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1. Cyflwyniad 
 
1.1  Mae'r adroddiad sgrinio hwn wedi'i ddylunio i bennu p'un a ddylai'r Canllawiau 

Cynllunio Ategol (CCA) 'Llecynnau Agored mewn Datblygiadau Preswyl 
Newydd' fod yn destun Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) yn unol â 
Chyfarwyddeb Ewropeaidd 2001/42/EC a'r Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol 
o Gynlluniau a Rhaglenni 2004 cysylltiedig.   

 
2. Cefndir y CCA Cymunedau Cynaliadwy 
 
2.1  Mae'r CCA 'Llecynnau Agored mewn Datblygiad Preswyl Newydd' yn 

berthnasol i ardaloedd Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn a Gwynedd, ac yn 
cefnogi ac ategu'r polisïau perthnasol sydd wedi'u cynnwys yng Nghynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd ac Ynys Môn (CDLl ar y Cyd) sydd wedi'i 
fabwysiadu, 31 Gorffennaf 2017.  

 
2.2  Mae'r CCA yn darparu canllaw sy'n ymwneud â'r mecanweithiau cynllunio 

perthnasol fydd yn hwyluso'r dasg o ddarparu a chynnal lefel briodol o fannau 
agored o werth adloniadol mewn perthynas â datblygiadau tai newydd sy'n 
cynnwys deg neu fwy o unedau preswyl yn ardal y Cynllun. Mae Polisi ISA 5 
yn y Cynllun a fabwysiadwyd yn anelu i hwyluso darpariaeth llecynnau agored 
addas mewn ardaloedd ble na all llecynnau awyr agored gwrdd ag anghenion 
y datblygiadau tai arfaethedig.   Nid yw'r CCA yn cyflwyno polisi newydd.   Yn 
hytrach, pwrpas y Canllaw fydd cefnogi'r polisïau perthnasol yng Nghynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd.   

 
3. Asesiad Amgylcheddol Strategol 
 
3.1  Amcan yr Asesiad Amgylcheddol Strategol yw rhoi lefel uchel o warchodaeth 

i'r amgylchedd a chyfrannu at integreiddio ystyriaethau amgylcheddol wrth 
baratoi a mabwysiadu cynlluniau a rhaglenni, gyda'r bwriad o hyrwyddo 
datblygiad cynaliadwy.  

 
3.2  Mae Rheoliadau AAS 2004 yn rhoi goblygiad ar awdurdodau lleol i gynnal AAS 

ar gynlluniau neu brosiectau:  
 

 Sy'n ofynnol ar gyfer cynllunio gwlad a thref neu ddefnydd tir; ac  

 Sy’n gosod y fframwaith ar gyfer caniatâd datblygiadau i'r dyfodol o ran 
prosiectau sydd wedi'u rhestru yn Atodlen I neu II Cyfarwyddeb y Cyngor 
Ewropeaidd 85/337/EEC   

 
3.3  Mae'r CCA yn gosod y fframwaith ar gyfer datblygu yn y dyfodol, ac fe allai hyn 

olygu y gellid ei ystyried fel 'cynllun' neu 'raglen' o fewn ystyr y Gyfarwyddeb 
AAS ac felly fe allai 'asesiad amgylcheddol' fod yn ofynnol.   Mae'r rheoliadau'n 
cynghori y dylid defnyddio cyfres o feini prawf penodol (sydd wedi'u nodi yn 
Atodlen 1 y rheoliadau), i ddangos p'un a ddylai cynllun fod yn destun AAS.   
Mae'r meini prawf hyn wedi'u hystyried wrth bennu p'un a ddylai'r CCA fod yn 
destun AAS.  

 
4.  Sgrinio AAS  
 
4.1  Mae'r adran hon yn asesu p'un a yw'r CCA yn dod o dan ddeddfwriaeth fydd 

yn ei gwneud yn ofynnol i gynnal AAS.   Defnyddir y siart llif a ganlyn yn erbyn 
y ddogfen i asesu p'un a oes angen AAS dan y Gyfarwyddeb Ewropeaidd:  

 



 

 
 

Ffigwr 1: Ffynhonnell: ‘A Practical Guide to the SEA Directive ODPM 2005’ 
 
 
4.2  Mae Tabl 4.1 isod yn amlinellu'r ymatebion i'r cwestiynau a ofynwyd yn Ffigwr 

1 mewn perthynas â CCA Tai Marchnad Leol.  
 
Tabl 4.1: Defnyddio'r siart llif - a oes angen AAS?  
 

Cwestiwn yn y Siart Llif  Asesiad 

1. A yw'r CCA yn ddarostyngedig i gael ei baratoi 
a/neu gael ei fabwysiadu gan awdurdod 
cenedlaethol, rhanbarthol neu leol, NEU gael ei 
baratoi gan awdurdod i'w fabwysiadu drwy 
weithdrefn ddeddfwriaethol gan y Senedd neu'r 
Llywodraeth?   (Erthygl 2 (a))   

Ydy.   Mae'r canllaw wedi'i 
baratoi ac fe fydd yn cael ei 
fabwysiadu gan Gyngor Sir 
Ynys Môn a Chyngor 
Gwynedd.  



 

2. A yw'r CCA yn ofynnol yn sgil darpariaethau 
deddfwriaethol, rheolaethol neu weinyddol?  
(Erthygl 2 (a))   
 

Ydy.  Mae'r CDLl ar y Cyd yn 
ymrwymo'r Cynghorau i 
gynhyrchu CCA 'Llecynnau 
Agored mewn Datblygiad 
Preswyl Newydd' i ddarparu 
cyngor am sut i gymhwyso 
Polisi ISA 5 yn y CDLl.  
 

3. A yw'r CCA a baratowyd ar gyfer 
amaethyddiaeth, coedwigaeth, pysgodfeydd, 
ynni, diwydiant, trafnidiaeth, rheoli gwastraff, 
rheoli dŵr, twristiaeth, teleathrebu, cynllunio 
gwlad a thref neu ddefnydd tir, AC a ydyw'n 
gosod fframwaith ar gyfer rhoi caniatâd i 
ddatblygiadau yn y dyfodol o ran prosiectau sydd 
wedi'u rhestru yn Atodlen I a II y Gyfarwyddeb 
EIA?  (Erthygl 3.2 (a))   
 

Ydy.   Bydd y CCA a 
fabwysiadwyd yn ystyriaeth 
gynllunio faterol ac felly bydd 
yn cael ei ddefnyddio i 
brosesau Cynllunio Gwlad a 
Thref.  

4. A fydd y CCA, yn sgil ei effaith debygol ar 
safleoedd, yn gofyn am asesiad dan Erthygl 6 
neu 7 y Gyfarwyddeb Cynefinoedd?  (Erthygl 
3.2(b))   
 

Mae'r CCA hwn wedi bod yn 
ddarostyngedig i asesiad 
sgrinio ARhC ar wahân.    

5. A yw'r CCA yn pennu defnydd ardaloedd bychan 
ar lefel lleol NEU a yw'n fân-addasiad o 
gynllun/rhaglen sy'n destun i Erthygl 3.2?  
(Erthygl 3.3)  
 

Ydy.   Mae'r CCA yn 
cefnogi'r CDLl ar y Cyd i 
asesu ceisiadau cynllunio 
perthnasol.  

6. A yw'r CCA yn gosod y fframwaith ar gyfer rhoi 
caniatâd i brosiectau yn y dyfodol (ac nid dim 
ond prosiectau yn atodlenni'r Gyfarwyddeb EIA 
yn unig)?  (Erthygl 3.4)  
 

Defnyddir y CCA ar gyfer 
prosesau Cynllunio Gwlad a 
Thref ac fe ellid ei 
ddefnyddio â pholisïau 
cynllunio ehangach i greu 
fframwaith gwneud 
penderfyniadau.  
 

7. Ai unig bwrpas y CCA yw gwasanaethu 
amddiffyniad cenedlaethol neu argyfwng sifil, 
NEU a ydyw'n CCA ariannol neu gyllidebol NEU 
a ydyw'n cael ei ariannu ar y cyd gan gronfeydd 
strwythurol neu raglenni EAGGF 2000 i 2006/7?  
(Erthygl 3.8, 3.9) 
 

Amherthnasol 

8. A ydyw'n debygol o gael effaith arwyddocaol ar 
yr amgylchedd?  (Erthygl 3.5)  

Gweler Tabl 4.2 

 
 
4.3  Mae Tabl 4.2 isod yn defnyddio'r meini prawf a gymerwyd o Atodlen 1 y 

Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 2004 i bennu p'un 
a yw'r CCA yn debygol o gael effaith arwyddocaol ar yr amgylchedd er mwyn 
ateb cwestiwn 8 yn Nhabl 4.1  

 



Tabl 4.2: Y meini prawf ar gyfer pennu arwyddocâd tebygol effeithiau 
amgylcheddol y CCA  
 

Meini Prawf y 
Cyfarwyddeb AS  

Effeithiau Posib y CCA  
A oes effaith 
arwyddocaol 

tebygol?  

1. Nodweddion cynlluniau a rhaglenni, gan roi ystyriaeth, yn benodol i:   
 

1.1 Y graddau y mae’r 
cynllun neu'r rhaglen yn 
gosod fframwaith ar gyfer 
prosiectau a 
gweithgareddau eraill, naill 
ai drwy roi ystyriaeth i 
leoliad, natur, maint ac 
amodau gweithredu neu 
drwy ddyrannu adnoddau.   
 

Mae'r CCA yn bennaf yn ddogfen 
ganllaw ac ni ystyrir ei bod yn altro'r 
fframwaith polisi strategol. Nid yw'n 
cyflwyno polisïau neu gynigion 
newydd nac yn newid polisiau 
cyfredol y CDLl ar y Cyd, a'i unig 
ddiben yw ymhelaethu ar bolisïau 
cyfredol y CDLl ar y cyd mewn 
perthynas â darparu llecynnau 
agored mewn datblygiadau preswyl.  
. Mae'r fframwaith wedi'i osod 
eisoes gan bolisïau CDLl ar y Cyd 
mabwysiedig sydd wedi bod yn 
destun AAS yn barod.  Nid yw'r 
CCA yn ddyraniad defnydd tir 
haearnaidd ond mae'n gosod cyd-
destun cynllunio eang ac 
egwyddorion datblygu sy'n 
gysylltiedig â mannau agored o 
werth adloniadol yn ôl y cyd-destun 
sydd ym mholisi ISA 5.   
 

Na  

1.2 Y graddau y mae'r 
cynllun neu'r rhaglen yn 
dylanwadu ar gynlluniau a 
rhaglenni eraill, gan 
gynnwys rhai mewn 
hierarchaeth.   
 

Pwrpas y CCA hwn yw rhoi 
arweiniad ar bolisïau mabwysiedig y 
CDLl ar y Cyd.   Fel y cyfryw, ni 
fydd yn dylanwadu ar gynlluniau a 
rhaglenni eraill.   Bydd ond yn 
darparu manylion ychwanegol 
pellach ac ni fydd yn cyflwyno 
polisïau newydd nac yn newid 
polisiau mabwysiedig presennol.  
 

Na   

1.3 Perthnasedd y cynllun 
neu'r rhaglen ar gyfer 
integreiddio ystyriaeth 
amgylcheddol yn benodol 
gyda'r bwriad o hyrwyddo 
datblygiad cynaliadwy.   
 

Mae'r CCA hwn yn rhoi arweiniad 
ynghylch darpariaeth llecynnau 
agored o werth adloniadol mewn 
datlbygiadau preswyl yn unol â 
Pholisi ISA 5 a pholisïau perthnasol 
eraill sy'n ddarostyngedigi i AAS.  
Mae hwyluso'r broses o lecynnau 
agored priodol eu maint o werth 
adloniadol fel rhan o ddatblygiadau 
preswyl, yn cyfrannu tuag at sicrhau 
datblygiad cymunedau cynaliadwy.  
 
 
 

Na  



1.4 Problemau 
amgylcheddol sy'n 
berthnasol i'r cynllun neu'r 
rhaglen.   
 

Ni fydd y CCA ei hun yn cael 
unrhyw effaith andwyol ar yr 
amgylchedd.   Mae'r CCA yn 
sicrhau fod ystyriaethau 
amgylcheddol a thirwedd yn cael eu 
hystyried fel rhan o'r broses 
ceisiadau cynllunio.   Ei nod yw nid 
yn unig gwella ansawdd bywyd ond 
hefyd i gyfrannu at gadwraeth 
bioamrywiaeth, natur a thirweddau 
drwy ddarpariaeth llecynnau 
agored.    
 

Na  

1.5 Perthnasedd y cynllun 
neu'r rhaglen ar gyfer 
gweithredu deddfwriaeth 
Gymunedol ar yr 
amgylchedd (e.e. rheoli 
gwastraff neu amddiffyn 
dŵr).   
 

Amherthnasol.   Mae'r CCA yn 
ategu'r polisïau cynllunio 
mabwysiedig ac nid yw'n berthnasol 
i weithrediad deddfwriaeth 
gymunedol ar yr amgylchedd.  

Na  

2. Nodweddion yr effeithiau a'r ardal sy'n debygol o gael ei heffeithio, gan 
ystyried, yn benodol:   
 

2.1 Tebygolrwydd, hyd, 
amlder a rhwyddineb dad-
wneud yr effeithiau.  
 

Ystyrir y bydd effeithiau 
gweithredu'r CCA yn bositif gan y 
bydd yn gymorth i liniaru yn erbyn 
unrhyw effeithiau andwyol 
cymdeithasol/amgylcheddol sy'n 
gysylltiedig â datblygiadau.  
 

Na  

2.2 Natur gronnus yr 
effeithiau.   
 

Bydd effaith y CCA yn bennaf o 
fudd, felly bydd unrhyw effeithau 
cronnus hefyd o fudd.   
 

Na  

2.3 Natur draws-ffiniol yr 
effeithiau.   
 

Ni ddefnyddir y CCA y tu hwnt i 
Ardaloedd Awdurdod Cynllunio 
Lleol Ynys Môn a Gwynedd.    
 

Na  

2.4 Y risgiau i iechyd pobl 
neu i'r amgylchedd (e.e. yn 
sgil damweiniau).   
 

Ni ystyrir y bydd y CCA yn peri risg i 
iechyd pobl nac i'r amgylchedd.   
Trwy hwyluso darpariaeth addas a 
digonol o lecynnau agored, mae'r 
Canllaw yn hybu  cynhwysiant 
cymdeithasol, gwell iechyd a lles 
drwy sicrhau mynediad hwylus i 
bawb, gan gynnwys plant a phobl 
ifanc, pobl hŷn a phobl anabl, i 
gyfleusterau o ansawdd a dyluniad 
da ac i fannau agored. 
 
 
 
 

Na  



2.5 Ehangder a graddfa 
ofodol yr effeithiau (ardal 
ddaearyddol a maint y 
boblogaeth yn debygol o 
gael eu heffeithio).   
 

Mae'r CCA yn ymdrin ag ardaloedd 
Awdurdod Cynllunio Lleol Ynys Môn 
a Gwynedd ac yn bennaf bydd yn 
cael effaith bositif ar y boblogaeth 
sy'n trigo yn yr ardaloedd hyn.  
 

Na  

2.6 Gwerth a bregusrwydd 
yr ardal yn debygol o gael 
eu heffeithio yn sgil:   
i) Nodweddion naturiol 
arbennig neu dreftadaeth 
ddiwylliannol;  
ii) Rhagori ar safonau 
ansawdd amgylcheddol neu 
gyfyngu ar eu gwerth;  
iii) Defnydd tir dwys  
 

Ystyrir na fydd y CCA yn cael 
unrhyw effeithiau ar ardaloedd sydd 
â gwerth iddynt / sy'n fregus.   Bydd 
unrhyw geisiadau cynllunio'n cael 
eu hasesu yn erbyn y polisïau 
perthnasol cyn y rhoddir caniatâd 
cynllunio.  
 
 
 

Na  

2.7 Effeithiau ar ardaloedd 
neu dirweddau sydd â 
statws gwarchodaeth 
cydnabyddedig 
cenedlaethol, Cymunedol 
neu ryngwladol.   
 

Dim effaith.  Nid yw'r CCA yn 
dyrannu tir ar gyfer datblygiad 
penodol ond mae'n darparu'r 
fframwaith i ddarpariaeth 
addas/ofynnol o lecynnau agored.    
I'r gwrthwyneb, bydd dyraniad 
llecynnau agored ag effaith 
gadarnhaol ar y tirweddau. 
 

Na  

 
 
5. Crynodeb o’r Asesiad Sgriniad AAS  
 
5.1  Ystyrir bod y CCA Llecynnau Agored o Werth Adloniadol Mewn Datblygiad 

Newydd yn annhebygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.   Nid yw'r 
CCA yn gosod unrhyw bolisïau neu ddyraniadau newydd nac yn newid polisïau 
yn y CDLl a fabwysiadwyd. Yn hytrach, mae'n darparu canllawiau pellach ar 
bolisïau cyfredol yn CDLl ar y Cyd Ynys Môn a Gwynedd sydd wedi bod yn 
destun AAS.   O'r herwydd, nid oes angen AAS ar gyfer y Canllaw.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


