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EXAMINATION 

 

Sesiwn Gwrandawiad 6 

YR AMGYLCHEDD NATURIOL AC ADEILEDIG 

9.30 yb, Dydd Mercher 14 Medi 2016 

 

Agenda Materion a Phynciau 

 
1 Cyflwyniad 

2 Materion Gweithdrefnol 

 

Yr Amgylchedd Naturiol 

 
1. A yw Polisi PS16 a Thabl 23 yn darparu fframwaith polisi 

strategol priodol i ystyried cynigion datblygu ac amddiffyn a 

gwarchod yr amgylchedd naturiol, ac yn enwedig Ardaloedd 

o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)? 

 
2. A yw’r amddiffyniad a roddir i’r Ardaloedd Tirwedd Arbennig 

(ATA) a restrir yn yr esboniad i Bolisi AMG1 wedi’i ategu gan 

dystiolaeth gadarn?  

 
• A yw’r Cynllun yn gyson â chanfyddiadau ac argymhellion 

Adolygiad LUC o Ardaloedd Tirwedd Arbennig yng Ngwynedd 

ac Ynys Môn? 

 
• A yw Polisi AMG1 yn darparu fframwaith polisi priodol ar 

gyfer ystyried cynigion datblygu yn yr Ardaloedd Tirwedd 

Arbennig neu gynigion datblygu sydd â chysylltiad agos â’r 

Ardaloedd Tirwedd Arbennig?  

 
• A yw’r ymagwedd at Ardaloedd Tirwedd Arbennig yn gyson 

â’r polisi cenedlaethol ar ddynodiadau tirwedd lleol 

(dynodiadau Anstatudol)?   

 
3. A yw Polisi AMG2 yn egluro ei nodau a’i amcanion yn 

ddigonol ar gyfer amddiffyn a gwarchod cymeriad y dirwedd 

a ddiffiniwyd o fewn Ardaloedd Cymeriad Tirwedd (ACT)? 
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• A yw’r Ardaloedd Cymeriad Tirwedd y cyfeirir atynt ym 

Mholisi AMG2 wedi’u hategu gan dystiolaeth gadarn a 

chyfredol?  

 
4. A yw Polisi AMG3 yn darparu fframwaith polisi priodol ar 

gyfer ystyried cynigion datblygu ar yr arfordir, gan gynnwys 

yr Arfordir Treftadaeth? A yw’r Polisi’n cydymffurfio â’r polisi 

cynllunio cenedlaethol? 

 
5. A yw’r Cynllun yn gwarchod yr amgylchedd naturiol yn 

effeithiol? A yw’r ymagwedd a ddefnyddir yn adlewyrchu 

arwyddocâd cymharol dynodiadau rhyngwladol, 

cenedlaethol a lleol yn gyson â phennod 5 Polisi Cynllunio 

Cymru?   

 
6. A yw’r Cynllun, trwy Bolisïau AMG4 ac AMG5, yn darparu 

lefel briodol o warchodaeth i safleoedd statudol ac 

anstatudol sy’n bwysig ar gyfer bioamrywiaeth leol a 

chadwraeth natur?  

 
7. A yw’r Cynllun yn ddigon hyblyg i ymateb i amgylchiadau 

sy’n newid ac a yw’n cynnwys dulliau eglur a phriodol ar 

gyfer gweithredu a monitro amcanion y Cynllun?  

 
8. Unrhyw faterion eraill 

 

Asedau Treftadaeth 

1. A yw’r Cynllun yn darparu fframwaith digonol ar gyfer 

gwarchod asedau treftadaeth? 

 
2. A yw’r Cynllun yn gyson â gofynion deddfwriaeth arall a’r 

polisi cynllunio cenedlaethol? 

 
3. Unrhyw faterion eraill 

 

 
 


