdeithasol-economaidd a
phoblogaeth yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â chreu
polisïau derbyniol er lles y
boblogaeth. Dylid ystyried
ansawdd gwasanaethau
cymdeithasol, darparu swyddi,
deddfwriaeth cydraddoldeb a
thargedau twf economaidd mewn
ffordd gyfannol.
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Cymru (2013) Fframwaith Gweithredu ar gyfer
Byw yn Annibynnol, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2014) Datganiad o Hawliau Pobl Hŷn,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015) Strategaeth
Tlodi Plant ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2016) Fframwaith Canlyniadau
Blynyddoedd Cynnar, Llywodraeth Cynulliad
Cymru Amcanestyniadau Poblogaeth ac
Aelwydydd (2017) Llywodraeth Cynulliad Cymru.
Tai; Deddf Tai (Cymru), 2014, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009) Gwella Bywydau a
Chymunedau – Cartrefi yng Nghymru.
Cyrhaeddiad Addysgol/Cymwysterau:
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010) Strategaeth
Addysg Cyfrwng Cymraeg 2010, Bil Anghenion
Dysgu Ychwanegol (Cymru)
Isadeiledd Cymunedol:
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, Llywodraeth Cymru Adroddiad Tueddiadau’r
Dyfodol (2017), Deddf Gwasanaethau
Cymdeithasol a Llesiant 2014, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009) Cymru’n Cyd-dynnu -
Strategaeth Cydlyniant Cymunedol Cymru,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2006) Cynllun
Cyflawni’r Polisi Chwarae, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2013) Partneriaeth ar gyfer Twf:
Strategaeth Twristiaeth Llywodraeth Cynulliad
Cymru ar gyfer 2013 – 2020, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2013) Lleoedd Llewyrchus
Llawn Addewid: Fframwaith Adfywio Newydd,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015) Polisi
Gwirfoddoli, Cefnogi Cymunedau, Newid
Bywydau, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2016) Y
Gwasanaethau Cymdeithasol: Y fframwaith
canlyniadau cenedlaethol i bobl sydd angen gofal
a chefnogaeth a gofalwyr sydd angen cefnogaeth.
Anghydraddoldeb, eithrio cymdeithasol ac
amddifadedd:
Y Comisiwn Twf a Chystadleuaeth (2016,
Llywodraeth Cymru Tasglu’r Cymoedd - Ein
Cymoedd, Ein Dyfodol (Gorffennaf 2017),
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2016) Cynllun
Cydraddoldeb Strategol, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2017) Ffyniant i Bawb: y Strategaeth
Genedlaethol, Llywodraeth Cynulliad Cymru
2015/16 Adolygiad o dystiolaeth o’r
anghydraddoldeb yng Nghymru.

Iechyd Dynol

Iechyd Corfforol/Dewisiadau Ffordd o Fyw:
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, Deddf Teithio Llesol (Cymru) (2015),
Comisiynydd Plant Cymru (2016) Adroddiad
Blynyddol 15-16, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2006) Dringo’n Uwch – Strategaeth ar gyfer
Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2013) a Chynllun
Gweithredu Ynghylch Sŵn i Gymru 2013-2018.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith cyfannol ar lefel Cymru i wella iechyd
corfforol a meddyliol y boblogaeth.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar gyfer
darpariaethau a thargedau iechyd allweddol yn ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
darpariaeth iechyd digonol ar
gyfer yr holl gymunedau ni waeth
beth yw’r lleoliad.
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Iechyd a Lles Meddyliol:
Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2012) Law yn
Llaw at Iechyd Meddwl: Strategaeth ar gyfer
Iechyd Meddwl a Lles yng Nghymru.
Isadeiledd Iechyd:

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)
2015, Deddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017,
GIG Cymru (2011) Law yn Llaw at Iechyd, Iechyd
Cyhoeddus Cymru (2015) Cymru Iachach,
Hapusach a Thecach, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2008) Cynllun i Ychwanegu Gwerth -
trydydd dimensiwn i Gymru’n Un, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009) Cynllun Iechyd Gwledig,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010) Gosod y
Cyfeiriad: Gwasanaethau Cychwynnol a Chymunedol -
Rhaglen Strategol ar Gyfer Cyflenwi, Llywodraeth
Cynulliad Cymru/ GIG (2016) Mesur iechyd a
llesiant cenedl: Fframwaith Canlyniadau Iechyd y
Cyhoedd i Gymru. Llywodraeth Cymru, Cymru
Iachach: ein Cynllun ar gyfer Iechyd a Gofal
Cymdeithasol (2018).

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna

Safleoedd dynodedig:
Deddf Amgylchedd (Cymru) (2016), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2015) The Cynllun Adfer Natur
Cymru – Gosod y cwrs ar gyfer 2020 a thu hwnt,
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 5, Cadwraeth
Natur a Chynllunio (2009).
Cynefinoedd blaenoriaeth a chynefinoedd
nodedig eraill:
Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer)
(Cymru) 2009, Partneriaeth Bioamrywiaeth Cymru
(2010) Fframwaith Bioamrywiaeth Cymru,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2009) Strategaeth
Coetiroedd i Gymru.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru i ddiogelu buddiannau
bioamrywiaeth, gan gynnwys safleoedd dynodedig a rhywogaethau pwysig. Yn
benodol:

§ Mae deddfwriaeth amgylcheddol a bioamrywiaeth gysylltiedig Cymru yn
hynod berthnasol i CBSC oherwydd presenoldeb cadwraeth amryfal ac
ardaloedd naturiol yn Nyffryn Conwy; ac,

§ Mae Parc Cenedlaethol Eryri yn cwmpasu rhan o ardal weinyddol CBSC ac
mae nesaf at ardal CDLl Conwy.

§ Mae Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016 yn gosod dyletswyddau penodol i
CBSC, fel corff cyhoeddus, i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn osod polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu bioamrywiaeth, fflora a ffawna yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ymdrechion gwarchod, diogelu a
chadwraeth y lefelau
bioamrywiaeth.

Pridd a Thir

Deddf Amgylchedd (Cymru) (2016), Cyd-bwyllgor
Cadwraeth Natur (parhaus) Adolygiad Cadwraeth
Ddaearegol, y Cynulliad Cenedlaethol (2012)
Rheoliadau Tir Halogedig (Cymru) (Diwygiad)
2012, Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau,
Llywodraeth Cymru, Cod Ymarfer Amaethyddol
Da ar gyfer Diogelu Dŵr, Pridd ac Aer ar gyfer
Cymru (2011).

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas ag
osgoi ac adfer tir halogedig a chreu proffil daearegol Cymru. Deddf Amgylchedd
(Cymru) 2016 yw’r prif ddarn o bolisi cenedlaethol mewn perthynas â gwarchod a
gwella amgylchedd naturiol Cymru.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu adnoddau pridd, adfer tir halogedig a
blaenoriaethu ailddatblygiad tir llwyd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag adfer
tir halogedig, ansawdd pridd a
llygredd i dderbynyddion daear.
Dylai iechyd dynol canlyniadol a
risgiau ac effeithiau ecolegol gael
eu hystyried mewn ffordd
gyfannol hefyd.

Dŵr

Cyrff Dŵr:
Deddf Amgylchedd (Cymru), 2016, Cyfoeth
Naturiol Cymru (2015) Strategaeth Twristiaeth
Arfordirol Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru,
2008), Rhaglen Gwella Mynediad i’r Arfordir
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2007), Making the
Most of Wales’ Coast: The Integrated Coastal Zone
Management Strategy for Wales (Llywodraeth
Cynulliad Cymru, 2008), Strategaeth Pysgodfeydd
Cymru (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2011)
Datganiad Sefyllfa ar y Polisi Strategol ar Ddŵr
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2011) Fframwaith

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â rheoli
ardaloedd arfordirol ac afonydd, ynni adnewyddadwy morol, rheoli dŵr arwyneb a
thwristiaeth arfordirol. Yn benodol:

§ Mae cyrff dŵr yn ardal Conwy sy’n cael eu heffeithio gan bolisi
Cenedlaethol Cymru yn cynnwys Afon Conwy (sy’n ymestyn i gyfeiriad y de
o’i tharddle ar arfordir y gogledd), Llyn Brenig a nifer fawr o lynnoedd bach
eraill yn CBSC; ac,

§ O ran y risg o lifogydd, mae arfordir y gogledd wedi’i hamlygu fel ardal
allweddol sydd mewn perygl o lifogydd. Effeithia hyn ar nifer fawr o
aneddiadau arfordirol gan gynnwys Llandudno a Chonwy. Yn ogystal, mae

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud ag erydu arfordirol, risgiau o lifogydd,
diogelwch adnoddau dŵr a diogelwch ansawdd dŵr.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ansawdd yr amgylchedd dŵr a’r
adnoddau dŵr, yn ogystal â
rheoli’r risgiau o lifogydd.
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Strategol Ynni Adnewyddadwy’r Môr, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2013) Cynllun Gweithredu
Strategol y Môr a Physgodfeydd Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2015) Cynllun Morol
Cenedlaethol Cymru - Drafft Cychwynnol,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015) Adroddiad
Tystiolaeth Forol Cymru, Rheoliadau Atal Llygredd
Nitradau (Cymru), Cyfarwyddiadau Cynllun Rheoli
Adnoddau Dŵr (Cymru) (2016), Egwyddorion
Arweiniol Llywodraeth Cymru neu Gynlluniau
Rheoli Adnoddau Dŵr sy’n Datblygu ar gyfer 2020
(2016),
Risgiau o Lifogydd:
Asiantaeth yr Amgylchedd (2015) Cynllun Rheoli
Basn Afon Hafren, Cyfoeth Naturiol Cymru (2015)
Cynllun Rheoli Basn Afon Dyfrdwy, Cyngor Cefn
Gwlad Cymru (Cyfoeth Naturiol Cymru erbyn hyn)
(2015) Asesiad Morwedd Cenedlaethol Cymru,
Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol
(Llywodraeth Cynulliad Cymru, 2007), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2013) Strategaeth Genedlaethol
ar gyfer Rheoli Perygl Llifogydd ac Erydu Arfordirol
Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015)
Strategaeth Ddŵr i Gymru, Dŵr Cymru (2008)
Strategaeth Rheoli Dŵr Arwyneb, Dŵr Cymru
(2014).

Afon Conwy wedi’i dynodi’n un mewn perygl o lifogydd, gan dorri ar draw y
morlin gogleddol ac ardal Dyffryn Conwy.

Aer

Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer ac Ansawdd
Aer Gwael:
 Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer (Cymru)
(2010), Llywodraeth Cymru, Fframwaith Parth Aer
Glân i Gymru (2018).

Mae’r ddogfen hon yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â diogelu
a gwella ansawdd aer yn unol â’r cyfyngiadau a osodwyd mewn deddfwriaeth
Ewropeaidd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar
gyfer lefelau rheoli ansawdd aer lleol yn briodol yn ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ansawdd aer a dulliau rheoli
llygredd aer, yn ogystal â darparu
lefelau ansawdd aer derbyniol at
ddibenion iechyd.

Ffactorau Hinsoddol

Allyriadau Nwy Tŷ Gwydr:
Chwyldro Carbon Isel – Datganiad Polisi Ynni
Llywodraeth Cynulliad Cymru, Strategaeth
Amgylcheddol ar gyfer Cymru, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2010), Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2012) Ynni Cymru: Newid i Economi
Carbon Isel, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2014)
Cynllun Cyflawni Ynni Cymru: Newid i Economi
Carbon Isel.

Effeithiau newid hinsawdd:
Deddf Amgylchedd (Cymru), 2016, Y Pwyllgor ar
Newid Hinsawdd (2017) UK Climate Change Risk
Assessment 2017 Adroddiad Tystiolaeth,
Crynodeb ar gyfer Cymru, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2006) Strategaeth Cymru ar y Newid yn yr
Hinsawdd, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010),
Gwireddu’r Potensial: Strategaeth Swyddi Gwyrdd
i Gymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010),
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011) Datganiad
Polisi: Paratoi ar gyfer y Newid yn yr Hinsawdd,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011) Paratoi ar
gyfer y Newid yn yr Hinsawdd: Cynllun Cyflawni ar
gyfer Ymaddasu, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2016).

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru i ymateb i’r angen i
liniaru ac addasu i newid yn yr hinsawdd. Canolbwyntia’r fframwaith ar geisio
digarboneiddio sectorau economaidd allweddol, gan annog creu ynni carbon isel a
gwella’r ddibyniaeth ar yr amgylchedd naturiol. Yn benodol:

§ Nod Deddf Amgylchedd (Cymru), 2016, Y Pwyllgor ar Newid Hinsawdd
(2017) yw gosod y rheolau a’r canllawiau ar gyfer Cymru ac awdurdodau
lleol i liniaru bygythiad cynyddol newid hinsawdd trwy raglen ar gyfer
digarboneiddio a helpu Cymru i leihau ei hallyriadau carbon; a,

§ Nod Paratoi Cymru ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd: Cynllun Cyflawni
Addasu yw gosod y canllawiau ar gyfer addasu newid hinsawdd ar draws
Cymru, gan adeiladu parodrwydd a gwydnwch Cymru ac awdurdodau lleol
yn wyneb digwyddiadau cysylltiedig â newid hinsawdd y dyfodol fel
llifogydd arfordirol a stormydd difrifol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar
atal effeithiau amgylcheddol a achoswyd gan
ailddatblygiad lleol ac wrth fynd ar drywydd ynni
adnewyddadwy lle bo’n bosibl.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
defnyddio ynni adnewyddadwy,
effeithlonrwydd adnoddau,
trafnidiaeth gynaliadwy,
allyriadau nwyon tŷ gwydr a
lliniaru newid mewn hinsawdd yn
ardal CBSC.
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Asedau Perthnasol

Isadeiledd Cludiant:
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2008) Cymru’n Un:
Cysylltu’r Genedl, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2008) Strategaeth Drafnidiaeth Cymru,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2012) Cynllun
Buddsoddi yn Seilwaith Cymru, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2013) Deddf Teithio Llesol
(Cymru), Llywodraeth Cynulliad Cymru (2016)
Cynllun Gweithredu Teithio Llesol ar gyfer Cymru.
Isadeiledd gwasanaethau:
Sbarduno Economi Cymru, Comisiwn Datblygu
Cynaliadwy (2009) Carbon Isel Cymru,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2015) Twf Gwyrdd
Cymru: Ynni Lleol, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2016) Effeithlonrwydd Ynni yng Nghymru:
Strategaeth ar gyfer y 10 mlynedd nesaf 2016-
2026, Llywodraeth Cynulliad Cymru (2017) Polisi
Adnoddau Naturiol.
Rheoli Gwastraff:
Llywodraeth Ei Mawrhydi (2010) Mesur Gwastraff
(Cymru) 2010, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2010) Tuag at Ddyfodol Diwastraff: Cymru’n Un:
Cenedl Un Blaned. Y Ddogfen Strategaeth
Wastraff Gyffredinol ar gyfer Cymru.
Adnoddau naturiol:
Cyfoeth Naturiol Cymru (2015) Rhaglen LIFE
Natura 2000 ar gyfer Cymru Cyfoeth Naturiol
Cymru (2016) Adroddiad o Gyflwr Adnoddau
Naturiol (SoNaRR), Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2012) Cynnal Cymru Fyw: Papur Gwyrdd ar Ddull
Newydd o Reoli Cyfoeth Naturiol yng Nghymru.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â’r
isadeiledd gwasanaethau a rheoli gwastraff, diogelu adnoddau naturiol,
strategaethau datblygu isadeiledd a chynlluniau buddsoddi, a strategaethau a
pholisïau cludiant.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad ar
gyfer gwella a diogelu Asedau Perthnasol yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
rheoliadau gwastraff, diogelu
cyfoeth naturiol, rheoli adnoddau
a thwf gwyrdd.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Asedau Hanesyddol:
Deddf Amgylchedd (Cymru) 2016, Deddf
Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2017) Golau yn y
Gwyll: Gweledigaeth ar gyfer diwylliant yng
Nghymru (2016), Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2017) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24: Yr
Amgylchedd Hanesyddol (2017),
Y Gymraeg:
Gwerthfawrogi Amgylchedd Hanesyddol Cymru
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010), Mesur y
Gymraeg (Cymru) 2011, Cymraeg 2050 Miliwn o
Siaradwyr, Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â
diogelu treftadaeth ddiwylliannol; gan gynnwys asedau treftadaeth a’r defnydd o’r
Gymraeg.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu, gwarchod a chyflwyno treftadaeth ddiwylliannol
a lle bo’n bosibl, cynnwys y Gymraeg ble bynnag y bo’n
berthnasol yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu
asedau treftadaeth ddiwylliannol.

Tirwedd

Cofrestr o Dirweddau o Ddiddordeb Hanesyddol,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (parhaus) Rhaglen
LANDMAP, Llywodraeth Cymru, Tirweddau’r
Dyfodol: Cyflawni ar gyfer Cymru (2017). Deddf
Amgylchedd (Cymru) 2016.

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â
diogelu a mapio adnoddau naturiol, tirweddau gwarchodedig a phwysig o
ddiddordeb hanesyddol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu tirweddau gwarchodedig ac adnoddau naturiol
yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
nodweddion tirwedd, cymeriad y
dirwedd ac effeithiau gweledol.

Effeithiau
Cydgysylltiedig

Deddf Amgylchedd (Cymru), 2016, Deddf
Cynllunio (Cymru) 2015, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2008) Pobl, Lleoedd, Dyfodol – Cynllun
Gofodol Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2009) Cymru’n Un: Cenedl Un Blaned, Cynllun
Datblygu Cynaliadwy Newydd i Gymru (2018),

Mae’r dogfennau hyn yn darparu fframwaith ar lefel Cymru mewn perthynas â
datblygu trefol a gwledig cynaliadwy, datblygiad rhanbarthol dinesig a chynllunio
gofodol.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
lynu wrth ganllawiau datblygu cynaliadwy lle bo’n bosibl
yn ardal CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
thargedau datblygu cynaliadwy.
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Llywodraeth Cynulliad Cymru (2011) Cynllun
Datblygu Gwledig Cymru (2014-2020),
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2012) Adroddiad
Terfynol Dinas-Ranbarthau, Llywodraeth Cynulliad
Cymru (2016) Polisi Cynllunio Cymru – Rhifyn 9,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2016) Llywodraeth
Cynulliad Cymru Y Rhaglen Lywodraethu, Symud
Cymru Ymlaen 2016-2021, Llywodraeth Cynulliad
Cymru: Y Sgwrs Genedlaethol – Y Gymru a
Garem, Diwygio Llywodraeth Leol: Cadernid ac
Adnewyddiad – Papur Gwyn Llywodraeth
Cynulliad Cymru (Ionawr 2017)

Rhanbarthol

Bargen Twf y Gogledd (yn dod i’r amlwg)

Disgwylir i Fargen Twf  y Gogledd Cymru sy’n dod i’r amlwg gatalyddu buddsoddiad
o ryw £1.3biliwn yn yr economi ranbarthol, o £380miliwn o gyllid y Llywodraeth.
Bydd y buddsoddiad yn cael ei wneud ar y cyd gan lywodraethau Cymru a’r DU.

§ Ar hyn o bryd, mae’r fargen dwf arfaethedig yn cynnwys 26 prosiect
potensial fel rhan o 8 rhaglen dwf economaidd ar wahân, gyda’r nod o
gyflawni rhanbarth “call, gwydn a chysylltiedig”,

§ Mae prosiectau bargen dwf potensial yn cynnwys datblygiadau tir ac eiddo,
mynediad call i ynni, cysylltedd digidol a chludiant strategol. Mae’n bwysig
nodi nad yw’r rhestr gyflawn o brosiectau wedi’i chyhoeddi eto.

Lleol (CBSC ac Awdurdodau Lleol Cyfagos) – caiff pob fframwaith deddfwriaethol a pholisi eu llywio gan fframweithiau Cymraeg, y DU, Ewropeaidd a Rhyngwladol perthnasol lefel uwch

Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Llywodraethiant ac Unedau Daearyddol
Ystadegol:
Un Conwy 2012-2025, Cynllun Corfforaethol
2017-2022 Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Demograffeg, Anghydraddoldeb, Eithrio
Cymdeithasol ac Amddifadedd:
Cynllun Cydraddoldeb Strategol Conwy 2016-
2020, Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych (2017)
Tai:
Strategaeth Tai Lleol Conwy 2018-2023, Cyd-
astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai Conwy
(JHLAS).
Isadeiledd Cymunedol:
Cynllun Gweithredu Partneriaeth Diogelwch
Cymunedol Conwy, Cynllun Gwasanaeth Gofal
Cymdeithasol, Cynllun Gwasanaeth Datblygu
Cymunedol, Cynllun Gwasanaeth Theatrau a
Chynadleddau, Asesiad Awyr Agored Conwy,
Strategaeth Digwyddiadau Conwy 2014-2020,
Fframwaith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol
Conwy (Polisi Ymddygiad Gwrthgymdeithasol)

Mae polisïau lleol mewn perthynas â materion cymdeithasol-economaidd yn mynd i’r
afael yn fras â’r themâu canlynol:

§ Gwella ansawdd bywyd i bawb;

§ Diogelu a gwella’r amgylchedd;
§ Cynyddu ffyniant;
§ Cyflawni cymunedau mwy diogel a chynhwysol;
§ Cyflawni Bwrdeistref Sirol iachach; a
§ Sicrhau tai ansawdd da a thai i bawb.

Mae Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych (2018) yn crynhoi’r heriau i Les
Economaidd, Amgylcheddol a Chymdeithasol sy’n effeithio ar drigolion ardal CBSC,
fel y bo’n ofynnol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Wedi’i
lywio gan yr Asesiad Lles, mae Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Conwy a Sir Ddinbych (2018-2023) yn dynodi newidiadau polisi a chamau
gweithredu i wella iechyd a lles y boblogaeth yn ardal CBSC;

§ Cynllun gwaith i lywio gwelliant rhannu gwybodaeth a gwasanaethau
cymorth i blant yn ystod y 1000 diwrnod cyntaf o fywyd;

§ Cryfhau ac ehangu isadeiledd cymunedol yn ardal CBSC;
§ Gweithredu polisi ychwanegol i greu cymunedau diogel, hyderus a mynd i’r

afael â throsedd, anhrefn ac ymddygiad gwrthgymdeithasol;

§ Gweithio i hyrwyddo cydlyniad cymunedol a diwylliannau yn y gweithle; a
§ Hyrwyddo uwchsgilio’r gweithlu er mwyn lleihau anghydraddoldeb

economaidd.
Yn ogystal, mae Un Conwy 2012-2025 wedi’i datblygu fel y ddogfen allweddol a
fydd yn cael ei defnyddio’n bennaf i arwain yr CDLl lle bydd yr wyth canlyniad a
ddynodir yn cael eu gwirio yn erbyn y rhestr o amcanion CDLl. Mae’r polisi’n ymdrin
yn fras â’r materion cymdeithasol-economaidd a amlinellir uchod.
Mae Fframwaith Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Conwy (Polisi Ymddygiad
Gwrthgymdeithasol) yn rhoi manylion polisi a gweithdrefn CBSC mewn perthynas ag

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â lles a ffyniant ar gyfer y gymuned yn ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â chreu
polisïau derbyniol er lles y
boblogaeth. Dylai ansawdd
gwasanaethau cymdeithasol,
darparu swyddi, deddfwriaeth
cydraddoldeb a thargedau twf
economaidd mewn ffordd
holistaidd.
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atal a lliniaru digwyddiadau ymddygiad gwrthgymdeithasol a diogelwch cymuned
CBSC.

Iechyd Dynol
Iechyd Corfforol: Cynllun Gweithredu
Heneiddio’n Dda yng Nghonwy (2015-2019).
Cynllun Teithio Llesol i Gonwy.

Mae’r polisïau iechyd sy’n berthnasol i ardal CBSC yn mynd i’r afael â materion yn
cwmpasu cynhwysiant cymdeithasol, ffordd o fyw a iechyd a gofal cymdeithasol.
Mae Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych (2018) yn crynhoi’r heriau i Les
Economaidd, Amgylcheddol a Chymdeithasol sy’n effeithio ar drigolion ardal Conwy,
fel sy’n ofynnol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. O gael
ei lywio gan yr Asesiad Lles, mae Cynllun Lles Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
Conwy a Sir Ddinbych (2018-2023) yn gosod amcanion iechyd allweddol gan
gynnwys;

§ Gwella gwybodaeth iechyd a chyfleusterau i rieni yn eu harddegau a’u
teuluoedd;

§ Defnyddio’r gwersi a ddysgwyd gan y Prosiect Plismona Perygl Ymyrraeth
Gynnar ac Atal i gefnogi plant a phobl ifanc diamddiffyn; a

Lansiwyd ‘Heneiddio’n Dda yng Nghonwy’ fel partneriaeth pum mlynedd llywodraeth
genedlaethol a lleol ac asiantaethau cyhoeddus a thrydydd sector mawr yng
Nghonwy. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar 5 thema allweddol;

§ Cymunedau Cyfeillgar i Oedran;
§ Cymunedau Cefnogol i Ddementia;

§ Atal Cwympiadau;
§ Cyfleoedd am Gyflogaeth, Dysgu a Sgiliau Newydd; ac
§ Unigedd ac Ynysu.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â thargedau gofal iechyd a osodwyd gan CBSC
yn eu hardal CDLl.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â mynd i’r
afael â materion iechyd a chreu
canllawiau iechyd a diogelwch
digonol.

Bioamrywiaeth, Fflora a
Ffawna Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Conwy

Nod y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol yw mapio/mesur bioamrywiaeth a
dynodi ei bwysigrwydd ar gyfer ardal CBSC. Mae’n cwmpasu’r ardal yn y sir y tu
allan i ddynodiad Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n cynnwys rhestr o rywogaethau
sydd o bryder i gadwraeth.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad i
ddiogelu a gwella bioamrywiaeth, fflora a ffawna yn ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â
chadwraeth, diogelwch a gwella
buddiannau bioamrywiaeth.

Pridd a Thir Dd/B

Dŵr Strategaeth Rheoli Risg o Lifogydd Lleol Conwy
(2013), Asesiad Risg o Lifogydd Llanw Conwy,

Nod yr asesiad risg o lifogydd lleol a strategaethau rheoli yw gosod dulliau lliniaru ac
addasu amrywiol ar draws y sir i leihau effeithiau llifogydd difrifol.

§ Dynodwyd Conwy yn un o brif awdurdodau llifogydd lleol Cymru ac felly
mae angen paratoi strategaeth rheoli risg o lifogydd lleol;

§ Nodwyd bod llifogydd ar hyd arfordir gogleddol Conwy yn cyflwyno “risg
difrifol i bobl, yr economi a’r amgylchedd” sy’n deillio o effeithiau newid yn
yr hinsawdd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r Adolygiad CDLl
hwn ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud ag erydu arfordirol, risgiau o lifogydd, diogelu
adnoddau dŵr a diogelu ansawdd dŵr.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag
ansawdd yr amgylchedd dŵr ac
adnoddau dŵr, yn ogystal â
rheoli’r risgiau o lifogydd.

Aer Dd/B

Ffactorau Hinsoddol
Gollyngiadau Nwyon Tŷ Gwydr;
Strategaeth Rheoli Carbon CBSC 2018 - 2023

Mae’r Strategaeth Rheoli Carbon newydd ar gyfer ardal CBSC yn ymateb i’r angen i
CBSC gyfrannu at liniaru newid mewn hinsawdd a digarboneiddio sectorau
economaidd allweddol. Mae’r strategaeth yn cynnwys ystyried rôl ynni
adnewyddadwy wrth liniaru newid yn yr hinsawdd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn
ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â lliniaru ac addasu newid mewn hinsawdd. Yn
benodol, dylai’r Adolygiad CDLl gynllunio ar gyfer
isadeiledd wedi’i uwchraddio a newydd i gefnogi
digarboneiddio sectorau economaidd allweddol yn ardal
CBSC. Felly, dylai’r CDLl newydd gynnwys fframwaith
polisi i gefnogi’r gwaith o leoli technolegau ynni
adnewyddadwy a rhwydweithiau gwres mewn mannau
priodol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â lliniaru
ac addasu newid yn yr hinsawdd.
Yn rhan o hyn, dylai Amcanion
AG perthnasol neu Gwestiynau
Arweiniad cysylltiedig fynd i’r
afael â’r angen i leoli ynni
adnewyddadwy gan greu
gosodiadau mewn lleoliadau
priodol.

Asedau Perthnasol

Defnydd Tir; Adroddiad Amgylcheddol CBSC
2016/2017
Isadeiledd Cludiant;
Growth Track 360 (Gogledd Cymru) Cynllun
Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Gogledd Cymru

Mae’r polisïau hyn yn darparu arweiniad ar gyfer gostwng traffig ar y ffyrdd,
diogelwch y ffyrdd, cludiant cyhoeddus, parcio, rheoli’r rhwydwaith cludiant a; beicio
a cherdded.

Nod y polisi cynllun gwastraff rhanbarthol yw darparu fframwaith cynllunio defnydd
tir ar lefel ranbarthol. Bydd pob Awdurdod Cynllunio Lleol yn datblygu y gwasanaeth
sy’n gweddu orau i’w hanghenion ac yn rheoli eu gwastraff eu hunain.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn
ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â darparu cludiant rhesymegol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â thwf
asedau perthnasol.
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Isadeiledd gwasanaethau;
Asesiad Ynni Adnewyddadwy Conwy,
Rheoli Gwastraff;
Cynllun Gwastraff Rhanbarthol Gogledd Cymru
Adnoddau naturiol;
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir
Ddinbych, Asesiad Lles Conwy

Mae Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych yn crynhoi’r heriau i Les Economaidd,
Amgylcheddol a Chymdeithasol ar gyfer trigolion ardal Conwy yn unol â Deddf
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. O gael ei lywio gan yr Asesiad Lles,
mae Cynllun Lles Lleol Conwy a Sir Ddinbych (2018-2023) yn dynodi mesurau polisi
strategol i wella lles, gan gynnwys:

§ Adeiladu ar y sail dystiolaeth sydd ohoni i wella ansawdd a mynediad i le
agored; ac

§ Annog ymwneud y gymuned wrth reoli lleoedd agored trwy gynllun y Faner
Las.

Mae Adroddiad Amgylcheddol CBSC yn darparu crynodeb flynyddol o berfformiad
amgylcheddol CBSC ac yn darparu asesiad o gynnydd CBSC yn erbyn eu
hamcanion amgylcheddol. Mae hyn yn cynnwys diweddariadau ar reoli gwastraff,
defnydd CBSC o adnoddau naturiol, gollyngiadau nwyon tŷ gwydr a mesurau eraill i
ddiogelu’r amgylchedd.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Asedau Hanesyddol;
Cynllun Rheoli Cyrchfannau Conwy 2015 – 2018,
Cynllun Rheoli Treftadaeth y Byd – Cestyll a
Muriau Tref y Brenin Edward 2016 – 2026,
Y Gymraeg;
Strategaeth Addysg Gymraeg, Strategaeth Iaith
Gymraeg Conwy, Cynllun Strategol Cymraeg
mewn Addysg Conwy 2017 -2020, Cynllun Lles
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy (2018),
Asesiad Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy
o Les Lleol Ebrill (2017), Strategaeth Iaith
Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae Cynllun Rheoli Cyrchfannau Conwy (2015) yn gosod yr uchelgeisiau twristaidd
ar gyfer y sir – gyda’r nod o annog twf yr economi leol trwy gyfalafu ar asedau
hanesyddol a naturiol lleol (e.e. Tŵr Conwy)
Mae Strategaeth Iaith Gymraeg Pum Mlynedd Cyngor Bwrdeistref Conwy (2017-
2020) yn disgrifio sut bydd CBSC yn anelu at godi proffil y Gymraeg a diwylliant
Cymru gyda’i drigolion a’i weithwyr.
Mae Asesiad Lles Conwy a Sir Ddinbych yn crynhoi’r heriau i Les Economaidd,
Amgylcheddol a Chymdeithasol ar gyfer trigolion yn ardal Conwy yn unol â Deddf
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Wedi’i lywio gan yr Asesiad Lles,
mae Cynllun Lles Lleol Conwy a  Sir Ddinbych (2018-2023) yn dynodi’r mesurau
polisi strategol i wella lles, gan gynnwys:

§ Gweithio i fwyhau’r budd i drigolion CBSC rhag asedau diwylliannol,
adeiledig a naturiol sy’n deall treftadaeth Cymru trwy fapio safleoedd ac
adeiladau, gan hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg a hyrwyddo
ymwybyddiaeth o fanteision yr asedau hyn.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn
ddarparu polisïau, cynigion, cyngor ac arweiniad yn
ymwneud â chadw a hyrwyddo’r Gymraeg a hyrwyddo
lles economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â chadw
asedau treftadaeth ddiwylliannol.

Tirwedd Dd/B

Effeithiau
Cydgysylltiedig

Y Lle Perffaith ar gyfer Busnes a Thwf –
Strategaeth Twf Economaidd Conwy 2017—
2027, Adolygiad o Dir Cyflogaeth Conwy,
Strategaeth Datblygu Gwledig Conwy,
Gweledigaeth Twf Bwrdd Uchelgais Economaidd
Gogledd Cymru a’i strategaethau cefnogol:
Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth Ranbarthol Gogledd
Cymru, Cynllun Cysylltedd ac Isadeiledd Gogledd
Cymru, Strategaeth Ymwneud Cymunedol Cyngor
Bwrdeistref Sirol Conwy, CDLl 10 Prif Gynllun Bae
Colwyn (2011), Cynllun Fesul Cyfnod Prif Gynllun
Cymysg Conwy

Mae’r dogfennau hyn yn dynodi set ystod eang o heriau cymdeithasol-economaidd a
lles sy’n effeithio ar drigolion yn ardal CBSC ac yn dynodi amcanion lles, strategaeth
gynaliadwyedd a mesurau cysylltiedig i fynd i’r afael â’r rhain.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n deillio o’r CDLl hwn
ymateb i’r amcanion lles a ddynodwyd yn lleol a dangos
cydymffurfiaeth â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol
(Cymru) 2015.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â phob
agwedd ar iechyd a lles, gan
gynnwys pob un o’r amcanion
lles a ddiffiniwyd yng Nghynllun
Lles Lleol Conwy a Sir Ddinbych
2018 – 2023.
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B.3      Adolygiad o Ofynion y Polisi Cynllunio Cenedlaethol.

A.4.8 Mae Tabl B.2 yn cyflwyno adolygiad o bolisïau ac arweiniad cynllunio cenedlaethol Cymru er mwyn dynodi gofynion polisi allweddol a fydd yn cael eu hystyried yn Adolygiad CDLl. Sylwer, er bod polisi cynllunio cenedlaethol yn
cael ei gynnwys ym Mholisi Cynllunio Cymru (PPW) - 9fed Rhifyn (2015) ar hyn o bryd, cyhoeddwyd fersiwn ddrafft o PPW - 10fed Rhifyn at ddibenion ymgynghori yn y Gwanwyn 2018. Yn ei hanfod, ail-saernïwyd Rhifyn 10 PPW yn
themâu polisi sy’n ymwneud â nodau lles yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae PPW - 10fed Rhifyn hefyd yn cynnwys diweddariadau polisi lle bo angen i adlewyrchu strategaethau a pholisïau
newydd Llywodraeth Cynulliad Cymru.

Tabl B.2: Goblygiadau Polisïau Cynllunio Cenedlaethol Cymru ar gyfer yr Adolygiad o CDLl

Pwnc AAS Cynlluniau, Rhaglenni a Strategaethau
Perthnasol Trosolwg o Bwrpas a Gofynion Allweddol Goblygiadau i Adolygiad CDLl

Conwy Goblygiadau i AG

Dogfennau Polisi Cymeradwy

Poblogaeth (gan
gynnwys materion
cymdeithasol-
economaidd
perthnasol)

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2015) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 1: Cyd-astudiaethau
Argaeledd Tir ar gyfer Tai, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2006) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 2: Cynllunio a Thai
Fforddiadwy, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2016) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 4:
Adwerthu a Datblygu Masnachol,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2010)
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 6:
Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig
Cynaliadwy, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2009) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 16:
Chwaraeon, Adloniant ac Awyr Agored,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2014)
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 23:
Datblygu Economaidd, Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 13: Twristiaeth,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2013)

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Cydlynu datblygiad gyda darpariaeth isadeiledd;
§ Cefnogi polisïau a strategaethau economaidd cenedlaethol,

rhanbarthol a lleol;
§ Cysoni swyddi a gwasanaethau gyda thai, ble bynnag y bo’n bosibl,

er mwyn lleihau’r angen i deithio, yn enwedig yn y car;
§ Hyrwyddo’r ailddefnydd o dir a ddatblygwyd yn flaenorol, gwag ac

wedi’u tanddefnyddio;
§ Cyflwyno cyfleoedd adfywio a chyflogaeth gorfforol i gymunedau dan

anfantais;
§ Arwain a rheoli datblygu economaidd i hwyluso mentrau adfywio a

hyrwyddo cynaliadwyedd amgylcheddol a chymdeithasol;
§ Adlewyrchu gwaith gydag awdurdodau cyfagos a rhanddeiliaid

perthnasol eraill i gynllunio’n strategol ar gyfer darpariaeth tir
cyflogaeth;

§ Cael sail dystiolaeth ddiweddar a phriodol i fod yn sail i gefnogi
dewisiadau polisi a dyraniadau tir ar gyfer datblygu economaidd;

§ Gosod gweledigaeth economaidd seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer yr
ardal, gan gynnwys asesiad bras o newid disgwyliedig mewn
cyflogaeth gan ddefnydd sector a thir eang;

§ Darparu targedau ar ddarpariaeth tir ar gyfer defnyddiau cyflogaeth
(Dosbarthiadau B1-B8), gan ddangos newid clir mewn
tir/arwynebedd llawr ar gyfer swyddfeydd a diwydiant/warysau ar
wahân, a diogelu’r safleoedd hyn rhag datblygiad amhriodol;

§ Cynnwys polisïau’n ymwneud â datblygiad i’r dyfodol ar safleoedd
cyflogaeth presennol i’w diogelu rhag datblygiad amhriodol – er
mwyn annog adfywiad ac ailddefnyddio safleoedd sy’n parhau i fod
yn addas ac mewn angen am gyflogaeth – i reoli rhyddhau safleoedd
cyflogaeth diangen i ddefnyddiau eraill;

§ Ceisio darparu’r swm iawn o dir a chymysgedd ansoddol o safleoedd
i fodloni’r galw yn y farchnad am ddefnyddiau datblygu economaidd;

§ Cynnig lleoliadau penodol ar gyfer y diwydiannau angenrheidiol
hynny sy’n andwyol i amwynder ac a allai fod yn ffynhonnell llygredd;

§ Ceisio hyrwyddo a hwyluso datblygiad a fydd yn cyflawni adfywiad
ffisegol;

§ Blaenoriaethu safleoedd sy’n cyflwyno cyfleoedd gwaith a
hyfforddiant priodol i gymunedau dan anfantais;

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â materion
cymdeithasol-economaidd a
phoblogaeth berthnasol yn ardal
CBSC.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â materion
cymdeithasol-economaidd gan
gynnwys cystadleurwydd economaidd
a thwf economaidd, darparu
cyflogaeth, lles cymdeithasol, tai a lle
agored.
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§ Canolbwyntio datblygiad sy’n denu niferoedd mawr o bobl, gan
gynnwys adwerthu a swyddfeydd, yng nghanol dinasoedd, trefi a
phentrefi;

§ Cynnwys polisïau seiliedig ar feini prawf i ddelio â datblygiad heb fod
yn benodol a ddyrannwyd yn y cynllun datblygu a helpu ymateb i
newid annisgwyl;

§ Cynnwys polisïau ar y cwmpas ar gyfer datblygu economaidd
newydd ac aneddiadau gwledig cyfagos a dynodi safleoedd addas.
Mewn ardaloedd gwledig anghysbell ac aneddiadau llai o faint, dylid
ystyried dull seiliedig ar feini prawf;

§ Cynnwys polisïau sy’n annog ffermydd i arallgyfeirio a chyfleoedd
datblygu gwledig newydd;

§ Dynodi parthau diogelu o gwmpas sefydliadau sy’n cadw sylweddau
peryglus a diogelu gallu sefydliadau presennol i weithredu neu
ehangu trwy atal datblygiad cynyddrannol defnyddiau diamddiffyn
yng nghyffiniau’r safleoedd hynny;

§ Mabwysiadu’r egwyddor ‘canol trefi yn gyntaf’ gan roi ystyriaeth bob
amser i ganolfan sydd eisoes yn bodoli;

§ Sefydlu hierarchaeth adwerthu leol sy’n dynodi natur, math a’r rôl
strategol  i’w pherfformio gan ganolfannau adwerthu a masnachol;

§ Gosod mesurau i adfywio canolfannau penodol, fel y bo’n briodol,
gan gynnwys cysylltu â strategaethau ledled y ganolfan, prif
gynlluniau a chynlluniau lleoedd;

§ Hyrwyddo canolfannau adwerthu a masnachol bywiog, deniadol ac
ymarferol;

§ Dynodi ffiniau canolfannau adwerthu a masnachol yn yr hierarchaeth
ar y map cynigion;

§ Dyrannu safleoedd at ddefnyddiau canolfan adwerthu a masnachol
lle asesir bod angen meintiol neu ansoddol a lle mae maint a graddfa
yn unol â’r strategaeth adwerthu. Dylid dynodi safleoedd gan
ddefnyddio’r dull canlyniadol a, lle bo’n briodol, eu hasesu am eu
heffaith ar ganolfannau eraill;

§ Cynnwys polisi seiliedig ar feini prawf y gellir barnu cynigion sy’n dod
ymlaen ar safleoedd heb eu clustnodi yn eu herbyn;

§ Gosod polisïau ar gyfer prif ardaloedd ac ardaloedd eilaidd lle bo’n
briodol;

§ Datblygu polisïau sy’n delio’n hyblyg â newidiadau i adeiladau
presennol;

§ Cynnwys polisïau’n ymwneud â datblygiad i’r dyfodol ar safleoedd
adwerthu presennol i’w diogelu rhag datblygiad amhriodol a rheoli’r
gwaith o ryddhau safleoedd adwerthu diangen i ddefnyddiau eraill;

§ Monitro iechyd canolfannau adwerthu i asesu effeithiolrwydd polisïau;
§ Mabwysiadu dull dilyniannol o ddatblygu sy’n berthnasol i’r holl

ddefnyddiau adwerthu ac eraill sy’n ychwanegu at ganolfannau
adwerthu a masnachol. Dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol weithio
mewn partneriaeth â’r sector preifat i ddynodi safleoedd sy’n unol â’r
dull dilyniannol ac yn unol â strategaeth adwerthu’r CDLl.
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§ Sefydlu fframwaith strategol ar gyfer diogelu, darparu a gwella
twristiaeth, chwaraeon, adloniant a chyfleusterau hamdden wedi’u
dylunio’n dda yn ardal CBSC.

§ Diogelu rhag datblygu ar feysydd chwarae a lleoedd agored sydd ag
amwynder sylweddol neu werth adloniadol i gymunedau lleol.

§ Lleoli cyfleusterau a allai greu lefelau uchel o alw i deithio mewn
canol trefi a gerllaw lle bo’n bosibl.

§ Ystyried y cwmpas i ddefnyddio tir a llwybrau segur fel parciau,
parciau hirfain neu leoedd gwyrdd mewn ardaloedd trefol; ac

§ Annog y defnydd amryfal o le agored a chyfleusterau, lle bo’n briodol,
i gynyddu eu defnydd effeithiol a lleihau’r angen i ddarparu
cyfleusterau ychwanegol.

Iechyd Dynol

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (1997) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 11: Sŵn,

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn am baratoi CDLlau i ystyried terfynau’r UE a
gwerthoedd targed a chanllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar effeithiau
andwyol sŵn ar iechyd.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu
iechyd dynol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â’r holl
agweddau ar iechyd a lles dynol.

Bioamrywiaeth, Fflora
a Ffawna

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2009) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 5: Cadwraeth Natur a
Chynllunio, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(1997) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 10:
Gorchmynion Diogelu Coed,

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn i CDLlau gael eu paratoi i:
§ Ddynodi’r holl safleoedd dynodedig rhyngwladol, cenedlaethol a lleol

(gan gynnwys AGAoedd potensial, ACAoedd ymgeisiol a safleoedd
Ramsar rhestredig);

§ Darparu meini prawf y bydd datblygiad sy’n effeithio ar y gwahanol
fathau o safleoedd dynodedig yn cael ei asesu yn eu herbyn, gan
adlewyrchu eu harwyddocâd perthynol;

§ Cynnwys polisïau lleol penodol ar gyfer cadwraeth a, lle bo’n briodol,
gwella tirwedd ac amwynder;

§ Darparu ar gyfer cadwraeth a, lle bo’n briodol, gwella bioamrywiaeth
a thirwedd y tu allan i ardaloedd dynodedig, yn enwedig dynodi
cyfleoedd i warchod cynefinoedd a rhywogaethau lleol pwysig, a
diogelu a rheoli nodweddion tirwedd o bwysigrwydd mawr ar gyfer
cadwraeth natur neu amwynder;

§ Gwneud darpariaeth briodol ar gyfer Gwarchodfeydd Natur Lleol;
§ Cynnwys, lle bo’n briodol, bolisïau lleol penodol i warchod coetir

brodorol a diogelu a phlannu coed;
§ Egluro sut bydd bioamrywiaeth yn cael ei diogelu y tu allan i

safleoedd dynodedig statudol heb gyfyngu’n ormodol ar ddatblygiad
sy’n briodol fel arall;

§ Darparu ar gyfer diogelu a gwella lle agored o werth cadwraeth, sy’n
ceisio dynodi cyfleoedd i hyrwyddo mynediad cyhoeddus cyfrifol ar
gyfer mwynhad a dealltwriaeth o’r dreftadaeth naturiol lle mae hyn yn
gydnaws â’i gadwraeth a’i ddefnyddiau tir presennol;

§ Cydnabod potensial, ac annog defnyddiau tir ac arferion rheoli tir sy’n
helpu diogelu dalfeydd carbon;

§ Ystyried lleoliad cynefinoedd a rhywogaethau bregus, ac,
§ Annog arallgyfeirio busnesau ffermydd a rhannau eraill o’r economi

wledig at ddefnyddiau twristiaeth, chwaraeon, adloniant a hamdden
priodol, sy’n destun dulliau diogelu digonol ar gyfer cymeriad ac

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu a
gwarchod bioamrywiaeth, fflora a
ffawna yn unol â pholisi cynllunio
cenedlaethol.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â chadwraeth
bioamrywiaeth.
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ymddangosiad cefn gwlad, yn enwedig ei dirwedd, bioamrywiaeth a
gwerth amwynder lleol.

Pridd a Thir

Polisi Cynllunio Cymru (2015) Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Ystyried y cyfyngiadau ffisegol ac amgylcheddol ar ddatblygu tir, gan

gynnwys lefel halogiad a sefydlogrwydd er enghraifft;
§ Sicrhau na chyflawnir datblygiadau newydd heb ddeall y risgiau, gan

gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig â defnydd tir blaenorol, allyriadau
nwy o fwyngloddiau a safleoedd tirlenwi, a dŵr daear yn codi o
fwyngloddiau wedi’u gadael;

§ Sicrhau nad oes datblygiad newydd yn digwydd heb adferiad priodol;
§ Sicrhau y rhoddir ystyriaeth i’r effeithiau potensial y gallai’r gwaith o

adfer halogiad tir eu cael ar yr amgylcheddau naturiol a hanesyddol;
§ Sicrhau na chyflawnir datblygiad newydd heb ddeall y risgiau, gan

gynnwys y rhai sy’n gysylltiedig ag ymsuddiad, tirlithriadau neu
greigiau’n cwympo;

§ Sicrhau nad oes datblygiad yn digwydd heb y rhagofalon priodol;
§ Ystyried risgiau arfordirol / erydiad tir; a,
§ Cheisio adfer tir ansefydlog a halogedig.
§

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu a’r
defnydd effeithlon o dir ac adnoddau
pridd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud  â diogelu a’r
defnydd effeithlon o adnoddau tir a
phridd.

Dŵr

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (1998) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 14: Cynllunio Arfordirol,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2004)
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 15:
Datblygiad a’r Risg o Lifogydd

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Ystyried y cyfyngiadau ffisegol ac amgylcheddol ar ddatblygu tir, gan

gynnwys y risg o lifogydd.
§ Ystyried amcanion Polisi Cynllunio Cymru (2015) ‘Isadeiledd a

Gwasanaethau’ wrth ystyried effeithiau datblygiad ar gyflenwadau
dŵr a rheoli dŵr gwastraff, cynlluniau datblygu a dŵr a rheoli
datblygiad a dŵr; ac,

§ Wrth baratoi CDLlau, dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol ymgynghori
ag awdurdodau cyfagos a Chyfoeth Naturiol Cymru a sicrhau, yn
ogystal â pheidio â bod mewn perygl ei hun, nad yw’r datblygiad yn
cynyddu’r risg o lifogydd mewn mannau eraill.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu a
gwella ansawdd dŵr, adnoddau dŵr
a’r amgylchedd dŵr.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu a
gwella ansawdd dŵr, adnoddau dŵr
a’r amgylchedd dŵr.

Aer

Polisi Cynllunio Cymru (2015) Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn
ystyried effeithiau datblygu ar ansawdd aer a chydnabod bod rhaid asesu
effeithiau ansawdd aer rhag cynigion datblygu.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud ag ansawdd
aer.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud ag ansawdd
aer.

Ffactorau Hinsoddol

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2005) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 8: Ynni Adnewyddadwy,

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Sicrhau bod mynd i’r afael ag achosion a chanlyniadau newid

hinsawdd yn cael ei ystyried wrth ddod o hyd i ddatblygiadau newydd
(gweler Adrannau 5.6 i 5.8 ac 13.2 i 13.4 Polisi Cynllunio Cymru
(2015);

§ Ystyried y risg cynyddol o gyfyngiadau ffisegol ac amgylcheddol o
ganlyniad i newid hinsawdd; ac,

§ Ystyried amcanion Polisi Cynllunio Cymru (2015) ‘Isadeiledd a
Gwasanaethau’ wrth ystyried effeithiau datblygu ar fabwysiadu ynni
adnewyddadwy a charbon isel.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â lliniaru ac
addasu newid hinsawdd.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â lliniaru ac
addasu newid hinsawdd.

Asedau Perthnasol Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2007) Nodyn Cyngor

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn: Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â datblygu
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Technegol (TAN) 18: Trafnidiaeth,
Llywodraeth Cynulliad Cymru (2002)
Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 19:
Telathrebu, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2014) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 21:
Gwastraff, Llywodraeth Cynulliad Cymru(
2009) Nodyn Cyngor Technegol Mwynau
(MTAN) Cymru 2: Glo, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2004) Nodyn Cyngor
Technegol Mwynau (MTAN) Cymru 1:
Agregau Llywodraeth Cynulliad
Cymru(2004)

§ Bod yn gyson ac yn integredig gyda’r strategaethau a’r polisïau sydd
wedi’u cynnwys mewn Cynlluniau Cludiant Lleol a strategaethau
perthnasol eraill. Dylai unrhyw gynnig LTP sy’n ymwneud yn
uniongyrchol â datblygu neu ddefnyddio tir, neu sydd â goblygiadau
defnydd tir, ymddangos fel polisi neu gynnig yn y cynllun datblygu;

§ Sicrhau bod prosiectau sy’n canolbwyntio ar gludiant yn mynd trwy
asesiad yn unol ag Arweiniad ar Arfarnu Trafnidiaeth Cymru
(WelTAG);

§ Rhaid i CDLlau gefnogi amcanion Polisi Cynllunio Cymru (2015)
(hyrwyddo teithio llesol, cefnogi cludiant cyhoeddus, rheoli traffig a
pharcio a chynlluniau ar gyfer ffyrdd, rheilffyrdd, meysydd awyr,
porthladdoedd a dyfrffyrdd mewndirol);

§ Gosod y strategaeth defnydd tir/trafnidiaeth, mynd i’r afael â
hygyrchedd a darparu cyfleusterau cludiant strategol ac integredig,
gan gynnwys ffyrdd, rheilffyrdd a chyfnewidfeydd;

§ Dod o hyd i gymhellwyr mawr o ran galw am deithio mewn ardaloedd
trefol presennol, neu mewn lleoliadau eraill y gellir eu gwasanaethu’n
dda trwy gerdded, beicio a chludiant cyhoeddus;

§ Sicrhau bod safleoedd datblygu sy’n hynod hygyrch i foddau di-geir
yn cael eu defnyddio am ddefnyddiau teithio dwys, gan ailddyrannu’r
defnydd ohonynt os oes angen;

§ Mewn ardaloedd gwledig, dynodi canolfannau gwasanaeth lleol, neu
glystyrau o aneddiadau lle gall cyswllt gweithredol cynaliadwy gael
eu dangos fel y mannau sy’n cael eu ffafrio ar gyfer datblygiadau
newydd;

§ Cynnwys mesurau penodol i hyrwyddo teithio llesol yn unol â Deddf
Teithio Llesol (Cymru) 2013;

§ Gosod polisïau i hyrwyddo’r defnydd o gludiant cyhoeddus gan
gynnwys cyfleusterau cyfnewid newydd a gwell a, lle bo’n briodol,
cynlluniau parcio a theithio;

§ Cynnwys polisïau rheoli traffig priodol, dynodi’r prif rwydwaith ffyrdd,
gan gynnwys cefnffyrdd, a dynodi’r rhwydwaith craidd ar wahân;

§ Dynodi cynigion ar gyfer ffyrdd newydd a gwelliannau mawr i’r prif
rwydwaith llwybrau a’r polisi eang ar flaenoriaethau ar gyfer mân
welliannau;

§ Cynnwys polisïau a chynigion yn ymwneud â datblygu isadeiledd
cludiant ar wahân i ffyrdd;

§ Dynodi, a lle bo’n briodol diogelu, llwybrau angenrheidiol ar gyfer
symud llwythi’n gynaliadwy;

§ Diogelu isadeiledd cludiant segur, gan gynnwys rheilffyrdd, cilffyrdd
rheilffyrdd, porthladdoedd, harbwrs a dyfrffyrdd mewndirol rhag
datblygu a fyddai’n cyfaddawdu eu defnydd fel cludiant i’r dyfodol, lle
mae modd eu hailddefnyddio;

§ Lleihau effeithiau andwyol prosiectau isadeiledd cludiant ar yr
amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig ac ar gymunedau lleol;

§ Dylai CDLlau wneud y mwyaf o’r defnydd o isadeiledd presennol a
dylid ystyried sut gellir cydlynu’r gwahanol fathau o isadeiledd;

§ Dylai CDLlau ystyried amcanion Polisi Cynllunio Cymru (2015)
‘Isadeiledd a Gwasanaethau’ wrth ystyried effeithiau datblygu ar reoli

polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â  datblygu
isadeiledd, rheoli gwastraff a’r
defnydd cynaliadwy o adnoddau
naturiol.

isadeiledd, rheoli gwastraff a’r
defnydd cynaliadwy o adnoddau
naturiol.
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gwastraff, cynlluniau datblygu a chynllunio gwastraff, rheoli datblygu
a chynllunio gwastraff; a

§ Dylai CDLlau osod polisïau a chynigion i leoli offer telathrebu, gan
glustnodi safleoedd ar gyfer datblygiadau mawrion a chynnwys
polisïau seiliedig ar feini prawf i arwain datblygiadau telathrebu lle
gallai safleoedd ar wahân i’r rhai a ddynodwyd yn y cynllun gael eu
cynnig.

Treftadaeth
Ddiwylliannol

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Llywodraeth
Cynulliad Cymru (2016) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 12: Dylunio, Llywodraeth
Cynulliad Cymru (1997) Nodyn Cyngor
Technegol (TAN) 20: Cynllunio a’r
Gymraeg, Llywodraeth Cynulliad Cymru
(2017) Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24:
Yr Amgylchedd Hanesyddol,

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Glynu wrth Fesur y Gymraeg (Cymru) (2011) i gefnogi’r gwaith o

ddiogelu’r Gymraeg;
§ Darparu polisïau’n ymwneud â diogelu a gwarchod safleoedd

treftadaeth y byd, gweddillion archeolegol, adeiladau rhestredig ac
ardaloedd cadwraeth, asedau hanesyddol lleol, a pharciau a gerddi
hanesyddol;

§ Dynodi polisïau penodol lleol mewn perthynas â’r amgylchedd
hanesyddol a chwmpasu’r asedau treftadaeth hynny yr ystyrir eu bod
yn ystyriaethau pwysig o safbwynt cynllunio lleol; ac

§ Ystyried y risg archeolegol a safleoedd hanesyddol wrth
ddatblygiadau tai.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu a
gwella’r amgylchedd hanesyddol a
hyrwyddo’r Gymraeg.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu a
gwella’r amgylchedd hanesyddol a
hyrwyddo’r Gymraeg.

Tirwedd

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Nodyn
Cyngor Technegol (TAN) 7 Rheoli
Hysbysebion Awyr Agored,

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Ystyried tirweddau hanesyddol dynodedig yng Nghymru a lle bo’n

briodol, datblygu polisïau penodol lleol a fydd yn cyfrannu at eu
cadwraeth; ac

§ Ystyried y risgiau ffisegol i’r dirwedd o ganlyniad i ddatblygiadau tai.

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad yn ymwneud â diogelu a
gwella tirweddau dynodedig,
cymeriad y dirwedd, nodweddion y
dirwedd a harddwch.

Dylai’r Fframwaith AG gynnwys
amcanion yn ymwneud â diogelu a
gwella tirweddau dynodedig,
cymeriad y dirwedd, nodweddion y
dirwedd a harddwch.

Effeithiau
Cydgysylltiedig

Polisi Cynllunio Cymru (2015), Nodyn
Cyngor Technegol (TAN) 3: Parth
Cynllunio Syml (Llywodraeth Cynulliad
Cymru, 1996),

Mae’r dogfennau hyn yn gofyn bod CDLlau yn cael eu paratoi er mwyn:
§ Hyrwyddo patrymau datblygu cynaliadwy, gan ddynodi tir ac

adeiladau a ddatblygwyd yn flaenorol, a dynodi lleoliadau ar gyfer
datblygiad dwyster uwch mewn canolfannau a chyfnewidfeydd a
choridorau agos at lwybrau lle mae hygyrchedd ar droed ac ar gefn
beic a chludiant cyhoeddus yn dda;

§ Cynnal a gwella dilysrwydd, atynioldeb a hyfywedd canol trefi, ardal,
lleol a phentref (Pennod 10);

Dylai unrhyw CDLl newydd sy’n
deillio o’r CDLl hwn ddarparu
polisïau, cynigion, cyngor ac
arweiniad i gefnogi’r gwaith o gyflawni
datblygu cynaliadwy.

Dylai’r Fframwaith AG ddarparu
cyfres o amcanion cysylltiedig i
gefnogi’r gwaith o gyflawni datblygu
cynaliadwy.
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§ Dylai datblygiadau ar gyfer defnyddiau twristiaeth, chwaraeon a
hamdden gael eu lleoli ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol, lle bo
hynny’n briodol;

§ Annog datblygiad dwyster uwch a defnydd cymysg gerllaw moddau
cludiant cyhoeddus, neu gerllaw coridorau a wasanaethir yn dda gan
gludiant cyhoeddus;

§ Meithrin dulliau datblygu sy’n cydnabod y gyd-ddibyniaeth rhwng
gwlad a thref, ac felly’n gwella’r cysylltiadau rhwng ardaloedd trefol
a’u cyffiniau gwledig;

§ Lleoli datblygiad er mwyn iddo allu cael ei wasanaethu’n dda gan yr
isadeiledd presennol (gan gynnwys y cyflenwad ynni, rheoli gwastraff
a dŵr) (Polisi Cynllunio Cymru Pennod 12);

§ Sicrhau bod datblygiad yn annog cyfleoedd am ddefnyddiau
masnachol a phreswyl i gael budd amgylcheddol o gyd-leoliad (Polisi
Cynllunio Cymru Pennod 12);

§ Lleoli datblygiad mewn aneddiadau sy’n wydn i effeithiau newid
hinsawdd, gan osgoi ardaloedd lle na ellir rheoli canlyniadau ac
effeithiau amgylcheddol yn gynaliadwy. Lle cynhelir datblygiad mewn
ardaloedd risgiau hysbys, sicrhau bod y datblygiad wedi’i ddylunio ar
gyfer gwydnwch dros ei oes gyfan (Polisi Cynllunio Cymru Pennod
13); a,

§ Chynnwys polisïau strategol ar leoliad datblygiadau llygru o bosibl a
dylai osod meini prawf y bydd y datblygiadau hynny’n cael eu
penderfynu arnynt, ond ni ddylent eithrio darpariaeth ar gyfer y
prosiectau hynny neu wahardd pob cais i’w sefydlu.

Gan gyfeirio at ddiogelu Lleiniau Glas a Lletemau Glas, dylai CDLlau:
§ Ddarparu cyfleoedd ar gyfer mynediad i gefn gwlad agored;
§ Darparu cyfleoedd ar gyfer chwaraeon awyr agored ac adloniant

awyr agored;
§ Cynnal diddordeb tirwedd/bywyd gwyllt;
§ Cadw tir ar gyfer amaethyddiaeth, coedwigaeth a dibenion

cysylltiedig;
§ Gwella tir anial; a
§ Darparu dalfeydd carbon a helpu lliniaru effeithiau ynysoedd gwres

trefol.
Mae Polisi Cynllunio Cymru (2015) hefyd yn hyrwyddo diogelwch tir
amaethyddol ac ailddefnyddio tir llwyd ochr yn ochr â chanllawiau
cynaliadwyedd pellach. Dylai CDLlau ddynodi cyfleoedd i sicrhau bod
safonau adeiladu cynaliadwy uwch yn cael eu mabwysiadu, sicrhau bod
datblygiadau arfaethedig yn seiliedig ar dystiolaeth ac yn ymarferol ac annog
cymwysiadau sy’n adlewyrchu egwyddorion allweddol datblygiadau ymatebol
i hinsawdd.
Rhaid i waith paratoi CDLlau sicrhau:

§ Bod digon o dir neu bydd digon o dir ar gael i ddarparu cyflenwad 5
mlynedd o dir ar gyfer tai;

§ Argaeledd safleoedd a ddatblygwyd yn flaenorol ac adeiladau gwag
neu sy’n cael eu tanddefnyddio a’u haddasrwydd at ddefnydd tai;
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§ Lleoliad safleoedd datblygu potensial a’u hygyrchedd i swyddi,
siopau a gwasanaethau trwy foddau ar wahân i’r car, a’r potensial i
wella’r hygyrchedd hwnnw;

§ Capasiti isadeiledd presennol a photensial, gan gynnwys cludiant
cyhoeddus, dŵr a charthffosiaeth, gwasanaethau eraill ac isadeiledd
cymdeithasol (fel ysgolion ac ysbytai) i amsugno datblygiadau
pellach, a’r gost o ychwanegu isadeiledd pellach;

§ Y cwmpas i adeiladu cymunedau cynaliadwy i gefnogi isadeiledd
ffisegol a chymdeithasol newydd, gan gynnwys ystyried effaith y
Gymraeg (gweler 4.13) a darparu galw digonol i gynnal
gwasanaethau a chyfleusterau lleol priodol;

§ Cydnawsedd tai â defnyddiau tir cyfagos sydd wedi’u sefydlu a allai
gael eu heffeithio’n andwyol gan ddatblygiad cenedlaethol sy’n
gorgyffwrdd;

§ Dylid hyrwyddo cynigion ar gyfer aneddiadau newydd trwy’r CDLl a’u
cyfiawnhau’n llawn trwyddo;

§ Rhaid i CDLlau gynnwys targed ledled yr awdurdod am dai
fforddiadwy yn seiliedig ar yr LHMA a dynodi’r cyfraniadau
disgwyliedig a ddynodwyd gan ddulliau polisi y bydd yr CDLl yn eu
gwneud i ddiwallu’r targed hwn;

§ Dylai CDLlau hefyd gynnwys trothwyon safle neu gyfuniad o
drothwyon a thargedau penodol i’r safle gan gynnwys y gyfran gywir
o dai fforddiadwy;

§ Rhaid i CDLlau gael eu cefnogi gan asesiad o anghenion llety mewn
safleoedd i Sipsiwn a theithwyr;

§ Mesur y gofyniad am dai (tai marchnad a thai fforddiadwy);
§ Gosod targed tai fforddiadwy;
§ Gosod strategaeth aneddiadau;
§ Clustnodi tir tai ar sail y dilyniant chwilio a bennwyd yn 9.2.8 a’r meini

prawf yn 9.2.9 ym Mholisi Cynllunio Cymru (2015);
§ Cynnwys meini prawf polisi clir y bydd ceisiadau i ddatblygu

safleoedd heb eu clustnodi’n cael eu hystyried yn eu herbyn;
§ Pennu’r amgylchiadau yr ystyrid y byddai safleoedd a ddatblygwyd

yn flaenorol yn perfformio mor wael na fyddai modd ffafrio’r defnydd
ohonynt o flaen safle tir glas (penodol);

§ Cynnwys polisïau rheoli datblygu clir i arwain y penderfyniad ar
geisiadau, gan gynnwys arweiniad ar ddylunio, mynediad, dwyster,
parcio oddi ar y stryd a darpariaeth lle agored ar gyfer ardaloedd
penodol fel y bo’n briodol;

§ Pennu mecanweithiau i’w defnyddio i fonitro’r defnydd o dir tai;
§ Cynnwys polisïau ar gyfer tai fforddiadwy mewn ardaloedd lle mae

angen wedi’i ddynodi, gan gynnwys unrhyw ardaloedd lle bydd
safleoedd sy’n eithriad yn cael eu hystyried; a,

§ Chynnwys polisïau i ddynodi lle bydd disgwyl cael cyfraniadau
datblygwyr tuag at isadeiledd, cyfleusterau cymunedol a thai
fforddiadwy.


