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6.1 CYMUNEDAU DIOGEL, IACH, NODEDIG A BYWIOG
YR IAITH GYMRAEG A’R DIWYLLIANT CYMREIG
6.1.1

Cefndir
•

•

Mae polisi cynllunio cenedlaethol yn cynghori y dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried a
oes ganddynt gymunedau lle mae defnyddio’r iaith Gymraeg yn rhan o’r ffabrig cymdeithasol,
ac os oes, mae’n cael ei ystyried yn briodol cymryd hynny i ystyriaeth wrth lunio polisïau
defnydd tir.
Mae hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r diwylliant Cymreig yn un o’r egwyddorion sy’n ganolog i’r
Cynllun Integredig Sengl.

Cyflwyniad
6.1.2

Mae’r iaith Gymraeg yn chwarae rhan bwysig ym mywyd cymdeithasol, diwylliannol ac
economaidd preswylwyr ac ymwelwyr ardal y Cynllun. Yn 2001, roedd 60% a 69% o boblogaeth
Ynys Môn a (Sir) Gwynedd yn siaradwyr Cymraeg. Mae defnydd o’r iaith yn amrywio o le i le yn yr
ardal. Mae’r gyfrol gyntaf o wybodaeth am yr iaith Gymraeg o Gyfrifiad 2011 yn dangos lefelau is o
siaradwyr Cymraeg yn y ddwy Sir: 57% a 65% ym Môn a Gwynedd, yn y drefn honno.

6.1.3

Lle mae bwriad i ddatblygu, rhaid ystyried gwella a diogelu’r iaith a diwylliant. Mae cynnal
cymunedau presennol yn allweddol i hyn. Mae’r Cynllun, ynghyd â pholisi a chanllawiau cynllunio
cenedlaethol yn cynnig nifer o bolisïau, er nad ydynt yn cyfeirio’n benodol at yr iaith Gymraeg, a
fydd, yng nghyd â mentrau gan bartneriaid, yn cael effaith bositif. Mae’r strategaeth yn cydnabod
bod canran uchel o’r boblogaeth bresennol yn byw mewn aneddleoedd gwledig ac felly mae’n
cefnogi cymunedau gwledig a threfol.

6.1.4

Mae’r angen i hyrwyddo economïau lleol iach yn debygol o fod yn bwysig iawn i gynnal
cymunedau a chryfhau’r iaith. Mae’r ffordd yma yn darparu cyfleoedd i bobl aros o fewn ardal y
Cynllun yn hytrach na mynd i chwilio am waith yn rhywle arall. Mae’r Cynllun yn cynnwys cyfres o
bolisïau a fydd yn hyrwyddo’r amcan yma, gan annog cyfleoedd economaidd yn agos i le mae pobl
yn byw a fydd yn cael effaith bositif ar fywiogrwydd y gymuned a’r iaith Gymraeg. Yn ychwanegol i
hynny disgwylir i unrhyw ddatblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol ddangos
dealltwriaeth o gyfansoddiad ieithyddol yr ardal maent yn gwneud cais cynllunio ar ei gyfer a
chydnabyddiaeth o statws y Gymraeg fel iaith swyddogol yng Nghymru. Dylid dangos ymrwymiad i
drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Bydd polisïau yn cynorthwyo i sicrhau bod y lefel gywir a
math iawn o alw am gartrefi yn cael ei gyfarch a bod pryd fydd datblygiad yn digwydd yn galluogi
iddo ddigwydd heb amharu yn arwyddocaol ar gymeriad y gymuned. Yn ychwanegol bydd polisïau
yn anelu i gadw cyfleusterau cymunedol presennol a hyrwyddo cyfleusterau amgen neu
gyfleusterau newydd, os yn briodol. Bydd Canllaw Cynllunio Atodol yn atgyfnerthu polisïau trwy roi
arweiniad am y math o wybodaeth neu asesiad a fydd yn angenrheidiol adeg cais cynllunio er
mwyn gallu asesu’r effaith, unrhyw ddifrod posib, a’r angen posib am liniaru a/neu fesurau i
hyrwyddo effeithiau positif.

6.1.5

Mae Polisi Strategol PS 1 yn gosod y cyd-destun ar gyfer asesu’r effaith y gallai cynigion ei chael ar
yr iaith a’r diwylliant, a hefyd darparu gwybodaeth o ran graddfa a lleoliad datblygiad newydd fel
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sy’n cael ei fwriadu o fewn y strategaeth aneddleoedd.
POLISI STRATEGOL PS 1: YR IAITH GYMRAEG A’R DIWYLLIANT CYMREIG
Bydd y Cynghorau’n hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn ardal y Cynllun. Bydd
hyn yn cael ei gyflawni trwy:
1.

2.

3.

4.

5.

Ofyn am Ddatganiad Iaith Gymraeg fydd yn dweud sut bydd datblygiad arfaethedig yn
gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pryd fydd y datblygiad arfaethedig yn
perthyn i un o’r categorïau canlynol:
a. Datblygiad manwerthu, diwydiannol neu fasnachol sy’n cyflogi mwy na 50 o weithwyr
a/ neu gydag arwynebedd o 1,000 m. sg. neu fwy; neu
b. Datblygiad preswyl a fydd un ai ar ben ei hun neu yn gronnol yn darparu mwy na’r
darpariaeth tai dangosol a osodwyd ar gyfer yr anheddle ym Mholisi TAI 1 – TAI 6; neu
c. Datblygiad preswyl o 5 o unedau tai neu fwy ar safleoedd a ddynodwyd neu safleoedd
ar hap du mewn i ffiniau datblygu nad yw’n mynd i’r afael â thystiolaeth o angen a galw
am dai a gofnodir mewn Asesiad Marchnad Tai a ffynonellau tystiolaeth leol berthnasol
eraill.
Ofyn am Asesiad Effaith Iaith Gymraeg, a fydd yn dweud sut fydd datblygiad arfaethedig yn
gwarchod, hyrwyddo a chryfhau’r iaith Gymraeg, pryd fydd y datblygiad arfaethedig ar
safle ar hap annisgwyl ar gyfer datblygiad tai ar raddfa fawr neu ddatblygiad cyflogaeth ar
raddfa fawr a fyddai’n golygu llif arwyddocaol o weithlu;
Wrthod cynigion a fyddai yn achosi niwed o sylwedd i gymeriad a chydbwysedd iaith
cymuned nad allir ei osgoi neu ei liniaru yn foddhaol trwy ddefnyddio mecanwaith
cynllunio priodol;
Gofyn am Gynllun Arwyddion dwyieithog i ymdrin â holl arwyddion gweithredol yn y parth
cyhoeddus sy’n cael eu cynnwys mewn cais cynllunio gan gyrff cyhoeddus a chwmnïau
masnachol a busnes;
Gosod disgwyliad y bydd enwau Cymraeg yn cael eu defnyddio ar gyfer datblygiadau
newydd, enwau tai a strydoedd.

Eglurhad:
6.1.6

Bwriedir y bydd yr holl fesurau a ddisgrifir yn fras yn y paragraffau o flaen y Polisi yma yn cefnogi
cymunedau a’r iaith Gymraeg. Mae amcanion allweddol y Cynllun yn dangos ymrwymiad i
hyrwyddo cymunedau cytbwys, cynaliadwy a nodedig. Mae hyn yn golygu bod y Cynllun yn
cynnwys teclynnau polisi i ganiatáu cymunedau lleol newid a thyfu’n gynaliadwy ac i gyfarch
anghenion pob aelod o gymunedau. Ceir nifer o bolisïau strategol a manwl a fydd yn rhoi eglurhad
am sut fydd cynigion i ddatblygu yn cael eu rheoli. Ar y cyfan mae’r Asesiad Cynaliadwyedd (a
gafodd ei ddylanwadu gan yr Asesiad Effaith Ieithyddol) yn edrych yn bositif ar bolisïau a chynigion
y Cynllun ar sail bod datblygiad yn digwydd ar y raddfa briodol ac yn y lleoedd priodol, gan gynnwys
mesurau hyrwyddo effeithiau cadarnhaol a mesurau lliniaru effeithiau negyddol.

6.1.7

Fel y gwelir ym maen prawf 1 a 2 ym Mholisi PS 1, er mwyn gwneud penderfyniad gwybodus adeg
cais cynllunio gofynnir am wybodaeth am geisiadau lle gall datblygiad ddigwydd, pe fyddai’n cael
caniatâd cynllunio, ar gyflymder neu raddfa sy’n wahanol i’r hyn a ragwelwyd adeg paratoi’r
Cynllun. Mae Polisi PS 1 yn atgyfnerthu polisïau perthnasol eraill yn y Cynllun sydd yn disgrifio’r
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rhagdybiaethau a wnaed, e.e. lefel twf tai fesul anheddle (Polisïau TAI 1 – TAI 6); bod datblygiad tai
yn rhoi dewis priodol o dai marchnad a thai fforddiadwy (Polisi TAI 8). Os oes ansicrwydd, dylid
gofyn am gyngor cyn cyflwyno cais cynllunio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol i weld os fydd angen
Datganiad neu Asesiad. Mae cael arwyddion yn Gymraeg ac yn Saesneg ac enwau llefydd ac eiddo
Cymraeg yn arwydd clir o gymeriad ardal, gan gynnwys ei chymeriad ieithyddol. Cyhoeddir
Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ‘Cynnal a chreu cymunedau nodedig a chynaliadwy’ a
Chanllawiau Cynllunio Atodol ‘Math a chymysgedd o dai’ i roi arweiniad pellach am y mater.
Byddant yn egluro’r math a lleoliad datblygiad sy’n debygol o fod yn dderbyniol yn ardal y Cynllun,
gan egluro’r ystyriaethau cynllunio sy’n berthnasol. Bydd y CCA ‘Cynnal a chreu cymunedau
nodedig a chynaliadwy’ yn disgrifio’r arwyddion a ddisgwylir iddynt fod yn ddwyieithog, e.e.
arwyddion sy’n rhoi gwybodaeth i’r cyhoedd, hysbysebion, hysbyseb arddangos. Bydd y Datganiad
neu’r adroddiad am yr Asesiad yn rhoi cyfle i’r datblygwr egluro ei gais yn fwy manwl ac ystyried
effeithiau cadarnhaol a negyddol posib ar y gymuned a’i chydbwysedd ieithyddol. Bydd y CCA, er
enghraifft, yn chwilio am dystiolaeth i ddangos bod trafodaeth wedi bod gyda Chynghorau
Cymuned, Dinas a Thref a grwpiau cymunedol lleol er mwyn cael gwybodaeth a gofyn am eu barn a
bod ystyriaeth wedi rhoi i arolygon am y farchnad tai lleol, a/ neu’r farchnad lafur. Yn ogystal â
hynny, byddant yn cyfeirio ymgeisydd at, e.e. gymorth sydd ar gael gan Swyddfa Comisiynydd yr
Iaith am ddylunio arwyddion a deunydd marchnata dwyieithog a’r cyngor sydd ar gael i’r sector
breifat gan Lywodraeth Cymru/Busnes Cymru ynglŷn â dwyieithrwydd.

ISADEILEDD A CHYFRANIADAU DATBLYGWYR
6.1.8

Cyd-destun
•
•
•
•

Mae datblygiad newydd yn aml angen isadeiledd sylweddol i’w gynnal
O dan bolisi cenedlaethol, mae angen agwedd leol tuag at gyfraniadau datblygwyr
Mae’n bwysig dangos yn eglur beth yw’r gofynion, er mwyn rhoi mwy o sicrwydd i
ddatblygwyr
Bydd rhaid i awdurdodau cynllunio lleol gydbwyso’r angen am rai mathau o isadeiledd yn
erbyn hyfywdra safle.

Cyflwyniad
6.1.9

Mae rhwymedigaeth gynllunio (Cytundeb Adran 106) yn gytundeb gorfodol rhwng Awdurdod
Cynllunio Lleol a datblygwr / perchennog tir neu’n cynnig ymrwymiad penodol gan berchennog tir.
Fe all y fath rwymedigaeth ei gwneud yn orfodol i’r datblygwr / perchennog tir wneud gwaith
penodol, neu ddarparu neu gyfrannu at ddarparu mesurau i liniaru effeithiau negyddol eu
datblygiad.

6.1.10

Daeth tâl cynllunio newydd i rym ar 6 Ebrill 2010 drwy'r Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol
2010. Fe gafodd y gyfundrefn Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) ei chyflwyno gyda’r nod i greu
cyfundrefn doll fwy safonedig o ran isadeiledd adnabyddedig, er mwyn i ddatblygwyr a chynghorau
weithio yn unol ag ef, ac felly i leihau’r amser a gymerir i negodi cytundebau rhwymedigaethau
cynllunio unigol ar gyfer datblygiadau. Fe gafodd y mecanwaith ei ddylunio, felly, i ddisodli’r
system bresennol o gytundebau 106. Fodd bynnag, nid yw’r gyfundrefn CIL yn orfodol mecanwaith gwirfoddol ydyw ac mae angen tystiolaeth i ddangos bod y farchnad yn ddigon hyfyw i
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ganiatáu hynny.
6.1.11

Fodd bynnag, mae’r Rheoliadau CIL yn cyfyngu’r defnydd o gytundebau adran 106 o’r 6ed o Ebrill
2015. O’r dyddiad hwn gall Gynghorau ond gronni cyfraniadau i fyny i bum gytundeb adran 106 (a
gytunwyd ers 6ed o Ebrill 2010) i ariannu neu i ddarparu isadeiledd. Fe ellir cynnwys cyfraniadau
anghyfyngedig cynt o fewn cronfa ar gyfer rhannu adnoddau, er enghraifft, gellid cronni cyfraniadau
ar gyfer mannau chwarae o nifer o ddatblygiadau o fewn aneddleoedd.

6.1.12

Bwriad y Cynllun yw sicrhau cyfraniadau drwy Gytundebau 106 lle maent yn cwrdd â’r profion
statudol o: fod yn angenrheidiol i wneud y datblygiad yn dderbyniol yn nhermau cynllunio; fod yn
uniongyrchol berthnasol i’r datblygiad; fod yn weddol a rhesymol berthnasol o ran graddfa a math
i’r datblygiad; a’u bod o fewn y cyfyngiadau cronni mae’r Rheoliadau’n parhau i ganiatáu i hynny
ddigwydd (gweler paragraff uchod). Mae’r Cynghorau’n ymchwilio i’r posibilrwydd o gyflwyno CIL,
gan roi sylw i effaith hynny ar hyfywdra datblygiad. Bydd y CIL yn destun proses a dogfennau ar
wahân i’r Cynllun. Bydd gwybodaeth yn cael ei gasglu am gostau darparu isadeiledd strategol, y
gwahanol ffynonellau i dalu am yr isadeiledd a hyfywdra safleoedd. Bydd trafodaethau’n cael eu
cynnal hefyd gyda datblygwyr a rhanddeiliaid eraill sydd â diddordeb a gwybodaeth am yr ardal.

POLISI STRATEGOL PS 2: ISADEILEDD A CHYFRANIADAU GAN DDATBLYGWYR
Bydd y Cynghorau’n disgwyl i ddatblygiadau newydd sicrhau bod darpariaeth ddigonol o
isadeiledd (naill ai ar y safle neu i wasanaethu’r safle) sy’n angenrheidiol yn cael ei ddarparu yn
amserol ar gyfer gwneud y cynnig yn dderbyniol trwy amod neu rwymedigaeth cynllunio. Yn
ddarostyngedig i gwrdd â’r profion statudol, fe all fod yn ofynnol gofyn am daliadau cynnal yn
unol â chytundebau adran 106 er mwyn cwrdd â chostau dechreuol i redeg gwasanaethau a
chyfleusterau ac i ddigolledu cymunedau am golled neu ddifrod achosir gan ddatblygiad.
Lle bod angen darparu’r isadeiledd angenrheidiol, galluogi a hanfodol o ganlyniad i’r cynnig ac nad
allir ei leoli ar y safle, gofynnir am gyfraniadau ariannol, o fewn cyfyngiadau deddfwriaethol, i gael
y buddsoddiad angenrheidiol oddi ar y safle. Os yw effaith y datblygiad yn un cronnol fe ellir
cronni’r cyfraniadau ariannol, o fewn cyfyngiadau deddfwriaethol, er mwyn lliniaru’r effaith
cronnol.

POLISI ISA 1: DARPARIAETH ISADEILEDD
Caniateir cynigion dim ond pan fo capasiti isadeiledd digonol yn bodoli, neu lle caiff ei ddarparu
mewn modd amserol. Os yw cynnig yn creu angen uniongyrchol am isadeiledd newydd neu well,
ac os na chaiff hwn ei ddarparu gan gwmni gwasanaeth neu isadeiledd, yna rhaid i’r datblygiad ei
ariannu. Gellir ceisio cyfraniad ariannol i sicrhau gwelliannau i isadeiledd, cyfleusterau,
gwasanaethau a gwaith cysylltiedig, os yw’r rheini yn angenrheidiol i wneud cynnig yn dderbyniol.
Pan fydd yn briodol, gellir ceisio am gyfraniadau ariannol at ystod o ddibenion, yn cynnwys:
1.
2.
3.
4.
5.

Tai fforddiadwy
Cyfleusterau chwaraeon a hamdden
Cyfleusterau addysgol
Cyfleusterau cyflogaeth a hyfforddiant
Hamdden a llecynnau agored
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Isadeiledd trafnidiaeth yn cynnwys cludiant cyhoeddus
Cyfleusterau gofal iechyd
Cadwraeth natur
Cyfleusterau gwastraff ac ailgylchu
Isadeiledd adnewyddadwy a charbon isel
Cyfleusterau diwylliannol a chymunedol
Mesurau iaith Gymraeg
Isadeiledd band llydan
Tir y Cyhoedd
Mesurau rheoli risg llifogydd
Isadeiledd gwasanaethau, gan gynnwys cyflenwad dŵr, draenio, carthffosydd, nwy a
thrydan
Asedau archeolegol a hanesyddol

Caniateir cynigion am wasanaethau dŵr, trydan, nwy ac ati i wella’r ddarpariaeth, yn amodol ar
ystyriaethau cynllunio manwl.

Eglurhad:
6.1.13

Yn aml, bydd datblygiadau newydd angen isadeiledd, gwasanaethau a chyfleusterau newydd, neu
byddant yn ddibynnol ar rai presennol, i wneud cynigion yn dderbyniol yn nhermau cynllunio
defnydd tir. Nid yw’r rhestr sydd wedi ei chynnwys yn y Polisi yn un drwyadl neu gyfyngedig, ond
mae’n rhoi syniad o’r cwmpas posib o isadeiledd a all fod yn ofynnol. Mae modd ceisio cael
buddion statudol, sy’n gysylltiedig â’r datblygiad arfaethedig ac yn angenrheidiol ar gyfer derbyn
caniatâd cynllunio, gan y datblygwyr, cyn belled â’u bod yn cwrdd â phrofion Rheoliadau Ardoll
Seilwaith Cymunedol sydd wedi eu hamlinellu ym mharagraff 6.1.12. Mae’n bwysig bod y
ddarpariaeth isadeiledd ar gyfer safle datblygu yn cael ei lleoli a’i ddylunio mewn modd sy’n
lleihau’r effaith ar yr amgylchedd naturiol ac adeiledig. Dylid gwarchod mwynderau’r trigolion lleol
hefyd. Bydd Buddion Statudol yn cael eu sicrhau un ai trwy rwymedigaethau Adran 106 dan Ddeddf
Cynllunio Gwlad a Thref 1990, fel amodau caniatâd cynllunio neu, mewn amgylchiadau pan fo
cyfundrefn codi tâl CIL yn cael ei gyflwyno gan y Cynghorau, trwy dderbynebion dan Reoliadau
Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010.

6.1.14

Ble gall y gallu i ddarparu datblygiad gael ei roi yn y fantol gan raddfa ymrwymiadau cynllunio a
chostau eraill, efallai bydd angen asesiad hyfywdra. Dylai hwn gael ei hysbysu gan yr amgylchiadau
penodol o’r safle a’r datblygiad arfaethedig dan sylw. Mae angen dadansoddiad manylach wrth
asesu hyfywdra safle penodol o gymharu â lefel cynllun.

6.1.15

Mae Buddion Statudol yn fodd o sicrhau cyfraniadau ariannol a di-ariannol er mwyn gwella
ansawdd datblygiad, darparu isadeiledd, a lliniaru unrhyw effeithiau negyddol a all godi o
ganlyniad i’r datblygiad. Bydd math a gwerth y Buddion Statudol a geisir mewn perthynas â
datblygiad yn cael eu hystyried yn ôl pob achos unigol. Fe fydd y Cynghorau yn edrych ar
ddefnyddio Buddion Statudol er mwyn sicrhau cyfraniadau priodol gan ddatblygwyr ble nad oes
darpariaeth isadeiledd ar gael, neu os yw'n annigonol.

6.1.16

Bydd y profion a amlinellir yng Nghylchlythyr 13/97 ac yn Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol
2010 yn cael eu defnyddio i bennu pryd fyddai’n briodol ceisio Buddion Statudol. Cyhoeddir
Canllawiau Cynllunio Atodol i roi arweiniad pellach ar y mater.
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6.1.17

Mewn perthynas ag isadeiledd a ddarperir gan y cwmnïau nwy, trydan a dŵr ac ati, mae
ymgysylltu wedi digwydd trwy gydol y broses o baratoi’r Cynllun i gadarnhau priodoldeb y
dynodiadau tir, ac i bennu pa mor gydnaws ydynt â strategaethau buddsoddi cyhoeddus presennol
a rhai y gwyddys amdanynt yn y dyfodol. Dylai ymgeiswyr ymgynghori â darparwyr isadeiledd, e.e.
Dŵr Cymru, Gwasanaethau Ysgolion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, a gwneud asesiad
effaith i weld a oes capasiti ac isadeiledd ar gyfer eu cynnig cyn gwneud y cais.

6.1.18

Caniateir cynigion i ddarparu isadeiledd neu wasanaethau cyhoeddus, yn cynnwys cyflenwad dŵr,
draenio, carthffosydd, nwy a thrydan a gwasanaethau perthnasol eraill, cyn belled nad ydynt yn
peri niwed sylweddol i’r amgylchedd lleol, mwynderau cyhoeddus neu ddiogelwch y cyhoedd.

POLISI ISA 2: CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL
Bydd y Cynllun yn cynorthwyo i gynnal a gwella cyfleusterau cymunedol trwy:
1.

Ganiatáu datblygu cyfleusterau cymunedol newydd, yn amodol ar yr hyn a ganlyn:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

eu bod wedi’u lleoli oddi mewn neu’n gyfagos â ffiniau datblygu, neu eu bod wedi’u
lleoli tu allan i ffiniau datblygu ond oddi mewn i glystyrau, lle bydd y cynnig yn
darparu cyfleuster angenrheidiol i gefnogi’r gymuned leol;
yn achos adeiladau newydd, na ellir bodloni anghenion y gymuned leol trwy wneud
defnydd deuol o gyfleusterau presennol neu drosi adeiladau presennol;
os yw’r cynnig yn gofyn am ail-leoli cyfleuster, y gellir dangos nad yw’r safle
presennol bellach yn addas ar gyfer y defnydd hwnnw;
bod graddfa a math y cynnig yn briodol o gymharu â maint, cymeriad a swyddogaeth
yr anheddle.
bod y cynnig yn hawdd ei gyrraedd ar droed, beic a chludiant cyhoeddus.

Anogir darparu cyfleusterau cymunedol amlddefnydd newydd neu well, gan gynnwys cydleoli
cyfleusterau gofal iechyd, ysgolion, llyfrgelloedd a hamdden mewn lleoliadau hygyrch.
2.

Gwrthsefyll colled neu newid defnydd cyfleuster cymunedol presennol oni bai:
i.
ii.
iii.

y gall datblygwr ddarparu cyfleuster addas yn ei le un ai ar y safle neu oddi ar y safle,
a bod mynediad rhwydd a hwylus trwy ddull ar wahân i gar, neu
y gellir dangos bod y cyfleuster yn amhriodol neu’n ormod i’r hyn sydd ei angen,
neu,
mewn perthynas â chyfleuster sy’n cael ei redeg yn fasnachol, bod tystiolaeth:
•
nad yw’r defnydd presennol bellach yn hyfyw’n ariannol, a
•
na ellir disgwyl yn rhesymol iddo ddod yn hyfyw’n ariannol, a
•
na ellir sefydlu unrhyw ddefnydd cymunedol addas arall, a
•
bod tystiolaeth o ymdrechion gwirioneddol i farchnata’r cyfleuster, sydd wedi
bod yn aflwyddiannus.

Eglurhad:
6.1.19

Mae Polisi ISA 2 yn anelu i warchod cyfleusterau cymunedol presennol ac annog datblygu
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cyfleusterau newydd lle bo hynny’n briodol. Mae cyfleusterau hamdden a chymunedol lleol yn
bwysig i anghenion iechyd, cymdeithasol, addysgol, ieithyddol a diwylliannol ardal y Cynllun, yn
ogystal â’i les economaidd. Er dibenion y polisi hwn, diffinnir cyfleusterau cymunedol fel
cyfleusterau a ddefnyddir gan gymunedau lleol at ddibenion iechyd, hamdden, cymdeithasol ac
addysgol ac maent yn cynnwys ysgolion, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden, darpariaeth gofal
iechyd, theatrau, neuaddau pentref, mynwentydd, addoldai, tafarndai, ac unrhyw gyfleuster arall
sy’n cyflawni’r rôl o wasanaethu’r gymuned.
6.1.20

Pan gaiff cyfleuster newydd tu allan i anheddle gael ei gynnig, rhaid gallu dangos mai’r lleoliad
arfaethedig yw’r un gorau sydd ar gael, a’i fod yn hygyrch i’r gymuned leol. Caniateir estyniadau i
gyfleusterau cymunedol nad ydynt du mewn i anheddle, neu wedi’u cysylltu’n agos ag anheddle,
os gellir dangos fod y cyfleuster wedi’i leoli’n dda i gwrdd ag anghenion y gymuned y bydd yn ei
wasanaethu.

6.1.21

Gallai colli cyfleusterau cymunedol sy’n darparu gwasanaethau cyhoeddus gwerthfawr gael effaith
andwyol ar hunaniaeth a chynaladwyedd cymuned. Bydd diogelu cyfleusterau o’r fath yn helpu i
wireddu’r llawn botensial am ddefnydd cymunedol o adeiladau presennol ac yn annog
ailddefnyddio adeiladau priodol pan ddônt yn rhydd. Rhaid i unrhyw gyfleusterau sy’n amnewid
rhai eraill gael eu lleoli i fodloni anghenion yr un gymuned leol, a darparu’r un math o
ddarpariaeth â’r cyfleuster sy’n cael ei amnewid. Yn achos cynigion a fyddai’n arwain at newid
defnydd neu golli cyfleuster, bydd angen cyflwyno adroddiad gydag unrhyw gais cynllunio yn
egluro pam y gellir cyfiawnhau’r golled neu’r newid defnydd, yn nhermau meini prawf 2i - iii
uchod.

POLISI ISA 3: DATBLYGIADAU ADDYSG BELLACH AC UWCH
Caniateir cynigion am gyfleusterau newydd neu estyniadau i adeiladau presennol er dibenion
academaidd neu gefnogol, neu ar gyfer gweithgareddau atodol cymdeithasol, diwylliannol neu
hamdden ar safle addysg bellach neu uwch, cyn belled â bod yr ystyriaethau graddfa, lleoliad,
dyluniad, mwynderau a chludiant yn dderbyniol. Dylid rhoi blaenoriaeth i ailddefnyddio safleoedd
neu adeiladau presennol.
Dylid defnyddio’r prawf dilyniannol wrth bennu lleoliad datblygiadau addysg bellach ac uwch, a
dylid rhoi blaenoriaeth i safleoedd a leolir:
1.
2.

Yn gyntaf, ar safleoedd addysg bellach ac uwch presennol; neu
Yn ail, ar safleoedd a chanddynt gysylltiad agos gyda champws presennol.

Bydd cyfleusterau addysg a hyfforddiant neu sefydliadau tebyg sy'n gwella'r sylfaen hyfforddi a
sgiliau, ac sy’n annog busnesau seiliedig ar wybodaeth neu fusnesau arbenigol nad ydynt yn
gysylltiedig â sefydliad addysg uwch sy'n bodoli eisoes, yn cael eu lleoli:
3.
4.
5.

O fewn neu gerllaw ffiniau datblygu, neu
Ar dir cyflogaeth a warchodir neu a ddynodwyd, neu
Mewn amgylchiadau eithriadol, mae'r safle yn perthyn yn agos i safle busnes presennol
neu safle busnes a ganiatawyd sydd â chysylltiadau da ac sy'n galluogi staff a myfyrwyr i
gyrraedd y safle heb ddefnyddio ceir preifat.
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Eglurhad:
6.1.22

Mae gan Brifysgol Cymru Bangor, Coleg Llandrillo Menai a Choleg Meirion-Dwyfor gyfleusterau
addysgol niferus ac eang yn ardal y Cynllun. Maent yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi
leol trwy ddarparu cyflogaeth i bobl leol, uwchraddio sgiliau pobl leol a thrwy wariant gan
fyfyrwyr. Mae’r Cyngor yn ymroddedig i wella safonau ac argaeledd cyfleusterau addysg bellach ac
uwch yn ardal y Cynllun. Ystyrir bod datblygiadau newydd ac ehangu cyfleusterau presennol yn
angenrheidiol i gefnogi twf arfaethedig.

6.1.23

Ffafrir cynigion i ailddefnyddio tir neu adeiladau a ddefnyddiwyd o’r blaen ar safleoedd addysg
bellach / uwch presennol dros gynigion am ddatblygiadau ar safleoedd tir glas. Er y cefnogir yr
egwyddor o addasu adeiladau i’w hailddefnyddio, ni fydd pob adeilad yn addas ar gyfer hyn.
Disgwylir y bydd yr adeilad dan sylw yn addas ar gyfer ei ddefnydd newydd yn nhermau ei ffurf a’i
leoliad.

POLISI ISA 4: DIOGELU LLECYNNAU AGORED PRESENNOL
Gwrthodir cynigion fydd yn arwain at golli llecynnau agored presennol, yn cynnwys unrhyw
gyfleusterau cysylltiedig sydd â gwerth hamdden, mwynderol neu fywyd gwyllt arwyddocaol, oni
bai:
1.
2.
3.
4.

Bod gormodedd cyffredinol o’r ddarpariaeth yn y gymuned;
Bod yr angen hirdymor ar gyfer y cyfleuster wedi darfod;
Y gellir cael darpariaeth amgen o'r un safon mewn ardal ac sydd yr un mor hygyrch i'r
gymuned leol dan sylw;
Y byddai ailddatblygu rhan fechan o’r safle yn arwain at gadw ac ehangu’r cyfleuster fel
adnodd hamdden.

Eglurhad:

6.1.24

Mae’r term ‘man agored’ a gyfeirir ato ym Mholisi ISA 4 yn cynnwys y mathau a ganlyn fel y’u
disgrifir yn NCT 16: man gwyrdd amwynder, rhandiroedd, parciau a gerddi cyhoeddus,
cyfleusterau chwaraeon awyr agored a darpariaethau chwarae i blant a phobl ifanc.

6.1.25

Mae’r llecynnau agored hyn yn chwarae rhan bwysig o ran bodloni anghenion hamdden
cymunedau lleol ac yn adnodd amwynder amhrisiadwy. Felly, ni ddylid colli llecynnau agored
presennol oni bai y gellir dangos yn glir bod gorddarpariaeth o fannau agored ar gyfer dibenion y
gymuned.

6.1.26

Os nad oes digon o ddarpariaeth o fannau agored yn y gymuned, bydd angen i'r datblygwr
ddarparu safle amgen derbyniol yng nghyffiniau'r datblygiad, neu yn yr un anheddle neu yn ardal y
ward etholiadol. Dylai unrhyw safle amgen fod cyfystyr, neu'n well na'r safle presennol a bod yn
hygyrch i'r gymuned leol drwy ddefnyddio dulliau trafnidiaeth gynaliadwy.

POLISI ISA 5: DARPARU LLECYNNAU AGORED MEWN DATBLYGIADAU TAI NEWYDD
Disgwylir i gynigion tai newydd ar gyfer 10 neu fwy o dai, mewn ardaloedd ble na all llecynnau
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agored presennol fodloni anghenion y datblygiad tai arfaethedig, roi darpariaeth addas o fannau
agored yn unol â safonau meincnod Fields in Trust o 2.4 hectar fesul pob 1,000 o’r boblogaeth.
Mewn amgylchiadau eithriadol, ble nad oes modd darparu llecynnau chwarae awyr agored fel
rhan annatod o’r datblygiad tai newydd, bydd angen i’r datblygwr:
1.
2.

Ddarparu darpariaeth addas oddi ar y safle sy’n agos at y datblygiad ac yn hygyrch iddo o
ran cerdded a beicio, neu, ble nad yw hyn yn hyfyw/ymarferol:
Gwneud cyfraniad ariannol tuag at gyfleusterau newydd gan gynnwys offer, gwella
cyfleusterau presennol ar safleoedd sydd â mynediad neu wella mynediad i fannau agored
presennol.

Bydd cyfraniadau gan ddatblygwyr yn destun cytundeb cyfreithiol yn unol â Pholisi ISA 1.
Eglurhad:
6.1.27

Ceisia’r polisi hwn sicrhau y darparir llecynnau chwarae wedi'u dylunio'n dda ac sydd â chyfarpar
addas ynddynt mewn datblygiadau tai arwyddocaol yn y dyfodol.

6.1.28

Ni fydd y polisi hwn yn cael ei lacio oni bai y gellir dangos bod darpariaeth ddigonol o fannau
agored a llecynnau chwarae awyr agored addas yn unol â safonau meincnod ‘Fields in Trust’ (FIT)
gerllaw safle'r datblygiad. Ni fydd yr angen i ddarparu elfen o dai fforddiadwy fel rhan o'r cynnig yn
rheswm digonol i lacio'r polisi hwn.

6.1.29

Er mwyn darparu gwybodaeth ynghylch a gofynion llecynnau agored mewn cynigion yn y dyfodol,
dylid defnyddio safon meincnod Fields in Trust (FIT) o isafswm o 2.4 hectar fesul pob 1000 o’r
boblogaeth. Mae hyn yn cynnwys 1.6ha o gyfleuster chwaraeon awyr agored (gyda 1.2ha yn gaeau
chwarae ffurfiol) a 0.8ha o fan chwarae i blant (gyda 0.25ha yn fannau chwarae gyda chyfarpar).
Cyhoeddir Canllawiau Cynllunio Atodol i roi mwy o arweiniad am y mater.

TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU
6.1.30

Cyd-destun
•

•

•

Mae’n nod gan y Llywodraeth i gael yr isadeiledd amgylcheddol a thelathrebu sydd ei hangen
ar gyfer cyflawni amcanion datblygiad cynaliadwy, a chael cyn lleied ag y bo modd o
ardrawiadau niweidiol ar yr amgylchedd, iechyd a chymunedau
Mae’n nod gan y Llywodraeth i hwyluso datblygiad isadeiledd telathrebu band eang uwch
trwy bob rhan o Gymru a hyrwyddo dull integredig o weithredu o ran darparu ac adnewyddu
isadeiledd telathrebu
Mae Cyngor Gwynedd, trwy gyfrwng y prosiect Gwynedd Ddigidol, yn ceisio sefydlu Gwynedd
fel ardal gwbl ddigidol

POLISI STRATEGOL PS 3: TECHNOLEG GWYBODAETH A CHYFATHREBU
Bydd y Cynghorau’n caniatáu cynigion isadeiledd sy’n ceisio estyn neu wella cysylltiadau trwy
gyfrwng y technolegau cyfathrebu presennol a rhai sy’n cael eu datblygu (“emerging”), h.y. band
llydan cyflymder uchel, ffonau symudol a datblygiad ym mhob rhan o ardal y Cynllun, yn amodol
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ar fesurau amddiffyn priodol.
I leihau effaith gweledol gwifrau newydd uwchben yn gysylltiedig efo’r math yma o
ddatblygiadau, yn enwedig mewn mannau sensitif, fe ddylid eu gosod tan ddaear os na fod hyn yn
effeithio ar ddiddordebau eraill.
6.1.31

Mae Pennod 12 o Bolisi Cynllunio Cymru yn sefydlu datganiadau clir ynglŷn â pholisi rheoli
datblygu cenedlaethol am systemau telathrebu. Dylid cyfeirio tuag at y rhain wrth ffurfio cynigion
a byddant yn cael eu cymhwyso’n lleol o fewn ardal y Cynllun. Ni fydd y rhain felly yn cael eu
hailadrodd yn y Cynllun fel polisïau ar wahân. Er mwyn eglurder mae’r polisïau rheoli datblygu
cenedlaethol am systemau telathrebu fel a ganlyn:
Tabl 5: Polisïau rheoli datblygu cenedlaethol ar delathrebu
Polisïau Rheoli Datblygu Cenedlaethol
Mae’r paragraffau a ganlyn yn cynnwys datganiadau ynglŷn â pholisi rheoli datblygu
cenedlaethol na ddylid bod angen eu hailadrodd fel polisïau lleol mewn Cynlluniau Datblygu
Lleol.
Paragraff ym Mholisi Cynllunio Cymru Mater Polisi
Mastiau telathrebu a rhannu safleoedd,
12.13.2, 12.13.3

ailddefnyddio safleoedd sydd eisoes yn bodoli
Lleoli offer telathrebu

TRAFNIDIAETH GYNALIADWY, DATBLYGIAD A HYGYRCHEDD
6.1.32

Cyd-destun
•

•

•
•

Mae’r Llywodraeth yn cefnogi hierarchaeth cludiant mewn perthynas â chynigion newydd,
sy’n sefydlu blaenoriaethau yn y fath ffordd nes ei fod, lle bynnag bo modd, yn hygyrch yn
gyntaf trwy gerdded a beicio, wedyn gyda chludiant cyhoeddus ac yn olaf gyda cherbydau
modur preifat.
Mae angen i strategaethau a pholisïau cynllun datblygu fod yn gyson ac yn integreiddio
gyda’r strategaethau a pholisïau sydd mewn Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd,
Adroddiadau Lleihau Trafnidiaeth Ffyrdd a Chynlluniau Rheoli Ansawdd Aer a gwybodaeth
mewn Mapiau Sŵn Strategol.
Mae ardal y Cynllun mewn dau Gynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd (TRACC a TAITH), sy’n
darparu’r fframwaith perthnasol ar gyfer ardal y Cynllun.
Deddf Teithio Egnïol - Daeth y Ddeddf yma yn gyfraith ar y 4ydd Tachwedd 2013. Mae’n
anelu i alluogi mwy o bobl i gerdded a beicio a theithio drwy ddulliau mwy egnïol.

Cyflwyniad
6.1.33

Mae gan drafnidiaeth rôl bwysig i chwarae ym mywydau trigolion ac ymwelwyr i ardal y Cynllun.
Mae symudiad pobl a nwyddau’n dibynnu ar gysylltiadau trafnidiaeth gynaliadwy o bob math.
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Bydd trafnidiaeth gynaliadwy’n cefnogi meysydd polisïau eraill fel twristiaeth, yr economi, newid
hinsawdd, datblygiad isadeiledd yn ogystal ag effeithio ar strategaethau aneddleoedd.

POLISI STRATEGOL PS 4: TRAFNIDIAETH GYNALIADWY, DATBLYGIAD A HYGYRCHEDD
Caiff datblygiad ei leoli i leihau’r angen i deithio. Bydd y Cynghorau’n cefnogi gwelliannau
trafnidiaeth fydd yn uchafu hygyrchedd ar gyfer pob dull o deithio, ond yn arbennig ar droed, beic
a chludiant cyhoeddus. Caiff hyn ei wireddu trwy gael mynediad hwylus ar lwybrau, isadeiledd
beicio a chludiant cyhoeddus lle mae’n briodol, ac felly hyrwyddo’r defnydd o’r dulliau yma o
deithio ar gyfer teithio lleol a lleihau’r angen i deithio yn y car.
Bydd y Cynghorau’n ceisio gwella hygyrchedd a cheisio newid ymddygiad teithio trwy weithio
gyda phartneriaid i:
1
2.
3.

4.
5.

Gynnal gwasanaeth cludiant cyhoeddus priodol, gan gydnabod dulliau gwahanol o gynnal
cyfleon teithio;
Gynnal a gwella gorsafoedd, isadeiledd a gwasanaethau ar y prif Linellau Rheilffordd gan
gynnwys mynediad i bobl anabl a gwelliannau eraill sy’n gysylltiedig â rheilffyrdd;
Lle’n bosib gwarchod, gwneud ychwanegiadau, gwelliannau a hyrwyddo llwybrau a
hawliau tramwy (yn cynnwys llwybrau, llwybrau ceffyl a chilffyrdd) llwybrau beicio er
mwyn gwella diogelwch, hygyrchedd a mynediad (gan gynnwys defnyddwyr anabl) i’r
dulliau yma o deithio ac i gynyddu buddion iechyd, hamdden, lles a thwristiaeth i’r
gymuned leol ac ymwelwyr;
Cefnogi cynlluniau a fydd yn gwella trafnidiaeth trwy gyfleusterau parcio/ rhannu a
theithio i ardaloedd cyflogaeth a datblygiad newydd a chyfleusterau symud llwythau;
Ddynodi neu warchod tir lle mae’n briodol er mwyn hyrwyddo cynlluniau trafnidiaeth
strategol.

Bydd y Cynghorau’n disgwyl y bydd elfennau isadeiledd allweddol priodol yn cael eu darparu fel
rhan o gynlluniau datblygiadau isadeiledd mawr unai mewn nwyddau neu trwy oblygiadau
cytundeb 106 .

POLISI TRA 1: DATBLYGIADAU RHWYDWAITH CLUDIANT
1.

Gwelliannau i Isadeiledd Presennol

Caniateir gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant presennol os gallir cydymffurfio gyda’r meini prawf
canlynol:
i. Bydd y llwybr a/neu’r safle a ddewisir yn cael yr ardrawiad lleiaf posib ar yr amgylchedd
adeiledig a naturiol, y dirwedd ac eiddo; a
ii. Cedwir y tir a gymerir yn barhaol i’r lleiaf sydd ei angen a bydd rhaid bod yn gyson â
dylunio da a thirweddu o ansawdd uchel; ac
iii. Yn achos llwybrau beicio, cynlluniau parcio a theithio, ardaloedd gwasanaeth ger y ffordd
ac ochr y ffordd, bydd y cynllun yn helpu i wella diogelwch ffyrdd; ac
iv. Yn achos ffyrdd newydd, mae ystod lawn o ddatrysiadau ymarferol i broblem trafnidiaeth
wedi’u hystyried ac mae gwella ffyrdd yn cynnig y datrysiad gorau; ac
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v. Yn achos ardaloedd gwasanaeth ger ochr y ffordd, rhaid i’r cynllun ffinio’r rhwydwaith
ffyrdd strategol a chanolbwyntio ar wasanaethu anghenion gyrwyr, peidio â rhwystro
symudiad traffig strategol ac yn unol â Pholisi Strategol PS 15, ni ddylent danseilio’r
ddarpariaeth manwerthu yn y Ganolfan Isranbarthol, Canolfannau Gwasanaeth Trefol a
Lleol neu Bentrefi.
2.

Trosglwyddo Rhwng Dulliau Cludiant

Er mwyn hwyluso trosglwyddo rhwng dulliau cludiant a helpu i leihau’r galw am deithio a lleihau’r
ddibyniaeth ar geir, cyn belled â’u bod nhw’n cydymffurfio gyda pholisïau perthnasol y Cynllun,
caniateir y cynigion canlynol:

i. Gwelliannau i gyfnewidfeydd rheilffyrdd a bysys presennol, gan gynnwys mesurau i

ii.

iii.
iv.
v.
vi.
vii.
3.

hwyluso mynediad drwy ddulliau teithio actif a phobl anabl gydag anghenion mynediad
penodol;
Cyfleusterau parcio a theithio parhaol wedi eu lleoli’n strategol o fewn neu wrth ymyl
Canolfannau neu mewn lleoliadau eraill sy’n agos i’r prif rwydwaith ffordd lle gallir dangos
nad oes safleoedd amgen boddhaol yn agosach at y Canolfannau, lle mae cwsmeriaid yn
cael eu cefnogi gan wasanaethau bysys aml rhwng y cyfleuster a phen y daith;
Cyfleusterau parcio lorïau dros nos a chyfleusterau trosglwyddo llwythi wedi’u lleoli’n
strategol o fewn neu wrth ymyl Canolfannau;
Cyfleusterau ansawdd uchel ar gyfer gyrwyr a theithwyr gan gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i seddau, gwybodaeth, cyfleusterau toiledau;
Cyfleusterau ar gyfer parcio a rhannu mewn lleoliadau priodol ar y rhwydwaith priffyrdd
strategol yn gyfochrog i aneddleoedd neu oddi mewn iddynt;
Cyfleusterau o fewn aneddleoedd ar gyfer parcio bysys, tacsis a mannau gollwng teithwyr;
Cyfleusterau cyfnewidfa ar gyfer cludiant ar ddŵr.
Asesiadau Cludiant

Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau graddfa fawr neu ddatblygiad o fewn ardal sensitif sydd yn
cynyddu’n sylweddol y nifer o deithiau trwy gerbydau preifat yn cael ei wrthod os nad ydynt yn
cynnwys mesurau fel rhan o’r Asesiad Trafnidiaeth ac/neu Gynllun Teithio. Ble bo’r Asesiad
Trafnidiaeth yn dangos bod angen Strategaeth Gweithredu Cludiant, bydd angen sicrhau hyn drwy
rwymedigaeth cynllunio.
4.

Cynlluniau Cludiant

Bydd gwelliannau i’r rhwydwaith cludiant strategol yn ardal y Cynllun yn cael eu sicrhau drwy
ddiogelu a darparu tir. Mae’r cynlluniau yn cynnwys:
i.
ii.
iii.

A487 Caernarfon i Bontnewydd
Ffordd gyswllt Llangefni
A5025 Y Fali i Wylfa a gwelliannau eraill i isadeiledd trafnidiaeth yn gysylltiedig â
datblygiad yn Wylfa Newydd, gan gynnwys gwelliannau o Amlwch i Wylfa Newydd lle
mae’r galw am welliant ar y rhan hwnnw wedi cael ei adnabod yn dilyn asesiad ardrawiad
trafnidiaeth o Brosiect Wylfa Newydd ar yr A5025.
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Eglurhad:
6.1.34

Mae’r polisi hwn yn cynnig dull sy’n seiliedig ar feini prawf i arfarnu cynlluniau cludiant newydd
(hygyrchedd, cysylltedd, llwybrau beicio, cynlluniau parcio a theithio, porthladdoedd, y
rhwydwaith rheilffyrdd, ffyrdd, ardaloedd gwasanaeth ger ochr y ffordd, llwybrau cerdded).
Mae’n bwysig bod pob datblygiad yn gallu lliniaru ei ardrawiad cludiant. Gall fod yn ofynnol i
gynlluniau mawr baratoi Asesiadau Trafnidiaeth er mwyn dangos sut y gellir ymgymryd â’r nifer o
deithiau a gynhyrchir a sut y gellir sicrhau pa mor hygyrch yw’r safle drwy ddefnyddio gwahanol
ddulliau cludiant. Bydd yn ofynnol cyflwyno Cynlluniau Teithio ar gyfer cynigion nad ydynt ar gyfer
tai, ac sy’n debygol o gael goblygiadau cludiant sylweddol. Y pwrpas fydd hyrwyddo dulliau teithio
mwy cynaliadwy o ran gweithgareddau mewn datblygiad penodol, e.e. annog lleihad yn y defnydd
o geir a chynnydd yn y defnydd o gludiant cyhoeddus, beicio a cherdded.

6.1.35

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan bod Asesiadau Trafnidiaeth (AT) yn fecanwaith pwysig ar
gyfer sefydlu graddfa’r ardrawiadau a ragwelir y bydd datblygiad arfaethedig neu ailddatblygiad yn
debygol o gael. Mae’n cynorthwyo i ragweld yr ardrawiadau a gaiff datblygiad fel y gellir eu deall
ac y gellir ymdopi â hwy. Disgwylia Llywodraeth Cymru bod pob cais am ddatblygiad (gan gynnwys
newid defnydd) sydd yn un o’r categorïau a ganlyn yn cynnwys AT:
Tabl 6: Graddfa datblygiadau fydd angen asesiad trafnidiaeth
Trothwy’r Defnydd
2
Manwerthu – bwyd
>1,000m arwynebedd llawr gros
2
Manwerthu – heb fod yn fwyd
>1,000m arwynebedd llawr gros
2
Sinemâu a chyfleusterau cynadledda
>1,000m arwynebedd llawr gros
2
Cyfleusterau hamdden
>1,000m arwynebedd llawr gros
2
Busnes
>2,500m arwynebedd llawr gros
2
Diwydiant
>5,000m arwynebedd llawr gros
2
Dosbarthu a chyfleusterau warws
>10,000m arwynebedd llawr gros
2
Ysbytai
>2,500m arwynebedd llawr gros
2
Addysg Uwch ac Addysg Bellach
>2,500m arwynebedd llawr gros
Ysgolion
Pob ysgol newydd
Stadia
>1,500 o seddi
Tai
>100 o dai
2
Gwestai
>1,000m arwynebedd llawr gros

6.1.36

Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan hefyd y dylai awdurdodau cynllunio lleol ystyried gwneud
Asesiadau Trafnidiaeth yn ofynnol mewn ardaloedd sensitif lleol ar gyfer cynigion sydd y tu allan i’r
trothwyon a nodir uchod. Gellir bod yn ofynnol cael Asesiadau Trafnidiaeth ar gyfer unrhyw
ddatblygiad arfaethedig os yw’r awdurdod cynllunio lleol yn ystyried bod cyfiawnhad neu angen
penodol. Lle bynnag y bo modd, dylai’r Asesiad Trafnidiaeth a’r Datganiad Dylunio a Mynediad
(ble bo’r gofyn) ddefnyddio tystiolaeth gyffredin a dylai cynnwys yr AT anelu at gyd-fynd â’r
Datganiad ac nid ei ddyblygu. Disgwylir hefyd i Asesiadau Cludiant ddarparu sail ar gyfer negodi
manylion y cynllun, gan gynnwys lefelau parcio a mesurau i wella mynediad drwy gyfrwng cludiant
cyhoeddus, cerdded a beicio. Yn ogystal, maent yn darparu sail bwysig ar gyfer paratoi Cynlluniau
Teithio.

A487 Caernarfon i Bontnewydd
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6.1.37

Bydd ffordd osgoi'r A487 Caernarfon i Bontnewydd yn rhedeg o gylchfan y Goat (cyffordd yr
A499/A487) i gylchfan Plas Menai. Bydd y briffordd yn mesur 9.8km ac yn ffurfio ffordd osgoi
orllewinol i Lanwnda, Dinas a Bontnewydd cyn croesi’r A487 presennol i’r de o chwarel Caernarfon
cyn croesi afon Seiont gan fynd i’r de o Stad Ddiwydiannol Cibyn at gyffordd gyda’r A4086. Wedi
croesi’r B4386, bydd llwybr y ffordd yn disgyn tuag at gylchfan Plas Menai.

6.1.38

Bydd gan y ffordd osgoi ddwy lôn mewn un cyfeiriad fydd yn rhoi cyfleoedd goddiweddyd a lôn
sengl yn y cyfeiriad arall ble na chaniateir goddiweddyd.

Ffordd gyswllt Llangefni

6.1.39

Bydd ffordd gyswllt newydd yn cysylltu Lôn Bryn Cefni â safle Coleg Menai gan greu cylchfan
fynediad i Langefni ar yr A5114.

6.1.40

Bydd buddiannau sylweddol yn deillio o’r ffordd gyswllt newydd yn cynnwys gwell mynediad i
safleoedd y Parth Menter a chefnogi twf pellach yng nghampws Grŵp Llandrillo-Menai. Byddai’r
cynllun hefyd yn gwella cysylltiadau â ffordd ddeuol yr A55 ac yn goresgyn rhwystrau traffig yn
ardal ehangach Llangefni.

Croesfan newydd Afon Menai
6.1.41

Pont Britannia yw’r unig ddarn o gerbydlon sengl ar lwybr yr E22, Rhwydwaith Ffyrdd TrawsEwropeaidd, sy’n peri problemau sylweddol i’r cymudwyr rheolaidd a thrafnidiaeth yn ystod y
gwyliau.

6.1.42

Ymgymerodd Llywodraeth Cymru ymgynghoriad cyhoeddus rhwng mis Tachwedd 2007 a mis
Chwefror 2008 ar sawl dewis ar gyfer croesfan newydd dros y Fenai. Roedd canlyniadau’r
ymgynghoriad yn dangos mai’r opsiwn a ffafriwyd oedd pont newydd aml-fwaog (39%) gyda phont
gebl un-bwa yn ail ddewis (31%).

6.1.43

Byddai pont un bwa yn ddrytach ond ni fyddai’n golygu gwaith ar y Fenai sy’n Ardal Cadwraeth
Arbennig.

6.1.44

Mae Cynllun Trafnidiaeth Leol Gogledd Cymru ar y Cyd yn adnabod gwelliannau i Bont Menai fel
un o'i ymyriadau trafnidiaeth lefel uchel strategol allweddol ar gyfer gweithredu yn awr neu ar
gyfer eu cynnwys yn y Cynllun Trafnidiaeth Genedlaethol nesaf.

A5025 Y Fali i Wylfa Newydd a gwelliannau eraill i’r isadeiledd cludiant sy’n gysylltiedig â datblygiad niwclear
newydd yn Wylfa Newydd gan gynnwys gwelliannau o Amlwch i Wylfa Newydd lle mae’r galw am welliant ar
y rhan hwnnw wedi cael ei adnabod yn dilyn asesiad ardrawiad trafnidiaeth o Brosiect Wylfa Newydd ar yr
A5025.
6.1.45

Bydd cynnydd sylweddol mewn trafnidiaeth ar yr A5025 o’r Fali i Wylfa Newydd, gan gynnwys
cynnydd yn y nifer o gerbydau trwm sy’n defnyddio’r ffordd. Mae nifer o fannau cyfyng a
materion amgylcheddol a diogelwch ar y ffordd hon. Yn ogystal, mae cyffordd yr A5/ Y Fali angen
ystyriaeth.

6.1.46

Y pedwar prif leoliadau ar y llwybr sydd angen gwelliannau sylweddol, a welir ar y Mapiau
Cynigion, yw:
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•
•
•
•

A5/A5205 (Y Fali);
A5025 (Llanfachraeth);
A5025 (Llanfaethlu);
A5025 (Cefn Coch).

6.1.47

Efallai y bydd yn rhaid ystyried gwelliannau i’r ffordd o Amlwch i Wylfa Newydd hefyd.

6.1.48

Bydd y Cynghorau yn gweithio efo hyrwyddwr prosiect Wylfa Newydd i ddatblygu cynllun priodol o
ddatrysiad trafnidiaeth i liniaru’r effaith o adeiladu a gweithrediad yr orsaf bŵer newydd. Yn
ogystal a’r gwelliannau a gyfeirir tuag atynt uchod bydd datrysiad yn debygol o gynnwys datblygu
cynllun parcio a rhannu datblygu canolfan logisteg i reoli'r niferoedd ac amseriad symudiadau
trafnidiaeth i safle'r orsaf pŵer. Bydd Polisïau PS 11 a PS 12 yn berthnasol i gyfleusterau parcio a
theithio a pharcio a rhannu a chanolfannau logisteg arfaethedig, yn y drefn honno. Bydd yr
hyrwyddwr a'r Cynghorau yn gweithio ar y cyd mewn partneriaeth i ddatblygu Strategaeth
Trafnidiaeth a Chludiant wedi’i Integreiddio (ITTS) ar gyfer Prosiect Wylfa Newydd.

POLISI TRA 2: SAFONAU PARCIO
Dylai’r ddarpariaeth parcio ar gyfer pob dull o deithio fod yn unol â Safonau Parcio’r Cynghorau.
Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid caniatáu datblygiadau os dengys y gallir cyfarfod â’r
gofynion parcio yn foddhaol oddi ar y safle, naill ai drwy ddarpariaeth uniongyrchol neu mewn
eithriadau drwy dalu symiau cymudedig.
Anogir darparu cyfleusterau parcio bysys priodol er mwyn annog bysys i ymweld â Chanolfannau
Gwasanaeth yn ardal y Cynllun.

Eglurhad:
6.1.49

Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 18 Trafnidiaeth, dylid rheoli
galw am fannau parcio ar gyfer ceir a dylid annog darpariaeth parcio ar gyfer dulliau eraill o
drafnidiaeth, megis beicio. Mae Canllaw Cynllunio Atodol Safonau Parcio'r Cynghorau yn seiliedig
ar Bolisi Cynllunio Cymru, TAN 18 a Safonau Parcio Cymru Cymdeithas Syrfewyr y Sir (2014). Ar y
cyfan, mae’r safonau parcio uchafswm yn ceisio cyrraedd cydbwysedd rhwng anghenion parcio ar
gyfer gwahanol fathau o drafnidiaeth, capasiti’r system ffyrdd, hygyrchedd trafnidiaeth
gyhoeddus, ac yr angen i osgoi tagfeydd, dadleoli, perygl ac amhariad gweledol. Lle mae cyfleoedd
yn codi, er enghraifft, caiff parcio i’w rannu ar gyfer defnydd masnachol a diwydiannol ei annog, er
mwyn lleihau'r ddarpariaeth.

6.1.50

Efallai bod achosion ble na ellir ymgorffori parcio digonol o fewn safle datblygu ond y gellid ei
ddarparu mewn lleoliad cyfagos sydd llawn mor hygyrch. Mewn achosion o’r fath, rhoddir
ystyriaeth hefyd i ganiatáu datblygu ble bydd symiau cymudedig yn cael eu talu i alluogi
uwchraddio darpariaeth parcio gyfredol, gwelliannau i ddarpariaeth cludiant cyhoeddus, a llochesi
fysus ychwanegol ar hyd llwybrau cludiant cyhoeddus cyfredol.

6.1.51

O ran cyfleusterau parcio bysys, mae pwysigrwydd ymwelwyr mewn bysys yn cynyddu ac mae
darpariaeth parcio addas yn bwysig er mwyn denu twristiaid a rhai sy’n siopa i ymweld â
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chanolfannau sy’n boblogaidd gydag ymwelwyr â Chanolfannau Gwasanaeth yn ardal y Cynllun.
Byddai darpariaeth o’r fath yn ddull effeithiol o reoli ymwelwyr sy’n teithio mewn bysys a dod â
buddiannau sylweddol i’r economi leol.

POLISI TRA 3: DIOGELU RHEILFFYRDD SEGUR
Gwrthodir cynigion sy’n atal y posibilrwydd o ail agor isadeiledd hen reilffyrdd neu reilffyrdd segur
i'w defnyddio at ddibenion rheilffyrdd neu ddibenion cludiant amgen. Ble’n berthnasol ac yn
hyfyw, bydd y posibilrwydd o ail agor isadeiledd rheilffyrdd segur ar gyfer defnydd fel rheilffordd
neu ddibenion cludiant amgen yn cael ei hyrwyddo a’i annog.
Eglurhad:
6.1.52

Mae polisi cynllunio cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i ddiogelu llwybrau trafnidiaeth segur
er mwyn cydnabod y posibilrwydd y gellid eu defnyddio ar gyfer dulliau cludiant cyhoeddus eraill
yn y dyfodol.

6.1.53

Gellir diogelu rheilffyrdd segur rhag datblygiadau amhriodol a allai beryglu eu defnydd yn y
dyfodol fel rhan o rwydwaith cludiant integredig cynaliadwy.

6.1.54

Mewn unrhyw ddatblygiad arfaethedig, cysylltir â thirfeddianwyr cyfagos a chymunedau lleol.

POLISI TRA 4: RHEOLI ARDRAWIADAU CLUDIANT
Ble’n briodol, dylid cynllunio a dylunio datblygiad mewn ffordd sydd yn hyrwyddo’r dulliau mwyaf
cynaliadwy o deithio gan roi sylw i’r goeden o ddefnyddwyr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cerddwyr, gan gynnwys pobl gyda phramiau ac/neu blant ifanc;
Pobl anabl â phroblemau symudedd ac anghenion mynediad penodol;
Beicwyr;
Cerbydau dwy olwyn â phŵer;
Cludiant cyhoeddus;
Mynediad i gerbydau a rheolaeth traffig o fewn y safle a'r ardal o’i gwmpas;
Parcio ceir a’u gwasanaethu;
Mannau parcio i fysus;
Marchogion.

Gwrthodir cynigion a fyddai’n peri niwed annerbyniol i weithrediad diogel ac effeithlon y
briffordd, cludiant cyhoeddus a rhwydweithiau cludiant eraill gan gynnwys llwybrau i gerddwyr,
beicwyr, hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau marchogaeth. Bydd graddfa niwed annerbyniol yn
cael ei benderfynu gan yr awdurdod lleol achos wrth achos.
Eglurhad:
6.1.55

Diben y polisi hwn yw sicrhau bod pob cynnig newydd ble mae’n ofynnol cael caniatâd cynllunio yn:
i.

Mynd i’r afael yn briodol â’r gofyn am gludiant a'i effeithiau;
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ii.
iii.

iv.
6.1.56

Bydd mesurau sy’n briodol i gynnig penodol yn dibynnu ar ei raddfa, ei leoliad a’i ddefnydd. Gallai
hyn gynnwys, fel y bo’n briodol, darpariaeth ac/neu welliannau i’r ddarpariaeth ar gyfer:
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
6.1.57

Cyfrannu tuag at leihau’r ddibyniaeth ar geir preifat yn unol â pholisïau cynllunio
cenedlaethol ac amcanion cludiant strategol y cynllun a’i bolisïau;
Cyflenwi darpariaeth dderbyniol o ran mynediad, parcio a chylchredeg, yn enwedig gan
gerddwyr, beicwyr, defnyddwyr cludiant cyhoeddus a phobl anabl gyda phroblemau
symudedd ac anghenion mynediad penodol; ac yn
Osgoi niwed annerbyniol i’r defnydd diogel, effeithlon a gweithredol y ffyrdd, y rhwydwaith
cludiant cyhoeddus a rhwydweithiau a llwybrau cludiant eraill.

Anghenion pobl anabl â phroblemau symudedd ac anghenion mynediad penodol;
Anghenion pobl â phramiau ac/neu blant ifanc;
Mynediad diogel a chyfleus i gerddwyr i’r datblygiad ac oddi mewn iddo, gan gynnwys
mesurau blaenoriaethu cerddwyr, goleuadau, diogelwch a diogelwch rhag y tywydd;
Cyswllt cerdded â llwybrau a rhwydweithiau presennol i gerddwyr, Canolfannau Gwasanaeth
a Phentrefi, tir agored a chyfleusterau cymunedol eraill; (e.e. llwybrau diogel i’r ysgol) – ar
gyfer dibenion mynediad a hamdden – ac wedi’u dylunio i’w defnyddio gan bawb;
Y llwybrau hamdden strategol;
Cyswllt beicio â llwybrau a rhwydweithiau beicio presennol, Canolfannau Rhanbarthol a Lleol,
a chyfleusterau cymunedol wedi’u dylunio i’w defnyddio gan bawb;
Cyfleusterau parcio beics diogel a chyfleusterau newid;
Rheoli gwrthdaro rhwng gwahanol ddulliau mynediad, gan gynnwys cerbydau, cerddwyr a
beicwyr;
Cludiant cyhoeddus gan gynnwys safleoedd bysys, lonydd bysys a chyfleusterau
cyfnewidfeydd;
Mynedfa gerbydol ddiogel i’r safle nad yw’n cyfyngu ar lif y traffig yn afresymol ar y
rhwydwaith ffyrdd cyfagos;
Mesurau rheoli traffig a chyflymder y traffig; a
Cyfleusterau parcio cerbydau a bysys a chyfleusterau gwasanaeth yn unol â safonau a
fabwysiadwyd gan y Cynghorau.

Wrth asesu agweddau cludiant a mynediad y cynigion, bydd y Cyngor yn fwy tebygol o roi
ystyriaeth ffafriol i gynigion sy’n rhoi blaenoriaeth, drwy eu dyluniad a’u gosodiad, i gludiant drwy
ddulliau teithio cynaliadwy ac sy’n adlewyrchu’r hierarchaeth defnyddwyr a geir yn ‘Llawlyfr
Strydoedd’ yr Adran Drafnidiaeth.
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