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Adran Amgylchedd

Mae'r Adran yn rheoli trawstoriad eang o feysydd o fewn y tri Gwasanaeth penodol, sef: 

 Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd 
 Eiddo 
 Trafnidiaeth a Chefn Gwlad 

Gwasanaeth Cynllunio

Pwrpas y Gwasanaeth Cynllunio yw hwyluso a rheoli datblygiadau cynaliadwy er budd ein 
cymunedau, yr economi a’r amgylchedd o fewn ardal awdurdod cynllunio Gwynedd (nad 
yw’n cynnwys ardal y Parc Cenedlaethol). 

Er mwyn cyrraedd y nod yma, mae sawl elfen i’r gwaith: 

Ers mabwysiadu’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd (Gwynedd ac Ynys Môn) mae’r gwaith o baratoi 
8 (allan o gyfres o 17) o Ganllawiau Cynllunio Atodol yn mynd rhagddo. Bydd y canllawiau yn rhoi cig ar 
esgyrn polisïau cynllunio, ac yn atgyfnerthu gallu’r Cynllun i roi sail gadarn i wneud penderfyniadau ar 
geisiadau cynllunio i’r dyfodol. Mae’r trefniadau ar gyfer monitro’r Cynllun yn flynyddol hefyd yn cael eu 
paratoi er mwyn asesu os yw strategaeth a pholisïau’r Cynllun yn gweithio. 

Rydym hefyd yn rhoi arweiniad ar faterion polisi cynllunio i Awdurdod Cynllunio Gwynedd, Awdurdod 
Cynllunio Cyngor Sir Ynys Môn ac i sefydliadau allanol a’r cyhoedd. 

Yn ystod 2017-18 derbyniwyd dros 2,300 o ymholiadau cynllunio cyffredinol neu 
ymholiadau cyn cyflwyno cais. 

Rydym yn gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio i ddatblygu tir ac yn 
ymdrin ag oddeutu 1,100 o geisiadau cynllunio’n flynyddol, gyda dros 85% o 
geisiadau’n derbyn caniatâd. 

Mae ceisiadau’n cymryd 64 diwrnod i’w penderfynu ar gyfartaledd gydag oddeutu 
82% yn cael eu penderfynu o fewn yr amser gofynnol. 

Yn ddiweddar caniatawyd ddatblygiadau sylweddol sy’n cynnwys ysgolion newydd, is-orsaf drydan ac 
unedau dofednod. Caniatawyd hefyd nifer uchel iawn o geisiadau am ddatblygiadau sy’n rhoi cyfle i 
fusnesau presennol i ehangu ac i fusnesau newydd sefydlu, yn enwedig yn y maes atyniadau twristiaeth a 
busnesau cysylltiedig. Mae’r Gwasanaeth Cynllunio hefyd yn rhan allweddol o broses ceisiadau 
Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) Wylfa Newydd a phrosiect Cysylltu Gogledd Cymru y Grid 
Cenedlaethol, yn ogystal â chynghori ar nifer o brosiectau mawr eraill sydd gan y Grid Cenedlaethol o 
fewn y sir.  
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Rydym yn cymryd camau gorfodaeth ar ddatblygiadau sydd heb gael caniatâd cynllunio gan ymdrin ag 
oddeutu 400 o achosion yn flynyddol. Fe ymchwiliwyd i 75% o’r achosion gorfodaeth o fewn 84 diwrnod ac 
mae nifer o rybuddion gorfodaeth wedi eu cyflwyno.  

Mae’r Adran yn gyfrifol am fonitro gwariant cyfraniadau ariannol Cynllunio [cytundeb 106] o fewn ardal yr ACLl 
sydd yn gallu bod yn swm sylweddol. 

Mae’r Adran hefyd yn ymgymryd â rhaglen flynyddol o waith rhagweithiol yn unol ag amcanion y 
Strategaeth Gorfodaeth, sydd yn cynnwys monitro’n rhagweithiol, yn ogystal â gweinyddu, cynnal, 
diweddaru ac adolygu cofrestr gorchmynion diogelu coed y Cyngor. 

Gwarchod y Cyhoedd 

Pwrpas y Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yw gwarchod y cyhoedd mewn perthynas ag 

amrediad o faterion amgylcheddol ac iechyd - megis ansawdd aer, sŵn, y gadwyn fwyd ac 

alcohol yn ogystal â busnesau a masnachwyr ffug sy’n anfwriadol neu’n fwriadol yn torri 

safonau derbyniol a nodir mewn deddfwriaeth. 

Er mwyn cyrraedd y nod yma, mae sawl elfen i’r gwaith:-

Rheolaeth Llygredd 

Rydym yn sicrhau nad yw busnesau neu unigolion yn 

llygru'r aer, y tir, neu ddyfroedd gyda sylweddau neu 

sŵn annymunol drwy ymateb ac ymchwilio i gwynion 

llygredd a niwsans statudol. 

Rydym hefyd yn asesu diogelwch dŵr yfed o 

darddiad preifat ac ansawdd dŵr ymdrochi a gorfodi 

gwelliannau fel bo angen - 730 sampl dŵr yfed a 35 

sampl dŵr ymdrochi dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Rydym yn archwilio a monitro prosesau diwydiannol ar 47 safle a rheoleiddio 

allyriadau diwydiannol i’r aer (llosgyddion gwastraff olew, malurwyr symudol, 

peiriannau sment). 

Rydym hefyd yn claddu’r meirwon lle nad oes teulu - gyda 5 o achosion yn ystod y 

flwyddyn ddiwethaf. 

Arogleuon, 
79

Cerbydau 
wedi eu 

gadael, 358

Gwastraff a 
Sbwriel, 200

Mwg ac Aer, 
95

Sŵn, 469

Ymateb i geisiadau am wasanaeth -
nifer ymholiadau
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Trwyddedu 

Rydym yn trwyddedu’r meysydd â ganlyn er mwyn 
gwarchod defnyddwyr, busnesau a chymunedau 
Gwynedd rhag unrhyw effeithiau andwyol. 

 Trwyddedau alcohol ac adloniant (yn cynnwys 
digwyddiadau) a gamblo. 

 Trwyddedau anifeiliaid yn cynnwys siopau anifeiliaid 
anwes, sefydliadau marchogaeth a sefydliadau bridio 
cŵn. 

 Cerbydau, gyrwyr a gweithredwyr tacsis. 

 Safleoedd carafanau, a thrwyddedu delwyr metel 
sgrap. 

 Sectorau o fusnes all fod yn beryglus. 

Gorfodi Trwyddedau

1,000 Eiddo Alcohol 80 Eiddo Gamblo

35 Trwyddedau Anifeiliaid

400 Cerbydau Tacsi 

400 Safleoedd 
Carafanau

570 Gyrwyr Tacsi 

20 Delwyr Metel 
Sgrap

 Lles 

Rydym yn sicrhau fod busnesau yng Ngwynedd yn cwrdd 
â gofynion hylendid bwyd, safonau bwyd ac iechyd a 
diogelwch yn y gweithle drwy ymateb i gwynion, cynnal 
archwiliadau rheolaidd a chynnal ymgyrchoedd addysgol.

Monitro

Dros 2,000 o fusnesau bwyd
Rydym yn gwarchod trigolion ac ymwelwyr i Wynedd 
rhag afiechydon heintus a chemegau niweidiol. 

95% o fusnesau bwyd â sgôr 4 neu 5

Rydym hefyd yn ymchwilio i ddamweiniau ac achosion o 
glefyd heintus yn brydlon fel bod unrhyw risgiau pellach 
i unigolion yn cael eu dileu. 

333 Sampl bwyd 82 Damweiniau
Ceisiadau am Wasanaeth 

1,040  
Diogelwch Bwyd

205 
Iechyd a Diogelwch

226 
Afiechydon 

Heintus

Dros 90 Ymweliad  
Addysgol

Ymweld â 2,000+ 
o fusnesau yn 

flynyddol
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Safonau Masnach 

Rydym yn sicrhau fod busnesau a masnachwyr yng Ngwynedd 
yn cwrdd â gofynion diogelwch cynnyrch (gan gynnwys 
nwyddau a chyfyngiad oed), masnach deg, gwarchodaeth 
defnyddwyr, iechyd a lles anifeiliaid a bwydydd anifeiliaid. 

Monitro

Dros 8,000 o fasnachwyr
Rydym yn gwneud hyn drwy gyfuniad o ymateb i gwynion, 
cynnal archwiliadau rheolaidd, cynnal ymgyrchoedd addysgol 
a thargedu masnachwyr problemus.

Dros 2,000 ffermyddCeisiadau am Wasanaeth 

1,410  
Cwynion am 
fasnachwyr

105 Cais am gyngor 
gan fusnesau

460  
Cais Iechyd 
Anifeiliaid

30 Busnes i gadw 
tân gwyllt

40 Busnes i gadw  
petrolewm

Gwasanaeth Eiddo 

Pwrpas y Gwasanaeth Eiddo yw sicrhau fod gennym eiddo sy’n addas i ddarparu 
gwasanaethau’r Cyngor ac i reoli’r asedau eiddo hynny.   

Er mwyn cyrraedd y nod yma, mae sawl elfen i’r gwaith:-

Diogelwch Eiddo a Chynnal a Chadw

Rydym yn sicrhau fod ein adeiladau yn ddiogel ac 
mewn cyflwr da i’w defnyddio i ddarparu gwasanaethau 
i drigolion Gwynedd drwy sicrhau eu bod yn cydymffurfio 
â’r llu o gyfrifoldebau statudol a sicrhau fod gennym 
raglen cynnal a chadw effeithiol. 

Datblygu Eiddo

Pwrpas yr Uned yw datblygu adeiladau newydd neu addasu ac 
adnewyddu adeiladau presennol i wella’r gwasanaeth a roddir i 
drigolion Gwynedd. 

Yn ystod 2017-18, roedd 97% o’n cwsmeriaid yn hapus gyda’r gwaith a 
ddarparwyd gan y Tîm Datblygu Eiddo.  

Ysgol Newydd Bro Llifon
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Stadau a Chyfleusterau

Ein pwrpas yw sicrhau fod y Cyngor yn derbyn y 
gwerth gorau wrth reoli ei bortffolio asedau eiddo 
a sicrhau mai dim ond yr asedau hynny sydd 
wirioneddol eu hangen arnom sydd yn cael eu cadw.  

Gwasanaeth 
Swyddfa 

Mae’r Tîm Swyddfeydd yn darparu gofod swyddfa ar gyfer oddeutu 1,500 o staff 
mewn 7 adeilad sylweddol, gan gynnwys yr holl wasanaethau perthnasol y mae 
hynny yn ei olygu fel gofalu a glanhau a threfniadau diogelwch ar gyfer yr adeiladau 
a’u defnyddwyr.  

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth glanhau ar gyfer adeiladau eraill a ddefnyddir i 
gynnal gwasanaethau rheng flaen y Cyngor. Rydym hefyd yn ddarparwr i gwmnïau allanol 
megis Cartrefi Cymunedol Gwynedd a Pharc Cenedlaethol Eryri. 

Uned Cadwraeth Ynni 

Yn dilyn mabwysiadu ein Cynllun Rheoli Carbon, mae’r Tîm Ynni 
yn gweithredu nifer o brosiectau i leihau allyriadau carbon.  

Mae gwaith y tîm i leihau ein defnydd wedi creu arbedion refeniw 
blynyddol o dros £900,000 i’r Cyngor.   

Mae rhaglen i godi ymwybyddiaeth 
ymysg plant ysgol wedi bod yn rhan 
bwysig o’r gwaith hwn gan ddefnyddio 
cymeriadau megis Sbarci a Fflic. 

Rheoli a Gorfodaeth Parcio

Mae’r tîm parcio yn gyfrifol am reoli dros 100 o feysydd parcio ledled y sir ac yn gyfrifol am orfodaeth 
parcio ar ein strydoedd ac yn ein meysydd parcio. Nod y tîm yw defnyddio pwerau gorfodaeth yn 
rhesymol a theg er mwyn sicrhau parcio a llif traffig diogel i’r cyhoedd.  

0.0%

50.0%

2015/2016
32.6%

2016/2017
33.1%

2017/2018
34.5%

Gostyngiad Allyriadau 
Carbon

o Adeiladau

Incwm cronnus o Werthu Eiddo

2017/2018

£4.7
miliwn

2016/2017

£4.1 
miliwn

2015/2016

£2.7 
miliwn
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Rheoli Pla  

Rydym yn cynnig gwasanaeth rheoli a difa pob math o bla drwy 
gontractau a thrwy ymateb i alwadau dyddiol gan y cyhoedd am 
gymorth i reoli pla yn eu cartrefi neu fusnesau. Rydym hefyd yn 
cyflawni’r gwasanaeth statudol i ofalu am gŵn strae. 

Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad 

Mae pedwar maes gwaith o fewn y Gwasanaeth: 

 Traffig, Prosiectau a Gwaith Stryd 

 Cludiant Integredig 

 Diogelwch y Ffyrdd 

 Cefn Gwlad 

Traffig, Prosiectau a Gwaith Stryd 

Ein pwrpas yw galluogi’r cyhoedd ddefnyddio ffyrdd Gwynedd mewn modd diogel a dirwystr. 

Rydym yn gwneud hyn drwy asesu safleoedd ar y rhwydwaith 
priffyrdd er mwyn adnabod unrhyw beryglon posibl a gweithredu 
datrysiadau os oes angen. Gall y datrysiadau fod ar ffurf creu 
gorchmynion traffig (cyfyngiadau cyflymder neu barcio) neu 
ymgymryd â chynlluniau arwyddo a marcio ffyrdd i godi 
ymwybyddiaeth y cyhoedd am sefyllfaoedd peryglus. 

Rydym hefyd yn gyfrifol am sicrhau fod gweithiau arfaethedig gan 
ddatblygwyr a allai effeithio ar y rhwydwaith priffyrdd yn cael eu 
gwneud yn ddiogel ac yn unol â'r safonau cywir. Mae hyn yn 
golygu rhoi cyngor i ddatblygwyr a rhoi sylwadau ar geisiadau cynllunio a dderbynnir gan y Cyngor.  

Ceisiadau 
Cynllunio -

wedi ymateb 

948

Gorchmynion 
Parhaol a Dros 
Dro - wedi'u 

datrys

410

2017/18

Mae pryder yn ardal Caernarfon a Dyffryn Ogwen am y diffyg llefydd parcio i bobl leol. Roedd gan 
drigolion ardal Penllyn bryder am y diffyg llefydd parcio i weithwyr ar stad ddiwydiannol Y Bala, sydd 
bellach wedi ei ddatrys. Ni fu i ni lwyddo i ymateb i’r pryderon hyn yn ardaloedd Caernarfon a Dyffryn 
Ogwen yn 2018, a byddwn yn ymchwilio ac yn edrych ar opsiynau er mwyn cyfarch y broblem.  
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Diogelwch y Ffyrdd 

Rydym yn ceisio lleihau anafiadau a damweiniau ar ein ffyrdd drwy ymgymryd â mentrau priodol 
(lleol, rhanbarthol a chenedlaethol) gan gynnwys mesurau peirianyddol, rhaglenni addysgol, hyfforddiant, 
cyhoeddusrwydd a gorfodaeth. 

Gwaith Stryd 

Rydym hefyd yn gyfrifol am gydlynu a monitro'r holl 
weithgareddau a wneir ar y rhwydwaith briffordd 
gyhoeddus gan ymgymerwyr statudol (e.e. Dŵr Cymru, BT) 
neu eu contractwyr. Mae hyn yn golygu prosesu ceisiadau 
am e.e. tyllu ffyrdd i drwsio cyfarpar a chau ffyrdd i hwyluso 
ymgymryd â gwaith cynnal a chadw. 

Rydym hefyd yn trwyddedu gosod sgipiau a sgaffaldau
ar ein ffyrdd yn ogystal â gorfodi perchnogion eiddo i dorri 
coed, symud rhwystrau oddi ar y ffordd ac yn y blaen. 

Cludiant Integredig  

Ein pwrpas yw darparu cludiant diogel o ansawdd sy’n gost-effeithiol yn ogystal â chodi 
ymwybyddiaeth ac addysgu grwpiau penodol ar sut i ymdopi â pheryglon ar ein ffyrdd. 

Rydym yn gwneud hyn drwy sicrhau rhwydwaith o gludiant cyhoeddus. 
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Wedi Ceisio

Wedi Enill

Wedi ceisio

Wedi ennill 

Codwyd pryderon ynghylch diogelwch y ffyrdd tu allan i ysgolion cynradd ac uwchradd Penygroes sy'n 

gwasanaethu ardal Dyffryn Nantlle. Yn yr un modd, codwyd pryderon ynghylch diogelwch y ffyrdd tu 

allan i rai o’r ysgolion yng Nghaernarfon. Rydym eisoes wedi ymweld â'r ysgolion i drafod eu pryderon 

gyda nhw ac rydym ar hyn o bryd yn asesu'r safleoedd er mwyn ceisio dod o hyd i wahanol opsiynau 

i helpu i leihau'r risgiau i ddefnyddwyr.

Rydym hefyd yn rheoli prosiectau gwella ffyrdd 
amrywiol ledled y sir.  

Rydym bob amser yn edrych am gyfleoedd i 
ariannu ein cynlluniau trafnidiaeth a diogelwch o 
ffynonellau allanol ac yn aml yn llwyddiannus yn 
denu arian grant o wahanol ffynonellau ar eu 

cyfer. 

Archwiliadau, Trwyddedau,

Ceisiadau, Rhybuddion
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Cludiant Cyhoeddus 

Mae dros hanner y llwybrau bysiau o fewn Gwynedd yn derbyn cymorth ariannol i’w rhedeg oherwydd 
nad ydynt yn fasnachol-hyfyw. I hwyluso hyn, rydym yn paratoi contractau cludiant cyhoeddus yn ogystal 
â pharatoi a chreu amserlenni gweithredu ar gyfer y gwahanol lwybrau. 

Rydym hefyd yn gyfrifol am drefnu contractau cludiant addysg (gan gynnwys cynllun prynu seddau) 
er mwyn darparu trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion cymwys. 

Mewn ardaloedd lle nad oes darpariaeth cludiant 
confensiynol ar gael, neu ar gyfer ein trigolion sy’n 
methu neu’n ei chael hi’n anodd i ddefnyddio cludiant 
cyhoeddus confensiynol, rydym hefyd yn ystyried 
cyfleoedd ar gyfer cludiant cymunedol.  

Cefn Gwlad 

Rydym yn hwyluso a chynnal hawliau mynediad y cyhoedd i gefn gwlad a’r arfordir, gwarchod 
bioamrywiaeth a chynefinoedd ar dir a môr, ynghyd â diogelu safon tirlun Ardal o Harddwch Naturiol 
Eithriadol Pen Llŷn. 

Bioamrywiaeth 

Rydym yn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â dyletswyddau’r Cyngor i warchod ein 
bioamrywiaeth yng Ngwynedd. Rydym yn rhoi cyngor arbenigol ar geisiadau 
cynllunio a datblygiadau ac wedi cynnal 976 o ymgynghoriadau yn ystod 2017/18. 

Mae’r Adran yn gyfrifol am gyd-gordio’r gwaith o reoli safle Ewropeaidd dynodedig 
ar gyfer cynefinoedd a rhywogaethau morol o bwysigrwydd Ewropeaidd, sef Ardal 
Cadwraeth Arbennig Pen Llŷn a’r Sarnau, a rheoli a gweithredu prosiectau 
amgylcheddol megis Prosiect Ecosystemau Morol. 

Mae’r Adran hefyd yn cynnal gweithgareddau gyda grwpiau lleol a’r cyhoedd i godi ymwybyddiaeth am 
bwysigrwydd ein bioamrywiaeth.  

I’r dyfodol fe fyddwn yn ymgynghori gydag ein 

cymunedau i ddeall sut y gallwn ddefnyddio’r 

adnoddau sydd gennym i wasanaethu ein 

trigolion yn well. Fe fyddwn yn ogystal yn 

ceisio arloesi i gwrdd â’r gofyn yn y modd fwyaf 

cost effeithiol posib tra yn sicrhau bod 

gwasanaethau yn ddibynadwy ac o ansawdd. 
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Mynediad i Gefn Gwlad 

Mae rhwydwaith llwybrau cyhoeddus Gwynedd oddeutu 3,800km o hyd, ac 
rydym yn rhoi blaenoriaeth i gynnal y llwybrau hynny sydd wedi eu hadnabod gan 
gymunedau fel y rhai sy’n bwysig iddynt.  

Rydym hefyd yn datblygu a chynnal y llwybr arfordir cenedlaethol sydd oddeutu 
300km o hyd yng Ngwynedd.  

Rydym yn ymdrin â cheisiadau i wyro a chreu llwybrau ac yn cynnal a diweddaru’r map 
diffiniol sydd yn dangos rhwydwaith hawliau tramwy’r sir. 

Rydym hefyd wedi paratoi Cynllun Gwella Hawliau Tramwy 
sydd yn gosod fframwaith ar gyfer gwella’r rhwydwaith ac yn 
rheoli tiroedd sydd yn cynnwys 6 gwarchodfa natur a thiroedd 
eraill.  

Mae’r Adran yn gwarchod a cheisio rheoli ansawdd Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol Llŷn (AHNE) yn unol â phrotocol. Mae Cynllun Rheoli 
AHNE yn cael ei weithredu gan y Cyngor a sefydliadau eraill. 

I’r dyfodol, ein bwriad yw sicrhau bod ein rhwydwaith beicio yn addas i’w bwrpas ac, yn 

hynny o beth, ddatrys agweddau sydd yn rhwystro eu llawn defnydd. Byddwn yn ogystal yn 

manteisio ar gyfleoedd grantiau i ehangu’r rhwydwaith “Teithio Llesol” sydd yn cynnig 

buddion iechyd ac amgylcheddol. 

Mae cynllun eisoes wedi’i wireddu ger Tŷ Moelwyn ym Mhorthmadog sy’n cynorthwyo i wella’r 

ddarpariaeth Llwybr Arfordir yn y dref. Byddwn yn edrych ar gyfleoedd i wella cyflwr llwybrau eraill 

yn yr ardal yn y man. Mae galw wedi bod yn lleol i gwblhau’r llwybr beicio rhwng Tywyn ac Aberdyfi 

ac mae eisoes yn un o flaenoriaethau’r Cyngor. Mae cynnydd wedi’i wneud ar y cynllun yma a 

byddwn yn cyflwyno cais i gronfa Teithio Llesol Llywodraeth Cymru maes o law er mwyn datblygu'r 

cynllun ymhellach. Mae galw hefyd i adeiladu llwybr aml ddefnydd rhwng Pwllheli a Llanbedrog a 

fyddai’n galluogi i ddefnyddwyr gael mynediad rhwydd ar hyd arfordir deheuol Pen Llŷn. Byddwn 

hefyd yn cyflwyno cais i Lywodraeth Cymru ar gyfer datblygu’r cynllun ymhellach. 


