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CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD GWYNEDD A MÔN 

Pwyntiau Gweithredu  

Sesiwn Gwrandawiad 8 – Ynni Adnewyddiadwy 

Cyfeirnod  
 

Pwnc 
 

Pwynt Gweithredu 
 

Amserlen 

 

S8/PG1 Tabl 13 Teiploeg 
Tyrbin Gwynt 

Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i wneud yn glir bod y teipoleg yn 
seiliedig ar uchder y tyrbin nid ar ei allbwn dangosol. 
 

Erbyn 14/10 

S8/PG2 7.2.24 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i ddisgrifio’r ffigwr galw am wres 
ac ynni yn yr ardal, gan adnabod pa ganran o hwnnw gallir anelu i’w 
gyfarch drwy dechnolegau ynni adnewyddol o dan bolisïau’r Cynllun. 
 

Erbyn 14/10 

S8/PG3 ADN1 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i’r Polisi fel a ganlyn: 

• Maen Prawf 2 a 3 - Dylai’r cyfeiriad tuag at gosodiad gael ei 
newid i gyfeirio tuag at ddim creu niwed i’r gosodiad. 

• Maen prawf (i) – nid oes angen cyfeirio tuag at pethau megis 
nifer, graddfa, maint, dyluniad a gosodiad. 

• Maen prawf (ii) – angen bod yn gliriech pa fath o niwed sydd yn 
annerbyniol, gwahaniaethu rhwng bioamrywiaeth statudol ac 
anstatudol a ddim angen cyfeirio tuag at fathau penodol o 
rywogaethau yn y polisi, h.y. ystlumod ac adar. 

• Maen prawf (vi) – tynnu allan y geirfa “y rhai sydd wedi’u 
gweithredu” er mwyn osgoi ail ddweud o fewn y polisi. 

• Maen prawf (vii) – newid y maen prawf i gadarnhau bydd y gwaith 
adfer ac ôl-ofal yn cael ei weithredu yn unol a chynllun adfer tir ac 
ôl-ofal a fydd wedi cael ei gytuno ymlaen llaw ac yn destun 
mecanwaith priodol i’w orfodi.   

• Diwygio’r frawddeg olaf i adlewyrchu’r Newid ddaw yn dilyn 
S8/PG1 uchod. 

Erbyn 14/10 
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S8/PG4 Para 7.2.34 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i beidio cyfeirio at “negodi 
manteision i’r gymuned” yn y modd a wneir ar hyn o bryd er mwyn 
osgoi camddealltwriaeth. 
. 

Erbyn 14/10 

S8/PG5 ADN1A Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi yn ddarostyngedig i’r gwaith yn 
gysylltiedig a’r isod: 

• Adolygu’r polisi ar safleoedd posib yng ngoleuni bod ‘toolkit’ 
Llywodraeth Cymru yn cyfeirio tuag at ddatblygiadau o 5MW a 
mwy.  

• Nifer o feini prawf yn y polisi yma yn debyg i feini prawf polisi 
ADN1 - felly y materion ym mhwynt gweithredu S8/PG2 uchod yn 
berthnasol i’r polisi yma. 

• Cael gwared o baragraffau 7.2.38C i 7.2.38H 
.  

Erbyn 14/10 

S8/PG6 ADN1 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i adnabod gwahaniaeth o fewn y 
polisi ar gyfer delio efo datblygiad o fewn dynodiad tirwedd 
cenedlaethol o’i gymharu a dynodiad lleol o ochr y lefel o 
warchodaeth. 
 

Erbyn 14/10 

S8/PG7 ADN2 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi er mwyn rhoi fframwaith fwy 
positif, yn unol a Pholisi PS7. 
 

Erbyn 14/10 

S8/PG8 PCYFF 4 Cyflwyno Newid Materion sy’n Codi i sicrhau ei fod yn gosod cyfeiriad 
mwy pendant i ddatblygwyr o ran beth fydd y gofynion adeg cais 
cynllunio.  
 

Erbyn 14/10 

 


