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1. CYFLWYNIAD  
    Y Cynllun Datblygu Lleol  

1.1 Mae Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 yn ei gwneud yn ofynnol i’r  
Cyngor baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) ar gyfer ei ardal weinyddol.  Mae'r 
CDLl yn nodi gweledigaeth ac amcanion y Cyngor ar gyfer datblygu a defnyddio 
tir yn Sir Fynwy, ynghyd â'r polisïau a'r cynigion i'w gweithredu dros gyfnod o 10 
mlynedd i 2021. Mae ardal y cynllun yn eithrio’r rhan honno o'r Sir a gynhwysir 
ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  

 

 1.2  Mae gan y CDLl rôl sylfaenol i sicrhau datblygu cynaliadwy.  Wrth geisio 
cyflawni hyn mae'n nodi fframwaith ar gyfer datblygu a defnyddio tir ac ar gyfer 
diogelu’r amgylchedd.  Mae hefyd yn llywio ac yn hwyluso penderfyniadau 
buddsoddi yn ogystal â darparu gwasanaethau a seilwaith.  Mae'n pennu lefel 
darpariaeth a lleoliad tai newydd, cyflogaeth a defnyddiau eraill ac yn gosod y 
fframwaith ar gyfer ystyried holl gynigion defnydd tir yn ystod cyfnod y cynllun.  

  

1.3  Mae'r CDLl yn ymgorffori’r cynllun datblygu ar gyfer yr ardal – yn disodli Cynllun 
Datblygu Unedol Mabwysiedig Sir Fynwy (CDU) 2006-2011 - ac yn ffurfio'r sail 
ar gyfer penderfyniadau rhesymegol a chyson wrth benderfynu ar geisiadau ac 
apeliadau cynllunio.  Mae'r CDLl felly'n rhoi mesur o sicrwydd ynghylch y 
mathau o ddatblygiadau a ganiateir a lle caniateir hwy  yn ystod cyfnod y 
cynllun.  

  

1.4  Mae'r CDLl hefyd yn darparu dull integredig sy'n llywio, yn ystyried ac yn helpu i 
ddarparu ystod o fentrau eraill, gan gynnwys elfennau defnydd tir y Cynllun 
Integredig Sengl.  

  

1.5  Paratowyd y CDLl mewn perthynas â deddfwriaeth Ewropeaidd, polisi cynllunio 
cenedlaethol ac amrywiol gynlluniau a strategaethau rhanbarthol, isranbarthol a 
lleol (gweler Pennod 2).  Cafodd strategaeth, polisïau a chynigion y Cynllun eu 
llywio’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn ar ffurf amrywiol adroddiadau cefndir ac 
astudiaethau ategol.  

 
Proses y Cynllun Datblygu Lleol  

1.6  Mae'r gwaith o baratoi'r CDLl yn cynnwys nifer o gyfnodau allweddol, fel y nodir 
isod:  

 

 Cam 1: Cytundeb Darparu  

 Cam 2: Adolygu a Datblygu’r Sail Tystiolaeth  

 Cam 3: Paratoi a Chyfranogi yn y Cynllun Cyn-adneuo  
 Cam 4: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Cynllun Cyn-adneuo  

 Cam 5: Cynllun Datblygu Lleol Adneuo  
 Cam 6: Safleoedd Amgen  

 Cam 7: Cyflwyniad i Lywodraeth Cymru ar gyfer Archwiliad  

 Cam 8: Archwiliad Annibynnol  
 Cam 9: Derbyn a Chyhoeddi Adroddiad yr Arolygwr  
 Cam 10: Mabwysiadu  

 Cam 11: Monitro ac Adolygu  



2                                                                      Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy   
 Chwefror 2014  

 Yn ogystal â chyflawni pob un o'r camau hyn yn y broses o baratoi'r cynllun, 
mae'n ofynnol i'r Cyngor hefyd asesu agweddau amgylcheddol a 
chynaliadwyedd y CDLl.  Mae hyn wedi'i gyflawni drwy Arfarniad o 
Gynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol ac Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd.  
 

1.7  Paratowyd y CDLl  yn unol â'r Cytundeb Darparu  (cam 1).  Mae hwn yn 
amlinellu amserlen yr Awdurdod ynghyd â’r Cynllun Cynnwys Cymunedau sy'n 
dangos sut a phryd y gall unigolion / sefydliadau gymryd rhan yn y broses o 
baratoi'r CDLl. Cytunwyd y Cynllun  Darparu gyda LlCC ym mis Tachwedd 
2007, gyda diwygiadau i'r amserlen a gytunwyd gyda Llywodraeth Cymru ac a 
gyhoeddwyd ar wefan y Cyngor ym mis Medi 2011.  

  

1.8  Mae'r Cyngor wedi datblygu sail tystiolaeth fanwl a chadarn  (cam 2) sydd wedi 
llywio'r broses o baratoi'r CDLl.  Mae nifer o bapurau cefndir / adroddiadau ac 
astudiaethau wedi'u cynhyrchu sy'n cefnogi'r strategaeth, y polisïau a'r cynigion 
yn y CDLl.  

  

1.9  Golygai elfen baratoi a chyfranogi (cam 3) ym mhroses y CDLl ymwneud â 
chyfranogiad helaeth rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn ystod 2008 ac yn gynnar yn 
2009. Bu hyn o gymorth i adnabod a datblygu'r materion allweddol, 
gweledigaeth y CDLl, a’r amcanion a'r opsiynau strategol a lywiodd y 
Strategaeth a Ffefrir.  

  

1.10  Cyhoeddwyd y Strategaeth a Ffefrir (cam 4) ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus 
ym mis Mehefin 2009 ac amlinellodd y weledigaeth, yr amcanion a’r opsiynau 
strategol, y strategaeth a ffefrir a'r polisïau strategol i weithredu'r strategaeth.  
Hysbyswyd y Cyngor o’r  ymatebion a dderbyniwyd mewn perthynas â'r 
Strategaeth a Ffefrir ar 28 ain Ionawr 2010 a lle bo'n berthnasol, fe’u defnyddiwyd 
i lywio'r gwaith o baratoi'r CDLl, gan gynnwys y  Cynllun Adneuo.  

  

1.11  Ymgymerwyd â nifer o gyfnodau ymgynghori anffurfiol ychwanegol yn dilyn 
cyhoeddi’r Strategaeth a Ffefrir a lywiodd y broses o baratoi'r CDLl Adneuo:  

 Cyhoeddwyd Adroddiad yr Ymgynghoriad  ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer 
sylwadau cyhoeddus anffurfiol ym mis Chwefror / Mawrth 2010.  

 Cyflwynwyd Dyraniadau Tai Gwledig Arfaethedig y  CDLl Drafft ar gyfer 
ymgynghoriad cyhoeddus anffurfiol ym mis Gorffennaf 2010.  

 Cyflwynwyd y Dyraniadau Tai Gwledig Arfaethedig – Safleoedd Pentref 
Amgen a’r Astudiaethau Safleoedd Strategol (sy'n ymwneud â phum safle 
strategol arfaethedig yn y Strategaeth a Ffefrir) ar gyfer ymgynghoriad 
cyhoeddus anffurfiol ym mis Ionawr 2011.  

 
Gellir cael manylion pellach ynghylch yr ymgynghoriadau anffurfiol uchod ar 
wefan y Cyngor. 
 

1.12 Mae'n ofynnol i’r Cyngor o dan reoliad 17 o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref 
(Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 gynhyrchu Cynllun Datblygu Lleol 
Adneuo  (cam 5) i'r cyhoedd ei archwilio.  Cafodd y Cynllun Adneuo ei gytuno  
gan y Cyngor ar 1 Gorffennaf 2011 ac fe’i cyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad 
dros y cyfnod  7 Hydref 2011-18 Hydref 2011. Cynhaliwyd yr ymgynghoriad ar 
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Safleoedd Amgen o 16 Rhagfyr 2011 - 3 Chwefror 2012 (cam 6).  Galluogodd 
hyn y cyhoedd yn gyffredinol a phartïon oedd â diddordeb i gyflwyno’u sylwadau 
hwy ar sylwadau safle a oedd yn ceisio ychwanegu, newid neu ddileu safleoedd 
yn ystod yr ymgynghoriad ar y Cynllun Datblygu Lleol Adneuo. 

  

1.13  Yn dilyn ymgynghoriad ar y Safleoedd Adneuo ac Amgen, paratôdd y Cyngor 
Adroddiad Ymgynghori yn nodi ymatebion y Cyngor i’r sylwadau a dderbyniwyd.  
Yn ei gyfarfod ar 22 Tachwedd 2012 cymeradwyodd y Cyngor yr adroddiad hwn 
a phenderfynodd gyflwyno'r CDLl a'r holl ddogfennau cysylltiedig i Lywodraeth 
Cymru. Cafodd y CDLl ei  gyflwyno ar ôl hynny i Lywodraeth Cymru ar 10 
Rhagfyr 2012 (cam 7).  

  

1.14  Cynhaliwyd Archwiliad y CDLl dros gyfnod o bedair wythnos ym mis Mai / 
Mehefin 2013, a dros bedwar diwrnod pellach ar ddechrau mis Hydref 2013 
(cam 8).  

  

1.15  Derbyniwyd Adroddiad terfynol yr Arolygwr gan y Cyngor ar 30 Ionawr 2014 
(cam 9).  

 
1.16  Mabwysiadwyd y CDLl ar 27 Chwefror 2014 (cam 10).  
 

1.17  Bydd y Cyngor yn paratoi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) er mwyn adolygu 
cynnydd y Cynllun ac asesu effeithiolrwydd ei bolisïau a'i gynigion.  Bydd yr 
AMB yn cofnodi gwybodaeth am y flwyddyn ariannol flaenorol a bydd yn cael ei 
gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref bob blwyddyn.  Mae'n ofynnol i'r 
Cyngor gynnal adolygiad o'r cynllun cyfan bob pedair blynedd (cam 11).  

 

 Strwythur y CDLl  

1.18 Mae strwythur a fformat y Cynllun Datblygu Lleol fel a ganlyn:  

Pennod 1  - Cyflwyniad:   Mae’n nodi gwybodaeth gefndirol mewn perthynas â'r 
CDLl, gan gynnwys proses gwneud y cynllun a chyfnodau allweddol  paratoi'r 
CDLl, ac mae’n amlinellu swyddogaethau’r Arfarniad o  Gynaliadwyedd / Asesiad 
Amgylcheddol Strategol (AoG / AAS) ac Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd 
(ARhC) ym mhroses y CDLl.  
 

Pennod 2 - Fframwaith Polisi:  Mae’n nodi’r modd mae’r CDLl yn ystyried ac yn 
cysylltu â chyd-destun polisïau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol ac mae’n nodi’r 
cydweithio / cysylltiadau rhanbarthol gydag awdurdodau lleol cyfagos.  
 

Pennod 3 - Trosolwg / Proffil: Mae’n darparu cyflwyniad eang i ardal y cynllun, yn 
amlinellu nodweddion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol allweddol Sir 
Fynwy ac yn amlinellu prif faterion gofodol y Sir.  

 

Pennod 4 - Materion Allweddol, Gweledigaeth ac Amcanion:   Mae’n nodi prif  
faterion, gweledigaeth ac amcanion y CDLl a ddeilliodd o'r broses o lunio cynllun 
Cyn-adneuo.  Mae'r rhain yn gosod y cyd-destun ar gyfer strategaeth y CDLl.  
 
Pennod 5 - Polisïau Strategol:   Mae’n manylu ar strategaeth ofodol a pholisïau 
strategol y CDLl, a ddatblygwyd i weithredu amcanion allweddol y Cynllun. 
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Cefnogir y polisïau strategol gan bolisïau manylach a amlinellir ym mhenodau 6 a 
7.  
 

Pennod 6 - Polisïau Rheoli Datblygu:    Mae’n amlinellu’r polisïau rheoli 
datblygu’n fanwl, a’u gosod mewn grwpiau yn ôl themâu’r Cynllun, ac yn erbyn y 
polisïau hyn yr asesir yr holl gynigion datblygu yn y Sir ac mae’n gosod sail ar 
gyfer ystyried yr holl geisiadau a’r apeliadau cynllunio’n rhesymegol ac yn gyson. 
Mae'r polisïau hyn yn cynnig dehongliad, arweiniad a chyfrwng gweithredu 
pellach ar gyfer y polisïau strategol, gan gynnwys cyfiawnhad rhesymegol 
drostynt.  
 

Pennod 7 - Polisïau Dyrannu Safleoedd:   Mae’n cynnwys polisïau dyrannu 
safleoedd mewn perthynas â thai strategol / trefol a gwledig, twristiaeth, gwastraff 
a safleoedd cyflogaeth.  Mae'r polisïau hyn wedi eu cysylltu â’r  dyraniadau 
safleoedd ar y Map Cynigion cysylltiedig.  
 

Pennod 8 - Monitro: Mae’n amlinellu’r fframwaith monitro sy'n nodi'r 
dangosyddion, allweddol, y targedau a’r sbardunau ar gyfer ymchwiliad pellach 
mewn perthynas â'r polisïau strategol ac mae’n llunio'r seiliau ar gyfer asesu 
effeithiolrwydd y polisïau hyn.  Mae hefyd yn nodi’r cysylltiadau rhwng themâu, 
amcanion a pholisïau strategol y Cynllun.  Mae hyn yn gosod seiliau ar gyfer yr 
adroddiad monitro blynyddol (AMB). 
 

Map Cynigion:  Mae hwn yn dangos lleoliad daearyddol a ffiniau’r polisïau 
datblygu ac mae’n diogelu safleoedd-penodol a gaiff eu dynodi yn y CDLl.  
 

Cyfyngiadau Map:   Mae hwn yn dangos lleoliad daearyddol a maint y 
cyfyngiadau i ddatblygiad, sy'n cael eu creu gan ddeddfwriaeth y tu allan i broses 
y cynllun datblygu, er enghraifft gorlifdiroedd a safleoedd o ddiddordeb 
gwyddonol arbennig.  Er nad yw hwn yn ffurfio rhan o'r CDLl rhoddir ystyriaeth i’r 
Map Cyfyngiadau wrth ystyried y cynigion datblygu.  Mae'r Map Cyfyngiadau’n 
cynnwys dynodiadau a wnaed gan gyrff statudol eraill ar wahân i'r Cyngor a bydd 
yn cael ei ddiweddaru fel bo'r angen. 

Dogfennau Ategol  
 

 1.19   Yn gysylltiedig â’r CDLl mae ystod o ddogfennau ategol sy'n cynnwys:  
 

 Papurau / Astudiaethau Cefndir 
 Paratowyd nifer o bapurau cefndir yn nodi gwybodaeth fanwl a chyfiawnhad 
dros y polisïau a'r cynigion a gynhwysir yn y CDLl.  Mae'r CDLl hefyd wedi cael 
ei lywio gan nifer o astudiaethau sy'n cwmpasu ystod o feysydd pwnc.  Cyfeirir 
at y dogfennau allweddol yn adrannau perthnasol y CDLl a gellir eu gweld ar 
wefan y Cyngor.  

  Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA)  
Yn gysylltiedig â’r CDLl bydd CCA ar y meysydd pwnc canlynol a ddefnyddir i 
ymhelaethu ar y polisïau a'r cynigion a gynhwysir yn y Cynllun:  
o  Tai Fforddiadwy  

o  Rhwymedigaethau Cynllunio  

o  Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni  
o  Seilwaith Gwyrdd  

o  Asesiad o Gymeriad Tirwedd  
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o  Canllawiau Dylunio / Briffiau Datblygu  

o  Arfarniadau o Ardaloedd Cadwraeth  

o  Manwerthu  - Ffryntiadau Siopa Cynradd  
o  Addasu Adeiladau Gwledig  

o  Blaenau Siopau  
 

  Er nad yw CCA yn rhan o'r CDLl ei hun, bydd yn destun ymgynghoriad 
cyhoeddus priodol.  Bydd priodoldeb y CCA presennol yn cael ei adolygu a, lle 
bo'n berthnasol, gellir ei ddwyn ymlaen ochr yn ochr â’r CDLl. - mae hyn yn 
cynnwys CCA sy'n ymwneud â disodli ac ymestyn anheddau gwledig a'r cynllun 
gweithredu bioamrywiaeth lleol (CGBLl).  

 

Arfarniad o Gynaliadwyedd / Asesiad Amgylcheddol Strategol  
 

 1.20  Mae'r CDLl wedi bod yn   destun Arfarniad o Gynaliadwyedd (AoG) yn 
ymgorffori Asesiad Amgylcheddol Strategol (AAS) fel sy'n ofynnol gan 
Reoliadau’r  Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004 a Rheoliadau’r AAS1. 
Mae’r rhain yn gyfryngau i sicrhau bod y polisïau yn y CDLl yn adlewyrchu 
egwyddorion datblygu cynaliadwy ac yn ystyried effeithiau sylweddol y cynllun 
ar yr amgylchedd. Mae'r Cyngor wedi mabwysiadu dull integredig o arfarnu ac 
asesu lle mae materion economaidd a chymdeithasol yn cael eu hystyried ochr 
yn ochr â materion amgylcheddol. Mae'r broses hon wedi sicrhau dull o 
adnabod y materion, yr heriau a'r cyfleoedd cynaliadwyedd sy'n wynebu Sir 
Fynwy ac mae wedi llywio paratoadau'r CDLl. Bu hon yn broses ailadroddus 
drwy gydol cyfnod paratoi'r Cynllun ac fe’i hadlewyrchir yng nghynigion a 
pholisïau'r Cynllun.  

 
Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd  
 

 1.21  Mae'r Cyngor  hefyd wedi cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC) o'r 
CDLl2. Mae'r ARhC yn pennu effeithiau tebygol sylweddol y Cynllun, naill ai'n 
unigol neu mewn cyfuniad ag effeithiau cynlluniau a phrosiectau eraill, ar 
safleoedd Ewropeaidd o bwysigrwydd cadwraeth natur ac os yw'n berthnasol, 
mae’n cwmpasu’r hyn sydd angen ‘asesiad priodol’ (AP) a’r modd y caiff ei 
gyflawni. Caiff safleoedd Ewropeaidd o bwysigrwydd cadwraeth natur eu diffinio 
fel safleoedd Ramsar (gwlyptiroedd o bwysigrwydd rhyngwladol), Ardaloedd 
Gwarchodaeth Arbennig ar gyfer adar (AGAoedd) ac Ardaloedd Cadwraeth 
Arbennig (ACAoedd).  

 

Defnyddio'r Ddogfen hon  
 

 1.22  Mae'r CDLl yn darparu fframwaith cynllunio defnydd tir cynhwysfawr a 
throsfwaol ar gyfer y Sir, yn amlinellu’r weledigaeth, yr amcanion a'r strategaeth 
ar gyfer Sir Fynwy, ynghyd â'r polisïau a'r cynigion strategol a manwl i’w 
gweithredu. Mae'n darparu ar gyfer datblygu a defnyddio tir ac ar gyfer 
gwarchod yr amgylchedd ac mae’n hwyluso penderfyniadau buddsoddi a 
darparu gwasanaethau a seilwaith.  

 

 

  
_____________________________________ 
1 Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) Rheoliadau 2004 
2 Dan Rhan IVA Rheoliadau Cadwraeth (Cynefinoedd Naturiol, &c.) (Gwelliant) (Lloegr a Chymru) 2007  

 

https://translate.googleusercontent.com/#footnote2
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1.23  Dylai'r CDLl gael ei ddarllen yn ei gyfanrwydd o ystyried bod llawer o amcanion 
a pholisïau'r Cynllun yn drawsbynciol ac yn gydberthnasol. Mae’n rhaid i 
benderfyniadau ar gynigion datblygu roi sylw i'r polisïau perthnasol yn y CDLl a 
gofynion polisi cynllunio cenedlaethol.  

  
1.24  Nid yw'r CDLl yn gyffredinol yn ailadrodd polisïau cynllunio cenedlaethol fel yr 

amlinellir hwy ym Mholisi Cynllunio Cymru (PCC), Nodiadau Cyngor Technegol 
(NCT) a Pholisi Cynllunio Mwynau Cymru (PCMC).  Mae’r polisïau cynllunio 
cenedlaethol, ynghyd â'r Cynllun Datblygu Lleol, yn cynrychioli ystyriaeth 
gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio a dylid eu parchu 
wrth ystyried cynigion datblygu.  Lle bo'n briodol, mae'r ddogfen hon yn esbonio 
ble ac ym mha fodd mae’r polisïau cynllunio cenedlaethol yn berthnasol.  

 
Yr Iaith Gymraeg  
 

 1.25  Mae'r iaith Gymraeg yn rhan o wead cymdeithasol a diwylliannol Cymru.  Fodd 
bynnag, mae amrywiadau sylweddol yn ei defnydd ar draws y Wlad.  Cyfran 
gymharol isel o boblogaeth Sir Fynwy sy'n siarad, darllen ac ysgrifennu 
Cymraeg (7.2% yn 2011) o'i gymharu â chyfartaledd  awdurdodau lleol eraill yng 
Nghymru, a chyfartaledd Cymru (14.6% yn 2011).  O ganlyniad, nid yw cynnwys 
polisi penodol yn y CDLl i fynd i’r afael â'r iaith Gymraeg yn ystyriaeth 
angenrheidiol. Bydd y Cyngor, fodd bynnag, yn ceisio sicrhau y diogelir ac y 
cyfoethogir treftadaeth ddiwylliannol Sir Fynwy a hyrwyddir drwy'r CDLl.  Mae’r 
polisi cynllunio cenedlaethol yn rhoi cyngor ynghylch ystyried yr iaith Gymraeg 
mewn datblygiadau a lle bo hynny'n briodol, caiff ei hystyried wrth wneud 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.  

 



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy                                                                    7            
Chwefror 2014                                      

2. FFRAMWAITH POLISI 
 

Cyflwyniad  
 
2.1  Wrth baratoi'r CDLl mae'n ofynnol i’r Awdurdod roi sylw i ystod o gynlluniau, 

polisïau a rhaglenni ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol.  Mae'r adran hon 
yn nodi elfennau allweddol y fframwaith polisi a lywiodd y  Cynllun.  

  

2.2  Mae'r Adroddiad Cwmpasu’n nodi'r polisïau, y cynlluniau, y rhaglenni a’r  
strategaethau a adolygwyd at ddibenion yr Arfarniad o Gynaliadwyedd.  

 
Cyd-destun Polisi Cenedlaethol  

 
Datblygu Cynaliadwy – Cymru Un Blaned (Llywodraeth Cynulliad Cymru, 
2009)  

 
2.3     Mae gan Lywodraeth Cymru (LlC) ddyletswydd o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 

1998 i hyrwyddo datblygu cynaliadwy wrth arfer ei swyddogaethau.  Troir hyn yn 
weithredu drwy Gynllun Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru – Cymru Un 
Blaned (Mai 2009) sy'n amlinellu gweledigaeth LlC o Gymru gynaliadwy a’i 
gwneud yn ofynnol i bob sefydliad yng Nghymru ymrwymo’n weithredol i 
ddatblygiad cynaliadwy.  Mae'r ddogfen yn nodi’r pum prif ddangosydd datblygu 
cynaliadwy fel:  

  Defnydd o adnoddau cynaliadwy;  

  Cynnal yr amgylchedd;  

  Economi gynaliadwy;  

  Cymdeithas gynaliadwy;  a  

  Lles.  
  

2.4  Dan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004, mae'n ofynnol i awdurdodau 
cynllunio lleol ymgymryd â'u swyddogaethau gyda’r bwriad o gyfrannu at gyflawni 
datblygiad cynaliadwy.  

   
Canllawiau Cynllunio Cenedlaethol  

 
2.5  Wrth lunio'r CDLl, rhoddodd y Cyngor ystyriaeth i bolisïau cynllunio cenedlaethol.  

Amlinellir polisïau cynllunio defnydd tir cenedlaethol Llywodraeth Cymru ym 
Mholisi Cynllunio Cymru (PCC) a Chylchlythyrau, a ategir gan Nodiadau Cyngor 
Technegol (NCTiadau).  

  

2.6  Mae Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (PCMC) yn amlinellu polisi cynllunio defnydd 
tir Llywodraeth Cymru mewn perthynas â chloddio am fwynau a datblygiadau 
cysylltiedig yng Nghymru, sy'n cynnwys yr holl fwynau a’r sylweddau (gan 
gynnwys olew ar y tir, nwy a methan gwely glo) yn, ar neu dan dir a gloddir naill ai 
drwy weithio dan ddaear neu ar yr wyneb. Ategir PCMC gan Nodiadau Mwynau 
Cyngor Technegol (NMCT).  

 
2.7  Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, dylai CDLliau roi sylw i bolisïau cynllunio 

cenedlaethol ond ni ddylent eu hailadrodd.  Felly, dylai'r CDLl gael ei ystyried ar y 
cyd â Pholisi Cynllunio Cymru, sy'n nodi’r meysydd hynny lle na ddylai fod angen i 
ddatganiadau clir ar bolisi rheoli datblygu cenedlaethol gael eu hailadrodd fel 
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polisïau lleol yn y CDLl.  Mae'r CDLl yn darparu’r fframwaith yn unig ar gyfer 
materion o natur leol benodol. Caiff cynigion datblygu nad ydynt yn cyflwyno 
materion neilltuol o natur leol benodol eu hasesu’n unol â gofynion y polisi 
cynllunio cenedlaethol.  

  

2.8  Mae’r polisi a’r canllawiau cenedlaethol, ar y cyd â'r polisïau yn y CDLl, yn gosod 
y fframwaith cynllunio ar gyfer Sir Fynwy.  Mae'n bwysig nodi bod polisïau’n 
rhyngberthyn a rhaid eu darllen gyda'i gilydd i ddeall eu heffaith gyfunol ar gynnig 
cynllunio.  

 
Cynllun Gofodol Cymru - Pobl, Lleoedd, Dyfodol  

  

2.9  Mabwysiadwyd Cynllun Gofodol Cymru (CGC) yn wreiddiol gan y Cynulliad 
Cenedlaethol ym mis Tachwedd 2004 a'i ddiweddaru ym mis Gorffennaf 2008. 
Mae CGC yn darparu fframwaith ar gyfer datblygu gofodol Cymru yn y dyfodol ac 
mae’n integreiddio agweddau gofodol strategaethau cenedlaethol yn cynnwys 
cynhwysiant cymdeithasol, datblygu economaidd, polisi iechyd, trafnidiaeth a'r 
amgylchedd, ac mae’n ystyriaeth berthnasol wrth baratoi'r CDLl.  

 
 2.10  Mae'n anelu at sicrhau datblygiad cynaliadwy drwy ei strategaethau ardal yng 

nghyd-destun cynllun datblygu cynaliadwy statudol Llywodraeth Cymru, Cymru Un 
Blaned (2009).  Cynhwysa  hyn gyflawni newidiadau tymor hwy ym mhatrwm 
gofodol datblygu a'r modd mae gwasanaethau'n cael eu darparu i wella mynediad i 
dai, swyddi, gwasanaethau a lleihau'r galw am deithio dyddiol, yn ogystal â helpu i 
nodi anghenion TGCh a chymhwyso'r cysyniad o ranbarth carbon isel i bob un o 
ardaloedd y Cynllun Gofodol.  

 
 Pery’r canlynol yn bum thema arweiniol CGC:  

  Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy  

  Hybu Economi Gynaliadwy  

  Gwerthfawrogi’n Hamgylchedd  

  Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy  

  Parchu Nodweddion Unigryw   
  

2.11  Cyfrifir Sir Fynwy’n bennaf fel sir yn Ardal De - ddwyrain Cymru - Rhwydwaith y 
Brifddinas.  Y weledigaeth ar gyfer yr ardal yw:  
   ‘Ardal arloesol a medrus sy'n cynnig bywyd o ansawdd uchel – yn rhyngwladol, 
ac eto'n nodweddiadol Gymreig.  Bydd yn cystadlu'n rhyngwladol drwy gynyddu ei 
gwelededd byd-eang drwy gysylltiadau cryfach rhwng y Cymoedd a'r arfordir ac â'r 
DU a gweddill Ewrop, gan helpu i ledaenu ffyniant o fewn yr ardal, a bod o fudd i 
rannau eraill o Gymru’. 

 
 2.12  Y cynsail sylfaenol yw bod Caerdydd, Casnewydd a'r Cymoedd yn gyd-ddibynnol a 

bod angen iddynt weithio fel ‘rhanbarth dinesig rhwydweithiol’ o 1.4 miliwn o bobl 
os yw'r rhanbarth i fod yn gystadleuol ar raddfa fyd-eang.  Mae fframwaith datblygu 
Ardal y De-ddwyrain a amlinellir yn Niweddariad CGC yn nodi tair ardal yn y 
rhanbarth:  
 Dinas/Arfordir - gan gynnwys y ddwy brif ddinas, Caerdydd a Chasnewydd,  

‘yn ogystal â chymunedau unigryw llai o faint sy'n cynnig ansawdd bywyd 
uchel mewn lleoliadau gwledig, arfordirol’. Mae'r ardal hon yn ymestyn i Gas-
gwent yn y dwyrain ac yn cynnwys Coridor yr M4 yn ne Sir Fynwy;  



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy                                                                    9            
Chwefror 2014                                      

 Blaenau'r Cymoedd;  
 Coridor Cysylltiadau - ardal o Ganolbarth y Cymoedd ac ardaloedd gwledig, 

‘dan bwysau cynyddol i weld datblygu economaidd a thai o ganlyniad i orlifo 
allan o'r dinasoedd a chyrion dinasoedd’. Mae'r coridor hwn yn ymestyn i 
mewn i Sir Fynwy wledig, gan gynnwys Y Fenni a Threfynwy.  

  

2.13  Nodwyd pedwar ar ddeg o aneddiadau allweddol yn Ne-ddwyrain Cymru fel rhai 
‘â rôl hanfodol i'w chwarae yn llwyddiant rhanbarth y Brifddinas’.  O fewn Sir 
Fynwy, nodir Y Fenni a Chas-gwent fel ‘aneddiadau allweddol’ gaiff eu diffinio fel 
aneddiadau ‘y mae’n rhaid iddynt fod yn llwyddiannus yn eu hawl eu hunain a, lle 
bo'n briodol, weithredu fel hybiau gwasanaeth a chyflogaeth ar gyfer aneddiadau 
cyfagos...Bydd aneddiadau allweddol yn darparu’r fframwaith canolog y datblygir 
cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy mawr o’i gwmpas. Dylid darparu’n lleol o fewn 
aneddiadau’r hybiau ystod ehangach o gyfleusterau a gwasanaethau, sy'n 
ychwanegu at gyfleoedd cyflogaeth, er mwyn lleihau’r angen cyffredinol i deithio’.   

 
2.14  Mae'r Cynllun yn cydnabod nad yw aneddiadau o fewn Rhwydwaith y Brifddinas yn 

bodoli'n ynysig, a bod gan bob anheddiad ryngwyneb a rhyngberthynas â'i 
gymdogion.  Yn y bôn, gellir nodi trefi pwysig eraill yn y rhanbarth drwy broses y 
CDLl.  

  

2.15  Dylai’r CDLl, felly, ddarparu fframwaith sy'n galluogi'r aneddiadau allweddol a 
nodwyd gyflawni'u  swyddogaethau strategol dros gyfnod y Cynllun. 

  

Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru  

 
 2.16  Y Strategaeth Amgylcheddol ar gyfer Cymru (2006) yw strategaeth hirdymor 

Llywodraeth Cymru ar gyfer amgylchedd Cymru, gan bennu'r cyfeiriad strategol 
dros yr 20 mlynedd nesaf.  Y weledigaeth yw gweld yr amgylchedd unigryw 
Cymreig yn ffynnu ac yn cyfrannu at les economaidd a chymdeithasol ac iechyd 
pobl yng Nghymru.  Er mwyn cyflawni hyn, mae'r Strategaeth yn nodi bod angen 
rheoli'n fwy effeithiol y pwysau a roddwn ar ein hamgylchedd a bod angen mynd i'r 
afael â heriau megis newid yn yr hinsawdd a’r defnydd o adnoddau cynaliadwy.  

  

2.17  Mae strategaeth a pholisïau'r CDLl yn cyfrannu at y weledigaeth hon drwy 
gefnogi’r potensial i Sir Fynwy ddatblygu ei heconomi yn y sectorau gwyrdd a 
charbon isel ac ar gyfer datblygiadau ynni effeithlon. 

 
Cyd-destun Polisi Rhanbarthol  

  

Dosraniad Tai Rhanbarthol  
  

2.18  Mynnai Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC) (yn Natganiad Polisi Cynllunio Interim 
y Gweinidog 01/2006, Tai) fod awdurdodau cynllunio lleol i gydweithio ar lefel 
ranbarthol i ddosrannu amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd Llywodraeth y 
Cynulliad ymhlith ei gilydd er mwyn adnabod y lefel briodol o ddarpariaeth tai i’w 
chynnwys yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLliau).  

  

2.19  Cynhaliodd y Cyngor, fel rhan o Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru 
(GCSDddC), ddosraniad o amcanestyniadau aelwydydd Llywodraeth y Cynulliad 
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ar y pryd, a gynhwysai gynnydd yn nifer yr aelwydydd yn rhanbarth De-ddwyrain 
Cymru o 108,900 (+ 18.6%) rhwng 2003-2021.  

 
 2.20  Mewn ymgynghoriad gydag ystod o randdeiliaid, cytunodd y GCSDddC ar 

ddosbarthu dros dro’r tai oedd eu hangen ymhlith y 10 awdurdod lleol yn y 
rhanbarth yn seiliedig ar ffactorau megis cyfraddau adeiladu tai yn y gorffennol, 
argaeledd tir ar hyn o bryd a chyfyngiadau amgylcheddol.  Awgrymodd y dosraniad 
y dylai CDLl Sir Fynwy ddarparu ar gyfer cyfanswm o 5,250 o anheddau yn ystod 
cyfnod 2006-2021 (h.y. 350 o anheddau’r flwyddyn).  Nid oedd y ffigurau hyn yn 
rhai pendant ond roeddent yn ddigonol i ddarparu cyd-destun rhanbarthol ar gyfer 
paratoi Cynlluniau Datblygu Lleol unigol.  

  

2.21  Yn dilyn hyn, yn 2008 cyhoeddodd LlCC amcanestyniadau poblogaeth ac 
aelwydydd yn seiliedig ar ffigurau’r awdurdodau lleol.  Mae Polisi Cynllunio 
Cymru’n cynghori y dylai'r rhain fod yn fan cychwyn ar gyfer asesu'r angen am dai, 
a lle mae ardaloedd marchnad tai yn croesi ffiniau awdurdodau lleol, gallai 
awdurdodau ddymuno ymgynghori ag awdurdodau cyfagos wrth fynd i'r afael â'u 
gofynion o ran tai. Mae Sir Fynwy wedi, ac yn parhau i gysylltu gydag awdurdodau 
De-ddwyrain Cymru ar y targedau tai diwygiedig.  Yn ychwanegol, mae GCSDddC 
yn parhau i fonitro'r sefyllfa a thrafodir dosraniad yn rheolaidd ar lefel ranbarthol.  

 
Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru  

  

2.22  Paratowyd Cynllun Gwastraff Rhanbarthol y De-ddwyrain (CGRh) yn unol â 
gofynion Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 21: Gwastraff.  Cyhoeddwyd y NCT 
cyntaf yn 2004 a bu’n destun adolygiad ar ôl hynny. Cymeradwywyd Adolygiad 
Cyntaf CGRh De-ddwyrain Cymru ac fe’i cyflwynwyd i Lywodraeth Cynulliad 
Cymru ym mis Medi 2008. Rhoddwyd sylw dyledus iddo wrth baratoi'r CDLl.  

 
2.23  Mae'r CGRh yn darparu’r strategaeth  rheoli gwastraff strategol hirdymor a’r 

fframwaith cynllunio defnydd tir ar gyfer rheoli gwastraff yn strategol ac adfer 
adnoddau yn rhanbarth De-ddwyrain Cymru. Mae'n anelu at gyflawni targedau’r 
Gyfarwyddeb Tirlenwi 2020 erbyn 2013, yn bennaf drwy ailgylchu a chompostio a 
lleihau maint y gwastraff sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.  

 
2.24  Mae'r Cynllun yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol gyfrannu at fynd 

i'r afael â gofynion gwastraff y rhanbarth drwy nodi  lleoliadau priodol ar gyfer 
cyfleusterau rheoli gwastraff.  

 
2.25  Mae Astudiaethau Sir Fynwy o Safleoedd Rheoli / Gwaredu Gwastraff a’r  

Astudiaeth Cynhwysedd Rheoli Gwastraff yn nodi sut y gellir gweithredu’r CGRh 
yn Sir Fynwy drwy'r CDLl.  

 
2.26  Yn ogystal, mae'r Cyngor, ynghyd â Chaerffili, Caerdydd, Casnewydd a Bro 

Morgannwg, yn cymryd rhan mewn ‘Prosiect Gwyrdd’ i archwilio'r posibilrwydd o 
gaffael cyfleuster gwastraff trefol ar y cyd a fydd yn gallu derbyn sgil-gynhyrchion 
gwastraff y consortiwm.  
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Datganiad Technegol Agregau Rhanbarthol De Cymru 

 
2.27  Yn unol â NCTM1: Agregau, comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru astudiaeth 

i ystyried cynhwysedd amgylcheddol pob awdurdod lleol yng Nghymru i gyfrannu 
at gyflenwadau agregau. Defnyddiwyd canfyddiadau'r astudiaeth hon gan 
Weithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru wrth baratoi'r Datganiad Technegol 
Rhanbarthol ar gyfer y rhanbarth, er mwyn sicrhau y gellir cynnal cyflenwad 
digonol o agregau cynradd gan gymryd i ystyriaeth amcanion cynaliadwy cloddio 
am agregau.  

 
2.28  Mae Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau De Cymru (DTRh) yn amlinellu'r 

strategaeth ar gyfer darparu agregau yn y rhanbarth a’r fframwaith strategol ar 
gyfer cynlluniau datblygu lleol, gan hysbysu awdurdodau cynllunio lleol ynghylch 
faint o agregau fydd yn ofynnol yn eu Cynlluniau Datblygu Lleol. Cyhoeddodd 
Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru'r DTRh ym mis Hydref 2008 ac mae'n 
nodi'r argymhellion canlynol ar gyfer Sir Fynwy. 

 Ar sail y wybodaeth am gronfeydd wrth gefn a ganiateir, ac yng ngoleuni polisi 
NCTM1, nid yw’n ofynnol .dyrannu adnoddau ar hyn o bryd. Fodd bynnag, 
wrth baratoi Cynlluniau Datblygu Lleol, dylid ystyried a yw’r [canllawiau i 
Awdurdodau Prosiectau Mawr ar ddosraniad] yn arwain at unrhyw ofynion ar 
gyfer dyrannu adnoddau;  

 Dylid nodi unrhyw lanfeydd presennol neu lanfeydd posib i’w hamddiffyn yn y 
CDLl er mwyn diogelu cyflenwadau tywod y môr i'r ardal;  

 Dylid ymchwilio i adnoddau ychwanegol o galchfaen a'u diogelu ar gyfer 
defnydd posibl yn y CDLl yn y dyfodol;  

 Mae angen diogelu adnoddau tywod a graean ar y tir yn y CDLl.   
 
Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol  

 
2.29  Gwnaeth Deddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 ddarpariaeth ar gyfer system cynllunio 

trafnidiaeth newydd sy'n cael gwared ar y gofyniad i bob awdurdod lleol baratoi 
Cynlluniau Trafnidiaeth Lleol ac yn hytrach, yn cyflwyno gofyniad ar gyfer 
Cynlluniau Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRhiau) i'w paratoi gan y pedwar 
consortiwm trafnidiaeth rhanbarthol yng Nghymru. Mae Sir Fynwy yn un o 10 
awdurdod yng Nghynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru (CTDddC)..  

 
2.30  Ym mis Mawrth 2010 cyhoeddodd CTDddC y CTRh terfynol, sy'n darparu'r 

fframwaith strategol ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth ar draws y rhanbarth yn 
y dyfodol. 

 
2.31  Nod y CTRh yw gwella trafnidiaeth ranbarthol yn Ne-ddwyrain Cymru a helpu i 

gyflawni amcanion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol Cynllun Gofodol 
Cymru a Strategaeth Drafnidiaeth Cymru.  

 
2.32  Mae CTDddC yn nodi gweledigaeth o ‘system drafnidiaeth fodern, hygyrch, 

integredig a chynaliadwy ar gyfer De-ddwyrain Cymru sy'n cynyddu cyfleoedd, yn 
hyrwyddo ffyniant i bawb ac yn gwarchod yr amgylchedd; lle mae cerdded, beicio, 
trafnidiaeth gyhoeddus a chludo nwyddau cynaliadwy yn darparu gwir ddewisiadau 
teithio amgen. 
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2.33  Mae'r blaenoriaethau a nodir yn y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn adeiladu ar 
y weledigaeth hon, a’i swyddogaeth yw llywio gweithgareddau a buddsoddiadau 
CTDddC dros y pum mlynedd nesaf. Y blaenoriaethau yw:  

 Gwella mynediad i bawb i wasanaethau, cyfleusterau a chyflogaeth, yn 
enwedig drwy gerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus;  

 Cynyddu cyfran y teithiau a wneir drwy gerdded, beicio a chludiant 
cyhoeddus;  

 Lleihau'r galw ar y system drafnidiaeth;  
 Datblygu system drafnidiaeth effeithlon, ddiogel a dibynadwy â gwell 

cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y 14 o aneddiadau allweddol yn Ne-ddwyrain 
Cymru a rhwng De-ddwyrain Cymru a gweddill Cymru, y DU ac Ewrop;  

 Darparu system drafnidiaeth sy'n annog ffyrdd o fyw iach a phrysur;  
 Lleihau'n sylweddol allyriadau nwyon tŷ gwydr ac effaith y system 

drafnidiaeth ar gymunedau lleol;  
 Sicrhau bod datblygiadau’n hygyrch drwy drafnidiaeth gynaliadwy a bod 

trafnidiaeth gynaliadwy / cynllunio teithio’n elfen annatod o gynlluniau 
adfywio;  

 Gwneud defnydd gwell o'r system drafnidiaeth bresennol.  
 
2.34  Gweithgareddau craidd penodol ac ymyriadau allweddol i gyflawni'r weledigaeth 

yw:  

 Datblygu rhaglenni cerdded a beicio arloesol a dewisiadau doethach;  
 Parhau i fuddsoddi yn y system reilffyrdd ranbarthol;  
 Gwella ansawdd gwasanaethau bws ar draws y rhanbarth;  
 Datblygu gwell integreiddiad trafnidiaeth gyhoeddus;  
 Gwneud defnydd gwell o'r system ffyrdd ranbarthol.  

 
2.35  Mae'r CTRh yn cydnabod y berthynas rhwng defnydd tir a darparu cludiant a sut 

mae un yn effeithio ar y llall. Mae'n darparu fframwaith ar gyfer y Cynllun Datblygu 
Lleol ac yn nodi nifer o gynlluniau trafnidiaeth arfaethedig fel y cyfeirir atynt ym 
Mholisi MV10.  

 
Strategaeth Aber Afon Hafren  

 
2.36  Mae Partneriaeth Aber Afon Hafren (PAAH) yn ymgorffori ystod eang o 

ddiddordebau gan gynnwys asiantaethau cenedlaethol, cyrff gwirfoddol a 13 o 
awdurdodau lleol, gan gynnwys Sir Fynwy, ac mae’n cwmpasu ardal eang sy'n 
rhychwantu’r ffin rhwng Cymru a De-orllewin Lloegr.  

 
2.37  Wedi ei pharatoi gan Bartneriaeth Aber Afon Hafren yn 2001, mae Strategaeth 

Aber Afon Hafren yn anelu at ddatblygu fframwaith rheoli strategol i arwain / 
gefnogi datblygiad cynaliadwy a defnydd doeth o'r Aber. Mae'r Strategaeth yn 
hyrwyddo cyfres o bolisïau a fydd yn arwain at arferion rheoli mwy cynaliadwy ar 
Aber Afon Hafren ac yn mynd i'r afael â'r her o reoli’n realistig ac yn gynaliadwy 
ofynion sy'n anghyson â’i gilydd.  

 
2.38  Mae'r Strategaeth yn un o nifer o ddogfennau y bydd angen i awdurdodau 

cynllunio lleol sy'n ffinio ag Aber Afon Hafren ei hystyried wrth baratoi eu cynlluniau 
datblygu.  
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2.39  Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i nifer o ddogfennau rheoli dŵr wrth baratoi'r C DLl,  

sy'n cynnwys y canlynol.  

  Y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (2000)  
 
2.40  Mae'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr Ewropeaidd (CFfD) yn gofyn i’r holl  Aelod-

wladwriaethau gynllunio a darparu amgylchedd dŵr gwell gan ganolbwyntio ar 
ecoleg ac mae’n eu galluogi i helpu i ddiogelu a gwella ansawdd dŵr croyw wyneb, 
dŵr daear, ecosystemau sy’n ddibynnol ar ddŵr daear, aberoedd a dyfroedd 
arfordirol allan i un filltir pan fo’r llanw ar drai. Er mwyn cyflawni'r amcanion hyn, 
mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol bod Cynlluniau Rheoli Basnau 
Afonydd (CRhBAiau) yn cael eu cynhyrchu ar gyfer pob Ardal Basn Afon.  

 Cynllun Rheoli Basn Afon - Ardal Basn Afon Hafren (Rhagfyr 2009)  
 
2.41  Lleolir Sir Fynwy o fewn Ardal Basn Afon Hafren, sy'n cwmpasu nifer o brif 

lednentydd yn ogystal ag Afon Hafren ac sy’n cynnwys afon Gwy ac afon Wysg. 
Mae'r Cynllun Rheoli Basn Afon yn nodi'r pwysau sy'n wynebu'r amgylchedd dŵr 
a'r camau a gymerir i roi sylw iddynt.  

 Strategaethau Rheoli Dalgylch Afon Wysg ac Afon Gwy (2007/2008) a 
diweddariadau (2010)  

 
2.42  Mae'r strategaethau'n nodi sut y bydd adnoddau dŵr yn y dalgylchoedd perthnasol 

yn cael eu rheoli ac maent yn amlinellu lle mae dŵr ar gael i'w dynnu a defnyddiau 
eraill, tra maent yn diogelu anghenion yr amgylchedd. Lle bo'n berthnasol, mae'r 
strategaethau hefyd yn nodi lle dylai cyfraddau tynnu cyfredol gael eu lleihau.  

 
2.43  Mae Strategaeth Rheoli Dalgylchoedd Afon Wysg yn cwmpasu Afon Wysg a'i 

llednentydd ac yn cynnwys o fewn ei hardal aneddiadau'r Fenni, Llan-ffwyst, 
Rhaglan a Brynbuga. 

 
2.44  Mae Strategaeth Rheoli Dalgylchoedd Afon Gwy yn cwmpasu Afonydd Gwy, 

Llugwy a'u llednentydd ac mae’n cynnwys Trefynwy o fewn ei dalgylch.  

 Adolygiad o Gynllun Rheoli Traethlin Aber Afon Hafren (2010)  
 
2.45  Mae'r Cynllun Rheoli Traethlin yn sail ar gyfer polisïau amddiffyn yr arfordir yn 

gynaliadwy o fewn Aber Afon Hafren ac mae’n datblygu amcanion ar gyfer rheoli'r 
traethlin yn y dyfodol. Mae'r Adolygiad o’r Cynllun Rheoli Traethlin (CRhT2) yn 
cynnwys polisïau drafft yn cynnig sut y dylai'r traethlin o amgylch Aber Afon Hafren 
gael ei reoli dros y 100 mlynedd nesaf. Mae'r traethlin yn cael ei rannu'n gyfanswm 
o 66 o unedau polisi gydag opsiwn polisi drafft yn cael ei argymell ar gyfer pob un - 
Cynnal y Llinell; Dim Ymyriad Gweithredol; Adlinio a Reolir; a Symud y Llinell. 
Lleolir pum uned bolisi o fewn Sir Fynwy. Clustnodwyd Polisi Cynnal y Llinell ar 
gyfer ardal Lefelau Cil-y-Coed, sy’n ardal isel wedi ei hamddiffyn. Ar gyfer 
adrannau Dyffryn Gwy, clustnodwyd polisïau o Ddim Ymyriad Gweithredol ac 
mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn diroedd uchel gydag wyneb creigiog i’r clogwyni.   
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 Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Afon Gwy ac Afon Wysg (2010)  
 
2.46  Mae Cynllun Rheoli Llifogydd Dalgylch Afon Gwy ac Afon Wysg (CRhLlD) yn 

cynnwys Sir Fynwy gyfan, yn ogystal ag awdurdodau cyfagos yng Nghymru ac yn 
Lloegr. Mae'r CRhLlD yn ceisio hyrwyddo dulliau mwy cynaliadwy o reoli perygl 
llifogydd ac yn nodi polisïau rheoli perygl llifogydd posibl am yr 50 i 100 mlynedd 
nesaf.  

 
2.47  Mae'r Dalgylch wedi ei rannu’n saith is-ardal benodol – lleolir Sir Fynwy o fewn 

pedair o'r rhain, sef y Gwastadeddau, Cwmbrân a Choridor yr M4, Wysg Isaf a 
Gwy Isaf. Mae'r CRhLlD yn hyrwyddo cyfres o opsiynau polisi a ffefrir o fewn pob 
un o'r is-ardaloedd ac yn darparu camau gweithredu a ffefrir i weithredu'r polisïau.  

 Rheoli Perygl Llifogydd yn Aber Afon Hafren De-ddwyrain Cymru (Ionawr 
2011)  

 
2.48  Mae'r strategaeth hon yn datblygu’n fwy manwl y polisïau rheoli arfordirol eang a 

nodir yng Nghynllun Rheoli Traethlin Aber Hafren. Mae'n rhannu Arfordir De-
ddwyrain Cymru’n saith adran, dwy ohonynt yn cwmpasu ardal Sir Fynwy: 
Redwick i Borthsgiwed a Merthyr Tewdrig. Mae'r strategaeth yn canolbwyntio ar 
ardaloedd penodol sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd, ac o’u mewn mae’r holl 
opsiynau sy’n cydymffurfio â'r polisi a gytunwyd wedi cael eu hystyried yn fanwl i 
benderfynu’r camau gweithredu a ffefrir ym mhob lleoliad a nodi'r cyfnod amser lle 
mae angen gweithredu.  

 
2.49  Mae'r CDLl yn annog effeithlonrwydd adnoddau dŵr a dull polisi sy'n gwarchod yr 

amgylchedd naturiol rhag datblygiadau amhriodol ac yn ceisio osgoi datblygu 
mewn ardaloedd sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd.  

 
Cyd-destun Polisi Lleol  
 
Rhesymoli Cynlluniau Awdurdod Lleol  

 
2.50  O ganlyniad i resymoli cynlluniau llywodraeth leol, mae'n ofynnol i'r Cyngor 

gynhyrchu pedair prif strategaeth, gan gynnwys y Cynllun Datblygu Lleol. Y 
strategaethau eraill yw:  

 Strategaeth Gymunedol  
 Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 

 Cynllun Plant a Phobl Ifanc  

 
2.51  Mae cynghorau hefyd yn gallu cynhyrchu cynlluniau a strategaethau ychwanegol 

fel yr ystyriant hwy’n briodol.  
 

Strategaeth Gymunedol  
 
2.52  Cyhoeddwyd Strategaeth Gymunedol gyntaf Sir Fynwy, ‘Ein Sir, Ein Dyfodol’ ym 

mis Awst 2004 ac ers hynny fe'i diwygiwyd i gynnwys cyfnod 2008-2012 er mwyn 
ategu Cynllun Datblygu Unedol Sir Fynwy 2006-2011. Wedi’i datblygu mewn 
partneriaeth â'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, y sectorau cyhoeddus a gwirfoddol, 
mae’r Strategaeth yn gynllun tymor hir ar gyfer ardal a phobl Sir Fynwy ac mae’n 
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darparu'r fframwaith strategol trosfwaol ar gyfer yr holl gynlluniau a’r strategaethau 
eraill yn yr Awdurdod.  

 
2.53  Amlinellir nifer o nodau polisi craidd a fydd yn rhedeg drwy holl waith yr Awdurdod 

ac maent yn gymorth i bennu blaenoriaethau a chamau gweithredu yn y dyfodol:  
 Cyfiawnder Cymdeithasol - gweithio tuag at gymdeithas deg a chyfartal lle 

mae pawb yn cael eu trin yr un fath;  
 Cydlyniant Cymunedol - adeiladu cymunedau cryf a chefnogol sy'n gallu 

gweithio gyda'i gilydd;  
 Lleoleiddio – sicrhau, pryd bynnag bydd yn bosibl, y darperir gwasanaethau 

cyhoeddus yn agos at ble mae pobl yn byw.  
 
2.54  Datblygwyd gweledigaeth adnewyddol ar ôl ystyried y nodau polisi hyn. Tynnwyd y 

weledigaeth o’r CDLl gyda phwyslais clir ar ffyniant, cynhwysiant cymdeithasol a 
diogelu’n hamgylchedd.  

 
2.55  Erbyn 2020 bydd Sir Fynwy yn fan lle:  

 Mae pobl yn byw mewn cymunedau mwy cynhwysol, cydlynol, ffyniannus a 
bywiog, yn y cymunedau trefol ynghyd â’r cymunedau gwledig, lle mae gwell 
mynediad i wasanaethau lleol, cyfleusterau a chyfleoedd cyflogaeth;  

 Mae cymeriad nodweddiadol ei hasedau treftadaeth adeiledig, cefn gwlad ac 
amgylcheddol wedi cael ei ddiogelu a' i gyfoethogi;  

 Mae pobl yn mwynhau ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy sy'n rhoi cyfleoedd iddynt 
ar gyfer gweithgareddau iach, llai o ddibyniaeth ar geir preifat a lleihau effaith 
ar yr amgylchedd byd-eang.  

 
2.56  Cynigir y pedair blaenoriaeth allweddol ganlynol i fynd i'r afael â'r weledigaeth / 

nodau polisi ar gyfer cyfnod 2008-2012:  
 Trafnidiaeth / mynediad i wasanaethau a chyfleusterau;  
 Tai fforddiadwy a chynaliadwy i gymunedau;  
 Cymryd camau lleol mewn ymateb i newid yn yr hinsawdd;  
 Gwasanaethau cyhoeddus mwy integredig, cynaliadwy a hygyrch.  

 
2.57  Cyflwynir y weledigaeth trwy nifer o gynlluniau a strategaethau lefel uchel gan 

gynnwys y CDLl. Dylai CDLliau fynegi yn nhermau defnydd tir priodol yr elfennau 
hynny o'r Strategaeth Gymunedol sy'n ymwneud â datblygu a defnyddio tir. Bydd y 
CDLl yn chwarae rhan bwysig wrth gynorthwyo gyda chyflwyno llawer o'r 
prosiectau a gynhwysir yn y Strategaeth.  

 
2.58  Wrth benderfynu ar ddosbarthiad gofodol datblygiad ar gyfer y CDLl, mae'n amlwg 

bod gwella mynediad i wasanaethau a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn 
flaenoriaethau corfforaethol allweddol y gall y CDLl gael dylanwad drostynt. 
Adlewyrchir hyn yn Amcan 14 y CDLl (fel y nodir ym Mhennod 4), sy'n ymwneud â 
sicrhau hygyrchedd cynaliadwy.  

 
2.59  Mae amcanion y CDLl wrth geisio amddiffyn yr amgylchedd yn uniaethu ag 

agweddau ym mlaenoriaeth y Strategaeth Gymunedol o fynd i'r afael â newid yn yr 
hinsawdd a'r uchelgais ehangach i ddiogelu cymeriad arbennig Sir Fynwy a nodir 
ym mhwynt (2) o'r datganiad o Weledigaeth.  
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2.60  Mae darparu tai fforddiadwy hefyd yn flaenoriaeth gorfforaethol allweddol y gall y 
Cynllun Datblygu Lleol gael dylanwad arwyddocaol drosti. Adlewyrchir hyn yn 
Amcan 4 y Cynllun Datblygu Lleol.  

 
2.61  Mae amcanion eraill y CDLl sy’n ymwneud â thema adeiladu cymunedau 

cynaliadwy hefyd yn awgrymu dosbarthiad eang o ddatblygiad sy'n mynd i'r afael 
ag anghenion gwledig yn ogystal ag anghenion trefol, yn enwedig amcanion 1 a 3.  

 
2.62  Elfen arall o gymuned gynaliadwy lwyddiannus yw ei bod yn ffyniannus gyda 

mynediad da i gyfleoedd cyflogaeth, fel yr adlewyrchir mewn rhannau o bwynt (1) 
yn natganiad o Weledigaeth y CDLl ac amcan 7.  

 
2.63  Mae Amcanion o'r fath yn aml yn rhyngberthyn. Gall hyrwyddo ‘economi gwyrdd’ er 

enghraifft, helpu i leihau effeithiau newid yn yr hinsawdd a darparu cyfleoedd 
cyflogaeth lleol.  

 
2.64  Mae'r holl Faterion Allweddol a’r Amcanion a nodir ym Mhennod 4 yn chwarae rôl 

bwysig o ran darparu fframwaith ar gyfer y polisïau a amlinellir yn y CDLl hwn. I 
adlewyrchu'r Strategaeth Gymunedol a chymryd i ystyriaeth amcanion 
corfforaethol y Cyngor nodir y materion canlynol fel y prif feysydd blaenoriaeth ar 
gyfer y CDLl i ddelio â:  

 Chefnogi cymunedau  

 Darparu tai fforddiadwy  

 Hyrwyddo menter  
 Mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd  

 Gwarchod yr amgylchedd  

 Darparu cyfleoedd ar gyfer lleihau'r angen i deithio  

 Diogelu cymeriad nodedig Sir Fynwy   
 

Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles 2008-2011 

 
2.65  Cyhoeddwyd ail Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles Sir Fynwy yn 

2008. Wedi ei datblygu mewn partneriaeth â'r Bwrdd Iechyd Lleol a'i bartneriaid, 
mae’r Strategaeth yn nodi ymrwymiad parhaus i wella iechyd a lles yn y Sir.  

 
2.66  Mae'r ddogfen hon yn nodi dull gweithredu sy'n seiliedig ar ganlyniadau i ddiogelu 

a gwella iechyd a lles yn Sir Fynwy ac fe’i datblygwyd i mewn i chwe datganiad 
canlyniad lefel uchel: 
 Annibyniaeth – gall pobl ddewis byw yn eu cartref eu hunain a chael eu 

cefnogi gan wasanaethau i wneud hynny;  
 Iechyd – mae pobl yn gwella’u cyflwr iechyd ac yn cael eu cynorthwyo i reoli 

eu hanghenion iechyd eu hunain;  
 Diogelwch – gall pobl ddisgwyl y bydd y gwasanaethau sydd eu hangen arnynt 

yn cael eu cyflwyno'n ddiogel ac yn sensitif a bydd yn cynnig amddiffyniad pan 
fydd ei angen;  

 Rheolaeth / Hyder - mae gan bobl fwy o hyder ac maent yn gallu arfer mwy o 
reolaeth dros eu bywydau;  

 Mwynhau a Chyflawni - mae pobl yn mwynhau byw yn Sir Fynwy a gallant  
gyflawni eu potensial;  

 Cynhwysiant Cymdeithasol ac Unigedd – caiff pobl eu cynnwys a bydd ynysu 
cymdeithasol yn lleihau.  
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2.67  Cefnogir pob un o'r datganiadau canlyniadau gan ganlyniadau blaenoriaeth. 

Rhoddir ystyriaeth i’r canlyniadau hyn wrth ddatblygu polisïau’r CDLl,, gan 
gynnwys, er enghraifft, annog cerdded a beicio.  

 
Cynllun Plant a Phobl Ifanc 2008-2011  

 
2.68  Yn cwmpasu cyfnod 2008-2011, mae Cynllun Plant a Phobl Ifanc cyfredol Sir 

Fynwy’n amlinellu'r targedau ar gyfer plant a phobl ifanc y Sir i'w helpu i gael y 
cychwyn gorau posibl mewn bywyd ac i fwynhau bywydau iach a hapus. Mae'r 
Cynllun yn dangos sut y bydd gwasanaethau megis iechyd, yr heddlu, ysgolion a 
sefydliadau gwirfoddol yn gweithio gyda'i gilydd i helpu'r rheiny sy'n agored i niwed 
neu mewn angen ac mae’n gosod targedau ar gyfer gwelliannau hyd at 2011.  

 
2.69  Mae'r Cynllun yn ceisio sicrhau bod yr holl blant a phobl ifanc yn Sir Fynwy’n 

cyflawni saith nod craidd Llywodraeth Cymru drwy sicrhau bod pobl ifanc:  
 Yn cael cychwyn teg mewn bywyd;  
 Yn cael ystod gynhwysfawr o gyfleoedd addysg a dysgu;  
 Yn mwynhau'r iechyd gorau posibl a bod yn rhydd o gamdriniaeth, erledigaeth 

a cham-fanteisio;  
 Yn cael mynediad i weithgareddau chwarae, hamdden, chwaraeon a 

diwylliannol;  
 Yn cael gwrandawiad, eu trin â pharch a bod eu hil a'u hunaniaeth diwylliannol 

yn cael eu cydnabod;  
 Yn cael cartref a chymuned ddiogel sy'n cefnogi lles corfforol ac emosiynol;  
 Heb fod dan anfantais oherwydd tlodi.  

 
2.70   Rhoddir ystyriaeth i’r targedau / nodau hyn wrth ddatblygu polisïau’r CDLl, er 

enghraifft trwy wella’r ddarpariaeth a’r mynediad i fannau agored / gyfleusterau 
chwarae. 

  

2.71  Ym mis Ebrill 2013, disodlodd y Cynllun Integredig Sengl newydd (CIS) y 
Strategaeth Gymunedol gyfredol, y Cynllun Plant a Phobl Ifanc, y Cynllun 
Diogelwch Cymunedol a'r Strategaeth Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles. Yn 
seiliedig ar broses asesu anghenion unedig, gyfoethog a chynhwysfawr a phroses 
ymgysylltu eang, ei nod yw ysgogi gwelliant o fewn y Sir, gyda ffocws penodol ar 
nifer benodol o flaenoriaethau a fydd yn ffurfio’r agenda craidd ar gyfer gwelliant. 
Er bod y Cynllun Datblygu Lleol wedi cael ei baratoi yng nghyd-destun y 
Strategaeth Gymunedol, mae’r CIS yn mynd i'r afael â materion a blaenoriaethau 
tebyg gan gynnwys tai fforddiadwy, busnes a menter, hygyrchedd a gwarchod / 
gwella’r amgylchedd. 

 
Strategaeth Datblygu Economaidd Sir Fynwy  

 
2.72  Mae'r Cyngor yn y broses o ddatblygu strategaeth datblygu economaidd gyfoes ar 

gyfer Sir Fynwy a fydd yn nodi’r uchelgais a'r weledigaeth ar gyfer menter a'r 
economi yn y Sir. Mae’r nodau economaidd clir a amlygwyd yn cynnwys ffocws 
cryfach ar fewnfuddsoddiad a thwristiaeth ar raddfa fawr, gyda chefnogaeth 
barhaus i fusnesau bychain a dyfodd yn lleol.    
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2.73  Bydd y CDLl yn chwarae rhan allweddol o ran cyflawni gweledigaeth y Cyngor ar 
gyfer Sir Fynwy fentrus ac uchelgeisiol. Bydd hyn yn cynnwys sicrhau darpariaeth 
amrywiol o gyflenwad tir, mewn lleoliadau priodol ac yn y meintiau cywir, i fodloni 
anghenion busnesau ac i gefnogi twf busnes.  

 
Strategaeth Dai Leol ar gyfer Sir Fynwy 2007-2012  

 
2.74  Mae'r Strategaeth Dai Leol yn tynnu ynghyd ddarlun thematig o dai yn Sir Fynwy 

a'r problemau sydd angen sylw.  Nodau’r Strategaeth yw:  
 Iechyd a Lles - sicrhau bod tai yn cyfrannu'n gadarnhaol at iechyd a lles pobl 

yn Sir Fynwy;  
 Amgylchedd Gwell - hyrwyddo tai cynaliadwy sy'n gwella ac yn amddiffyn yr 

amgylchedd;  
 Cymunedau Cryfach a Mwy Diogel - gwneud cartrefi Sir Fynwy’n llefydd mwy 

diogel i fyw ynddynt,   
 Datblygu Economaidd Lleol – cael gweithgareddau tai i gyfrannu at fwy o 

ffyniant yn Sir Fynwy drwy ddatblygu economi leol fwy cynaliadwy;  
 Dysgu Gydol Oes a Phrofiad - cryfhau swyddogaeth tai wrth ddarparu 

cyfleoedd dysgu a hyfforddi a chefnogi llwyddiant addysgol.  
 
2.75   Wrth weithio tuag at y nodau hyn, amlinellir nifer o flaenoriaethau trosfwaol i’r 

Strategaeth a phartneriaid fynd i'r afael â hwy. Mae'r Strategaeth yn canolbwyntio 
ar y System Dai Leol, Fframwaith Cynllunio Defnydd Tir, Tai Fforddiadwy, y Sector 
Preifat, Rheoli Tai ac Adfywio Cymunedol ac mae’n trafod nodau mewn perthynas 
â Chefnogi Pobl, Grwpiau Agored i Niwed, Effeithlonrwydd Ynni a Datblygu 
Cynaliadwy.  

 
2.76  Mae argaeledd tir a safleoedd ar gyfer datblygiadau tai newydd yn elfen sylfaenol i 

gwrdd â nodau’r Strategaeth. Bydd angen i'r CDLl ddarparu digon o dir mewn 
lleoliadau cynaliadwy ar gyfer ystod o anghenion tai, gan gynnwys tai fforddiadwy, 
a chynnwys polisïau sy'n annog adeiladu a dylunio cynaliadwy.  

 
Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol 2005  

 
2.77   Mae’r Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol ar gyfer Sir Fynwy’n nodi'r 

blaenoriaethau pwysicaf ar gyfer cadwraeth bywyd gwyllt yn y Sir. Cynhwysa 
gynlluniau gweithredu sy'n gosod amcanion a thargedau ar gyfer gwarchod, 
diogelu a chyfoethogi cynefinoedd a rhywogaethau. Mae polisïau'r CDLl yn ceisio 
sicrhau bod y rhywogaethau a'r cynefinoedd hyn yn parhau i gael eu gwarchod, eu 
diogelu a'u cyfoethogi.  

 
Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Cynaliadwy yn Sir Fynwy 2008  

 
2.78  Mae Strategaeth Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Cynaliadwy yn Sir Fynwy yn 

crynhoi'r gwaith perthnasol a gyflawnwyd ac mae’n gosod yr agenda ar gyfer 
prysuro’r gweithredu ar newid yn yr hinsawdd ac ynni cynaliadwy. Lluniwyd y 
Strategaeth i redeg am bum mlynedd o 2008 i 2013, ac mae’n gosod amcanion a 
blaenoriaethau strategol ar gyfer gweithredu ar y pedwar maes canlynol: 
 Ein hystâd ein hunain 

 Cymuned  

 Tai  
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 Trafnidiaeth  

 
2.79  Datblygwyd cynlluniau gweithredu manwl mewn partneriaeth ar gyfer pob un o'r 

themâu yn y Strategaeth, sy'n cynnwys targedau, terfynau amser a chyfrifoldebau.  
 
2.80  Bydd y CDLl yn chwarae rhan allweddol wrth gyflawni amcanion y Strategaeth ar 

gyfer newid yn yr hinsawdd ac ynni cynaliadwy. Bydd hyn yn cynnwys yr angen i 
sicrhau bod pob datblygiad yn gynaliadwy, gan ystyried y goblygiadau o leihau’r 
defnydd o adnoddau a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.  

 
Cynllun Rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE) 
2009-2014  

  
2.81  Cydgysylltir rheoli Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy (AHNE) drwy 

Gynllun Rheoli AHNE. Datblygwyd y Cynllun ar gyfer cyfnod 2009-2014 fel un o 
ofynion Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000 ac fe’i mabwysiadwyd gan y 
pedwar awdurdod lleol1, yn cynnwys Sir Fynwy, Cyngor Cefn Gwlad Cymru a 
Natural England.  

 
2.82  Mae'r Cynllun Rheoli’n nodi'r weledigaeth a'r amcanion strategol ar gyfer yr ardal 

a'r blaenoriaethau ar gyfer eu rheoli. Sefydlwyd pum prif thema yng Nghynllun 
Rheoli AHNE 2004-2009. Yn dilyn adolygiad o'r Cynllun hwnnw, mae’r pum thema 
wedi cael eu cynnwys yn y Cynllun Rheoli cyfredol ar gyfer 2009-2014. Y rhain yw:  
 Ein Tirwedd Unigryw – wedi ei gwarchod a’i chyfoethogi  
 Datblygu a Thrafnidiaeth - cynllunio a diogelu  

 Cymunedau Bywiog - yn byw ac yn gweithio yn yr AHNE  

 Mwynhau'r AHNE - twristiaeth gynaliadwy, hamdden ac adbrisiant  
 Cyflawni gyda'n Gilydd - rheolaeth effeithiol o'r AHNE  

 
2.83  Ar gyfer pob un o'r themâu uchod datblygwyd amcanion strategol, sy’n cynnwys:  

 Hyrwyddo a datblygu polisïau a mentrau i amddiffyn, gwarchod, adfer neu 
gyfoethogi’r nodweddion a’r elfennau sy'n creu rhinweddau arbennig, cymeriad 
tirwedd a harddwch naturiol yr AHNE;  

 Hyrwyddo ac annog y defnydd o Asesiadau Cymeriad Tirwedd i lywio 
nodweddion unigryw lleol;  

 Annog a chefnogi safonau uchel o ddylunio, deunyddiau, effeithlonrwydd ynni, 
draenio a thirlunio ym mhob datblygiad;  

 Gwrthsefyll datblygiad amhriodol a fydd yn creu nodwedd gyson a 
llywodraethol sy’n anghydnaws â thirwedd yr AHNE.  

 
2.84  Mae'r Cynllun yn ategu ystod o gynlluniau, strategaethau a rhaglenni sy'n 

cwmpasu agweddau eraill yn yr ardaloedd gweinyddol sy'n cwmpasu AHNE 
Dyffryn Gwy. Rhoddwyd ystyriaeth i amcanion a blaenoriaethau strategol y Cynllun 
ar gyfer yr ardal wrth ddatblygu cynigion a pholisïau’r CDLl.  

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
1 Cyngor Sir Fynwy, Cyngor Dosbarth fforest y Ddena, Cyngor Swydd Gaerloyw, Cyngor Swydd Henffordd 
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Cydweithio a Chysylltiadau Rhanbarthol gydag Awdurdodau Lleol Cyfagos 
 

Cydweithio Rhanbarthol  
 

2.85  Ar y lefel ranbarthol, mae'r Awdurdod yn cyfrannu at weithio’n rhanbarthol drwy ei 
aelodaeth o Grŵp Cynllunio Strategol De-ddwyrain Cymru (GCSDddC), 
cyfarfodydd rhanbarthol Cynllun Gofodol Cymru, Cynghrair Trafnidiaeth De-
ddwyrain Cymru (CTDddC), Grŵp Gwastraff Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru 
(GGRhDddC) a Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru (GARhDC). Bu 
cydweithio hefyd gyda chyn-awdurdodau Gwent ar astudiaeth mwynau ar gyfer yr 
ardal, a chyda Thorfaen a Chasnewydd ar yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol 2010 
(AFDL). Mae'r Awdurdod yn dal i gymryd rhan mewn consortia rhanbarthol 
trawsffiniol, gan gynnwys Partneriaeth Aber Afon Hafren, Cynhadledd Sefydlog 
Awdurdodau Lleol Glannau Hafren (CSALlGH) a Chydbwyllgor Ymgynghorol 
AHNE Dyffryn Gwy. Mae cymryd rhan mewn gweithio rhanbarthol o'r fath yn rhoi 
cyfleoedd i drafod materion trawsffiniol.  

 
Cysylltiadau gydag Awdurdodau Lleol Cyfagos  

 
2.86  Wrth baratoi CDLl, mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol sicrhau bod y 

cynllun yn gadarn yn unol â’r deg prawf o gadernid. Mae prawf cadernid C1 yn 
ceisio sicrhau bod y Cynllun wedi ystyried cynlluniau, polisïau a strategaethau 
perthnasol eraill sy'n ymwneud â'r ardal ac ardaloedd cyfagos ac mae prawf CE1 
yn ceisio sicrhau, lle bo materion trawsffiniol yn berthnasol, nad yw'r Cynllun yn 
gwrthdaro â'r cynlluniau datblygu a baratowyd gan awdurdodau cyfagos.  

 
2.87  Mae'n hanfodol felly bod y Cyngor yn rhoddi ystyriaeth i awdurdodau cyfagos ac 

ardal ehangach De-ddwyrain Cymru ac awdurdodau ar y ffin â Lloegr wrth baratoi'r 
CDLl. Mae hyn yn bwysig gan y gall yr hyn sy'n digwydd yn yr ardaloedd cyfagos 
effeithio ar Sir Fynwy mewn sawl ffordd. Gallai rhannau o Sir Fynwy weithredu fel 
canolfannau cyflogaeth a gwasanaeth ar gyfer pobl sy'n byw mewn awdurdodau 
cyfagos ac i'r gwrthwyneb. Hawlia hyn ddealltwriaeth o gysylltiadau, strategaethau 
a pholisïau sy’n bodoli eisoes neu a allai ddatblygu mewn ardaloedd cyfagos, yn 
ogystal â chymryd rhan weithredol yn eu datblygiad. Mae prosesau ymgynghori 
addas ar waith i sicrhau y rhoddwyd ystyriaeth i bolisïau cynllunio presennol ac 
esblygol awdurdodau cyfagos wrth baratoi'r CDLl.  

 
2.88   Mae Sir Fynwy’n ffinio ag 8 ardal awdurdod cynllunio lleol arall, pob un ohonynt ar 

wahanol gyfnodau yn cynhyrchu’u cynllun datblygu eu hunain, ac mae'n ofynnol 
iddynt ymgynghori’n rheolaidd â’r Cyngor fel rhan o'u paratoad yn llunio’r cynllun 
datblygu. Y rhain yw: 
 Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

 Cyngor Dinas Casnewydd 

 Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 
 Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 

 Cyngor Sir Powys  

 Cyngor Swydd Henffordd  

 Cyngor Dosbarth Fforest y Ddena  

 Cyngor De Swydd Gaerloyw  
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2.89  O ystyried arwyddocâd dinasoedd mwy, sef Caerdydd a Bryste, fel canolfannau 
gwasanaeth a chyflogaeth allweddol i drigolion Sir Fynwy, rhoddwyd ystyriaeth 
hefyd i’w cynlluniau datblygu hwythau wrth baratoi CDLl Sir Fynwy.  

 
Cyd-destun y Polisi Cynllunio Presennol  

 
2.90  Rhoddwyd ystyriaeth i gynigion y cynlluniau datblygu presennol sy’n debygol o 

greu problemau isranbarthol / trawsffiniol ac maent yn canolbwyntio’n bennaf ar 
Gasnewydd. Mae strategaeth dwf CDU Casnewydd yn ceisio canoli datblygiadau 
preswyl, busnes, masnachol a hamdden sylweddol mewn ardal ehangu 
ddwyreiniol sy’n cynnwys rhannau diangen o waith dur Llanwern a thir i'r gogledd 
o'r gwaith dur hyd at yr M4. Cynigir ardal ddatblygu trafnidiaeth hefyd ym mhen 
gorllewinol Llanwern. O ystyried agosrwydd yr ardal i ardaloedd Magwyr / Gwndy, 
mae'r cynnig hwn yn debygol o ddod â manteision gydag ehangu’r farchnad 
breswyl a rhagolygon o gyflogaeth ychwanegol ar gyfer yr isranbarth. 

 
2.91  Yn ogystal, mae strategaeth Cynllun Lleol Fforest y Ddena yn cydnabod bod y 

cyfleoedd gorau ar gyfer datblygiad newydd yn yr ardal yn Lydney, wedyn yn 
Cinderford, Coleford a Newent, yn y drefn honno. O ystyried agosrwydd Lydney i 
Gas-gwent a'r cysylltiadau rhwng y ddau anheddiad, gallai datblygiad sylweddol yn 
Lydney gael effaith andwyol ar Gas-gwent yn nhermau cynhyrchu mwy o draffig a 
materion yn ymwneud ag ansawdd aer.  

 
Cyd-destun Polisi Cynllunio Datblygol  

 
2.92  Mae Torfaen yn cyd-ffinio â gorllewin Sir Fynwy, gyda chanolfan drefol Cwmbrân 

yn darparu canolfan wasanaethu ar gyfer rhai rhannau gorllewinol o Sir Fynwy. 
Mae strategaeth CDLl Torfaen yn ceisio sicrhau rhwydwaith o gymunedau 
integredig yn canolbwyntio ar gyfleoedd datblygu yn y 2 anheddiad allweddol, 
Cwmbrân a Phont-y-pŵl, ac i raddau llai, Blaenafon. At ei gilydd, mae goblygiadau 
trawsffiniol cynigion y CDLl ar gyfer Sir Fynwy’n gyfyngedig. Mae'r cynllun, fodd 
bynnag, yn cynnig ardal weithredu defnydd cymysg ym Mamheilad ger ffin Sir 
Fynwy. Mae'r ardal wedi ei dynodi ar gyfer tua 1,700 o anheddau (690 i’w darparu 
dros gyfnod y cynllun, 2006-2021), defnyddiau cyflogaeth B1 ac amrywiaeth o 
gyfleusterau cymunedol. O ystyried agosrwydd yr ardal at rannau gorllewinol Sir 
Fynwy gallai’r cynnig hwn ddod â manteision gydag ehangu’r farchnad breswyl a 
rhagolygon o gyflogaeth ychwanegol ar gyfer yr isranbarth. 

 
2.93  Mae Casnewydd wedi ei lleoli i'r de-orllewin o Sir Fynwy ac mae’n gweithredu fel 

canolfan wasanaethu a chyflogaeth bwysig i ardal Glan Hafren o’r Sir yn benodol, 
o ystyried pa mor agos yw’r ddau anheddiad a’r cysylltiadau trafnidiaeth da 
rhyngddynt. Mae Cynllun Datblygu Lleol Adneuo Casnewydd yn cynnig strategaeth 
gynaliadwy gyda phwyslais ar adfywio tir llwyd yn y ddinas. Yn unol â strategaeth y 
CDU presennol, mae ffocws parhaus ar yr ardal ehangu ddwyreiniol / cyn waith 
dur Llanwern ar gyfer datblygiad preswyl newydd (hyd at 4,000 o anheddau) yn 
ogystal â datblygiadau busnes, diwydiannol, masnachol a hamdden. Mae gan hyn 
oblygiadau trawsffiniol i Sir Fynwy ac mae’r Cyngor wedi cyflwyno sylwadau ar y 
Cynllun Adneuo parthed y cynigion hyn. I ailadrodd, o ystyried agosrwydd yr ardal 
at ardaloedd Magwyr / Gwndy mae’r cynnig hwn yn debygol o ddod â manteision 
gydag ehangu’r farchnad breswyl a rhagolygon o gyflogaeth ychwanegol ar gyfer 
yr isranbarth. Mae'r Strategaeth hefyd yn cynnig estyniad dwyreiniol o’r Ffordd 
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Ddosbarthu Ddeheuol drwy Waith Dur Llanwern. Mae hyn, ynghyd â'r traffig a 
gynhyrchir gan y datblygiad newydd arfaethedig yn yr ardal, yn debygol o gael 
effaith ar gyffordd yr M4 ym Magwyr y bydd angen eu cymryd i ystyriaeth. 

 
2.94  Mae Blaenau Gwent wedi ei lleoli i'r gogledd-orllewin o Sir Fynwy. Mae Cynllun y 

Cyngor yn gosod ffocws ar dwf ac adfywiad yn ardal Blaenau'r Cymoedd a 
phwyslais ar adfywio yn ne'r Fwrdeistref Sirol, gyda Glyn Ebwy fel ffocws ar gyfer y 
rhan fwyaf o'r twf. Er bod sylw wedi ei roi i'r strategaeth hon, nid yw'n cynnig 
datblygu’n sylweddol yn agos at ffin Sir Fynwy ac felly nid yw'n ymddangos y bydd 
yn cynhyrchu materion arwyddocaol trawsffiniol.  

 
2.95   Mae Sir Powys yn cwmpasu’r hen siroedd gweinyddol Sir Drefaldwyn, Sir 

Faesyfed, Sir Frycheiniog a rhan fach o Sir Ddinbych, ac mae’n gorwedd i'r 
gogledd-orllewin o Sir Fynwy. Er bod Sir Fynwy’n rhannu ffin weinyddol â Phowys 
nid yw'n ffinio â'r ardal gynllunio leol. O ystyried hyn, mae cynigion y cynllun 
datblygu ym Mhowys yn annhebygol o gynhyrchu unrhyw faterion trawsffiniol 
sylweddol i Sir Fynwy. Bydd y Cyngor, fodd bynnag, yn parhau i fod yn rhan o 
broses barhaus y CDLl drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r broses ymgynghori 
ehangach. 

 
2.96   Mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog wedi'i leoli i'r gogledd a'r gogledd-

orllewin o Sir Fynwy. Mae cynigion y CDLl yn y Parc Cenedlaethol yn debygol o 
gynhyrchu materion cynllunio trawsffiniol ar gyfer Sir Fynwy o gofio bod rhan o'r Sir 
yn dod o fewn ardal y Parc Cenedlaethol. Mae goblygiad trawsffiniol allweddol 
cynigion y CDLl ar gyfer Sir Fynwy’n ymwneud â maint a dosbarthiad y datblygiad 
arfaethedig a gynigir ar gyfer y rhan honno o'r Parc Cenedlaethol sy’n agos at 
ardal gynllunio leol Sir Fynwy. Cynigir cyfran sylweddol o darged tai cyffredinol y 
Parc yn anheddau Gilwern a Gofilon ac ystyrir y gallai gweithredu’n llwyddiannus y 
dyraniadau arfaethedig hyn yn y CDLl, ar y cyd â Sir Fynwy, wneud cyfraniad tuag 
at gwrdd â gofynion tai yn y Sir. Fe’i hystyrir yn bwysig hefyd bod Y Fenni - fel 
anheddiad allweddol a glustnodir yng Nghynllun Gofodol Cymru - yn cael ei 
chydnabod am ei rôl yn gwasanaethu ardaloedd de-ddwyreiniol y Parc 
Cenedlaethol ac yn galluogi trigolion i fanteisio ar y cyfleoedd gwasanaeth a 
chyflogaeth a gynigir gan y dref. 

 
2.97  Mae Caerdydd, a bydd Caerdydd, yn parhau i fod yn sbardun economaidd 

allweddol i ranbarth ehangach De Cymru ac felly’n gweithredu fel canolfan 
wasanaethu a chyflogaeth bwysig i drigolion Sir Fynwy. Caiff hyn ei adlewyrchu yn 
y lefelau sylweddol o allgymudo a gofnodwyd o Sir Fynwy i Gaerdydd (2,200 yn 
20092). O ran twf tai, ceisiodd y broses ddosrannu osgoi gorwresogi yng 
Nghaerdydd a'r llain arfordirol / coridor cysylltu, gan gynnwys Sir Fynwy, er mwyn 
helpu’r adfywio yn ardaloedd Cymoedd De-ddwyrain Cymru. Fodd bynnag, 
tynnwyd y Cynllun Adneuo yn ôl yn Ebrill 2010 ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo i 
baratoi CDLl newydd ar gyfer Caerdydd. Bydd Sir Fynwy’n parhau i fod yn rhan o 
broses barhaus y CDLl trwy'r broses ymgynghori ehangach.  

 

 

 

 

 
_____________________________________ 
2 Ystadegau ar Gymudo yng Nghymru, LlCC, 2009 
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2.98  Bu cydweithio ac ymgysylltu hefyd gydag awdurdodau ar y ffin â Lloegr trwy 
broses ymgynghori’r cynllun datblygu, gan gynnwys Cyngor Dosbarth Fforest y 
Ddena, Swydd Henffordd a Chynghorau De Swydd Gaerloyw. Dan y system 
gynllunio yn Lloegr, mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol baratoi 
Fframweithiau Datblygu Lleol (FfDLl) sy'n cynnwys portffolio o ddogfennau 
datblygu cynllunio gan nodi'r cynigion a’r polisïau ar gyfer datblygiad a defnydd tir 
yn yr ardal yn y dyfodol. .  

 
2.99  Mae Fforest y Ddena wedi’i lleoli yn y rhan orllewinol o Swydd Gaerloyw rhwng 

Afonydd Gwy a Hafren ac ar y ffin rhwng Swydd Henffordd a Sir Fynwy. 
Mabwysiadwyd Strategaeth Graidd y Cyngor ym mis Chwefror 2012 ac mae’n unol 
ag ymagwedd y Cynllun Lleol sy'n ceisio canolbwyntio datblygiadau newydd ym 
mhedair tref y rhanbarth, gyda'r cyfleoedd mwyaf a nodwyd yn Lydney (1,900 o 
anheddau a 30ha o dir cyflogaeth ), wedi'i ddilyn gan Cinderford, Coleford a 
Newent yn y drefn honno. Mae’r egwyddor gyffredinol o geisio canolbwyntio 
atblygiad o fewn neu yn union gyfagos i brif drefi'r ardal yn unol â Pholisi Cynllunio 
Cymru. Mae i batrwm y datblygiad arfaethedig a gynigiwyd, fodd bynnag, 
oblygiadau i Sir Fynwy ac mae'r Cyngor wedi cyflwyno sylwadau ar y Strategaeth 
Graidd. O ystyried  agosrwydd Lydney at Gas-gwent a'r cysylltiadau rhwng y ddau 
anheddiad, ystyrir y gallai lefel arfaethedig y datblygiad yn Lydney, os caiff ei 
weithredu, gael effaith andwyol ar amgylchedd Cas-gwent gan y byddai mwy o 
draffig ar yr A48 / A466 yn effeithio ar yr ARhAA yn y dref. Fel y nodwyd yn 
Adroddiad yr Arolygydd ar y Strategaeth Graidd, cydnabyddir bod posibiliadau o 
ddatblygiad pellach o fewn Fforest y Ddena yn ei gwneud yn bwysig bod cyswllt 
parhaus gyda'r awdurdod cyfagos. Ystyrir bod y cynnig ar gyfer datblygiad mwy 
cyfyngedig ar Coleford yn briodol ar yr amod nad yw’n cyfyngu ar yr opsiynau twf 
ar gyfer Trefynwy gerllaw.  

 
2.100  Yn ffurfio rhan o'r Gororau, mae Swydd Henffordd wedi’i lleoli i'r gogledd o Sir 

Fynwy. O ran materion trawsffiniol posibl i Sir Fynwy, mae opsiwn dewisol 
diwygiedig Swydd Henffordd yn cynnig 900 o gartrefi newydd yn Ross-on-Wye 
dros gyfnod y cynllun 2011-2031, gyda 200 o’r anheddau hyn yn cael eu lleoli ar 
estyniad trefol sengl i dde-ddwyrain y dref. Fodd bynnag, gan ei bod gryn bellter o 
Drefynwy, nid ystyrir y byddai'r lefel hon o dwf yn achosi unrhyw effeithiau 
arwyddocaol i’r dref ond gallai arwain at farchnad breswyl estynedig ar gyfer yr 
ardal. Mae’r opsiwn dewisol diwygiedig hefyd yn cynnig 5,300 o anheddau mewn 
ardaloedd gwledig dros gyfnod y cynllun gyda ffocws ar y 21 o’r prif ganolfannau 
gwasanaethu gwledig sy'n annhebygol o gynhyrchu materion cynllunio trawsffiniol 
sylweddol.  

 
2.101  Mae De Swydd Gaerloyw yn gorwedd i'r dwyrain o Sir Fynwy yn cael eu cysylltu â 

chroesfan Hafren. Mae Strategaeth Graidd y Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd 
ardal Glan Hafren o Dde Swydd Gaerloyw fel lleoliad strategol pwysig ar gyfer 
defnyddiau cyflogaeth, fodd bynnag, y  ffocws ar gyfer datblygiadau newydd yw 
ardaloedd cyrion gogledd a chyrion dwyrain Bryste. Yn unol â hynny, nid 
ymddengys y bydd y strategaeth yn cynhyrchu materion cynllunio trawsffiniol 
sylweddol ar gyfer Sir Fynwy. 

 
2.102  Gan adlewyrchu lleoliad Sir Fynwy fel awdurdod ar y ffin, mae Bryste yn 

gweithredu fel canolfan gyflogaeth a chanolfan wasanaethu allweddol i drigolion 
Sir Fynwy. Mae lefelau uchel o allgymudo o Sir Fynwy i Fryste yn amlwg, gyda 
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thua 3,000 o drigolion yn cymudo i Fryste yn 20093. Mabwysiadwyd Strategaeth 
Graidd y Cyngor ym mis Mehefin 2011. Ffocws allweddol y Strategaeth Graidd yw 
cyflwyno economi ffyniannus ac i’r perwyl hwnnw mae Bryste yn debygol o barhau 
i fod yn ganolfan gyflogaeth a chanolfan wasanaethu allweddol ar gyfer Sir Fynwy. 

 

2.103  Mae'r materion trawsffiniol a nodwyd hyd yn hyn o fewn strategaethau presennol / 
newydd yr awdurdodau cyfagos uchod wedi, lle bo'n bosibl, eu hystyried wrth 
baratoi CDLl Sir Fynwy.  

 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
3 Ystadegau ar Gmudo yng Nghymru, LlCC, 2009 
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3. Trosolwg / Proffil Sir Fynwy 
 

3.1  Mae'r adran hon yn rhoi cyflwyniad bras i ardal y cynllun, yn amlinellu prif 
nodweddion amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd Sir Fynwy ac yn nodi prif 
faterion gofodol y Sir. Mae'r data yn yr adran hon yn ymwneud â'r Sir yn gyffredinol 
ac felly yn cynnwys y rhan honno o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
(PCBB) sydd o fewn Sir Fynwy. Bydd data sy'n ymwneud ag Ardal Awdurdod 
Cynllunio Lleol Sir Fynwy yn unig (h.y. yn eithrio ardal Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog) yn cael eu hadnabod lle bo'n briodol yn y testun.  

 

  Cyd-destun daearyddol  
 

3.2   Mae Sir Fynwy, sydd wedi'i lleoli yn Ne-ddwyrain Cymru, mewn safle strategol 
rhwng y prif ganolfannau yn Ne Cymru a De-orllewin Lloegr a Chanolbarth Lloegr. 
Mae'r Sir yn rhannu ffin gyda'r awdurdodau cynllunio lleol cyfagos - Casnewydd, 
Torfaen a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yng Nghymru a Swydd 
Gaerloyw, Fforest y Ddena a Swydd Henffordd yn Lloegr, gyda Phont Hafren yn 
gyswllt i Dde Swydd Gaerloyw.  

 

3.3   Mae Sir Fynwy’n cwmpasu ardal tua 88,000 o hectarau (880 cilomedr sgwâr) ac 
amcangyfrifir bod iddi boblogaeth o 91,3231, gyda 7.9% yn 2011 yn byw o fewn 
ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog y Sir. Mae'n sir wledig yn bennaf, 
gyda 53% yn unig o gyfanswm y boblogaeth yn byw mewn wardiau a ddiffinnir fel 
rhai mewn ardaloedd trefol (h.y. â phoblogaeth o fwy na 10,000). Y prif 
aneddiadau yn y Sir yw’r Fenni, Cas-gwent, Trefynwy, Cil-y-coed, Brynbuga a 
Magwyr / Gwndy.  

 

3.4   Mae gan y Sir hunaniaeth unigryw yn deillio o'i lleoliad yn y gororau rhwng Lloegr a 
bro ddiwydiannol De Cymru. Mae’r elfen annatod o batrwm anheddu nodedig Sir 
Fynwy’n deillio o'i threfi a’i phentrefi marchnad hanesyddol a'u perthynas â'r 
ardaloedd gwledig cyfagos.  

 

3.5   Mae'r Sir yn enwog am ei harddwch gwledig ac mae iddi dirwedd gyfoethog ac 
amrywiol sy'n ymestyn o arfordir Gwastadeddau Gwent yn Ne'r Sir, i ucheldiroedd 
Bannau Brycheiniog yn y gogledd a choridor afon hardd Dyffryn Gwy yn y dwyrain.  

 

3.6   O ystyried ei lleoliad ar y ffin rhwng Cymru a Lloegr, mae'r Sir yn hygyrch i weddill 
Cymru drwy gyfrwng yr M4, yr A40, yr A449 a'r A4042 ac yn hygyrch o Loegr drwy 
gyfrwng Pontydd Hafren yr M4 a'r M48, a’r A48, yr A40 a'r A465. Mae'r cysylltiadau 
da o ran trafnidiaeth ffyrdd yn cysylltu’r Sir â chanolfannau poblogaeth mawr megis 
Caerdydd, Casnewydd a Bryste.  

 

3.7   Gwasanaethir Sir Fynwy gan nifer o lwybrau bysiau lleol a chenedlaethol. Mae gan 
drefi’r Fenni, Cas-gwent a Threfynwy orsafoedd bysiau gyda gwasanaethau bws 
yn ymestyn i’r trefi a’r pentrefi cyfagos ac i'r isranbarth ehangach, gan gynnwys 
Bryste, Caerdydd, Caerloyw a Chasnewydd. 

 
 
 

 _____________________________________ 
1 2011 Cyfrifiad 
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3.8 O ran y ddarpariaeth reilffyrdd, mae gan Sir Fynwy bedair gorsaf, Cil-y-coed, Cas-
gwent, Cyffordd Twnnel Hafren yn ne’r Sir a'r Fenni yn y gogledd. 

 
  Nodweddion Amgylcheddol Allweddol  
 

3.9   Fel sir wledig yn bennaf, mae gan Sir Fynwy adnoddau tirwedd eang ac mae’n 
gartref i dirweddau a ddynodwyd yn rhyngwladol ac yn genedlaethol yn amrywio o 
AHNE Dyffryn Gwy i'r dwyrain a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a 
Thirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd i'r gogledd orllewin. 
Dynododd CDU Sir Fynwy bedair ardal fel Ardaloedd Tirwedd Arbennig (ATA), yn 
cwmpasu ardal gyda chyfanswm o 40,559 hectar ac yn cyfateb i tua 55% o’r 
cyfanswm arwynebedd cynllunio lleol o fewn Sir Fynwy.  

 

3.10   Fodd bynnag, mae llawer o ardaloedd y tu allan i dirweddau dynodedig yn cefnogi 
mwy o nodweddion o arwyddocâd naturiol a diwylliannol i bob cilomedr sgwâr nag 
a geir o’u mewn. Mae'r amrywiaeth a chyfoeth yn cael ei gydnabod gan y 
gwerthusiadau uchel a rhagorol o ansawdd y dirwedd fel y nodwyd gan LANDMAP 
(methodoleg genedlaethol y CCGC a gydnabyddir yn genedlaethol ar gyfer asesu 
tirwedd) sydd yn gosod gwaelodlin tirwedd Sir Fynwy ymhlith yr uchaf yng 
Nghymru.  

3.11   Mae'r dirwedd a chefn gwlad Sir Fynwy’n bwysig felly wrth gyfrannu, nid yn unig at 
iechyd a lles preswylwyr Sir Fynwy, ond hefyd wrth gefnogi economi twristiaeth.  

 

3.12   Mae Sir Fynwy’n cynnwys cyfran gymharol uchel o dir amaethyddol o ansawdd 
dda. Mae ganddi hefyd gyfran uchel o dir ffermio - mwy na dwbl y cyfartaledd yng 
Nghymru. Mae tua thri chwarter (77.1%) o dir ffermio’r Sir yn cael ei adnabod fel 
glaswelltir, sydd, er bod y cyfartaledd yn uchel, yn is na chyfartaledd Cymru 
(89.9%). Ar y llaw arall, mae cyfran y tir a ddefnyddir ar gyfer cnydau a 
garddwriaeth (16.7%) yn sylweddol uwch na chyfartaledd Cymru (5.5%). 

 

3.13   Mae gan Sir Fynwy adnoddau bioamrywiaeth a chadwraeth natur o bwys ac mae 
nifer ohonynt yn cael eu cydnabod yn rhyngwladol neu'n genedlaethol. Mae ardal 
Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Fynwy (ACLl) yn cynnwys yr adnoddau canlynol:  

 Aber Afon Hafren sy’n cael ei dynodi'n Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA), 
Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Safle o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA) ac yn Safle Ramsar (Gwlyptir o bwysigrwydd 
rhyngwladol).  

 Pedair Ardal Cadwraeth Arbennig arall (ACA) sef Afon Gwy, Afon Wysg, 
coetiroedd Dyffryn Gwy a safleoedd ystlumod Dyffryn Gwy.  

 49 o Safleoedd a ddynodwyd yn genedlaethol o Ddiddordeb Gwyddonol 
Arbennig (SoDdGA) - yn cwmpasu rhyw 2,087 o hectarau. Mae'r mwyafrif yn 
safleoedd coetir neu laswelltir gydag eraill a ddynodwyd ar gyfer eu gwlyptir 
neu ddiddordeb daearegol.  

 Dwy Warchodfa Natur Genedlaethol - Fiddler’s Elbow (coetir) a Choedwig 
Lady Park. 

 Gwarchodfa Natur Leol ym Mawnog Cleddon.  

 Tua 650 o Safleoedd anstatudol o Bwysigrwydd ar gyfer Cadwraeth Natur 
(SoBCN) yn bennaf yn berthnasol i laswelltir ac ardaloedd coetir hynafol a lled-
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naturiol. (Estynnir y prosiect SoBCN i arolygu cynefinoedd eraill dros hyd 
cyfnod y cynllun).  

 Ystod eang o rywogaethau (gan gynnwys rhywogaethau prin / a warchodir) a 
llawer o gynefinoedd pwysig.  

 

3.14   Mae'r safleoedd statudol yn cwmpasu 6,432 o hectarau, neu 7.6% o ardal yr ACLl; 
gyda 3,664 o hectarau sy'n cynnwys  AGA Aber yr Afon Hafren.  

 

3.15   Mae gan ardal ACLl Sir Fynwy dreftadaeth adeiledig gyfoethog ac amgylchedd 
hanesyddol sy'n cynnwys:  

 31 o Ardaloedd Cadwraeth a ddynodwyd oherwydd eu bod o ddiddordeb 
hanesyddol neu bensaernïol arbennig, yn cwmpasu rhyw 1,648 o hectarau i 
gyd.  

 44 o Barciau a Gerddi Hanesyddol - a ddynodwyd fel rhai ag iddynt 
Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig, yn cwmpasu 1,910 o hectarau.  

 3 Tirwedd o Ddiddordeb Hanesyddol Eithriadol a ddynodwyd gan Cadw o 
fewn ardal Sir Fynwy - sef rhannau o Flaenafon, Gwastadeddau Gwent a 
Dyffryn Isaf Gwy.  

 Tua 169 o Henebion Rhestredig.  

 Mae tua 2,200 o Adeiladau Rhestredig, gyda 2% ohonynt yn Radd I, 10% yn 
Radd II * a 88% yn Radd II. Gellir nodi bod tua 176 o Adeiladau Rhestredig 
wedi eu dynodi fel rhai sydd mewn perygl.  

 

3.16   Mae gan ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Fynwy tua 150 o hectarau o dir comin 
gwledig yn bennaf ac mae 3,550 o hectarau ychwanegol o goetiroedd y Comisiwn 
Coedwigaeth sydd wedi’u dynodi'n safleoedd mynediad agored. Mae yna hefyd 
Barc Gwledig yng Nghil-y-coed. Un o'r prif ffyrdd y gall trigolion Sir Fynwy 
fwynhau'r dreftadaeth adeiledig, yr amgylchedd hanesyddol, tirwedd a 
bioamrywiaeth Sir Fynwy yw drwy hawliau tramwy cyhoeddus. Caiff y rhain 
effeithiau cadarnhaol ar iechyd, cynnydd cymdeithasol a lles cyffredinol. Mae’r 
hawliau tramwy cyhoeddus yn cynnwys 1,499 o gilomedrau o lwybrau troed, 71 o 
gilomedrau o lwybrau ceffyl, 84.5 o gilomedrau o gilffyrdd cyfyngedig ac 1.5 o 
gilomedrau o gilffyrdd anghyfyngedig. Mae'r hawliau tramwy cyhoeddus hyn yn 
cael eu hategu gan lwybrau caniataol. Mae gan y Sir dri llwybr pellter hir 
rhanbarthol (Dyffryn y Wysg, Dyffryn Gwy a theithiau Cerdded Tri Chastell) yn 
ogystal â'r llwybr cenedlaethol (Llwybr Clawdd Offa). Mae'r Sir hefyd yn darparu 
man cychwyn ar gyfer llwybr arfordirol Cymru gyfan. Yn ogystal, mae dau lwybr 
beicio cenedlaethol o fewn Sir Fynwy, y ddau ohonynt yn cychwyn o Gas-gwent. 
Mae'r cyfleoedd mynediad i gefn gwlad sydd ar gael yn y Sir yn un o'i hasedau 
allweddol, ac yn cynnal twristiaeth a darparu cyfleoedd ar gyfer adfywio 
economaidd. 

 

3.17   Mae ansawdd a swm dŵr yn gyffredinol dda; er bod pum parth diogelu ffynonellau 
dŵr dan ddaear yn ardal y CDLl sydd angen eu diogelu’n arbennig rhag llygredd2 . 

  

 

 

 
_____________________________________ 
2 Asiantaeth yr Amgylchedd 2013 
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3.18   O ran llifogydd, dynodwyd yr ardaloedd yn Sir Fynwy sydd dan fygythiad -  mae'r 
rhain yn cynnwys y rhan fwyaf o Wastadeddau Gwent a gorlifdiroedd yr Afonydd 
Wysg a Gwy a'u hisafonydd. Fodd bynnag, mae yna amddiffynfeydd rhag llifogydd 
o fewn trefi Cas-gwent, Trefynwy a Brynbuga. 

 

3.19   Mae ansawdd yr aer yn Sir Fynwy yn gyffredinol yn bodloni safonau cyfredol, er 
bod dwy Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) o fewn y Sir, lle gall lefelau 
gwrthrychol o nitrogen deuocsid fod yn ormodol. Ceir y rhain yn Heol y Bont ym 
Mrynbuga a Hardwick Hill / Mount Pleasant yng Nghas-gwent.  

 

3.20   Deillia allyriadau nwyon tŷ gwydr Sir Fynwy yn bennaf o ganlyniad i gludiant ar y 
ffyrdd (39%), defnyddwyr diwydiannol / masnachol (31%) a ffynonellau domestig 
(27%)3. Yn 2010, cofnododd y Sir 2.7 tunnell ddomestig y pen yn fras o garbon 
deuocsid, yn weddol unol â chyfartaledd Cymru o 2.5.  

 

3.21   Nid yw Strategaeth Arolygu Tir Halogedig Sir Fynwy wedi nodi unrhyw safleoedd 
fel rhai wedi’u halogi.  

 

3.22   Mae cloddio mwynau’n gyfyngedig yn Sir Fynwy, fodd bynnag, mae sicrhau 
cyflenwad cynaliadwy o agregau yn bwysig i economi De Cymru. Mae gan y Sir 
ddigon o gronfeydd wrth gefn er mwyn ei galluogi i ddarparu mwy na'i chyfraniad y 
pen i'r rhanbarth er bod angen cydbwyso hyn yn erbyn canlyniadau amgylcheddol.  

 

3.23   Mae dwy chwarel galchfaen yn Sir Fynwy - Chwareli Livox ac Ifton. Mae'r gyntaf o 
fewn yr AHNE a daeth ei chaniatâd cynllunio cyfredol i ben ar 31 ain Rhagfyr, 2011. 
Mae cais cynllunio i adnewyddu'r caniatâd hwn wedi’i wrthod. Mae Chwarel Ifton 
yn elwa o ganiatâd cynllunio cyfredol. Bodola adnoddau calchfaen ychwanegol yn 
rhan ddeheuol y Sir, ond mae'r ardal yn gyffredinol sensitif o ran cynhwysedd 
amgylcheddol. Nid oes unrhyw ffynonellau sylweddol o agregau eilaidd yn yr ardal. 
Mae banc tir digonol o gronfeydd a ganiateir i gwrdd â gofynion polisi'r llywodraeth.  

3.24   Nid oes unrhyw safleoedd tywod a graean a ganiatawyd ar y tir yn Sir Fynwy a 
cheir ond un safle morol i dreillio tywod ar gefnenni tywod  Bedwin.  

 

3.25   Erbyn 2011/12, cafwyd cyfanswm o 31,133 o dunelli o wastraff aelwyd o'r 
casgliadau sbwriel yn Sir Fynwy. Dros y naw mlynedd hyd at 2012, roedd canran y 
gwastraff aelwyd a gynhyrchwyd ac a ddanfonwyd i safleoedd tirlenwi / llosgi wedi 
gostwng 56%. 

 
3.26   Mae Sir Fynwy wedi gwneud cynnydd da wrth hyrwyddo, ailgylchu a chompostio 

gwastraff. Yn 2011/12 roedd 55% o ffrwd gwastraff trefol y Sir  yn cael ei ailgylchu 
/ ei gompostio a thrwy hynny yn gwella ar y targed lleiafrifol o 55% o ailgylchu / 
compostio erbyn 2012/2013.  

 

3.27   Fodd bynnag, mae angen dybryd i leihau dibyniaeth ar dirlenwi, yn enwedig gan 
fod y rhan fwyaf o wastraff y Sir sydd i'w dirlenwi yn cael ei gludo y tu allan i'r Sir. 
Yn unol â hynny, yr ail faes o dargedau i'w cyflawni yw dargyfeirio gwastraff o 
safleoedd tirlenwi yn arbennig gwastraff gwyrdd  - yr hyn y cyfeirir ato fel gwastraff 
dinesig pydradwy (GDP). Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod terfynau trothwy ar 
gyfer y maint y gall y Sir gludo i safle tirlenwi - 29,202 o dunelli yn 2005/06 a hyn  

 
 _____________________________________ 

3 Adran Ynni a Newid Hinsawdd, 2010 
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i’w leihau yn flynyddol i 9,500 o dunelli yn 2020. Yn 2011/12 tirlenwyd 20,361 o 
dunelli yn Sir Fynwy ac felly mae ychydig yn is na'i lwfans. O ystyried y diffyg 
safleoedd addas yn Sir Fynwy, mae’r holl wastraff masnachol/domestig nad yw’n 
cael ei ailgylchu neu ei gompostio yn cael ei waredu i safle tirlenwi tu allan i'r Sir, 
er bod Sir Fynwy ar hyn o bryd mewn partneriaeth â phedwar awdurdod lleol arall i 
ddarparu cynllun caffael rheoli gwastraff hirdymor. 
 

  Nodweddion Cymdeithasol Allweddol  
 

3.28   Roedd i Sir Fynwy boblogaeth o 91,323 yn 2011. Mae'r boblogaeth wedi bod yn 
cynyddu'n raddol, cynnydd o 7.6% rhwng 2001 a 2011 o'i gymharu â chyfartaledd 
Cymru o 5.5%. Mae'r cynnydd hwn yn hollol briodol i fewnfudo, gyda newid naturiol 
yn dangos twf negyddol. 

 
3.29   Mae gan y Sir ddwysedd poblogaeth isel o 1.1 person i bob hectar -  yn sylweddol 

is na chyfartaledd De-ddwyrain Cymru o 5.3 unigolyn yr hectar - sy’n adlewyrchu 
natur wledig yr ardal. Fel y gellid ei ddisgwyl, mae dwysedd poblogaeth ar ei uchaf 
ym mhrif aneddiadau’r Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent, Magwyr / Gwndy a 
Threfynwy.  

 

3.30   Mae gan y Sir gyfran gymharol uchel o grwpiau oedran hŷn a chyfran is o oedolion 
iau o'i gymharu â'r DU a chyfartaledd Cymru.  

 

3.31   Rhagwelwyd y byddai maint teuluoedd ar gyfartaledd yn disgyn a byddai hyn yn 
cyfrannu at gynnydd yn nifer yr aelwydydd. Rhagwelodd amcanestyniadau 
aelwydydd Cynulliad Cymru yn 2003 y byddai 108,900 o gartrefi ychwanegol yn 
cael eu ffurfio ar draws De Ddwyrain Cymru rhwng 2003-2021 (cynnydd o 18.6%), 
gan adlewyrchu effaith net genedigaethau, marwolaethau, mudo a’r duedd tuag at 
aelwydydd llai.  

 

3.32   Yn fwy diweddar mae Llywodraeth Cynulliad Cymru wedi cyhoeddi, ar lefel 
Awdurdod Lleol, amcanestyniadau aelwydydd wedi’u seilio ar 2008. Mae'r rhain yn 
rhagweld y ffurfir 5,211 o gartrefi ychwanegol ar draws Sir Fynwy rhwng 2008-
2021 - yn ystod y cyfnod hwn rhagwelir y bydd maint cyfartalog aelwydydd yn 
gostwng o 2.27 o bobl i 2.08.  

 

3.33   Yn y blynyddoedd diwethaf cafwyd ar gyfartaledd 310 o dai wedi’u cwblhau’n 
flynyddol yn ardal ACLl Sir Fynwy (2001-2013), er y bu amrywiadau blynyddol 
sylweddol a amrywiai o 522 a gwblhawyd yn 2001 i 158 yn 2009/10.  

 

3.34   O'r 3,719 o anheddau a gwblhawyd rhwng 2001 a 2013, dosbarthwyd 15.8% 
ohonynt fel rhai fforddiadwy. Fodd bynnag, wrth ystyried cwblhau datblygiadau o 
fwy na 10 mewn nifer mae’r ffigur yn cynyddu i 22.8%.  

 

3.35   Ers 2001, mae 56% o dai newydd a gwblhawyd yn ardal ACLl Sir Fynwy wedi cael 
eu lleoli yn y pedair prif dref (Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy) a 44% 
mewn lleoliadau mewn mannau eraill yn y Sir. Bu’r gyfran fwyaf o dai newydd a 
gwblhawyd ers 2001 yn ardal marchnad dai Cas-gwent / Cil-y-Coed, a hyn i gyfrif 
am 42% o ddatblygiadau a gwblhawyd, gyda marchnad dai ardal Trefynwy i gyfrif 
am 37% o dai a gwblhawyd ac ardal marchnad dai’r Fenni yn 21% o dai a 
gwblhawyd.  
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3.36   Cofnododd Cyfrifiad 2011 fod 74% o aelwydydd Sir Fynwy yn eiddo i berchen-
feddianwyr - yn uwch na Chymru gyfan.  

 

3.37   O'i gymharu â chyfartaledd Cymru, preswyliai cyfran fawr (44%) o aelwydydd y Sir 
mewn eiddo ar wahân tra preswyliai cyfran isel (17%) mewn eiddo teras.  

 

3.38   £248,500 oedd pris cyfartalog tŷ yn Sir Fynwy (yn seiliedig ar werthiannau a 
phrisiadau yn y 3 mis hyd at fis Medi 2013), sy'n cymharu â chyfartaledd 
rhanbarthol o £161,400. Nid yw’r incwm wedi cynyddu ar yr un gyfradd, gydag 
enillion blynyddol canolrifol y Sir yn 2012 yn £21,482 gan arwain at gymhareb 
prisiau tai i incwm o 7.1 . Mae hyn yn cyfyngu ar allu'r rheiny sydd ar incwm isel i 
fentro i'r farchnad dai, gan adlewyrchu’r diffyg cymharol o dai fforddiadwy yn Sir 
Fynwy.  

 

3.39   Mae dosbarthiad gofodol fforddiadwyedd cymharol tai yn amrywio ledled y Sir, 
gyda chymhareb uwch mewn wardiau gwledig, yn enwedig y rhai i'r gogledd. 
Mewn cyferbyniad, mae'r gymhareb yn llai yn y wardiau deheuol mwy trefol.  

 

3.40   Ers ymgymryd â’r Asesiad ar y Cyd gwreiddiol o’r Farchnad Dai Leol (AFDL) mae 
i’r newidiadau enfawr a welwyd yn economi a marchnad dai’r  DU oblygiadau 
mawr i Sir Fynwy, ac ardaloedd lleol yr is-farchnad o’i mewn. Mae'r AFDL a 
gyhoeddwyd ym mis Mehefin 2010 yn diweddaru ystod eang o ddangosyddion i 
dynnu sylw at y modd mae'r farchnad dai wedi newid ers 2006. Ar gyfer y cyfnod 
2010-2015 mae'r adroddiad yn amcangyfrif y bydd yn rhaid i Sir Fynwy ddarparu 
29% o dai fforddiadwy, a chyfyngir y model i’r targed cyflenwi cyfredol a 
gynlluniwyd ar gyfer y Sir.  

 
3.41   Tynnir sylw pellach at yr angen am lefel uwch o dai fforddiadwy gan y Gofrestr Tai 

Cyffredin, a safai ar 3,496 o aelwydydd ym mis Tachwedd 2013. Mae hyn yn 
cymharu â stoc dai o 5,925.  

 

3.42   Mae Sir Fynwy yn gyffredinol yn Sir ffyniannus sy'n cynnig ansawdd bywyd uchel 
i'w thrigolion. Adlewyrchir hyn ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 heb 
unrhyw rai o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) Sir Fynwy yn y 10% 
mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Y tri ACEHI mwyaf difreintiedig yn Sir Fynwy yw 
Cantref 2 (a osodir yn 459 allan o 1896 yng Nghymru) a Maerdy 1 yng ngogledd-
orllewin y Sir (a osodir yn 286), ac Overmonnow 2 yn y dwyrain (a osodir yn 520). 

 

3.43   Fodd bynnag, mae gan Sir Fynwy lefelau uwch o amddifadedd na'r cyfartaledd o 
ran mynediad i wasanaethau (yn bennaf o fewn ardaloedd gwledig) ac 
amgylchedd (yn bennaf mewn ardaloedd trefol). Mae mynediad gwael i 
gyfleusterau cymunedol a dirywiad yn y ddarpariaeth o wasanaethau lleol yn 
broblem i gymunedau gwledig.  

 

3.44   Mae Astudiaeth Hamdden a Gofod Agored Sir Fynwy (2008) yn dangos bod prif 
aneddiadau’r Sir yn cael eu gwasanaethu'n dda ar y cyfan gan fannau agored 
cyhoeddus a mannau chwarae anffurfiol. Fodd bynnag, mae diffygion mewn 
darpariaethau eraill gan gynnwys llefydd chwarae â chyfarpar i blant.  

 

3.45   Mae gan Sir Fynwy bedair canolfan hamdden - Y Fenni, Cil-y-Coed, Cas-gwent a 
Threfynwy - yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gan gynnwys pyllau nofio, 
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ystafelloedd ffitrwydd, neuaddau chwaraeon dan do a chaeau awyr agored. Mae'r 
Cyngor hefyd yn berchen ar, ac yn rheoli, nifer o barciau a mannau agored. Fodd 
bynnag, unwaith eto mae mynediad gwael at gyfleusterau cymunedol a’r dirywiad 
mewn darpariaeth leol yn broblem i ardaloedd gwledig. 

 
3.46   Mae iechyd poblogaeth Sir Fynwy yn gyffredinol well na chyfartaledd Cymru, gyda 

disgwyliadau oes hwy a chyfran uwch o drigolion yn disgrifio’u  hunain yn dda eu 
hiechyd (Cyfrifiad 2011). Mae llai o drigolion yn y Sir yn dioddef o salwch hirdymor 
cyfyngol o’i gymharu â Chymru gyfan.  

 

3.47   Mae cyfradd y troseddau a gofnodwyd yn Sir Fynwy yn tueddu i fod yn is na 
Chymru yn ei chyfanrwydd. Mae achosion o droseddau a gofnodwyd yn y Sir yn 
dilyn yr un patrwm ag a geir o fewn Cymru, mae'r rhain yn cynnwys trais yn erbyn 
yr unigolyn a throseddau sy'n ymwneud â cherbydau a lladradau eraill.   

 

3.48   Mae gan Sir Fynwy weithlu sydd â chymwysterau da ac sy’n fedrus iawn, gyda 
chyfran uwch o'i phoblogaeth oed gweithio wedi cymhwyso hyd at NVQ Lefel 4 ac 
uwch (33% yn 2011) o gymharu â Chymru gyfan (24.5%) ac awdurdodau cyfagos 
yn 2011. Mae yna hefyd gyfran sylweddol is o'i phoblogaeth oed gweithio heb 
unrhyw gymwysterau (20.7%) o gymharu â chyfartaledd Cymru (25.9%), er bod 
hyn yn amrywio ar draws y Sir gyda lefelau uwch wedi’u cofnodi yn ardaloedd 
trefol (Green Lane, Dewstow, Lansdown ac Overmonnow).  

 

3.49   Mae gan Sir Fynwy un sefydliad addysgol uwch - Coleg Gwent ym Mrynbuga, sy'n 
cynnig cyrsiau mewn ffermio, garddwriaeth, marchogyddiaeth, gweithgareddau 
gwledig a gofal anifeiliaid.  

 

  Nodweddion Economaidd Allweddol  
 

3.50   Yn 2011, roedd gan Sir Fynwy gyfanswm poblogaeth o 66,107 parthed pobl 16-74 
mlwydd oed, gyda 62.8% mewn cyflogaeth -  yn uwch na'r cyfraddau a gofnodwyd 
yn yr awdurdodau cyfagos a Chymru yn gyffredinol (58.2%).  

 

3.51   Mae Sir Fynwy’n ddibynnol ar y sector a’r gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer 
cyflogaeth. Mae'r sector gweinyddu cyhoeddus, addysg ac iechyd yn gyfrifol am y 
gyfran fwyaf o swyddi (33.3%). Mae’r sector dosbarthu manwerthu, gwestai a 
bwytai hefyd yn gyfrifol am gyfran sylweddol o swyddi yn y Sir, gyda 27.4% o 
swyddi Sir Fynwy yn y sector hwn (Cofrestr Busnes ac Arolwg Cyflogaeth 2012). 
Mae cyfran uwch wedi’i chyflogi yn y sectorau hyn (60.7%) o gymharu â Chymru 
gyfan (55.8%). Mae twristiaeth, fel rhan o'r sector gwasanaethau, hefyd yn bwysig 
yn y Sir ac yn gyfrifol am 12.1% o swyddi, yn uwch na chyfartaledd Cymru (9.6%) 
Mae llai o swyddi mewn ynni / dŵr a gweithgynhyrchu nag sydd ar gyfartaledd yng 
Nghymru.  

 

3.52   Yn 2011, roedd 20,835 o bobl yn economaidd anweithgar yn y Sir sy'n cyfateb i 
31.5% o'r boblogaeth 16-74 oed. Mae hyn yn is na chyfartaledd Cymru (39.5%). 
Ym mis Hydref 2013, roedd gan Sir Fynwy gyfradd o 2.0% o hawlwyr diweithdra - 
mae hyn yn sylweddol is na'r hyn a gofnodwyd yng Nghymru (3.4%) ac 
awdurdodau cyfagos. Fodd bynnag, mae yna bocedi uwch o ddiweithdra o fewn 
rhannau o'r Sir.  
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3.53   Roedd gan y Sir 3,720 o fentrau yn weithredol yn 2011, 27% ohonynt yn y 
sectorau eiddo a gwasanaethau busnes. Mae bron 99% o fusnesau’r Sir yn 
fusnesau bach (h.y. hyd at 49 o weithwyr). Dros y 10 mlynedd hyd at 2011, 
cofnododd y Sir dwf stoc uwch mewn nifer o fusnesau (11.7%) na Chymru gyfan 
(9.1%). Mae Sir Fynwy wedi gweld twf mewn wyth o bedwar sector ar ddeg, gyda'r 
cynnydd mwyaf yn y sectorau gwasanaethau busnes eiddo, gwestai ac arlwyo ac 
addysg ac iechyd, er y bu gostyngiad yn nifer y busnesau gweithgynhyrchu.  

 

3.54   Nodweddir swyddi yn Sir Fynwy gan gyflogau isel ar gyfartaledd o gymharu â 
chyflog cyfartalog y rhai sy'n byw yn y Sir.  

 

3.55   Mae Arolwg Blynyddol o’r Llafurlu / Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth 2011, sy’n 
sampl o'r boblogaeth sy'n gweithio, yn dangos bod 56% o drigolion y Sir yn 
gweithio yn yr ardal - llai na chyfartaledd Cymru (72%). Mae'r 44% o drigolion sy’n 
weddill yn gweithio y tu allan i Sir Fynwy, gan ddangos lefelau uchel o allgymudo. 
Y prif ardaloedd ar gyfer allgymudo yw Casnewydd (4,200), Torfaen (2,500) a 
Chaerdydd (1,700), gyda 7,500 arall yn cymudo y tu allan i Gymru, gan 
adlewyrchu lleoliad Sir Fynwy fel awdurdod ar y ffin.  

 

3.56   Ar y cyfan, roedd gan Sir Fynwy all-lif net o 400 o gymudwyr - gyda 17,900 yn 
cymudo allan o'r Awdurdod i weithio a 17,500 yn cymudo i mewn. Mae mewn-
gymudo arwyddocaol o Gasnewydd (2,400), Torfaen (2,500), Blaenau Gwent 
(2,200), awdurdodau eraill yng Nghymru (4,500) ac o'r tu allan i Gymru (5,900). Yn 
ychwanegol, mae cyfran gymharol uchel o breswylwyr Sir Fynwy yn teithio'n bell i'r 
gwaith, gyda defnydd uchel o'r car preifat. Mae dibyniaeth drom ar geir preifat a 
chyfleoedd cyfyngedig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus yn broblem yn arbennig 
mewn ardaloedd gwledig. 

 

3.57   Mae'r duedd tymor hwy, fodd bynnag, yn dangos i fwy o bobl gymudo i mewn i'r sir 
nag allan o’r sir, gyda nifer y blynyddoedd net o gymudo i mewn yn fwy niferus na 
rhai net allgymudo dros y cyfnod 2002 - 2011. 

 

3.58   Yn nodedig, roedd 8.9% o'r boblogaeth o oed gweithio yn gweithio o gartref yn 
2011, gyda’r rhan fwyaf o’r gweithio o gartref yn cael ei grynhoi yng nghefn gwlad 
Sir Fynwy. 

  
3.59  Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Fynwy yn enwedig o ran 

cynorthwyo arallgyfeirio yn yr economi wledig. Roedd dros ddwy filiwn o 
ymwelwyr i'r Sir yn 2012, gyda gwariant ymwelwyr yn gyfystyr â £158m a thrwy 
hynny’n cefnogi 2,700 o swyddi4 Mae'r rhan fwyaf o wariant uniongyrchol 
ymwelwyr yn y Sir yn cyfrif am fwyd a diod, ac yna llety a siopa.  

 
3.60   Nododd Adolygiad Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth Sir Fynwy a gynhaliwyd yn 

2008 fod gan y Sir bron i 70 o hectarau o dir cyflogaeth sy'n cynnwys 17 o 
safleoedd a ddyrannwyd yn y Cynllun Datblygu Unedol. Yn seiliedig ar gyfradd 
hanesyddol sy’n dangos y manteisir ar 1.95 hectar y flwyddyn, felly, roedd digon o 
dir i gwrdd ȃ’r angen hyd at 2021 ac ymhell y tu hwnt. Mae'r rhan fwyaf o'r tir 
cyflogaeth hwn (39.02 o hectarau, neu 56%) ym Magwyr, sy’n perthyn i goridor yr 
M4. Roedd problemau ynghylch dosbarthu tir cyflogaeth, ac felly,  tra bod gan  

 
 _____________________________________ 

4 Adroddiad STEAM 2012 
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Drefynwy a'r Fenni symiau rhesymol o dir (7.8 hectar a 6.5 hectar yn y drefn 
honno), roedd gan un o'r prif aneddiadau, sef Cas-gwent, un safle yn unig o 0.3 
hectar yn weddill. Yn dilyn hynny, nododd ail arolwg y gellid ychwanegu 14.3 o 
hectarau ychwanegol at y cyflenwad tir yng Nghas-gwent, er bod 10.3 hectar o hyn 
wedi derbyn caniatâd cynllunio ar gyfer adeiladau newydd i ddarparu ar gyfer 
ehangu ac o bosib adleoli Fairfield Mabey o ganol y dref.  

 
3.61   Mae’r prif ganolfannau manwerthu yn y Sir yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a 

Threfynwy. Mae canolfannau lleol ym Magwyr, Rhaglan a Brynbuga a nifer o 
ganolfannau cymdogaeth llai ym mhrif drefi’r Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a 
Threfynwy.  

 

3.62   Dros y 10 mlynedd ddiwethaf bu gostyngiad sylweddol yn swm yr arwynebedd 
llawr i gyfrif am hwylustod defnydd yn ardaloedd siopa canolog y prif drefi. Hefyd 
bu gostyngiad o ran maint yr arwynebedd llawr gwag dros y cyfnod hwn. Mae nifer 
yr ymwelwyr ar gyfartaledd yn y prif ganolfannau manwerthu wedi aros yn weddol 
sefydlog dros y cyfnod hwn, er bod Y Fenni wedi gweld dirywiad ers 2000. 
Adlewyrcha hyn bod y canol trefi yn gyffredinol yn weddol iach, er eu bod yn 
parhau i fod yn agored i niwed oddi wrth ddatblygiadau manwerthu y tu allan i'r 
dref.  

 

  Materion gofodol  
 

3.63   Er bod pob tref a phentref yn Sir Fynwy yn unigryw ac iddynt eu materion penodol 
eu hunain sydd angen ymdrin â hwy yn y CDLl, ystyrir ei bod hi’n briodol i 
gysyniadoli ardal yr awdurdod cynllunio lleol fel un ag iddi dri chategori eang o 
anheddiad:  

 Trefi marchnad hanesyddol Sir Fynwy sef Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. 
Dyma aneddiadau hynaf y Sir sydd wedi datblygu dros nifer o flynyddoedd er 
mwyn cael ystod eang o gyfleoedd ar gyfer cyflogaeth, siopa, cyfleusterau 
cymunedol a thrafnidiaeth gyhoeddus.  

 Yr aneddiadau newydd yng Nglan Hafren lle yn ddiweddar cafwyd  lefelau 
uchel o dwf preswyl heb y swyddi lleol a chyfleusterau cymunedol i gyd-fynd ȃ 
hyn. Fodd bynnag, mae'r ardal yn manteisio o’i lleoliad strategol wrth y ‘Porth’ i 
Gymru gyda mynediad da i farchnadoedd cyflogaeth Casnewydd, Caerdydd a 
Bryste. Mae'r rhain yng ngrŵp aneddiadau Glan Hafren neu grŵp coridor yr 
M4 gyda Chil-y-cwm / Porthsgiwed, Magwyr / Gwndy, Rogiet a Sudbrook. 

 Yr ardal wledig, sy'n cynnwys tref fechan Brynbuga a phentrefi mwy Rhaglan a 
Phenperllenni ond yn bennaf yn cynnwys nifer fawr o bentrefi bychain, wedi’u 
gwasgaru'n eang o amgylch y Sir ac yn gorwedd mewn ardaloedd a 
gydnabyddir am eu tirwedd o ansawdd uchel, gan gynnwys rhan o Ardal o 
Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. 

   
  Prif Aneddiadau’r Sir 
 
3.64   Yn 2011 roedd gan Gas-gwent boblogaeth o 12,350, yn byw mewn ychydig o dan 

5,400 o anheddau. Mae wedi ei lleoli’n dda ar y system draffordd gyda ffyrdd da 
(gan gynnwys bysiau) yn cysylltu â Chasnewydd, Caerdydd, ardal Bryste, a 
rhannau eraill o Loegr. Mae ganddi hefyd gysylltiadau rheilffordd da i Gasnewydd, 
Caerdydd a Chaerloyw. Mae yna lif dyddiol sylweddol o gymudwyr i mewn ac allan 
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o'r dref. Mae'r A48, sy'n darparu'r prif gyswllt rhwng rhan ddeheuol Fforest y Ddena 
a'r rhwydwaith traffyrdd, yn mynd drwy'r dref ac yn creu problemau o hollti 
cymuned. Mae rhan o'r llwybr hefyd yn cael ei ddynodi yn Ardal Rheoli Ansawdd 
Aer.  

 

3.65   Mae gan Gas-gwent sylfaen cyflogaeth sylweddol, ac mae yna gyflogwyr 
diwydiannol mawr yn yr ardaloedd sy'n agos at y canol tref. Mae'n darparu 
canolfannau manwerthu, gofal iechyd, hamdden a chanolfan addysgol ar gyfer ei 
chefnwlad, sy'n ymestyn dros y ffin i Swydd Gaerloyw ac yn cynnwys pentrefi 
Merthyr Tewdrig, Pwllmeyric, Drenewydd Gelli-farch a St. Arvans o fewn Sir Fynwy 
ei hun. Mae Cas-gwent hefyd yn gyrchfan dwristaidd bwysig, gan ganolbwyntio'n 
benodol ar ei Chastell sydd o bwys  cenedlaethol a lleoliad y dref fel porth ar gyfer 
Tyndyrn a Dyffryn Gwy. Mae’r canol tref wedi elwa o welliannau amgylcheddol yn 
2005. Mae’r canol tref ei hun yn Ardal Gadwraeth. Mae datblygiad ar gyfer tai a 
chyflogaeth yn y blynyddoedd diwethaf wedi digwydd yn bennaf gryn bellter o’r 
canol tref a'r orsaf reilffordd, ond yn gymharol agos at gyffordd y draffordd.  

  
3.66   Roedd gan Gas-gwent lefel o hunangynhaliaeth (y gymhareb o drigolion sy'n byw 

ac yn gweithio yn y setliad i gyfanswm nifer y trigolion sy'n byw yn yr anheddiad 
hwnnw sydd mewn gwaith) o 48% yn 2001. 41% o'r gweithlu yn teithio llai na 5 
cilometr i'r gwaith.  

 

3.67   O groesi’r Afon Gwy, mae’r dref yn ffinio ȃ phentrefi Tutshill, Sedbury a Beachley, 
lle mae penderfyniadau polisi yn gyfrifoldeb i Gyngor Dosbarth Fforest y Ddena. 
Mabwysiadodd Fforest y Ddena ei Strategaeth Graidd ym mis Chwefror 2012, sy'n 
cynnwys cynigion ar gyfer datblygu cyfyngedig yn unig yn y pentrefi hynny, ond twf 
sylweddol yn Lydney, sydd hefyd yn cysylltu â'r system draffordd drwy Gas-gwent. 
Mae Cyngor Sir Fynwy wedi rhoi sylwadau ar hyn i Fforest y Ddena.  

 

3.68    Cynigiwyd Cas-gwent yng Nghynllun Gofodol Cymru fel lleoliad cynaliadwy ar 
gyfer twf pellach. Cyfyngir datblygiad yn y dyfodol gan nifer o ffactorau. Mae'r ardal 
yn union i'r gogledd o'r dref yn gorwedd o fewn AHNE Dyffryn Gwy. Mae’r tir i'r 
gorllewin o'r A466 yn cael ei ddiogelu ar hyn o bryd gan bolisi ‘Lletem Las’ i sicrhau 
gwahanu ffisegol y dref rhag Pwllmeyric a Merthyr Tewdrig. Mae’r tir i’r de o’r A48 
sydd heb ei ddatblygu hefyd o fewn ardal gadwraeth ac, yn rhannol, o fewn parc 
hanesyddol dynodedig neu ardd ddynodedig.  

 

3.69   Roedd gan Y Fenni, gan gynnwys Maerdy, boblogaeth o 14,000 yn 2011, a’r 
trigolion yn byw mewn tua 6,600 o anheddau. Mae ganddi gysylltiadau cludiant 
cyhoeddus da ar y trên i Gasnewydd, Caerdydd, a Chanolbarth Lloegr, a 
chysylltiadau ffordd da i Gwmbrân, Casnewydd, Sir Fynwy a'r system draffordd. 
Mae ganddi rôl strategol o bwys arbennig i ffordd Blaenau'r Cymoedd a thrwy ei 
chysylltiadau â Brycheiniog a Chanolbarth Cymru.  

 

3.70   Mae gan y dref ganolfan gyflogaeth leol sylweddol, yn cynnwys cyfrannau uchel 
sy'n gweithio yn y sectorau iechyd ac addysg a phwyslais cynyddol ar gynhyrchu a 
phrosesu bwyd. Mae'n gweithredu fel canolfan fanwerthu, iechyd, addysg a 
chanolfan ddiwylliannol ar gyfer ardal wledig helaeth, gan gynnwys rhan 
ddwyreiniol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a rhan ogledd-orllewinol Sir 
Fynwy. Mae'r dref yn ddeniadol i ymwelwyr, yn enwedig gyda thwf ei gŵyl fwyd 
flynyddol. Mae canol y dref yn mwynhau adfywiad, ac ailddatblygiad arfaethedig o’r 
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farchnad wartheg wedi’i hadleoli. Ailddatblygwyd yn ddiweddar Iard y Bragdy, y tu 
cefn i Neuadd y Dref a’r Farchnad Dan Do. Mae’r canol tref ei hun yn Ardal 
Gadwraeth. 

 

3.71   Roedd gan Y Fenni gymhareb hunangynhaliaeth o 53% yn 2001 a 45% o'r 
gweithlu yn teithio llai na 5 cilometr i'r gwaith.  

 

3.72   Mae'r A465 yn gwahanu'r dref o Lan-ffwyst i'r de, ac yn rhannol ddiffinio ymyl y 
dref i'r dwyrain. Mae'r ardal adeiledig i'r gogledd a'r gorllewin yn ymestyn yn agos 
at ffin y Parc Cenedlaethol, a Llan-ffwyst yn ffinio â Safle Treftadaeth y Byd 
Blaenafon. Mae gorlifdir yr Afon Wysg yn gyfyngiad arall ar ddatblygu i'r de o'r dref 
ac yn Llan-ffwyst. Er gwaethaf y cyfyngiadau hyn, cynigiwyd Y Fenni yng 
Nghynllun Gofodol Cymru fel lleoliad cynaliadwy ar gyfer twf pellach.  

 

3.73   Roedd 1,200 o bobl yn byw mewn 550 o anheddau ym mhentref Llan-ffwyst yn 
2011, er iddo yn y blynyddoedd diwethaf gymryd peth o dwf maestrefol Y Fenni a 
hefyd mae’n cynnwys archfarchnad sy'n gwasanaethu'r dref gyfan, ynghyd â'r 
ardal gyfagos.  

 

3.74   Yn 2011 rodd gan Drefynwy boblogaeth o oddeutu 10,100 yn byw mewn tua 
4,500 o anheddau. Mae'n gweithredu fel y brif ganolfan fanwerthu, addysgol, ac yn 
ganolfan ddiwylliannol ar gyfer ardal wledig helaeth, gan gynnwys llawer o ogledd-
ddwyrain a chanolbarth Sir Fynwy, ac mae’n ymestyn i mewn i Fforest y Ddena a 
Swydd Henffordd. O gymharu â threfi eraill yn Sir Fynwy dyma'r fwyaf 
hunangynhaliol yn nhermau cyflogaeth, er bod ei lleoliad strategol allweddol ar y 
rhwydwaith ffyrdd rhwng Casnewydd, Y Fenni a Chanolbarth Lloegr hefyd wedi 
annog twf mewn cymudo cryn bellter ar y ffyrdd. Yn 2001 roedd ganddi gymhareb 
hunangynhaliaeth o 60% a 44% o'r gweithlu’n teithio llai na 5 cilometr i'r gwaith. Er 
nad yw'r dref wedi ei chysylltu â'r rhwydwaith rheilffyrdd, mae ganddi wasanaethau 
bws da i ddinasoedd De Cymru ac i mewn i Swydd Gaerloyw a Swydd Henffordd.  

 

3.75   Mae’r canol tref, gyda nifer gymharol fawr ac ystod dda o siopau a bwytai, theatr, 
sinema, ac amgueddfa, yn ffocws deniadol ar gyfer yr ardal o gwmpas. Mae’r 
canol tref ei hun yn Ardal Gadwraeth. Yn 2004, agorwyd ail bont i mewn i’r canol 
tref dros Afon Mynwy, gan alluogi gwell mynediad a phedestreiddio’r bont 
hanesyddol. Mae'r dref wedi ei lleoli ar gyrion AHNE Dyffryn Gwy, sydd union 
gerllaw'r ardal adeiledig, ac yn ganolfan bwysig ar gyfer ymweliadau twristiaid.  

 

3.76   Mae'r A40 yn gwahanu’r canol tref o’r Afon Gwy. Y tu hwnt i'r ganolfan hanesyddol, 
dengys hanes bod datblygiad wedi digwydd drwy osgoi'r ardaloedd hynny sydd â'r 
perygl mwyaf o lifogydd, a hynny mewn tair maestref - i'r gogledd yn ardal 
Osbaston, i'r de ddwyrain ar draws afon Gwy yn Wyesham, ac i'r de-orllewin a’r 
gorllewin yn Overmonnow, gan gynnwys ystâd Rockfield a ddatblygwyd yn 
ddiweddar. 

 

3.77   Cyfyngir datblygu i’r dyfodol yn Nhrefynwy gan nifer o ffactorau. Ceir ardaloedd 
helaeth o orlifdir yn agos i’r canol tref, yn nyffryn Gwy rhwng y canol a Wyesham, 
ac yn nyffryn Mynwy rhwng ffordd Rockfield (B4233) ac ardal Osbaston. Mae 
AHNE Dyffryn Gwy yn ffinio â'r dref yn ardal Wyesham. 

 

3.78   Roedd gan Gil-y-coed yn 2011 boblogaeth o ychydig dros 9,600 yn byw mewn 
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ychydig o dan 4,200 o anheddau. Dyma'r brif dref yng Nghoridor yr M4 (‘Glan 
Hafren’). I'r dwyrain mae'r dref yn ymuno’n effeithiol ȃ phentref Porthsgiwed - 
1,300 o bobl yn byw mewn ychydig o dan 600 o anheddau. Mae pentref Sudbrook 
gerllaw gydag ychydig dros 300 o bobl yn byw mewn 130 o anheddau. I'r gorllewin, 
caiff Cil-y-Cwm ei wahanu gan letem las bwysig o Rogiet (1800 o bobl yn byw 
mewn 730 o anheddau), sydd yn ei dro yn cael ei wahanu gan letem las o ardal 
adeiledig sengl Magwyr gyda Gwndy i’r gorllewin (y ddau bentref gyda’i gilydd â 
phoblogaeth o ychydig dan 6,000 o bobl mewn 2,400 o anheddau).  

 
3.79   Mae'r ardal wedi ei lleoli’n dda iawn ar y system draffordd, gyda ffyrdd da (gan 

gynnwys bysiau) yn cysylltu â Chasnewydd, Caerdydd, ardal Bryste, a rhannau 
eraill o Loegr. Fodd bynnag, yr unig gyffordd draffordd yw’r un ym Magwyr. Mae 
gan Gil-y-cwm a Rogiet (wrth orsaf Cyffordd Twnnel Hafren) gysylltiadau 
rheilffordd ȃ Chasnewydd, Caerdydd, Bryste a mannau eraill. 

 
3.80   Mae gan yr ardal rôl bwysig fel y porth i Gymru ar yr M4 a'r system reilffyrdd. 

Digwyddodd datblygiad diweddar sylweddol yng Nghil-y-cwm, Magwyr, Gwndy, 
Rogiet a Phorthsgiwed. Mae gan Gil-y-cwm a Magwyr ganolfannau cyflogaeth 
sylweddol, er bod iddynt hefyd nodweddion ardal ‘noswylio’ gyda symiau uchel o 
allgymudo. Fodd bynnag, er gwaetha’r lefelau isel o hunan-gyfyngiant, mae ardal 
Glan Hafren wedi ei lleoli’n hynod o dda i'r marchnadoedd cyflogaeth gerllaw, sef 
Casnewydd, Caerdydd a Bryste.  

 

3.81   Mae canol tref Cil-y-cwm, gyda'i chyfleusterau addysgol a chyfleusterau  eraill, yn 
gwasanaethu’r ardal gyfan ond yn tangyflawni o ran  manwerthu. Bodola 
gwasanaethau a chyfleusterau lleol hefyd ym Magwyr ac i raddau llai yn y pentrefi 
eraill. Er nad yw'r ardal yn gyrchfan twristaidd mawr, mae Castell Cil-y-cwm yn 
atyniad lleol pwysig.  

 

3.82   Cyfyngir datblygu i’r dyfodol yng Nghil-y-cwm ac ardal Glan Hafren gan nifer o 
ffactorau, gan gynnwys yr M4 a'r M48 i'r gogledd a'r rheilffordd, Gwastadeddau 
Gwent a’r gorlifdir llanwol i'r de.  

 

3.83   O fewn ardal ganolog Sir Fynwy, y ddau anheddiad mwyaf yw Brynbuga a 
Rhaglan. Roedd gan Brynbuga yn 2011 boblogaeth o tua 2,800 mewn 1200 o 
anheddau. Mae’i chanol tref yn gwasanaethu cefnwlad wledig eang, er ei bod yn 
brin o lawer o'r cyfleusterau a geir mewn trefi mwy o faint, megis archfarchnad ac 
ysgolion uwchradd. Mae Rhaglan yn ganolfan lai o oddeutu 1,180 o boblogaeth yn 
byw mewn ychydig o dan 580 o anheddau. Lleolir Brynbuga a Rhaglan yn dda o 
ran y system ffyrdd ac mae ganddynt gysylltiadau bws da, yn enwedig ar y llwybr o 
Gasnewydd i Drefynwy. Mae gan Raglan gysylltiadau da drwy gyfrwng yr A40 a'r 
A449 â Chasnewydd, y Fenni a Threfynwy. Mae Brynbuga yn agos at yr A449 a 
hefyd yn agos i Bont-y-pŵl. Fodd bynnag, nid yw’r naill bentref na’r llall wedi’u 
cysylltu â'r rhwydwaith rheilffyrdd. Mae gan y ddau anheddiad swyddogaeth fel 
canolfannau twristiaeth, a Chastell Rhaglan yn atyniad pwysig. 

 
3.84   Yn 2011 roedd gan Benperllenni boblogaeth o tua 1,300 mewn tua 570 o 

anheddau. Mae hefyd yn bentref cymharol fawr, i'r gogledd-orllewin o Frynbuga 
rhwng Y Fenni a Phont-y-pŵl, ac fe’i datblygwyd yn bennaf yn gymharol 
ddiweddar. Mae ganddo amrywiaeth dda o gyfleusterau pentref a chysylltiadau 
bws da.  
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3.85   Mae cyflogaeth sylweddol ym Mrynbuga, ond mae’r tri anheddiad yn ddeniadol i 
gymudwyr ffyrdd pellter hir. Yn 2001 safai lefelau hunan-gyfyngiant ar ychydig o 
dan 40% ym Mrynbuga, 35% yn Rhaglan a 20% ym Mhenperllenni.  

3.86   Os eithrir yr aneddiadau a ddisgrifir uchod, yna dim ond pum pentref arall yn unig 
yn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Sir Fynwy oedd â phoblogaeth o dros 500 yn 
2011 - Caerwent (1,030) Shirenewton / Mynydd-bach (660), Llandogo (550), Little 
Mill (510) a St Arvans (760). Mae 11 o bentrefi eraill gyda phoblogaeth o rhwng 
250 a 500 a 9 gyda phoblogaeth o rhwng 100 a 250. Gedy hyn 18 o bentrefi 
pellach sydd wedi’u nodi yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy fel rhai addas i'w 
datblygu, er y buasai’r rhan fwyaf o'r rhain yn briodol ar gyfer datblygiad mân 
fewnlenwi’n unig. 
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(Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol)  
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4.   MATERION ALLWEDDOL, GWELEDIGAETH AC   
AMCANION 

 
MATERION ALLWEDDOL  

 
4.1  Er mwyn cynorthwyo yn natblygiad Gweledigaeth ac Amcanion y CDLl, mae nifer o 

Faterion Allweddol wedi’u nodi y mae angen rhoi sylw iddynt yn y CDLl.  

 
1. ADEILADU CYMUNEDAU CYNALIADWY  

 
Poblogaeth  

 Mae gan Sir Fynwy gyfran gymharol uwch o grwpiau oedran hŷn a chyfran is o 
oedolion ifanc o gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig.  

 Mae poblogaeth Sir Fynwy wedi dangos cynnydd cyson, gyda phob un o'r 
meysydd cynnydd hyn yn cael ei danio gan fewnfudo, gan arwain at alw am dwf 
pellach yn y Sir.  

 

Patrwm anheddiad  

 Sir wledig yw Sir Fynwy yn bennaf, gyda dim ond 53% o gyfanswm y boblogaeth 
yn byw mewn wardiau a ddiffinnir fel rhai mewn ardaloedd trefol (h.y. â 
phoblogaeth o fwy na 10,000), er bod y prif drefi’n cyflawni swyddogaeth bwysig fel 
canolfannau gwasanaeth a chyflogaeth ar gyfer yr ardaloedd o amgylch.  

 Mae anawsterau o ran cynnal gwasanaethau a chyfleusterau mewn ardaloedd 
gwledig.  

 

Tai  

 Mae prisiau tai yn uchel o’i gymharu ag enillion ac mae angen dybryd am dai 
fforddiadwy ychwanegol yn y Sir mewn ardaloedd trefol a gwledig.  

 Mae galw am adeiladu mwy o dai o ganlyniad i lefelau uchel o fewnfudo tra bod y 
galw ar yr un pryd yn cael ei greu gan y duedd tuag at aelwydydd llai. 

  

Iechyd a Lles  

 Tra mae Sir Fynwy’n cyflawni'n gymharol dda ar ddangosyddion sy'n ymwneud ag 
iechyd, mae angen hyrwyddo cyfleoedd i fyw'n iach a mynediad i ofal iechyd, yn 
enwedig yng nghyd-destun poblogaeth sy'n heneiddio.  

 

Cyfleusterau Cymunedol a Hamdden  

 Mae rhai cymunedau yn Sir Fynwy yn dioddef o ddiffyg darpariaeth cyfleusterau 
cymunedol a hamdden a nodwyd angen cyffredinol am dir ar gyfer rhandiroedd a 
mynwentydd.  

 

Manwerthu  

 Mae pryder ynghylch bywiogrwydd a hyfywedd canol trefi’r Sir a phryder pellach y 
gellid effeithio’n andwyol arnynt gan ddatblygiadau y tu allan i’r dref.  
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Seilwaith  

 Mae angen sicrhau y darperir seilwaith priodol i gefnogi datblygiad newydd, gan 
gynnwys darparu dŵr digonol a seilwaith carthffosiaeth na fyddai’n cael effaith 
andwyol ar ansawdd y dŵr. 

 

MAE’R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL YN CEISIO DYLANWADU AR Y 
MATERION HYN DRWY:  

 Benderfynu ar lefel y twf a ystyrir yn briodol ar gyfer Sir Fynwy sy'n ceisio 
cydbwyso galwadau o du mewnfudo a gostyngiad ym maint aelwydydd a'r angen i 
ddarparu tai fforddiadwy i gwrdd ag angen lleol yn erbyn cyfyngiadau 
amgylcheddol a seilwaith.  

 Benderfynu ar ddosbarthiad gofodol y twf hwn rhwng gwahanol gymunedau trefol 
a gwledig er mwyn cydbwyso cynaliadwyedd uwch o aneddiadau trefol â'r 
anawsterau o gynnal gwasanaethau mewn ardaloedd gwledig lle mae 
poblogaethau’n gostwng.  

 Gymryd rhan weithredol yn cryfhau'r economi leol, gan sicrhau y gwireddir lefel 
briodol o alw am gartrefi a darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd dda ar gyfer y 
rhai sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod poblogaeth ddigonol o bobl oed gwaith i 
gefnogi economi Sir Fynwy a darparu mwy o gyfleoedd i bobl ifanc aros yn yr ardal 
a symud iddi.  

 Ddarparu cyfran briodol o dai i’w hadeiladu mewn ardaloedd gwledig drwy 
gydbwyso'r angen i gynnal aneddiadau gwledig drwy gefnogi gwasanaethau a 
galluogi pobl i aros yn eu cymunedau gyda'r angen i warchod cefn gwlad a sicrhau 
patrymau datblygu cynaliadwy.  

 Ddarparu cyfran briodol o dai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol gan 
benderfynu ar y lefelau cyffredinol o dwf ynghyd ȃ gosod trothwyon a chyfrannau i 
benderfynu ar faint o’r datblygiad preswyl hwn sy'n fforddiadwy.  

 Ddiogelu lle bo angen y gofod agored a’r cyfleusterau cymunedol sydd eisoes yn 
bodoli, gan hwyluso darparu cyfleusterau newydd a’i gwneud yn ofynnol i 
ddatblygiadau newydd wneud cyfraniad at ddarparu seilwaith cymunedol.  

 Warchod bywiogrwydd a hyfywedd canol trefi presennol a sicrhau bod dosbarthiad 
datblygiadau’n cefnogi'r prif ganolfannau hyn.  

 Sicrhau darpariaeth ddigonol o seilwaith i wasanaethu'r datblygiad newydd.  
 

2. HYRWYDDO ECONOMI GYNALIADWY  
 

Cyflogaeth a Datblygu Economaidd  

 Tra mae diweithdra’n isel a mewnlif net o gymudwyr yn gyffredinol i mewn i'r Sir, 
mae angen mewnfuddsoddi ac angen cyfleoedd gwaith yn lleol gan fod lefelau 
uchel o allgymudo a phellteroedd teithio i'r gwaith yn gymharol uchel.  

 Araf fu’r galw am dir cyflogaeth yn y gorffennol.  

 Mae angen cynnal ac adfywio economi wledig y Sir.  
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Twristiaeth  

 Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Fynwy yn arbennig wrth 
gynorthwyo gydag arallgyfeirio’r economi wledig a chynnal canol trefi hanesyddol 
y Sir.  

 

MAE’R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL YN CEISIO DYLANWADU AR Y 
MATERION HYN DRWY:  

 Annog economi fywiog o fewn y Sir drwy sicrhau y lleolir safleoedd cyflogaeth 
mewn mannau deniadol, hygyrch a chynaliadwy a’u bod o’r maint a’r math priodol i 
annog buddsoddiad.  

 Sicrhau, lle bynnag bo modd, y lleolir swyddi a chartrefi mor agos ȃ phosibl at ei 
gilydd er mwyn darparu mwy o gyfle i bobl weithio yn lleol.  

 Annog arallgyfeirio'r economi wledig.  

 Annog datblygu twristiaeth tra sicrheir ar yr un pryd bod y dreftadaeth naturiol ac 
adeiledig sy'n denu ymwelwyr i'r ardal yn cael ei gwarchod a’i chyfoethogi.  

 

3. GOSOD GWERTH AR EIN HAMGYLCHEDD  

 
Yr Amgylchedd Gwledig a Bioamrywiaeth  

 Mae gan Sir Fynwy adnoddau bioamrywiaeth a thirwedd o bwys sydd angen eu 
gwarchod a dylid e’u hamddiffyn, eu rheoli a'u cyfoethogi.  

 Mae angen gwella cysylltedd o fewn y dirwedd trwy ddiogelu a gwella 
rhwydweithiau a choridorau bywyd gwyllt sy'n bodoli eisoes a chreu cysylltiadau 
newydd i ganiatáu i rywogaethau symud ac addasu i effeithiau'r newid yn yr 
hinsawdd.  

 
Aer  

 Er nad yw llygredd aer yn gyffredinol yn broblem sylweddol yn Sir Fynwy, mae dwy 
Ardal Rheoli Ansawdd Aer yn y Sir ym Mrynbuga a Chas-gwent lle mae cysylltiad 
rhwng llygredd a thagfeydd traffig.  

 
Tir  

 Mae cyfleoedd cyfyngedig ar gyfer datblygu tir llwyd o fewn yr ardaloedd trefol 
presennol yn y Sir.  

 
Gwastraff  

 Er bod y Sir wedi gwneud cynnydd cymharol dda o ran hyrwyddo ailgylchu a 
chompostio gwastraff, deil yr angen o hyd i leihau'r ddibyniaeth ar dirlenwi, swm y 
gwastraff a gynhyrchir a'r teithiau hir i’w waredu.  

 
Mwynau  

 Mae angen sicrhau bod Sir Fynwy’n gwneud cyfraniad priodol at y cyflenwad 
cynaliadwy o agregau ar gyfer economi De Cymru yn ei chyfanrwydd a diogelu 
unrhyw adnoddau agregau potensial ar gyfer defnydd posibl yn y dyfodol.  
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Newid yn yr hinsawdd  

 Mae'r defnydd o ynni sy'n deillio o losgi tanwydd ffosil ar gyfer trafnidiaeth ac 
mewn adeiladau yn arwain at allyriadau sy'n newid cydbwysedd yr atmosffer, gan 
gyfrannu at gynhesu byd-eang. Mae angen brys i leihau’n lefelau o allyriadau 
nwyon tŷ gwydr er mwyn atal niwed pellach i'r atmosffer a chynnydd sylweddol 
mewn tymereddau byd-eang.  

 Mae rhannau o'r Sir yn agored i lifogydd, risg sy'n cynyddu trwy newid yn yr 
hinsawdd a lefelau'r môr yn codi. Mae llifogydd o'r fath yn risg sylweddol i iechyd 
ac eiddo pobl.  

 

MAE’R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL YN CEISIO DYLANWADU AR Y 
MATERION HYN DRWY:  

 Sicrhau nad yw datblygiad newydd yn achosi niwed i safleoedd a rhywogaethau a 
warchodir yn rhyngwladol, yn genedlaethol ac yn lleol, a lle bo'n briodol ac yn 
angenrheidiol, bod mesurau osgoi, lliniaru a digolledu’n cael eu hymgorffori, tra 
sicrheir bod y manteision newydd ar gyfer Bioamrywiaeth yn cael eu harchwilio.  

 Ymgymryd ag Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd i sicrhau nad yw effeithiau cronnus 
datblygu yn Sir Fynwy a'r ardaloedd cyfagos yn arwain at niwed i safleoedd 
cadwraeth natur a ddynodwyd yn rhyngwladol.  

 Sicrhau bod bioamrywiaeth yn cael ei hystyried mewn unrhyw ddatblygiad er mwyn 
diogelu unrhyw fuddiant presennol ar y safle ac annog gwelliannau bioamrywiaeth lle 
bo angen.  

 Diogelu tirweddau o ansawdd uchel ar draws y Sir, gan dalu sylw arbennig i'r rhai a 
gynhwysir yn AHNE Dyffryn Gwy ac ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  

 Adolygu’r dull polisi i Gytundebau Lefel Gwasanaeth, yng nghyd-destun ceisio 
diogelu a gwella ansawdd uchel tirweddau’r Sir.  

 Lleihau unrhyw effeithiau llygru a allai godi o ddatblygiadau newydd yn y Sir.  

 Cymryd gofal i sicrhau nad yw lleoliad datblygiadau newydd yn gwaethygu amodau 
mewn Ardaloedd Rheoli Ansawdd Aer presennol neu’n arwain at greu amodau 
newydd.  

 Ceisio blaenoriaethu'r defnydd o dir a ddatblygwyd yn flaenorol.  

 Ceisio nodi safleoedd neu ardaloedd chwilio sy'n addas ar gyfer cyfleusterau rheoli 
neu waredu gwastraff.  

 Sicrhau bod adnoddau mwynol yn cael eu diogelu a'u hecsbloetio mewn modd 
cynaliadwy sydd hefyd yn galluogi Sir Fynwy i wireddu ei hymrwymiad i wneud ei 
chyfraniad fesul y pen i ofynion rhanbarth De Cymru.  

 Ceisio sicrhau patrymau datblygu priodol er mwyn lleihau'r defnydd o gerbydau 
preifat a chynyddu’r arfer o gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  

 Hyrwyddo effeithlonrwydd ynni wrth ddylunio adeiladau newydd.  

 Sicrhau nad yw datblygiad newydd mewn perygl o lifogydd.  

 Annog dylunio ym mhob datblygiad newydd sy'n ymgorffori mesurau arbed dŵr a 
mesurau i leihau'r perygl o lifogydd lle bo'n briodol.  
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4. Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy  

 
Teithio  

 Cyflawni patrymau datblygu priodol sy’n lleihau'r defnydd o gerbydau preifat a 
chynyddu’r arfer o gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  

 Mae gan Sir Fynwy seilwaith cyfyngedig o drafnidiaeth gyhoeddus. 

 

MAE’R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL YN CEISIO DYLANWADU AR Y 
MATERION HYN DRWY: 

 

 Gyflawni patrymau priodol o ddatblygiad sy'n lleihau'r defnydd o gerbydau preifat 
ac yn caniatáu ar gyfer mwy o gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.  

 Lleoli cartrefi a swyddi yn agos at ei gilydd er mwyn lleihau'r angen am lefelau 
uchel o allgymudo.  

 

5. PARCHU NODWEDDION UNIGRYW 

 
Amgylchedd adeiledig  

 Mae gan Sir Fynwy adnodd treftadaeth adeiledig sylweddol o ran henebion 
cofrestredig, adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, parciau a gerddi 
hanesyddol a safleoedd archeolegol sensitif sydd, ynghyd â'u lleoliadau, angen eu 
gwarchod a'u gwella.  

 Mae angen cyflawni safon dda o ddylunio er mwyn osgoi ymddangosiad 
difflach, safonedig rhai estyniadau maestrefol diweddar, i sicrhau bod datblygiadau 
newydd yn parchu ac yn gwella'r ardal o’u hamgylch ac yn ymateb i nodweddion 
unigryw lleol ac yn osgoi datblygu ar raddfa a chymeriad amhriodol yn ardaloedd 
gwledig y Sir. 

 

MAE’R CYNLLUN DATBLYGU LLEOL YN CEISIO DYLANWADU AR Y 
MATERION HYN DRWY:  

 Gynnwys mesurau i warchod a gwella treftadaeth ddiwylliannol ac amgylchedd 
hanesyddol Sir Fynwy.  

 Chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo dylunio cynaliadwy da a fydd yn galluogi 
datblygiad newydd i barchu a chyfoethogi cymeriad unigryw presennol Sir Fynwy. 
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GWELEDIGAETH Y CDLl  
 

4.2  Datblygwyd gweledigaeth y CDLl o'r ymarfer ymgynghori a gynhaliwyd yn haf 
2008. Fe’i mabwysiadwyd yn ddiweddarach fel y Weledigaeth ar gyfer 
Strategaeth Gymunedol Sir Fynwy. Ychwanegwyd llinellau pellach at y 
Weledigaeth i roi iddi gyd-destun gofodol ac adlewyrchu daearyddiaeth hynod Sir 
Fynwy a ddisgrifir uchod.  
 

Gweledigaeth CDLl Sir Fynwy: 
 
Erbyn 2021, bydd Sir Fynwy yn fan lle: 
 
(1)    Mae pobl yn byw mewn cymunedau mwy cynhwysol, cydlynol, ffyniannus a 

bywiog, trefol a gwledig, lle mae gwell mynediad i wasanaethau lleol, 
cyfleusterau a chyfleoedd cyflogaeth. 

(2)    Mae cymeriad unigryw ei threftadaeth adeiledig, ei chefn gwlad a’i hasedau 
amgylcheddol wedi’u diogelu a'u cyfoethogi. 

(3)    Mae pobl yn mwynhau ffyrdd o fyw mwy cynaliadwy sy'n rhoi cyfleoedd iddynt 
fwynhau gweithgareddau iach, llai o ddibyniaeth ar y car modur preifat a lleihau'r 
effaith ar yr amgylchedd byd-eang. 

 
Bydd goblygiadau gofodol cyflawni’r Weledigaeth hon erbyn 2021 yn golygu: 
 
• Y gwarchodir ac y cyfoethogir cymeriad ffisegol trefi marchnad hanesyddol Sir 

Fynwy, sef y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, ac yr adeiledir ar eu cryfderau 
cymdeithasol ac economaidd i ddatblygu’u rôl fel aneddiadau cynaliadwy allweddol 
yn y Sir sydd hefyd yn gwasanaethu anghenion eu cefnwledydd gwledig. 

• Y bydd yr aneddiadau mwy newydd yng Nglan Hafren wedi gwella’r seilwaith, sy'n 
helpu i unioni'r anghydbwysedd a achoswyd gan y twf mewn tai preswyl diweddar 
heb y swyddi lleol a’r cyfleusterau cymunedol i gydweddu. Bydd adfywio wedi 
helpu'r ardal i fanteisio ar ei lleoliad strategol yn y 'Porth' i Gymru gyda mynediad da 
i farchnadoedd cyflogaeth Casnewydd, Caerdydd a Bryste. 

• Y bydd cyfleoedd datblygu priodol wedi cael eu darparu yn ardal wledig y Sir, tra 
gwarchodir ac y cyfoethogir ar yr un pryd, ei hamgylchedd naturiol o ansawdd uchel a 

chymeriad gwledig nodedig Sir Fynwy. 
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AMCANION Y CDLl  
 
4.3  Er mwyn cyflawni'r Weledigaeth a mynd i'r afael â'r Materion Allweddol, gosodwyd 

Amcanion ar gyfer y CDLl. Mae’r Amcanion wedi cael eu grwpio yn unol â phrif 
themâu Cynllun Gofodol Cymru, a ddefnyddiwyd yn ogystal i grwpio'r Materion 
Allweddol. Mae hyn yn galluogi cysylltu’r Amcanion â'r Materion Allweddol y bwriedir 
iddynt fynd i’r afael ȃ hwy.  

 

Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy:  
 

1.  Adeiladu cymunedau cynaliadwy lle mae gan bobl fynediad da at gyflogaeth, 
siopau, tai, trafnidiaeth gyhoeddus, cyfleusterau cymunedol a diwylliannol a 
chyfleoedd hamdden.  

 

2.  Cynnal a gwella prif drefi’r Sir, sef Y Fenni, Cas-gwent, Trefynwy a Min-y-coed 
fel canolfannau bywiog a deniadol sy'n gwasanaethu’u poblogaethau eu hunain 
a phoblogaethau’r ardaloedd o’u cwmpas.  

 
3.  Cefnogi’r cymunedau gwledig presennol cyn belled ag y bo modd trwy ddarparu 

cyfleoedd datblygu o’r raddfa a’r lleoliad priodol mewn ardaloedd gwledig er 
mwyn cynorthwyo i adeiladu cymunedau gwledig cynaliadwy a chryfhau'r 
economi wledig.  

 
4.  Darparu lefel o dai sy'n ddigonol i sicrhau dewis eang o gartrefi ar gyfer y 

preswylwyr presennol ac i’r dyfodol, tra sicrheir y diwellir yr anghenion lleol am 
dai priodol, fforddiadwy a hygyrch cyn belled â phosibl, yn enwedig mewn trefi 
ond hefyd mewn ardaloedd gwledig, cyhyd ag y gall tai o'r fath helpu i adeiladu 
cymunedau gwledig cynaliadwy.  

 
5.  Gwella mynediad i hamdden, chwaraeon, gweithgareddau hamdden, mannau 

agored a’r cefn gwlad a galluogi ffyrdd o fyw iachach.  
 
6.  Sicrhau bod seilwaith priodol (gan gynnwys cyfleusterau cymunedol a hamdden, 

carthffosiaeth, dŵr, trafnidiaeth, ysgolion a gofal iechyd ac ati) eisoes yn ei le, 
neu y gellir ei ddarparu i fodloni datblygiadau newydd. 

 
Hybu Economi Gynaliadwy:  
 
7.  Cefnogi economi amrywiol ffyniannus, sy'n darparu cyfleoedd cyflogaeth o 

ansawdd dda ac yn galluogi busnesau lleol i dyfu.  
 
Gwerthfawrogi’n Hamgylchedd:  
 

8.  Gwarchod, gwella a rheoli treftadaeth naturiol Sir Fynwy, gan gynnwys AHNE 
Dyffryn Gwy, tirweddau hynod eraill o ansawdd uchel yn y Sir, safleoedd a 
warchodir, rhywogaethau a warchodir a buddiannau bioamrywiaeth eraill a'r 
cysylltedd ecolegol rhyngddynt, er eu mwyn eu hunain ac er mwyn mwyhau’r  
manteision i'r economi, twristiaeth a lles cymdeithasol.  
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9.  Hyrwyddo defnydd effeithlon o adnoddau naturiol gan gynnwys darparu mwy o 
gyfleoedd ar gyfer effeithlonrwydd dŵr, effeithlonrwydd ynni, ynni 
adnewyddadwy, ailgylchu a lleihau gwastraff.  

 
10.  Hyrwyddo defnydd effeithlon o dir, gan gynnwys yr angen i wneud y gorau o 

gyfleoedd i ddatblygu ar dir a ddatblygwyd eisoes.  
 
11.  Sicrhau y gall datblygiadau newydd addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd a 

hefyd hyrwyddo cyfleoedd ar gyfer lleihau allyriadau carbon er mwyn gostwng y 
cyfraniad a wneir gan drigolion, busnesau a diwydiant yn Sir Fynwy i newid yn 
yr hinsawdd.  

 
12.  S icrhau bod datblygiadau newydd yn ystyried y risg o lifogydd, yn bresennol ac 

yn y dyfodol, gan gynnwys yr angen i osgoi datblygiadau amhriodol mewn 
ardaloedd sydd mewn perygl o lifogydd neu a allai gynyddu'r perygl o lifogydd 
mewn mannau eraill, a'r angen i ddylunio datblygiad i reoli dŵr wyneb ffo’n 
briodol.  

 
13.  Cwrdd â rhwymedigaethau rhanbarthol a lleol y Sir i reoli a chael gwared ar ei 

wastraff ac i ddiogelu a manteisio ar ei adnoddau mwynol mewn modd 
cynaliadwy. 

 
Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy:  
 

14.  Darparu cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy integredig, a chreu mwy o 
gyfleoedd i gerdded, beicio a defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, er mwyn lleihau 
dibyniaeth ar y car modur preifat a'r angen i deithio.  

 

Parchu Nodweddion Unigryw:  
 
15.  Gwarchod a gwella'r amgylchedd a'r dreftadaeth adeiledig, er eu mwyn eu 

hunain a mwyhau’r manteision i'r economi, twristiaeth a lles cymdeithasol.  
 
16.  Hyrwyddo dyluniad cynaliadwy da sy'n gwella cymeriad a hunaniaeth 

aneddiadau a chefn gwlad Sir Fynwy, creu lleoedd deniadol, diogel a hygyrch i 
fyw, gweithio ac ymweld ȃ hwy, a gwella ansawdd yr adeiladau newydd a 
chynlluniau trefol. 
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5. POLISÏAU STRATEGOL 
 

Y STRATEGAETH OFODOL  
 
5.1 Fel y disgrifir yn y bennod flaenorol, ystyrir ei bod yn briodol i gysyniadoli ardal  

awdurdod cynllunio lleol Sir Fynwy fel un ȃ thri chategori eang o anheddiad, fel yr 
adlewyrchir yn elfen ofodol Gweledigaeth y CDLl. Er mwyn delio â'r materion 
gofodol penodol sy'n wynebu pob un o'r categorïau hyn o anheddiad ac i 
gyflawni'r Weledigaeth gyffredinol ac Amcanion y Cynllun, mae’r Cynllun Datblygu 
Lleol wedi mabwysiadu'r strategaeth ofodol ganlynol ar gyfer dosbarthu'r datblygu 
yn y Sir: 

 

 
 
5.2 Trefi'r  Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn bendant yw aneddiadau mwyaf 

cynaliadwy’r Sir, lle mae'r potensial mwyaf i leihau'r angen i deithio oherwydd 
cyd-leoliad tai, swyddi, siopau, gwasanaethau, cyfleusterau cymunedol a 
thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae Cil-y-coed hefyd yn anheddiad sylweddol, er nad 
yw wedi ennill ei blwyf i’r un graddau ȃ’r ‘Tair Tref’ hanesyddol, yn enwedig yn ei 
gynnig o ran manwerthu. Yn wir, mae isadran gyfan ‘Glan Hafren,’ yn enwedig 
ym Magwyr a Gwndy, wedi gweld twf preswyl cyflym ers y 1970au heb adeiledd 
cymunedol a chyflogaeth i gydweddu. Tra cȃnt rai cyfleoedd cyflogaeth 
presennol, mae aneddiadau Glan Hafren ȃ nodweddion ardal ‘noswylio’ gyda 
lefelau uchel o allgymudo, er bod hyn hefyd yn adlewyrchu pa mor hygyrch ydynt 
i’r marchnadoedd cyflogaeth cyfagos yng Nghasnewydd, Caerdydd a Bryste. 

 
5.3  Er bod pwyslais Strategaeth Ofodol y CDLl ar Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, 

felly, mae angen sicrhau’n ogystal y darperir rhai datblygiadau tai yn ardal Glan 
Hafren er mwyn diwallu anghenion y boblogaeth bresennol, yn enwedig am dai 
fforddiadwy, er mwyn sicrhau y derbynnir rhai cyfraniadau oddi wrth ddatblygwyr, 
a fydd yn gymorth i ddarparu cyfleusterau cymunedol ac adeiledd cyflogaeth a 
manteisio ar leoliad strategol yr ardal ger y ‘Porth i Gymru’ gyda mynediad da i 
farchnadoedd cyflogaeth Casnewydd, Caerdydd a Bryste. Mae'r CDLl hefyd yn 
ail-bwysleisio dyraniadau cyflogaeth presennol yn ardal Magwyr, sydd mewn 

Nod y Strategaeth fydd gwasgaru datblygiad o amgylch y Sir tra bydd yn  
canolbwyntio ar y lleoliadau hynny sy'n darparu'r cyfleoedd gorau ar 
gyfer cyflawni datblygu cynaliadwy. 

 
Mae'r Strategaeth yn cynnig: 

 Pwyslais ar y tair prif dref, sef y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, lle 
mae cyfyngiadau amgylcheddol a seilwaith yn caniatáu 

 Rhai datblygiadau mewn aneddiadau yn ardal Glan Hafren sy'n 
darparu cyfleoedd ar gyfer gwelliannau adfywio a seilwaith. 

 Swm priodol o ddatblygu mewn ardaloedd gwledig gan 
ganolbwyntio ar yr aneddiadau hynny sydd â’r mynediad gorau i 
wasanaethau a thrafnidiaeth gyhoeddus. 

 Twf preswyl yn digwydd ar y cyd â chyfleoedd ar gyfer cynlluniau 
datblygu defnydd cymysg yn enwedig yng Nghas-gwent a 
Threfynwy. 

 
•    
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lleoliadau strategol yn agos at Gyffordd 23A ar yr M4 a allai fod o arwyddocâd 
rhanbarthol, gan ddarparu ystod o ddewis i fewnfuddsoddwyr ac o bosibl, leihau 
lefelau presennol allgymudo yn ardal Glan Hafren. 

 
5.4 Yn gyffredinol, mae'r Strategaeth Ofodol yn ceisio sicrhau bod anghenion 

aneddiadau ledled Sir Fynwy’n cael eu hystyried. Mae’n fwriad yn ogystal i 
ddatblygu ychydig mewn ardaloedd gwledig, yn arbennig er mwyn darparu tai 
fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, er bod polisïau'r CDLl hefyd yn caniatáu 
cyfran briodol o fenter mewn ardaloedd gwledig, gan geisio cynnal a gwella a, lle 
bo'n briodol, adfywio aneddiadau gwledig y Sir.   

 
 DIAGRAM ALLWEDDOL (gweler gyferbyn) 

 
 ALLWEDD    
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DIAGRAM ALLWEDDOL 
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ADEILADU CYMUNEDAU CYNALIADWY  

 

Tai  
 

Dosbarthiad Gofodol Darpariaeth Tai Newydd 
 

5.5 Mae'r strategaeth ofodol a ddisgrifir uchod yn darparu'r fframwaith ar gyfer 
dosbarthiad datblygiadau tai newydd a nodir ym Mholisi Strategol S1, sy'n 
ymgorffori categoreiddio’r aneddiadau canlynol:  

 Prif Drefi: Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy  

 Is-ranbarth Glan Hafren: aneddiadau Caerwent, Min-y-coed, Magwyr, 
Porthsgiwed, Rogiet, Sudbrook a Gwndy  

 Aneddiadau Gwledig Eilaidd: Brynbuga, Rhaglan, Penperllenni a Llan-ffwyst  

 Prif Bentrefi  

 Pentrefi Llai 
 
5.6 Seiliwyd y dewis gwreiddiol yn y rhestr ddrafft o 26 o ‘Brif Bentrefi’ a gynhwysir yn 

Strategaeth a Ffefrir y CDLl ar ddata a gynhwysir yn Astudiaeth Swyddogaeth a 
Hierarchaeth Aneddiadau CDLl Sir Fynwy, (Hydref 2008). Yn yr adroddiad hwn 
graddiwyd aneddiadau yn ôl nifer y cyfleusterau gwasanaeth manwerthu, 
cyflogaeth, cymunedol a gynhwysent a’u mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus. Ni 
wnaed unrhyw ymdrech i roi pwysiadau i wahanol gyfleusterau, er y cydnabuwyd 
bod rhai cyfleusterau’n fwy gwerthfawr nag eraill o ran y manteision 
cynaliadwyedd a ddarparant.  

 
5.7  Darparodd y graddfeydd sail bras ar gyfer y dewis cychwynnol o aneddiadau at 

ddibenion ymgynghori, ond dibynnai’r penderfyniad terfynol ar p'un a oedd pentref 
yn addas i’w ddynodi ar gyfer datblygiad pellach ar gydadwaith nifer o ffactorau, 
gan gynnwys:  

 maint yr anheddiad  

 amrywiaeth o gyfleusterau, gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth o fewn yr 
anheddiad  

 y gallu i gael mynediad i gyfleusterau, gwasanaethau a chyfleoedd cyflogaeth 
o fewn cyffiniau agos, yn enwedig ar drafnidiaeth gyhoeddus  

 ffurf ffisegol anheddiad a'i leoliad tirwedd a’i gyfyngiadau amgylcheddol, megis 
lleoliadau mewn ardaloedd cadwraeth, ardaloedd sensitif archeolegol ac Ardal 
o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy 

 cyflenwad addas o dir.  
 
5.8  Cyflwynwyd adroddiad ar Ddyraniadau Tai Gwledig Arfaethedig at ddibenion 

ymgynghori ym mis Mehefin 2010. Dylanwadwyd ar y rhestr derfynol o Brif Bentrefi 
a gynhwysir ym Mholisi S1 isod a’r dyraniadau tai arfaethedig ar ei chyfer, fel yr 
amlinellir ym Mholisi Dyrannu Safleoedd SAH11, gan yr ymgynghoriad hwn. 
Rhoddwyd ystyriaeth hefyd i gymeriad ‘pentrefi H4’ (h.y.  pentrefi a ddynodwyd fel 
rhai addas ar gyfer mân safleoedd mewnlenwi preswyl yn y CDU mabwysiedig) a’r 
rhain oedd sail y rhestr o Bentrefi Llai a gynhwysir ym Mholisi S1. 
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5.9  Ar y cyfan, mae'r gallu i gyflawni'r dosbarthiad gofodol arfaethedig yn cael ei 
ddylanwadu i raddau gan y gallu i ymdopi â datblygiad yn y lleoliadau a 
ddewiswyd. Mae'r safleoedd a ddewiswyd ar gyfer pob anheddiad neu grŵp o 
aneddiadau yn deillio o ddadansoddiad manwl o'r cynhwysedd amgylcheddol a 
seilwaith yr aneddiadau unigol ac asesiad o opsiynau gwahanol safleoedd a 
ddaethpwyd gerbron. Mae'r dadansoddiadau manwl hyn wedi'u nodi mewn 
adroddiadau anheddiad unigol a ddarperir fel papurau cefndir.  

 
5.10  Wrth benderfynu ar ddosbarthiad gofodol safleoedd tai newydd roedd hefyd yn 

angenrheidiol i ystyried y cyflenwad datblygiadau presennol. Mae'r cyflenwad tai 
presennol yn cynnwys tir â chaniatâd cynllunio a datblygu ar hap, fel y disgrifiwyd 
ac y mesurwyd mewn perthynas â Pholisi S2 isod. Gwnaeth Aneddiadau Gwledig 
Eilaidd Brynbuga a Llan-ffwyst gyfraniad anghymesur i ddatblygiad tai diweddar yn 
y Sir, y mae’r dyraniadau tai newydd yn ceisio’i osgoi. 

 
5.11  Cynorthwya Polisïau S1, S2, S3 a S4 i gwrdd ag Amcanion 1, 3 a 4 y CDLl 

drwy ddarparu ar gyfer lefel briodol o dwf a'r dewis o dai fydd o gymorth i 
adeiladu cymunedau cynaliadwy yn aneddiadau mwyaf cynaliadwy Sir 
Fynwy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi S1 - Dosbarthiad Gofodol Darpariaeth Tai Newydd 
 
Y prif ffocws ar gyfer datblygiadau tai newydd o fewn neu'n gyfagos i 
Brif Drefi: 
      •    Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy. 
 
Cynhwysa is-ranbarth Glan Hafren aneddiadau Caerwent, Min-y-coed, 
Magwyr, Porthsgiwed, Rogiet, Sudbrook a Gwndy. Darperir cyfran lai o 
ddatblygiad tai newydd yn is-ranbarth Glan Hafren, yn enwedig ym 
Magwyr / Gwndy, Min-y-coed / Porthsgiwed a Sudbrook. 
 
Yr Aneddiadau Gwledig Eilaidd yw Brynbuga, Rhaglan, Penperllenni a 
Llan-ffwyst. Cyfeirir cyfran fechan o ddatblygiadau tai newydd at 
Aneddiadau Gwledig Eilaidd Brynbuga, Rhaglan a Phenperllenni.                           
 

Parhad ... 
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Dyrennir rhai safleoedd ar gyfer datblygiad preswyl ar raddfa fechan (hyd at 
uchafswm o 15 annedd) yn y Prif Bentrefi dynodedig gyda'r prif nod o 
ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol. Y Prif Bentrefi 
dynodedig yw: 
 
Cross Ash    Llanisien    
Devauden                          Llanfair Cilgedin 
Llanddingad   Merthyr Tewdrig  
Y Grysmwnt   Penallt  
Little Mill    Pwllmeyric 
Llanddewi Rhydderch  Drenewydd Gelli-farch / Mynydd-bach  
Llandogo    St Arvans 
Llanelen    Trellech 
Llangybi    Werngifford / Pandy 
 
Ffurfir Ffiniau Datblygu o gwmpas y Prif Drefi, aneddiadau Glan Hafren, 
Aneddiadau Gwledig Eilaidd a’r Prif Bentrefi a restrir uchod. Tu allan i’r 
ffiniau datblygu hyn, ni roddir caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad 
preswyl newydd mewn unrhyw aneddiadau eraill ag eithrio mewn neu'n 
gyfagos i Bentrefi Llai dynodedig lle bydd datblygiad preswyl ar raddfa fach 
yn cael ei ganiatáu o dan yr amgylchiadau a nodir ym Mholisi H3. Y Pentrefi 
Llai a nodwyd yw: 
 
Betws Newydd   Llanofer 
Broadstone / Catbrook  Llan-soe 
Brynygwenin   Llandeilo Gresynni 
Coed-y-Paen   Llantrisant 
Crugau Morgan  Llanfair Isgoed 
Cuchoo’s Row  Llanfable 
Great Oak    Llanfihangel Troddi 
Gwehelog    Penpergwm 
Llanarth    Y Narth 
Llandegfedd   Y Bryn 
Llandenni    Tyndyrn 
Llangwm    Tredynog  
       
 
Y tu allan i’r aneddiadau a restrir uchod bydd polisïau cefn gwlad agored yn 
berthnasol pan fydd caniatâd cynllunio’n cael ei ganiatáu yn unig ar gyfer y 
mathau canlynol o ddatblygiadau preswyl newydd: 
   •   Addasiadau derbyniol o adeiladau gwledig, fel yr amlinellir yn yr   
       amgylchiadau a nodir ym Mholisi H4. 
   •   Is-raniadau o anheddau presennol, yn amodol ar feini prawf cynllunio  
       manwl. 
   •  Anheddau angenrheidiol ar gyfer amaethyddiaeth, coedwigaeth neu  
      fentrau gwledig priodol  eraill, yn unol â NCT 6. 
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Darpariaeth Tai  
 

5.12  Lefel ddewisol y ddarpariaeth dai yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy yw 
4,500 o anheddau dros gyfnod y cynllun o 2011-21. Mae'n diwallu’r lefel o dwf a 
nodir yn rhagamcanion Aelwydydd Llywodraeth Cynulliad Cymru a seiliwyd ar 
ffigyrau 2008, a ragwelai gynnydd o 3,969 o gartrefi yn y Sir rhwng 2011-21 (neu 
oddeutu 4,100 o anheddau), gyda lwfans bach (10 annedd y flwyddyn) i’w 
ddiwallu yn y rhan honno o Sir Fynwy a gynhwysir ym Mharc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, ynghyd â gofyniad ychwanegol ar gyfer cyfnod 2006-2011. 
Mae Polisi Cynllunio Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol 
ddefnyddio amcanestyniadau aelwydydd diweddaraf Llywodraeth Cymru fel man 
cychwyn asesu gofynion aelwydydd.  

 
5.13  Bydd y lefel hon o ddarpariaeth tai yn cael eu diwallu trwy adnabod cyfleoedd ar 

gyfer tua 4,950 o anheddau i alluogi lwfans hyblygrwydd o 10%.   
 
5.14 Mae Polisi S2 isod yn nodi sut y cyrhaeddir y ffigwr hwn o 4,950 o anheddau. 

Cyflawnwyd Astudiaeth o Bosibiliadau Tai Trefol (ABTT) ar ran y Cyngor gan 
Baker Associates ym mis Gorffennaf 2008. Diweddarwyd canfyddiadau'r 
astudiaeth hon i ystyried amgylchiadau safleoedd sy'n newid a chanfyddiadau 
mwyaf diweddar Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (h.y. Ebrill 2013) i roi 
ffigurau ‘Safleoedd Mawr ar Hap’ yng ngholofn c) y tabl. Rhoddir amcan 
estyniadau ‘Safleoedd Bychain ar Hap’ yng ngholofn ch) y tabl. Dyma ddatblygu y 
gellir ei ragweld ym mhob anheddiad neu gategori o aneddiadau yn seiliedig ar 
dueddiadau yn y gorffennol, ond na ellir ei nodi'n benodol, gan y bydd yn dod o 
addasiadau, datblygiad mewnlenwi, ailddatblygu a newid defnydd. Bydd nodi 
cyfleoedd penodol ar gyfer safleoedd tai newydd yn y Prif Bentrefi yn caniatáu 
cynnydd yn y ddarpariaeth o dai fforddiadwy mewn cymunedau gwledig. 
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Polisi S2 - Darpariaeth Tai 
 
Gwneir darpariaeth i gwrdd â’r  gofyn am 4,500 o unedau preswyl yn ystod cyfnod y 
cynllun 2011-2021. Bydd yr angen hwn yn cael ei ddiwallu gan nodi cyfleoedd ar gyfer 
tua 4,950 o anheddau i alluogi lwfans hyblygrwydd o 10% fel a ganlyn: 
 

Aneddiadau a) 

Wedi 

ymrwymo 

1/4/2013 

b) 

Wedi 

cwlbhau 

2011 - 

2013 

c) 

Hapsafleoedd 

Mawr  

ch) 

Hapsafleoedd 

Bychain  

d) 

Dyraniadau 

Safleoedd 

Newydd 

Cyfanswm 

Y Fenni 97 19 65 75 310 566 

Cas-gwent 220 29 30 46 350 675 

Trefynwy 197 86 11 46 485 825 

PRIF DREFI 514 134 106 167 1145 2066 

Min-y-coed 67 119 0 24 0 210 

Porthsgiwed 8 19 0 12 285 324 

Magwyr/Gwndy 53 61 0 22 495 631 

Caerwent 54 79 0 19 0 152 

Rogiet 8 15 25 5 0 53 

Sudbrook 3 4 46 1 190 244 

ANEDDIADAU 

GLAN 

HAFREN 

193 297 71 83 970 1614 

Brynbuga 5 11 0 17 20 53 

Rhaglan 11 3 0 16 45 75 

Penperllenni 8 1 45 3 65 122 

Llan-ffwyst 63 77 102 3 0 245 

ANEDDIADAU 

GWLEDIG 

EILAIDD 

87 92 147 39 130 495 

GWLEDIG 218 73 14 277 200 782 

CYFANSWM 1012 596 338 566 2445 4,957 

 
Eglurhad: 

a)  Safleoedd â chaniatâd cynllunio ar 1/4/2013, fel y nodwyd yng Nghyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer 

Tai (CATT): safleoedd mawr o 10 neu fwy sydd yn y cyflenwad tir 5 mlynedd a'r holl safleoedd bychain. 

b)  Yr holl safleoedd a gwblhawyd rhwng 1/4/2011 a 1/4/2013. 

c)  Hapsafleoedd mawr (10 neu fwy)  - safleoedd penodol y rhagwelir iddynt gael caniatâd cynllunio o fewn 

cyfnod y cynllun. 

ch)  Hapsafleoedd bychain (<10)  - amcangyfrif ar gyfer pum mlynedd ddiwethaf cyfnod y cynllun yn seiliedig 

ar gyfartaledd y safleoedd a gwblheir bob blwyddyn (113 / blwyddyn) yn y cyfnod o 10 mlynedd hyd at 

2011. 

d)  Anheddau ar ddyraniadau CDLl arfaethedig. 
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5.15 Er bod dosbarthiad datblygiadau newydd a nodir ym Mholisi S2 yn cynrychioli 
gwasgariad eang o dwf ymhlith prif aneddiadau ardal yr ACLl, bydd pwyslais ar 
ddiwallu anghenion tai yn yr aneddiadau mwyaf cynaliadwy. Dangosir yr 
ailddosbarthu yn y tabl canlynol: 

 

 
Aneddiadau  

% o'r holl 
anhedda
u 2011  

% o'r 
cyflen
wad 

presen
nol *  

% o 
ddyrania

d tai 
newydd  

% o 
dwf 

2011-
21  

% o'r 
holl 

anhedda
u 2021  

PRIF DREFI  41.84 36.66 46.83 41.68 41.82 

ANEDDIADA
U GLAN 
HAFREN  

 
22.10 

 
25.64 39.67 32.56 23.26 

ANEDDIADA
U GWLEDIG 

EILAIDD  
7.27 14.53 5.32 9.99 7.57 

CYFFREDINO
L GWLEDIG  

28.78 23.17 8.18 15.78 27.34 

* Cyfanswm colofnau a) + b) + c) + ch) o'r tabl sy'n atodi Polisi S2 uchod  

 
Safleoedd Strategol 

 
5.16 Mae'r Cyngor o'r farn y gall yr angen am ddyraniadau tai newydd yn gyffredinol 

gael ei ddiwallu orau drwy safleoedd unigol, strategol yn yr aneddiadau mwy o 
fewn y Sir, yn unol â'r strategaeth ofodol a nodir ym Mholisi S1. Nodir y rhain ym 
Mholisi S3 isod: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi S3 - Safleoedd Tai Strategol 
 
Bydd y tai sydd eu hangen o ddyraniadau tai newydd, fel y nodir ym 
Mholisi S2, yn cael eu bodloni i raddau helaeth ar y safleoedd strategol 
canlynol: 
 
Y Fenni - Fferm Deri, Maerdy. 
 
Min-y-coed/ Porthsgiwed – Heol Crick, Porthsgiwed. 
 
Cas-gwent - Tir yn Fairfield Mabey, Cas-gwent. 
 
Trefynwy - Tir yn Heol Wonastow, Trefynwy. 
 
Magwyr / Gwndy - Fferm Rockfield, Gwndy. 
 
Magwyr / Gwndy - Tir ym Mryn Finegr, Gwndy. 
 
Sudbrook – Hen Felin Bapur, Sudbrook.   

Parhad … 
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Tai Fforddiadwy 

 
5.17 Un mater arwyddocaol ar gyfer Sir Fynwy yw'r ffaith bod prisiau tai’n uchel mewn 

perthynas ag enillion fel bod yna angen dybryd am dai fforddiadwy ychwanegol yn 
y Sir mewn ardaloedd trefol a gwledig. 

 
5.18  Dangosodd yr Asesiad Marchnad Dai Leol (AMDL), a gynhaliwyd ar ran Sir 

Fynwy, Casnewydd a Thorfaen, fod angen 659 o dai fforddiadwy yn Sir Fynwy yn 
y cyfnod o 5 mlynedd o 2006. Roedd hyn yn seiliedig ar ofyniad i ddarparu 2,720 
o dai fforddiadwy yn ardal yr astudiaeth yn ei chyfanrwydd a chynrychiolai gyfran 
o 37% o gyfanswm y gofyniad tai newydd a ragwelir os yw ffigyrau dosraniad 
CCADDdC y cyfeiriwyd atynt yn gynt yn cael eu mabwysiadu gan y tri awdurdod 
unedol, h.y. targed cyffredinol o 7,438 o anheddau newydd ar gyfer yr isranbarth. 

 
5.19  Wrth gymhwyso’r gyfran hon o 37% i ofyniad blynyddol CCADDdC i ddosrannu 

350 o anheddau’r flwyddyn yn Sir Fynwy, dangoswyd y byddai angen tua 130 o 
anheddau’r flwyddyn yn y Sir i ddiwallu anghenion tai fforddiadwy. Dangosodd 
cario’r gyfradd hon ymlaen i gyfnod y CDLl o 2011-21 y byddai angen 1,300 o dai 
fforddiadwy yn ystod cyfnod y cynllun a dyma'r targed tai fforddiadwy a osodwyd 
gerbron yn Strategaeth a Ffefrir y CDLl.  

 
5.20  Yn dilyn hynny, fodd bynnag, cyflawnwyd Diweddariad i'r Asesiad Marchnad Dai 

Leol 2006, gan ddefnyddio 2010 fel ei flwyddyn sylfaen. Am 5 mlynedd rhagwelai 
hyn angen am dai fforddiadwy o 2,205 o anheddau ar gyfer ardal yr astudiaeth o 
2010. Cynrychiolai hyn 32% o’r cyfanswm y pryd hwnnw o gyfanswm dosraniad y 
tri awdurdod o 6,950.  

 
5.21  Yn ogystal, dadgyfunodd y Diweddariad i’r Adroddiad ganfyddiadau’r astudiaeth 

ar gyfer pob awdurdod, yn unol â gofynion NCT2 Cynllunio a Thai Fforddiadwy. 
Rhagwelai hyn angen am dai fforddiadwy o 478 o anheddau dros bum mlynedd, 
29% o'r gofyn am anheddau cyffredinol o 1,636 (y cyfanswm hwn o anheddau 
heb gyrraedd y targed tai preswyl o 1,750 ar gyfer Sir Fynwy, o ganlyniad i’r ffigur 
gynrychioli gwyriad o’r sefyllfa isranbarthol). Mae hyn yn rhoi gofyniad blynyddol 
am dai fforddiadwy o 96 o anheddau’r flwyddyn, gofyniad deng mlynedd o 960 o 
anheddau. Mae'n briodol, felly, cydnabod bod yn rhaid diwallu lefel yr angen am 
dai fforddiadwy drwy’r CDLl yn y ffigur newydd o 960 o anheddau ar gyfer 2011-
21, yn seiliedig ar y diweddariad i’r astudiaeth. 

Bydd angen i gynigion datblygu ar gyfer y safleoedd hyn gydymffurfio â 
meini prawf safle penodol a nodir ym Mholisïau SAH1-SAH7 a hefyd 
fodloni'r gofynion canlynol: 
 

a) Bydd unrhyw gais manwl am ddatblygu’n cael ei ragflaenu gan 
brif gynllun, ac yn gyson â’r prif gynllun, ar gyfer y safle cyfan 
sydd wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor; 

b) Bydd unrhyw gais manwl ar gyfer datblygu’n cynnwys asesiad 
dichonoldeb ar gyfer ynni adnewyddadwy addas a thechnolegau 
carbon isel neu sero y gellid eu cynnwys yn y cynigion datblygu. 
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5.22  Mae Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy’r CDLl yn awgrymu bod targed o 35% 

yn gyraeddadwy drwy ran helaeth o’r Sir. Yr eithriadau yw aneddiadau coridor yr 
M4 Magwyr / Gwndy, Caerwent, Min-y-coed / Porthsgiwed, Rogiet a Sudbrook, 
lle mae gwerthoedd tir yn is a 25% yn darged mwy ymarferol. Y casgliadau sy'n 
codi o'r astudiaeth hyfywedd, felly, yw y dylai targed tai fforddiadwy o 35% gael ei 
gymhwyso yn y Prif Aneddiadau a’r Aneddiadau Eilaidd ledled y Sir, ac eithrio 
aneddiadau ‘Glan Hafren’ ble dylai'r gyfran fod yn 25%. Dylai'r tai fforddiadwy a 
ddarperir yn gyffredinol fod yn ‘ddeiliadaethau amhenodol’. Golyga hyn y dyrennir 
eiddo ar rent i deuluoedd gan ddefnyddio'r system ddyrannu arferol, ond unwaith 
y dyrennir yr eiddo cynigir iddynt yr opsiwn i brynu ar delerau ‘Cymorth Prynu,’ lle 
gall y prynwr gael ecwiti a rennir yn yr annedd.  

 
5.23  Mae problem benodol yn y Sir yn ymwneud â darparu tai fforddiadwy mewn 

ardaloedd gwledig oherwydd cymeriad gwledig Sir Fynwy. Mae gallu cyfyngedig 
preswylwyr presennol cefn gwlad, yn enwedig pobl ifanc, i fforddio tai yn cyfyngu 
ar eu gallu i aros o fewn eu cymunedau presennol os oes angen tai arnynt. Mae 
nifer o adroddiadau ar arolygon a gynhaliwyd hyd yn hyn gan yr Hwylusydd Tai 
Gwledig (HTG) yn cefnogi'r farn hon.  

 
5.24  O ystyried anghynaliadwyedd cymharol ardaloedd gwledig y Sir o gymharu â'i 

threfi, barn y Cyngor yw nad yw'r rhan fwyaf o bentrefi’n lleoliadau priodol ar gyfer 
tai heb gyfyngiadau ar y farchnad, hyd yn oed wedi cymhwyso gofynion 
cyffredinol y Cyngor y dylai datblygiadau tai newydd wneud darpariaeth ar gyfer 
cyfran o dai fforddiadwy. Ystyrir, felly, y bydd angen i'r gyfran o dai fforddiadwy a 
ddarperir mewn cymunedau gwledig fod yn uwch nag mewn mannau eraill ac 
mai’r prif gyfiawnhad ar gyfer datblygiadau tai newydd mewn pentrefi gwledig 
ddylai fod yr angen i ddarparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol. 
Cadarnhaodd Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy y CDLl y bydd y gofyniad i 
60% o dai fforddiadwy ar safleoedd gwledig alluogi cyfraniadau gan ddatblygwyr 
tuag at y gost o ddarparu tai fforddiadwy gan y byddai gwerthoedd uchel y 
farchnad ar gyfer tai mewn ardaloedd gwledig yn dal i ddarparu gwerthoedd tir 
gweddilliol llawer mwy na'r gwerthoedd tir amaethyddol presennol a ddylai fod yn 
ddigon o gymhelliant i ddenu tir ar gyfer ei ddatblygu.  

 
5.25  Mae Polisi S4 isod hefyd yn darparu lefelau trothwy llai lle bydd yn ofynnol 

darparu tai fforddiadwy. Nododd Astudiaeth Hyfywedd Tai Fforddiadwy (yn 
seiliedig ar ddadansoddiad o gyflenwad tai ar gyfer 2006-9) fod 40% o'r 
cyflenwad cyffredinol yn dod o safleoedd o lai na 10 annedd (10% ar safleoedd o 
5 i 9 annedd a 30% ar safleoedd o 1 i 4 annedd). Mae Polisi S4, felly, yn gostwng 
y trothwy lle bydd tai fforddiadwy yn ofynnol i safleoedd o 5 neu fwy o anheddau 
mewn Prif aneddiadau ac aneddiadau Eilaidd ac i safleoedd o 3 neu fwy o 
anheddau yn y Prif Bentrefi a'r Pentrefi Llai. Bydd yn ofynnol hefyd i’r holl 
anheddau wneud cyfraniad tuag at ddarparu tai fforddiadwy. At ddibenion Polisi 
S4 cymerir ‘safleoedd datblygu’ i gynnwys cynlluniau ar gyfer addasuadau ac  is-
raniadau. 
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Polisi S4 - Darpariaeth Tai Fforddiadwy 
 
Gwneir darpariaeth ar gyfer tua 960 o dai fforddiadwy yng Nghyfnod 
Cynllun Datblygu Lleol 2011-2021. Er mwyn cyrraedd y targed hwn, 
disgwylir: 
•  Mewn Prif Drefi ac Aneddiadau Gwledig Eilaidd, fel y nodwyd ym Mholisi 

S1, y bydd safleoedd datblygu ȃ lle ar gyfer 5 neu fwy o anheddau yn 
gwneud darpariaeth (yn amodol ar asesiad hyfywedd priodol) bod 35% 
o gyfanswm nifer yr anheddau ar y safle yn rhai fforddiadwy. 

•   Yn aneddiadau Glan Hafren fel y nodwyd ym Mholisi S1, bydd safleoedd 
datblygu ȃ lle ar gyfer 5 neu fwy o anheddau yn gwneud darpariaeth (yn 
amodol ar asesiad hyfywedd priodol) bod 25% o gyfanswm nifer yr 
anheddau ar y safle yn rhai fforddiadwy. 

 Yn y Prif Bentrefi a nodir ym Mholisi S1: 
o Bydd safleoedd datblygu ȃ lle ar gyfer 3 neu fwy o anheddau yn 

gwneud darpariaeth ar gyfer o leiaf 60% o gyfanswm nifer yr 
anheddau ar y safle yn rhai fforddiadwy. 

 •   Yn y Pentrefi Llai a nodir ym Mholisi S1 lle cydymffurfir â Pholisi  
       H3: 

o Bydd safleoedd datblygu gyda lle ar gyfer 4 annedd yn gwneud 
darpariaeth i 3 annedd fod yn fforddiadwy. 

o Bydd safleoedd datblygu gyda lle ar gyfer 3 annedd yn gwneud 
darpariaeth i 2 annedd fod yn fforddiadwy. 

• Yn y cefn gwlad agored, bydd datblygiadau sy'n cynnwys addasu 
adeiladau presennol neu isrannu anheddau presennol er mwyn darparu 
3 neu fwy o anheddau ychwanegol yn gwneud darpariaeth (yn amodol 
ar asesiad hyfywedd priodol) i 35% o gyfanswm nifer y tai i fod yn 
fforddiadwy. 

•  Bydd safleoedd datblygu gyda chynhwysedd is na'r trothwyon a nodir 
uchod yn gwneud cyfraniad ariannol tuag at ddarparu tai fforddiadwy yn 
ardal yr awdurdod cynllunio lleol. 

 
Ac eithrio’r Prif Bentrefi, wrth benderfynu faint o dai fforddiadwy ddylai 
gael eu darparu ar safle datblygu, bydd y ffigur sy'n deillio o gymhwyso'r 
gyfran sy'n ofynnol i gyfanswm nifer yr anheddau yn cael ei dalgrynnu i'r 
rhif cyfan agosaf (lle mae hanner yn codi i un). 
 
Seilir cynhwysedd safle datblygu ar ddwysedd cyraeddadwy tybiedig o 30 
annedd yr hectar. 
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5.26 Mae’r ddarpariaeth tai fforddiadwy, os bydd yr holl safleoedd yn cyrraedd eu 
gofyniad eithaf, fel a ganlyn:  

 
35% on new sites in Main Towns and Rural Secondary   
Settlements 

446 

35% ar safleoedd newydd yn y Prif Drefi a’r Aneddiadau 
Gwledig Eilaidd  

242 

 25% ar safleoedd newydd yn aneddiadau Glan Hafren                120 

 60% ar ddyraniadau tai gwledig yn y Prif Bentrefi  68 

 20% ar hapsafleoedd mawr  108 

 20% ar rwymedigaethau presennol  127 

 Safleoedd a gwblhawyd 2011 - 2013  74 

 Hapsafleoedd bychain  1,185 

 Cyfanswm   

 
5.27 I'r ffigur cyflenwad hwn gellir ychwanegu rhai safleoedd gwledig sy’n eithriadau (er 

y bydd yr angen ar gyfer yr olaf yn cael ei leihau trwy ddyrannu safleoedd ar gyfer 
60% o dai fforddiadwy yn y Prif Bentrefi) a 100% o safleoedd tai fforddiadwy sydd 
heb eu cynnwys drwy gytundebau Adran 106.  Rhagwelir hefyd y bydd rywfaint o 
angen am dai fforddiadwy yn cael ei ddiwallu drwy addasiadau yn y farchnad ail-
law.  Bydd mabwysiadu trothwyon is hefyd yn cynyddu'r potensial ar gyfer 
datblygu hapsafleoedd i gyfrannu at y cyflenwad cyffredinol o dai fforddiadwy.  
Disgwylir i safleoedd datblygu, lle mae'r cynhwysedd yn syrthio’n is na’r trothwyon 
a amlinellir ym Mholisi S4, wneud cyfraniad ariannol tuag at y ddarpariaeth tai 
fforddiadwy, yr union swm sy'n ofynnol fesul annedd i'w nodi yn y Canllawiau 
Cynllunio Atodol. 

 
5.28 Mae'r polisïau rheoli datblygu ar gyfer tai (a nodir ym Mhennod 6.1) yn ceisio 

gweithredu Polisïau S1 i S4 drwy ddarparu fframwaith polisi er mwyn galluogi 
darparu tai cynaliadwy yn Sir Fynwy a chynorthwyo i adeiladu cymunedau 
cynaliadwy.    

 

Deddfwriaeth, Canllawiau, Polisïau CDLl, Astudiaethau /Papurau Cefndir  
a Chanllawiau Cynllunio Atodol Allweddol Perthnasol 

 Polisi Cynllunio Cymru  (Argraffiad 5, Tachwedd 2012  )  
 NCT 1  Cydastudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai  (2006) 
 NCT 2 Cynllunio a Thai Fforddiadwy (2006)  
 Astudiaeth o Bosibiliadau Tai Trefol (Gorffennaf 2008)  
 Papur Cefndir Tai - Lefelau a Dosbarthiad cyffredinol (Hydref 2008)  
 Astudiaeth Swyddogaeth a Hierarchaeth Aneddiadau (Hydref 2008)  

 Astudiaeth o Anghenion a Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr 
(Rhagfyr 2009) 

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy H1 i 
H9  

 Tai Fforddiadwy CCA  

 

Cyfleusterau Cymunedol a Hamdden 
 

5.29  Mae'r Cyngor yn ymrwymedig i ddiogelu a gwella cyfleusterau cymunedol i 
ddiwallu anghenion y trigolion dros gyfnod y cynllun. Mae darparu ystod o 
gyfleusterau cymunedol sy'n hygyrch i gymaint o bobl â phosibl yn hanfodol wrth 
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ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chynhwysol.  Mae cyfleusterau o'r fath yn 
werthfawr o ran y cyfleusterau a ddarperir ganddynt, y swyddi maent yn ei 
gynhyrchu ac o ran denu pobl i fyw o fewn ardal.  

 

 5.30  Mae'r Cyngor hefyd wedi ymrwymo i ddarparu, gwarchod a gwella mannau 
agored yn y Sir sy'n bwysig ar gyfer hamdden, amwynder, bioamrywiaeth, 
cysylltedd neu dreftadaeth. Mae mynediad i ardaloedd o dir agored yn hanfodol 
wrth wella ansawdd bywyd i bawb a hyrwyddo cymunedau cynaliadwy.  Gall 
helpu i feithrin cynhwysiant cymdeithasol, cynorthwyo ffyrdd iachach o fyw a 
chaniatáu ar gyfer gweithgareddau hamdden ac adloniant.  Mae'n bwysig bod 
rhwydwaith hygyrch o fannau agored yn cael ei ddiogelu a'i wella.  Ceisir darparu 
ardaloedd newydd o fannau agored a / neu gyfraniadau tuag at wella ardaloedd 
presennol o ofod agored mewn cysylltiad â datblygiadau preswyl newydd er 
mwyn galluogi darparu rhwydwaith hygyrch o fannau agored i bawb.  

 

5.31  Mae Polisi S5 yn helpu i fodloni amcanion 1 a 5 y CDLl trwy ddarparu, 
diogelu a gwella cyfleusterau cymunedol a mannau agored er mwyn  helpu i 
hyrwyddo cymunedau cynaliadwy yn Sir Fynwy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.32  At ddibenion y polisi hwn, diffinnir cyfleusterau cymunedol fel cyfleusterau a 

ddefnyddir gan gymunedau lleol at ddibenion hamdden, cymdeithasol, 
diwylliannol ac addysg iechyd a chynhwysant neuaddau a siopau pentref, 
ysgolion, meddygfeydd / canolfannau iechyd, canolfannau hamdden, tafarndai, 
lleoedd addoli, mynwentydd a llyfrgelloedd.  Gall cyfleusterau cymunedol gael eu 
hystyried yn briodol mewn ardaloedd preswyl ac amhreswyl wrth iddynt 
wasanaethu anghenion y gymuned ehangach.  Tra pery rhagdybiaeth gyffredinol 
o blaid cyfleusterau cymunedol, ni ddylent erydu cymeriad ac ymddangosiad yr 
amgylchedd naturiol ac adeiledig, na rhinweddau dyluniad eu lleoliad.  Mae angen 
i gyfleusterau newydd gael mynediad da i drafnidiaeth gyhoeddus ynghyd â bod o 
fewn pellter cerdded i gymaint â phosib o gartrefi. Amlinellir y meini prawf, y bydd 
cynigion sy'n golygu colli cyfleusterau cymunedol neu hamdden yn cael eu 
hasesu yn eu herbyn, ym mholisïau Rheoli Datblygu CRF1 a CRF3.  

  
5.33  Cymerir cyfleusterau hamdden i gynnwys chwaraeon ffurfiol, adloniant a 

gweithgareddau hamdden megis gemau tîm, cyfleusterau chwarae i blant, yn 
ogystal â gweithgareddau mwy anffurfiol megis cerdded yn y cefn gwlad. Darperir 
manylion pellach ar gategorïau o adloniant cyhoeddus a mannau agored ym 
mharagraff 6.1.41. Mae cyfleusterau hamdden ac adloniant yn bwysig wrth hybu 
twristiaeth, ac yn ymarferol, mae’r gwahaniaeth rhwng cyfleusterau ar gyfer pobl 
leol a thwristiaid yn anodd ei ddiffinio.  Fodd bynnag, at ddibenion y cynllun, mae 
polisïau sy'n ymwneud â hamdden ac adloniant yn cyfeirio at weithgareddau a 

Polisi S5 - Cyfleusterau Cymunedol a Hamdden  
 
Bydd cynigion datblygu sy'n darparu a / neu wella cyfleusterau cymunedol 
a hamdden yn cael eu caniatáu o fewn neu’n gyfagos i ffiniau datblygu 
trefi a phentrefi yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Ni chaniateir 
cynigion datblygu sy'n arwain at golli cyfleusterau cymunedol a hamdden 
na ellir eu cyfiawnhau.  
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wneir yn bennaf gan drigolion lleol yn hytrach na'r gweithgareddau sy'n ymwneud 
fwy â thwristiaeth ac a gysylltir ag ymwelwyr.  

  
5.34  Asesir cynigion ar gyfer cyfleusterau cymunedol a hamdden yn erbyn y polisïau 

rheoli datblygu a nodir ym mhennod 6.1.  Mae'r rhain yn ceisio gweithredu Polisi 
S5 drwy ddarparu fframwaith polisi i gefnogi darpariaeth a gwella cyfleusterau 
cymunedol a hamdden ledled Sir Fynwy.   

 

Deddfwriaeth, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau /Papurau Cefndir  
a Chanllawiau Cynllunio Atodol Allweddol Perthnasol 

 Polisi Cynllunio Cymru ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 NCT 16 Chwaraeon, Adloniant a Hamdden (Ionawr 2009)  

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy CRF1 
i CRF3 

 Astudiaeth Mannau Agored Sir Fynwy (Rhagfyr 2008)  

 Astudiaeth Mannau Gwyrdd Sir Fynwy (Medi 2010) 

 CCA Mannau Agored  

 

Manwerthu 
 
5.35  Mae Polisi Cynllunio Cymru (2012) yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau 

cynllunio lleol nodi hierarchaeth canolfannau presennol a sefydlu rôl strategol i'w 
chyflawni gan y prif ganolfannau yn yr hierarchaeth.  

 

5.36  Mae prif drefi’r Sir, sef Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy yn debyg i drefi 
marchnad, gan ddarparu ystod eang o gyfleusterau a gwasanaethau, y mae man 
werthu yn rhan allweddol ohonynt, ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.  Mae'r 
canolfannau’n denu nifer sylweddol o siopwyr o’u trefi eu hunain a’r ardal wledig 
o gwmpas. Y trefi hefyd yw’r prif gyrchfannau i ymwelwyr yn y Sir, gan ddarparu 
ystod o gyfleusterau diwylliannol, hamdden a thwristiaeth. Mae gan ganol tref Cil-
y-coed adnoddau mân-werthu sy’n  fwy cyfyngedig na’r prif drefi eraill er bod y 
dref ei hun yn dal yn ganolfan bwysig sy'n gwasanaethu'r ardal gydag ystod o 
gyfleusterau.  Er nad yw'r ardal yn gyrchfan twristiaeth o bwys, mae Castell Cil-y-
coed yn atyniad lleol pwysig. 

 

 5.37  Mae canolfannau lleol y Sir -  Magwyr, Rhaglan a Brynbuga -  hefyd yn darparu 
rôl bwysig yn yr hierarchaeth fanwerthu yn gwasanaethu swyddogaeth fwy lleol ar 
gyfer trigolion, gyda’r ffocws pennaf ar fwyd hwylus ac elfen o siopa cymharol 
(heblaw bwyd) ynghyd â darparu rhai gwasanaethau lleol. Mae canolfannau a 
siopau cyfagos yn yr un modd yn darparu  gwasanaeth o ddydd i ddydd sy’n 
bwysig i’r cymunedau lleol.  

 

 5.38  Ceir manylion pellach ar rôl a swyddogaeth y prif drefi a chanolfannau lleol yn 
Adran 6.1 ac yn Astudiaeth Hamdden a Manwerthu Sir Fynwy, Ebrill 2010.  

 

 5.39  O gofio’i rôl a'i swyddogaeth hanfodol, mae'n bwysig bod safle canolfan yn yr 
hierarchaeth yn cael ei gynnal a, lle bo’n bosib, yn cael ei wella. 
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 5.40  Mae Polisi S6 yn gymorth i gwrdd ag amcanion 1 a 2 yn y  CDLl drwy osod 
datblygiadau manwerthu a masnachol newydd yn ganolog yn yr 
hierarchaeth fanwerthu a nodwyd er mwyn cynnal a gwella prif drefi a 
chanolfannau lleol y Sir ac adeiladu cymunedau cynaliadwy yn Sir Fynwy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.41  Canfu Astudiaeth  Hamdden a Manwerthu Sir Fynwy, (Ebrill 2010) fod trefi a 

chanolfannau lleol y Sir yn gymharol iach gyda chymorth gwariant trigolion ac 
ymwelwyr.  Fodd bynnag, mae yna bryderon ynghylch bywiogrwydd a hyfywedd y 
prif drefi a’u bod yn agored i effeithiau andwyol datblygiadau  

 y-tu-allan i'r dref.  Mae'r trefi hefyd yn wynebu cystadleuaeth gan ganolfannau 
cyfagos yn yr isranbarth, gan gynnwys Caerdydd, Bryste, Casnewydd, Cwmbrân 
a Henffordd, yn enwedig o ran siopa nwyddau cymharol ar lefel uwch (heblaw 
bwyd). 

 
 5.42  Yn wyneb y pryderon hyn, mae'r Cynllun yn cydnabod yr angen i gynnal a gwella 

rôl a diben y prif ganolfannau yn y Sir a hyrwyddo’u  diben manwerthu / 

Polisi S6 - Hierarchaeth fanwerthu  
 
Diffinnir hierarchaeth canolfannau manwerthu yn Sir Fynwy isod. Bydd 
holl ddatblygiadau manwerthol a masnachol newydd neu’r rheiny a 
gyfoethogir  yn canolbwyntio ar brif drefi'r Sir - Y Fenni , Cil-y-coed , 
Cas-gwent a Threfynwy - ac mewn canolfannau lleol / cymdogaeth , a 
dylent fod yn gyson o ran maint a natur â maint a chymeriad y ganolfan 
a'i swyddogaeth yn yr hierarchaeth fanwerthu. Ni chaniateir cynigion a 
fyddai'n tanseilio'r hierarchaeth fanwerthu.  
 

Trefi’r Sir 

Y Fenni 
Cil-y-coed 
Cas-gwent 
Trefynwy 

Canolfannau Lleol 

Magwyr 

Rhaglan 

Brynbuga 

Canolfannau 
Cymdogaeth / 
Siopau 

Y Fenni 

 Ffordd Hillcrest  

 Rhodfa Rother  

 Y Maerdy  

Cil-y-coed 

 West End  

Cas-gwent  

 Bulwark  

 Thornwell  

Trefynwy 

 Overmonnow 

 Wyesham  

 Yr Albion 
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gwasanaeth, sy'n sylfaenol i fuddiannau cyflawni datblygiad cynaliadwy.  Un o 
amcanion allweddol y Cynllun Datblygu Lleol, felly, yw cynnal a gwella prif drefi'r 
Sir fel canolfannau bywiog a deniadol a chynnal diben hanfodol siopa lleol i 
ganolfannau lleol, drwy osod datblygiadau manwerthu a masnachol newydd o 
raddfa a natur briodol, yn ganolog mewn canolfannau dynodedig (fel y diffinnir ym 
Mholisi S6 uchod).  Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod y canolfannau yn 
parhau i fod yn lleoedd deniadol i fyw ynddynt ac i ymweld â hwy ac yn chwarae 
rôl werthfawr o ran diwallu anghenion cymunedau lleol ac ymwelwyr.  

 
 5.43  Cefnogir datblygiadau o  raddfa briodol o fewn y trefi a’r canolfannau lleol sy'n 

cynnal a / neu wella’u bywiogrwydd, eu hatyniad a’u hyfywedd i siopwyr ac 
ymwelwyr.  Mae maint a graddfa cyfleusterau manwerthu a masnachol yn y 
dyfodol yn hanfodol i gynnal cymeriad a swyddogaeth aneddiadau’r Sir.  Felly, 
mae'n bwysig bod datblygiadau newydd yn gydnaws â graddfa a diben y 
canolfannau presennol ac yn ystyried eu safle o fewn yr hierarchaeth gyffredinol.  
Gwrthwynebir yn gryf ddatblygiadau amhriodol a fyddai'n tanseilio bywiogrwydd, 
hyfywedd ac atyniad y prif drefi, a’r canolfannau lleol a chymdogaeth cyfagos.  

 
 5.44  Mae prif drefi a chanolfannau lleol y Sir hefyd yn darparu cyflogaeth, hamdden, 

twristiaeth a chyfleoedd diwylliannol.  Mae twristiaeth, yn arbennig, yn chwarae 
rhan bwysig wrth gynnal canol trefi hanesyddol Sir Fynwy, sef Y Fenni, Cas-gwent 
a Threfynwy, ynghyd â Brynbuga.  Mae'n hanfodol bod rôl a diben y trefi hyn fel 
cyrchfannau pwysig i ymwelwyr yn cael eu cynnal a'u cyfoethogi dros gyfnod y 
cynllun.  Bydd cyd-leoli cyfleusterau manwerthu, masnachol, hamdden a 
thwristiaeth yn y canolfannau hyn, lle y gellir cael mynediad iddynt ar drafnidiaeth 
gyhoeddus, drwy gerdded neu feicio, yn gymorth i gynnal a gwella’u hyfywedd a’u 
hatyniad a chyfrannu at lai o alw am deithio. 

  
5.45  Mae Astudiaeth Hamdden a Manwerthu Sir Fynwy, Ebrill 2010, yn nodi'n fanwl 

anghenion manwerthu i'r dyfodol ar gyfer prif drefi'r Sir a chanolfannau lleol 
Magwyr a Brynbuga a, lle bo'n briodol, yn nodi cyfleoedd datblygu posib ar gyfer 
datblygiad manwerthu a masnachol o fewn y canolfannau hyn i’r dyfodol.  Ar y 
cyfan, canfu'r astudiaeth angen cyfyngedig am ddatblygiadau manwerthu pellach 
yn y Sir dros gyfnod y cynllun ac ystyrir y gellid diwallu gofynion arwynebedd llawr 
cyfyngedig ar safleoedd presennol yn Ardaloedd Siopa Canolog y Sir.  Yn unol â 
hynny, nid oes angen dyrannu safleoedd ychwanegol ar gyfer darpariaeth 
manwerthu yn y Cynllun ar hyn o bryd. 

 
 5.46  Mae'r polisïau rheoli datblygu ar gyfer manwerthu (RET1 - RET4 a nodir ym 

mhennod 6.1), gan gynnwys rhai sy'n ymwneud â ffryntiadau siopau cynradd  ac 
ardaloedd siopa canolog, yn ceisio gweithredu Polisi S6 drwy ddarparu fframwaith 
polisi i gefnogi rôl a diben y canolfannau a nodwyd yn hierarchaeth fanwerthu Sir 
Fynwy.  Mae'r polisïau’n rhoi eglurhad pellach parthed lle dylid a  lle na ddylid 
caniatáu datblygiadau manwerthu, a lle bydd newid defnydd yn gyfyngedig.  

 

Deddfwriaeth, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau /Papurau Cefndir  
a Chanllawiau Cynllunio Atodol Allweddol Perthnasol 

 Polisi Cynllunio Cymru (  Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 NCT4 Manwerthu a Chanol Trefi (Tachwedd 1996)  

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy RET1 
i RET4  
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 Astudiaeth Anghenion Manwerthu a Hamdden Sir Fynwy (Ebrill 2010)  

 Papurau Cefndir Manwerthu Sir Fynwy  

 Ffryntiadau Siopa Cynradd CCA  

 
Seilwaith  

 

 5.47  Mae'r CDLl yn cydnabod yr angen i sicrhau bod y seilwaith priodol eisoes yn 
bodoli neu y gellir ei ddarparu i ddiwallu  lefel y twf a nodwyd ac adlewyrchir hyn 
yn y strategaeth ofodol.  Mae darparu ystod o wasanaethau a chyfleusterau yn 
hanfodol er mwyn cyflawni datblygu cynaliadwy a  diwallu anghenion cymuned 
amrywiol.  Yn Sir Fynwy mae’r dirywiad yn y ddarpariaeth o wasanaethau lleol yn 
broblem benodol ar gyfer cymunedau gwledig y mae'r CDLl yn ceisio mynd i'r 
afael ȃ hi.  Bydd y Cynllun yn cefnogi'r ddarpariaeth o seilwaith priodol fel y nodir 
isod.  

 

 5.48  Mae seilwaith yn ymdrin ag ystod o wasanaethau a chyfleusterau a ddarperir gan 
gyrff cyhoeddus a phreifat ac yn cynnwys:  

 Seilwaith ffisegol fel cyfleusterau trafnidiaeth a seilwaith cysylltiedig (fel 
llwybrau troed, llwybrau beicio), darparu a thrin dŵr, carthffosiaeth, atal 
llifogydd a draeniad, gwaredu gwastraff, cynhyrchu a chyflenwi ynni, gan 
gynnwys ynni adnewyddadwy, TGCh a thelathrebu. 

 Seilwaith cymunedol megis ysgolion, gofal iechyd, gwasanaethau trafnidiaeth 
(gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus), adeiladau cymunedol, cyfleusterau 
ailgylchu cymunedol, cyfleusterau chwaraeon a hamdden, mannau agored ac 
ati 

 Seilwaith gwyrdd (fel y nodir ym Mholisi Strategol  S13).
  

 5.49  Heb fuddsoddiad priodol i alluogi darparu seilwaith gwell neu newydd, ni fydd 
lefel arfaethedig y twf yn gynaliadwy nac yn dderbyniol.  Felly, efallai y bydd 
angen i ddatblygiadau newydd ddarparu neu gyfrannu tuag at y ddarpariaeth 
seilwaith angenrheidiol i'w galluogi i gael ei darparu mewn modd amserol ac i 
gefnogi datblygu cynaliadwy yn Sir Fynwy.  Ni ddylai datblygiad ddigwydd cyn i’r 
seilwaith sydd ei angen gan ei breswylwyr fod yn ei le.  Bydd datblygiad yn cael ei 
ganiatáu pan geir cytundeb ar yr ariannu a rhaglen weithredu’r ddarpariaeth 
rhwng y partïon perthnasol yn unol â Pholisi S7.  Efallai y gofynnir am 
gyfraniadau ariannol ar gyfer rheoli a chynnal y cyfleusterau a ddarperir.  

  
5.50  Dylai datblygwyr ymgynghori a gweithio gydag ymgymerwyr statudol a darparwyr 

gwasanaethau i sicrhau bod darpariaeth ddigonol ar gyfer seilwaith o'r fath. Mae 
hyn yn cynnwys priffyrdd, gwasanaethau cyfleustodau, draenio dŵr wyneb a 
gwaredu carthion.  

 
5.51  Mae Polisi S7 yn helpu i fodloni amcanion 1 i 6 y CDLl drwy nodi'r gofyniad 

ar gyfer datblygiadau newydd i gyd-fynd ȃ lefel briodol o seilwaith er mwyn 
helpu i ddarparu ar gyfer cymunedau cynaliadwy a sicrhau bod darpariaeth 
seilwaith priodol i ddiwallu lefel y twf a nodwyd.   
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Polisi S7 - Darpariaeth Seilwaith 
 
Mae’n rhaid i'r seilwaith sydd ei angen i wasanaethu a sicrhau datblygu 
cynaliadwy fod yn ei le neu'n cael ei ddarparu gam wrth gam â’r 
datblygiad arfaethedig. Lle mae’r seilwaith presennol yn annigonol i 
wasanaethu'r datblygiad, mae’n rhaid darparu seilwaith a chyfleusterau 
newydd neu well i wneud iawn am y diffygion. Lle nad yw’r ddarpariaeth 
ar y safle’n briodol, ceisir darpariaeth oddi ar y safle, neu gyfraniad 
ariannol tuag at y ddarpariaeth honno.  
 
Bydd cyfraniadau ariannol yn ofynnol hefyd tuag at reoli a chynnal a 
chadw cyfleusterau a ddarperir yn y dyfodol, naill ai ar ffurf cymorth 
cychwynnol neu gymorth am byth. 
 
Gellir ceisio Rhwymedigaethau Cynllunio i sicrhau gwelliannau mewn 
seilwaith, cyfleusterau, gwasanaethau a gwaith cysylltiedig, lle maent yn 
angenrheidiol i wneud datblygiad yn dderbyniol. Wrth nodi cyfraniadau 
priodol, telir sylw dyladwy i hyfywedd datblygiad cyfan, gan gynnwys 
cost mesurau sy'n angenrheidiol i gyflenwi datblygiad yn ffisegol a 
sicrhau ei fod yn dderbyniol o safbwynt cynllunio. 
 
Gall rhwymedigaethau o'r fath gynnwys: 
1.   Cyfleustodau Strategol 
2.   Cyfleusterau cymunedol a diwylliannol 
3.   Mannau agored ffurfiol ac anffurfiol 
4.   Cyfleusterau hamdden  
5.   Seilwaith gwyrdd 
6.   Lliniaru ecolegol 
7.   Cyfleusterau addysgol 
8.   Seilwaith trafnidiaeth 
9.   Mesurau trafnidiaeth gynaliadwy 
10. Cyfleusterau rheoli gwastraff 
11. Seilwaith ynni adnewyddadwy / carbon isel 
12. Mesurau lliniaru ac addasu lleol i newid yn yr hinsawdd  
13. Mesurau rheoli perygl llifogydd 
14. Taliadau cynhaliaeth ar gyfer rheoli a chynnal a chadw cyfleusterau a  
      ddarperir 
15. Seilwaith Band Eang 
16. Cyfleusterau a gwasanaethau eraill a ystyrir yn angenrheidiol. 
 
Os digwydd i ystyriaethau hyfywedd ddangos na ellir yn rhesymol 
ddisgwyl yr holl gyfraniadau a nodwyd, penderfynir blaenoriaethu’r 
cyfraniadau ar sail amgylchiadau unigol pob achos. Yn achos 
datblygiadau tai, rhoddir blaenoriaeth i'r tai fforddiadwy sy'n ofynnol dan 
Bolisi S4 oni bai bod angen dybryd am y cyfraniad sydd ar gael, yn gyfan 
gwbl neu'n rhannol, i'w ddyrannu at rai dibenion angenrheidiol eraill.   
 
Caniateir cynigion am wasanaethau cyfleustodau i wella'r ddarpariaeth 

seilwaith, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. 
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5.52  Cyflwynir y polisi hwn drwy broses rheoli datblygu.  Bydd cyfraniadau’n cael eu 
sicrhau yn bennaf trwy ddefnyddio rhwymedigaethau cynllunio, fel y nodir yn 
Adran 106 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990. Mae rhwymedigaethau 
cynllunio’n gyfrwng i geisio cyfraniadau gan ddatblygwyr i wella ansawdd 
datblygiad, darparu buddiannau a seilwaith cymunedol, a lliniaru unrhyw 
effeithiau negyddol a allai godi yn sgil y datblygiad.  Yn unol â chanllawiau 
cenedlaethol, bydd y Cyngor yn trafod rhwymedigaethau lle bo'r rhain yn 
angenrheidiol, yn berthnasol i gynllunio, yn uniongyrchol gysylltiedig â'r 
datblygiad arfaethedig, yn deg ac yn rhesymol o ran graddfa a’r math o 
ddatblygiad arfaethedig ac yn rhesymol ym mhob agwedd arall.  Nodir canllawiau 
manwl ar y polisi hwn yn y CCA ar Rwymedigaethau Cynllunio.  Bydd yn nodi'r 
mathau o gyfraniad a geisir mewn perthynas â gwahanol fathau o ddatblygiad. 
Darperir canllawiau pellach ar ddefnyddio rhwymedigaethau cynllunio ym Mholisi 
Cynllunio Cymru (2012) a Rhwymedigaethau Cynllunio Cylchlythyr y Swyddfa 
Gymreig 13/97. 

  
5.53  Mae darparu seilwaith allweddol i gefnogi datblygiad y Safleoedd Strategol a 

amlinellir ym Mholisi S3 yn rhan annatod o weithredu Strategaeth y CDLl.  Ceisir 
rhwymedigaethau cynllunio i ddarparu'r seilwaith allweddol angenrheidiol i 
gefnogi'r broses o gyflawni'r strategaeth.  Mae'r gofynion cyffredinol ar gyfer pob 
safle’n cael eu hamlinellu yn y Polisïau Dyrannu Safleoedd.  Darperir manylion 
pellach yn yr amserlen yn Atodiad 1. 

 

 5.54  Amlinellir polisïau rheoli datblygu sy'n ymwneud â gwahanol fathau o seilwaith, 
gan gynnwys SDTC, diogelu ffynonellau a’r amgylchedd dŵr a thelathrebu ym 
Mhennod 6.3 Gwarchod yr Amgylchedd.  

 

 5.55   Daeth yr Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC) i rym ym mis Ebrill 2010 a bydd yn 
arwain at oblygiadau ar ystod a natur y cyfraniadau a geisir drwy rwymedigaethau 
cynllunio yn ystod cyfnod y cynllun. Bwriedir i’r rheoliadau diwygiedig ddod i rym o 
Wanwyn 2014 ac ar ôl 6 Ebrill 2015, ni fydd yn bosibl cyfuno cyfraniadau gan fwy 
na phum ymrwymiad.  Ystyrir y gellir cyflenwi safleoedd strategol y CDLl heb 
angen ASC gan fod i bob safle ofynion seilwaith penodol y gellir ymdrin â hwy 
drwy Gytundeb Cyfreithiol Adran 106.  Penderfynodd y  Cyngor, fodd bynnag, ar 
27 Mehefin 2013 ddechrau ar y gwaith paratoadol ar ASC gyda’r bwriad o 
fabwysiadu tâl ardoll cyn gynted ag y bo’n ymarferol ar ôl mabwysiadu'r CDLl.  
Gellid bodloni unrhyw newidiadau o'r fath drwy adolygiad o Rwymedigaethau 
Cynllunio’r  CCA, gyda Chynllun Seilwaith wedi ei atodi a fydd yn nodi 
blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer darparu seilwaith a ffurfio sail ar gyfer rhestr codi 
tâl ASC.  

 

Deddfwriaeth, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau /Papurau Cefndir  
a Chanllawiau Cynllunio Atodol Allweddol Perthnasol 

 Polisi Cynllunio Cymru  (Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 Agwedd ar Rwymedigaethau Cynllunio Cyngor Sir Fynwy /  Cyfarwyddyd 
Polisi Dros Dro (CSF / Three Dragons / Peter Brett Associates, Ebrill 
2013)  

 Cynllun Seilwaith Sir Fynwy (CSF / Three Dragons / Peter Brett 
Associates, Ebrill 2013)   

 Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 13/97:Rhwymedigaethau Cynllunio    

 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990   
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  Cyfraniadau Adran 106 CCA 

 Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/99: Gofynion Cynllunio Parthed y 
Defnydd o Garthffosiaeth heb fod yn rhan o’r Prif Gyflenwad yn Cynnwys 
Tanciau Carthion mewn Datblygiadau Newydd   
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HYBU ECONOMI GYNALIADWY  

  

Menter a'r Economi   
 
5.56 Amlinellir nodweddion economaidd y Sir yn y Bennod Drosolwg uchod ac yn 

Adolygiad Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth (ASAC) (Awst 2008) a’r Atodiad 
dilynol i’r Adroddiad (Awst 2010) a gynhaliwyd gan BE Group.  

 
5.57  Mae Sir Fynwy’n Sir gyfoethog gyda diweithdra cymharol isel a lefelau uchel o 

weithgarwch economaidd.  Mae'r gweithlu hefyd yn fedrus iawn ac yn meddu ar 
gymwysterau da.  Fodd bynnag, nodweddir swyddi yn Sir Fynwy gan gyflogau 
cyfartalog isel ac mae pocedi bach o amddifadedd.  Mae  hefyd lefelau uchel o 
allgymudo am gryn bellter o’r Sir. 

  

5.58  Mae angen pendant, felly, am dwf economaidd a ffyniant cynaliadwy parhaus ac 
angen sicrhau bod cyfleoedd digonol i wella ystod ac ansawdd y cyfleoedd 
cyflogaeth sydd ar gael yn Sir Fynwy.  

 
 5.59   Bydd Strategaeth Datblygu Economaidd Sir Fynwy, ‘Menter ac Uchelgais’ a fydd 

yn ymddangos yn fuan, yn amlinellu dyheadau a gweledigaeth y Sir ar gyfer 
menter a’r economi. Mae awydd i sefydlu Sir Fynwy fel porth gwyrdd a 
chysylltiedig i Gymru, gan ganolbwyntio ar sectorau gwyrdd a digidol lefel uchel y 
dyfodol.  Wrth symud ymlaen â'r agenda hon, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i 
hyrwyddo economi leol gynaliadwy a chyfoes sy’n gydnaws â'i   hamgylchedd  ac 
yn cefnogi’r ddau sector technoleg a meysydd busnes presennol a datblygol, gan 
gynnwys carbon isel a’r sectorau technoleg sy’n datblygu’n gyflym. Gydag 
amgylchedd nodedig o ansawdd uchel, hygyrchedd da a marchnad gyflogaeth 
leol sy’n gyfoethog o raddedigion,  mae’r economi mewn sefyllfa dda i apelio at 
sectorau o'r fath. Mae annog twf cynhenid ynghyd â mewnfuddsoddi yn y 
sectorau allweddol a nodwyd yn nod economaidd a amlygir yn glir ar gyfer y Sir 
ac mae’n hanfodol os yw Sir Fynwy i wireddu’i huchelgais o fod yn economi 
lewyrchus, gynaliadwy, werdd a chysylltiedig.  

  

5.60  Adlewyrchir blaenoriaethau'r Cyngor ar gyfer menter a'r economi yn y  
weledigaeth a nodir yn nogfen Llywodraeth y Cynulliad Adnewyddu'r Economi: 
Cyfeiriad Newydd (Gorffennaf 2010).  Mae’n ceisio hyrwyddo economi sy'n cael 
ei hadeiladu ar gryfder a sgiliau’i phobl a'r amgylchedd naturiol, mae’n greadigol 
ac yn uchelgeisiol a’r Sir yn lle gwych i fyw a gweithio ynddi, gyda ffocws ar chwe 
sector allweddol, gan gynnwys TGCh, diwydiannau creadigol ac ynni / 
amgylchedd.  Mae’r dyheadau cyfredol hefyd yn adlewyrchu Cynllun Gofodol 
Cymru, sy'n edrych i gynyddu cyfran y sectorau sy'n seiliedig ar wybodaeth a 
phrosesau gwerth ychwanegol yn Rhanbarth Rhwydwaith y Brifddinas.  

  

5.61  Mae gan y CDLl rôl allweddol wrth gefnogi gweledigaeth y Cyngor ar gyfer Sir 
Fynwy fentrus ac uchelgeisiol sy'n ymgysylltu ac yn darparu twf yn economïau’r 
dyfodol. Bydd y Cynllun yn un o'r prif sbardunau ar gyfer hybu economi werdd / 
carbon isel a chysylltiedig a chyfrannu tuag at dwf a ffyniant economaidd 
cynaliadwy drwy bolisïau hyblyg a rhagweithiol sy'n anelu at gefnogi busnesau a 
thwf newydd, denu mewnfuddsoddiad a chynyddu cyfleoedd cyflogaeth mewn 
sectorau allweddol sydd eisoes yn bodoli a rhai sy'n datblygu.  Elfen sylfaenol 
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ynghlwm wrth gyflawni hyn fydd darparu ystod o gyflenwadau tir, mewn lleoliadau 
priodol ac o’r meintiau cywir.  

 

 5.62  Gan adlewyrchu gweledigaeth y Cyngor, mae Polisi S8 yn cefnogi datblygu’r 
sectorau economaidd allweddol presennol a’r sectorau datblygol ac mae’n ceisio 
galluogi arallgyfeirio sylfaen fusnes y Cyngor, yn enwedig o ran economïau lefel 
uchel y dyfodol.  

 

 5.63  Mae Polisi Strategol S8 yn helpu i gwrdd ag Amcan 7 y CDLl trwy 
amlinellu’r fframwaith polisi ar gyfer cyflwyno uchelgais y Cyngor ar gyfer 
twf economaidd cynaliadwy a ffyniant.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.64 Mae angen portffolio cytbwys o dir ar Sir Fynwy i ddarparu ar gyfer economi 
werdd, gynaliadwy, sy’n tyfu ac a all ymateb i amodau dynamig marchnad ac 
anghenion busnes ac arferion gweithio newidiol, gan gynnwys technoleg uwch a 
gweithrediadau carbon isel.  Nododd yr ASAC fod 69.85 o hectarau o dir 
cyflogaeth a ddyrannwyd yn ardal yr ACLl.  Er i hyn gael ei ystyried yn ddigonol i 
gwrdd â'r angen yn y Sir tan 2021, roedd yn anghytbwys o ran dosbarthiad. Roedd 
y rhan fwyaf o'r tir hwn, 39.02 o hectarau, ym Magwyr yn Europark Gwent, Point 
Quay ac Un Cymru.  Mae'r rhain yn ddyraniadau hirsefydlog, ardaloedd sylweddol 
ohonynt â'r fantais o ganiatâd cynllunio, gydag Un Cymru’n cael ei ddatblygu’n 
rhannol.  

  

5.65  Yn amlwg, ceir anghysondeb posibl rhwng dosbarthiad tir cyflogaeth a'r 
strategaeth ofodol ar gyfer datblygu a nodir ym Mholisi S1 uchod.  Mae'r safleoedd 
ym Magwyr, fodd bynnag, mewn lleoliadau strategol yn agos at Gyffordd 23A yr 
M4 a gallai fod iddynt arwyddocâd rhanbarthol.  Maent ar y fath raddfa fel eu bod 
yn darparu ystod o ddewis i fewnfuddsoddwyr a allai helpu i leihau'r lefelau uchel 
presennol o allgymudo o ardal Glan Hafren neu fanteisio ar y cyflenwad llafur 
posibl yn ardal adfywio ddwyreiniol Casnewydd.  Mae'r tri safle ym Magwyr, felly, 
yn cael eu cadarnhau. 

Polisi S8 - Menter a'r Economi 
 
Caniateir cynigion datblygu sy'n ceisio cyflawni gweledigaeth y Cyngor 
ar gyfer twf economaidd cynaliadwy, yn enwedig lle maent yn galluogi: 
 

  a) parhau i ddatblygu sectorau economaidd allweddol, gan gynnwys  
       twristiaeth sy'n bodoli eisoes; 
  b) arallgyfeirio'r sylfaen fusnes o fewn Sir Fynwy, yn enwedig  
      darparu technolegau gwyrdd a charbon  isel a thechnolegau 

mentrau gwybodaeth  ddwys / uchel dechnoleg; 
  c) datblygu seilwaith TGCh a band eang cyflymach a mwy  
      hygyrch ar draws y sir. 

 
Bydd yr holl gynigion yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, sy'n 
cynnwys gwarchod y dreftadaeth naturiol ac adeiledig sydd ei hun yn 

adnodd pwysig  ddaw â manteision i'r economi, twristiaeth a lles.  
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 5.66  Dyrennir tir cyflogaeth yn y Prif Drefi, sef Y Fenni, Cas-gwent a Threfynwy, fel y 

nodir ym Mholisi Dyrannu Tai SAE1, er mwyn atgyfnerthu eu statws fel 
aneddiadau mwyaf cynaliadwy’r Sir gyda'r lefelau gorau o hunangynhaliaeth (y 
gymhareb o drigolion sy'n byw ac yn gweithio yn yr anheddiad i gyfanswm nifer y 
trigolion sy'n byw yn yr anheddiad hwnnw ac sydd mewn gwaith).  Mae hyn yn unol 
â'r strategaeth ofodol a nodir ym Mholisi S1 uchod.  

  

5.67  Yng Nglan Hafren dad-ddyrennir safle cyflogaeth y CDU yn Heol Crick, 
Porthsgiwed.  Dyma ran o Sir Fynwy lle ceir y gorgyflenwad mwyaf o eiddo busnes 
ac mae’r safle hwn yn creu anghydbwysedd tir yn y Sir.  Mae'n rhy fawr, 11 o 
hectarau, ar gyfer y galw yn y farchnad yn y maes hwn.  Mae'r safle, felly, yn cael 
ei ddyrannu ar gyfer datblygiad preswyl o dan Bolisi S3 uchod.  Mae'n rhoi cyfle i 
ddarparu tai newydd mewn lleoliad cynaliadwy yn un o brif aneddiadau'r Sir. Mae 
hefyd yn ofynnol bod y safle’n darparu 1 hectar o dir cyflogaeth (gweler Polisi 
SAH2).  

 

5.68   Yn ogystal, nododd yr ACAC alw am unedau busnes a gweithdai bychain (50-200 
metr sgwâr) ar draws y Sir.  Cefnogir cyfleoedd ar gyfer datblygiadau o'r fath, yn 
enwedig lle gall datblygiadau preswyl uwch eu gwerth helpu i roi cymhorthdal ar 
gyfer darparu seilwaith cyflogaeth.  

  

5.69  Mae Polisi S9, felly, yn ceisio sicrhau y darperir tir ac adeiladau cyflogaeth ar 
raddfa briodol mewn lleoliadau cynaliadwy ac y gwarchodir y safleoedd presennol.  
Cydnabyddir, fodd bynnag, y gall cyfleoedd creu cyflogaeth a chyfoeth gael eu 
darparu o bryd i'w gilydd gan ddefnyddiau nad ydynt yn hollol ddiwydiannol nac yn 
datblygu busnes o dan Ddosbarth B Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
(Dosbarthiadau Defnydd) 1987, lle maent o gymorth i alluogi tir i gael ei ddwyn 
ymlaen at ddibenion diwydiannol a busnes.  Gan adlewyrchu'r angen am 
amrywiaeth, mathau a meintiau o dir ac adeiladau cyflogaeth ar draws y Sir, mae'r 
polisi hwn hefyd yn ceisio sicrhau y darperir safleoedd busnes bychain a 
chyfleoedd i sicrhau defnyddiau cymysg o gyflogaeth. Fel y cyfryw, mae Polisi S9 
yn helpu i gwrdd ag Amcan 7 y CDLl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi S9 - Darpariaeth Safleoedd Cyflogaeth 
 
Gwneir darpariaeth ar gyfer ystod a dewis addas o safleoedd ar gyfer 
datblygiadau diwydiannol a busnes (Dosbarthiadau B1, B2 a B8 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 1987). Mae 
hyn yn cynnwys: 
 
(1)  37 o hectarau ym Magwyr yn addas ar gyfer datblygiad cyflogaeth o  

arwyddocâd rhanbarthol neu is -ranbarthol. 
(2)  Tua 5-6 hectar ym mhob un o Brif Drefi’r Fenni (Llan-ffwyst),  
      Cas-gwent a Threfynwy. 
(3)  Amddiffyn tir ac adeiladau cyflogaeth sy’n dal i fod yn ofynnol ar gyfer   

eu pwrpas presennol. 

Parhad … 
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5.70 Mae manylion y dyraniadau tir cyflogaeth presennol a’r safleoedd a warchodir i’w 

gweld yn y bennod Dyrannu Safleoedd.  Mae’r meini prawf sy'n nodi'r 
amgylchiadau eithriadol lle collir safleoedd neu adeiladau diwydiannol a busnes 
presennol i’w gweld ym Mholisi Rheoli Datblygu E1.  Mae Polisïau Rheoli 
Datblygu E2 ac E3 yn galluogi datblygiadau cyflogaeth ar y pegwn arall, mae 
Polisi Rheoli Datblygu E2 yn cyfeirio at ddefnyddiau un-safle mawr a Pholisi 
Rheoli Datblygu E3 at gyfleoedd i weithio o gartref.  

  

5.71  Dylid cyfeirio hefyd at ddilyn polisïau’r CDLl, pob un ohonynt yn hanfodol o ran 
galluogi, a / neu gyfrannu at, dwf economaidd cynaliadwy yn Sir Fynwy.  
  Menter  ac Economi Wledig (S10 ac RE1 i RE6)  
  Twristiaeth (S11 a T1 i T3)  
  Manwerthu a Chanol Trefi (S6 a RET1 i RET4)  
  Trafnidiaeth  (  S16  a MV1 i MV10)  

 

Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC (  Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 NCT 23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014)  

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Hyrwyddo Economi Gynaliadwy E1 i E3;  
S10 ac RE1 i RE6;  S11 a T1 i T3.  Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy S6 
a RET1 i RET4.  Cyflawni Hygyrchedd Cynaliadwy  S16.     

 Adolygu Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth Sir Fynwy (Awst 2008)   

 Atodiad i Adroddiad Adolygu Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth Sir 
Fynwy (Awst 2010) 

 

Menter Wledig  
 
5.72 Mater arwyddocaol i Sir Fynwy yw'r angen i gynnal ac adfywio  economi wledig y 

Sir. Wrth ganiatáu cyfran briodol o fentrau mewn ardaloedd gwledig, mae'r 
Cynllun yn ceisio cynnal a gwella, a lle bo'n briodol, adfywio aneddiadau gwledig y 
Sir.  Mae hyrwyddo gweithgarwch economaidd amrywiol yn elfen allweddol o hyn.  

  
5.73  Mae’r polisi cenedlaethol yn cefnogi mentrau gwledig ac arallgyfeirio amaethyddol 

lle mae hynny’n amgylcheddol dderbyniol.  Mae NCT 6, Cynllunio ar gyfer 
Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) yn cynghori y dylai CDLliau hwyluso 
arallgyfeirio yn yr economi wledig drwy gynnwys anghenion diwydiannau gwledig 
traddodiadol a mentrau newydd, tra mae’n lleihau'r effeithiau ar y gymuned leol a'r 
amgylchedd.  Mae'r Cyngor yn cydnabod bod arallgyfeirio’n dod yn fwyfwy pwysig 

Er mwyn sicrhau bod amrywiaeth o fathau a meintiau o dir ac adeiladau 
cyflogaeth yn cael eu darparu a’u datblygu, caniateir cynigion datblygu ar 
gyfer y canlynol, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl: 
 

 Unedau a gweithdai ar gyfer busnesau bychain ledled y Sir er mwyn   
    helpu i ddarparu cyfleoedd adfywio a galluogi twf economaidd  
    cynaliadwy; 

  Integreiddio cyfleoedd cyflogaeth newydd mewn datblygiadau  

    defnydd cymysg. 
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i oroesiad llawer o fentrau sy'n ymwneud â'r economi amaethyddol a gwledig.  
Gall arallgyfeirio gynnwys ystod o ddefnyddiau a gweithgareddau, gan gynnwys 
menter, hamdden, adloniant a thwristiaeth.  Mae twristiaeth yn chwarae rhan 
bwysig yn economi Sir Fynwy, yn arbennig wrth helpu i arallgyfeirio'r economi 
wledig.  Gallai Arallgyfeirio at ddibenion o'r fath, felly, helpu i gynnal a gwella 
cyfleoedd cyflogaeth yn lleol.  

  
5.74  Mae Adolygiad Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth Sir Fynwy (Awst 2008), yn 

nodi y dylid annog arallgyfeirio yn yr economi wledig, fel y dylid annog gweithio o 
gartref mewn ardaloedd gwledig.  Dylid hyrwyddo hefyd addasu adeiladau 
gwledig at ddefnydd cyflogaeth er mwyn newid y cydbwysedd oddi ar addasiadau 
preswyl tuag at arallgyfeirio cyflogaeth.  Bydd hyn yn cynorthwyo i leihau allfudo 
o'r sir, cynnal cyflogaeth leol ac arallgyfeirio'r economi wledig.  Adlewyrchir hyn 
ym Mholisi H4 Addasu ac Adsefydlu Adeiladau yn y Cefn Gwlad Agored at 
Ddefnydd Preswyl.  

 
5.75  Mae darparu marchnad da byw yn lle’r hen farchnad ym Mryngwyn, ger Rhaglan, 

ac ailddatblygu safle'r farchnad wartheg bresennol yn Y Fenni i ddarparu 
archfarchnad newydd, yn un enghraifft o'r math o gynllun menter wledig yn Sir 
Fynwy. Yn dilyn casgliad y broses farnwrol mewn perthynas â'r caniatâd cynllunio 
hwn, mae'r prosiect wedi symud ar gyflymder gyda'r farchnad da byw newydd 
wedi ei chwblhau ar ddiwedd 2013. Bydd adleoli'r farchnad wartheg yn galluogi i'r 
archfarchnad newydd gael ei hadeiladu yng nghanol tref y Fenni i ddechrau.  

 
5.76  Cydnabyddir bod cydbwysedd pwysig yn bodoli rhwng menter wledig / 

arallgyfeirio a'r angen i hyrwyddo datblygu cynaliadwy a chynnal nodweddion 
unigryw lleol ac ansawdd uchel amgylchedd Sir Fynwy. Er mwyn gwireddu’r 
cydbwysedd hwn, ac yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, dylid rhoi blaenoriaeth i 
ailddefnyddio adeiladau presennol yn hytrach na datblygu rhai newydd. Lle nad 
yw hyn yn bosibl, gallai adeiladu o'r newydd cyfyngedig fod yn dderbyniol mewn 
amgylchiadau eithriadol i helpu i arallgyfeirio'r economi wledig, fel y nodir ym 
Mholisi RE1 Cyflogaeth o fewn Pentrefi, Polisi RE3 Arallgyfeirio Amaethyddol, 
Polisi RE6 Darparu Cyfleusterau Adloniant, Twristiaeth a Hamdden yn y Cefn 
Gwlad Agored, Polisi T2 Llety i Ymwelwyr y tu allan i Aneddiadau a Pholisi T3 
Cyrsiau Golff. Mae Polisïau RE4 Adeiladau Amaethyddol a Choedwigaeth 
Newydd ac  RE5 Unedau Dofednod Maes a Da Byw Dwys yn delio ag adeiladau 
newydd y mae eu hangen i gefnogi mentrau gwledig presennol. Mae’n rhaid i 
ddatblygiad fod yn briodol i'w leoliad ac yn dderbyniol o ran graddfa a chymeriad 
i'r cefn gwlad o amgylch.  
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5.77  Mae Polisi S10 yn helpu i fodloni amcanion 1, 3, 5, 7 a 14 y CDLl wrth geisio 
cynnal ac adfywio economi wledig y Sir trwy alluogi i ddarparu mentrau 
gwledig ac arallgyfeirio lle bo'n briodol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.78 Mae’r polisïau rheoli datblygu ar gyfer yr economi wledig yn ceisio gweithredu 

Polisi S10 trwy ddarparu'r fframwaith polisi i gefnogi mentrau gwledig ac 
arallgyfeirio yn yr economi wledig tra ymdrechir i leihau’r effeithiau ar y gymuned 
leol a'r amgylchedd.  

 

Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) 

 NCT 23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014)  

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Hyrwyddo Economi Gynaliadwy RE1 i 
RE6  

 Adolygiad o  Adeiladau a Safleoedd Cyflogaeth Sir Fynwy (Awst 2008) 

 
5.79 Mae Polisi Cynllunio Cymru (2012) a NCT 6 yn nodi’n glir y polisi rheoli datblygu 

cenedlaethol ar fentrau gwledig ac arallgyfeirio mewn ardaloedd gwledig – mae 
Pennod 7 ’Datblygu Economaidd’ a Rhan 3 o'r dogfennau yn cyfeirio at y polisïau.  

 

Economi Ymwelwyr  
 
5.80 Mae PCC yn cydnabod pwysigrwydd twristiaeth i ffyniant economaidd a chreu 

swyddi a'i allu i weithredu fel catalydd ar gyfer diogelu'r amgylchedd, adfywio a 
gwelliant mewn ardaloedd trefol a gwledig. Mewn ardaloedd gwledig caiff 
datblygiad sy’n gysylltiedig â thwristiaeth ei ystyried yn elfen hanfodol o ddarparu 
ar gyfer economi leol iach, amrywiol a chyfrannu at ddarparu a chynnal 
cyfleusterau ar gyfer cymunedau lleol.  

 
5.81  Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Fynwy, yn enwedig wrth 

gynorthwyo gydag arallgyfeirio yn yr economi wledig ac mewn cynnal canol trefi 
hanesyddol y Sir. Mae Sir Fynwy’n elwa o fod ag asedau naturiol a diwylliannol 
helaeth sy'n cynnig posibiliadau sylweddol i drigolion ac ymwelwyr eu mwynhau. 
Mae'r Sir yn enwog am ei harddwch naturiol ac mae ganddi dirwedd gyfoethog ac 
amrywiol sy'n ymestyn o arfordir  Gwastadeddau Gwent yn y de i ucheldiroedd 

Polisi S10 - Menter Wledig 

Caniateir datblygiad i alluogi arallgyfeirio'r economi wledig y tu allan i 
ffiniau datblygu aneddiadau lle mae o faint a math sy'n gydnaws â'r ardal 
o amgylch ac na fydd yn achosi unrhyw niwed annerbyniol i dirwedd 
gyfagos, y dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol, bioamrywiaeth neu 
werth amwynder lleol. Lle bo modd, mae’n rhaid i ddatblygiad 
ailddefnyddio neu addasu adeiladau presennol. Amlinellir yr  
amgylchiadau eithriadol pan ganiateir adeiladau newydd y tu allan i 
ffiniau anheddiad i gynorthwyo arallgyfeirio yn yr economi wledig ym 
Mholisïau RE1, RE3, RE6, T2 a T3. 
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Bannau Brycheiniog yn y gogledd a choridor afon hardd Dyffryn Gwy yn y 
dwyrain. Mae trefi marchnad hanesyddol ac asedau diwylliannol / treftadaeth Sir 
Fynwy hefyd yn atyniadau allweddol. Mae’r economi ymwelwyr yn darparu 
swyddi, gwasanaethau a chyfleusterau sy'n hanfodol i les a mwynhad cymunedau 
lleol a thrigolion Sir Fynwy. Yn 2012, roedd dros 2 filiwn wedi ymweld â’r Sir, gyda 
gwariant twristiaeth yn  £158m, gan gefnogi tua 2,700 o swyddi1. 

 
5.82 Mae gweledigaeth a blaenoriaethau’r Cyngor ar gyfer yr economi ymwelwyr yn 

cael eu nodi yn y Strategaeth Datblygu Economaidd fydd yn ymddangos cyn bo 
hir. Nod arall yw hyrwyddo Sir Fynwy i gynulleidfa fyd-eang fel sir treftadaeth 
Cymru a hyrwyddo'r Sir fel lle i ymweld ag ef, ac  i deithio ac aros ynddo. Mae 
awydd hefyd i annog a chynllunio ar gyfer  mathau cynaliadwy o dwristiaeth yn Sir 
Fynwy, a ddiffinnir fel twristiaeth sy'n hyfyw yn economaidd, yn cynhyrchu 
manteision lleol, yn cael ei chroesawu gan gymunedau lleol ac yn helpu i’w 
cynnal, yn lleihau effeithiau amgylcheddol byd-eang ac yn gwarchod / gwella’r  
amgylchedd lleol.  

 
5.83  Mae'r angen i ddiogelu, darparu a gwella'r economi ymwelwyr / cyfleusterau 

twristiaeth yn hanfodol i sicrhau bod Sir Fynwy’n gwireddu ei photensial fel 
cyrchfan cystadleuol o ansawdd uchel i ymwelwyr. Mae gan y CDLl rôl allweddol 
wrth gefnogi gweledigaeth y Cyngor drwy alluogi datblygiadau sy’n gwarchod, 
darparu a chyfoethogi twristiaeth, fydd yn cefnogi cymunedau lleol ac yn 
gwarchod yr amgylchedd naturiol ac adeiledig, sbardunau allweddol economi 
ymwelwyr Sir Fynwy.  

 
5.84  Mae Polisi S11 yn helpu i fodloni amcanion 1, 2, 3 a 7 y CDLl sy’n ceisio 

galluogi darparu a gwella datblygiad twristiaeth gynaliadwy yn Sir Fynwy. 
Caiff cynigion datblygu sy'n darparu, cefnogi a gwella economi ymwelwyr y 
Sir, ac sy'n diogelu'r amgylchedd, eu cefnogi a'u hannog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.85 Asesir cynigion ar gyfer datblygiadau twristiaeth yn erbyn y polisïau rheoli 

datblygu perthnasol i’r economi ymwelwyr a amlinellir yn adran 6.2. Mae'r rhain yn 
ceisio gweithredu Polisi S11 drwy ddarparu fframwaith polisi fydd yn cefnogi, 
darparu a gwella atyniadau, cyfleusterau a llety  ymwelwyr.   

 
 
 
 
 

Polisi S11 - Economi Ymwelwyr 
 
Caniateir cynigion datblygu sy'n darparu a / neu wella mathau 
cynaliadwy o dwristiaeth yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. 
 
Ni chaniateir cynigion datblygu a fyddai'n cael effaith andwyol 
annerbyniol ar nodweddion ac ardaloedd o ddiddordeb twristiaeth a'u 
lleoliadau, neu a fyddai'n arwain at golli cyfleusterau twristiaeth, a hynny 
heb gyfiawnhad.   
 

_____________________________________ 
1 Addrodiad STEAM 2012 
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Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC (Argraffiad 5, Tachwedd 2012) 

 NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (Gorffennaf 
2010) 

 NCT 13: Twristiaeth (1997) 

 NCT 23: Datblygu Economaidd (Chwefror 2014)  

 Polisïau’r Cynllun Datblygu Lleol: Hyrwyddo Economi Gynaliadwy T1 i T3 
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GWERTHFAWROGI’N HAMGYLCHEDD  
 
Datblygu cynaliadwy  

 
5.86 Mae egwyddorion datblygu cynaliadwy (fel y'u diffinnir ym Mholisi Cynllunio 

Cymru Pennod 4) yn sylfaenol i rwymedigaethau rhyngwladol a pholisi cynllunio 
cenedlaethol a hefyd yn sail i strategaeth, cynigion a pholisïau  CDLl Sir Fynwy. 
Mae'r egwyddorion hefyd yn cael eu hyrwyddo gan ystod o strategaethau a 
rhwymedigaethau eraill Llywodraeth Cymru a’r Cyngor, gan gynnwys y 
Strategaeth Gymunedol. Mae PCC yn ei gwneud yn ofynnol y system gynllunio – 
drwy’r cynlluniau datblygu a'r broses rheoli datblygu -  sicrhau bod datblygiad yn 
gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy a’i fod yn mynd i'r afael â newid yn yr 
hinsawdd. Ystyrir mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn rhan hanfodol o 
sicrhau datblygu cynaliadwy.  

 
Defnydd Effeithlon o Adnoddau a Pherygl Llifogydd  

 
5.87  Mae swyddogaeth graidd y CDLl yn sicrhau bod pob datblygiad yn gynaliadwy, 

gan ystyried goblygiadau lleihau’r defnydd o adnoddau a mynd i'r afael â newid yn 
yr hinsawdd. Mae Polisi S12 yn dwyn ynghyd faterion cynaliadwyedd penodol 
mewn perthynas â defnyddio adnoddau'n effeithlon a pherygl llifogydd ac mae’n 
darparu fframwaith ar gyfer twf cynaliadwy sy'n ceisio galluogi datblygu a fydd yn 
lliniaru achosion newid yn yr hinsawdd ac yn gallu addasu i'w heffeithiau tebygol. 
Mae ymagwedd o'r fath yn hanfodol i sicrhau bod Sir Fynwy’n cyflawni ei 
hamcanion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol fel y nodir yn y CDLl ac 
yn symud ymlaen at ddyfodol mwy effeithlon o ran adnoddau. 

 
5.88  Mae'r CDLl yn cydnabod, fodd bynnag, mai rhan yn unig o'r cysyniad o ddatblygu 

cynaliadwy yw’r defnydd effeithlon o adnoddau a pherygl llifogydd. Mae 
egwyddorion datblygu cynaliadwy’n eang ac yn cynnwys agweddau megis 
trafnidiaeth, dylunio, gwastraff a'r amgylchedd naturiol. Ymdrinnir â'r egwyddorion 
hyn ym mholisïau strategol eraill y Cynllun, gan gynnwys S13, S16 ac S17 ac felly 
ni chânt eu hailadrodd ym Mholisi S12. Yn sylfaenol, dylai'r polisïau hyn gael eu 
hystyried yn eu cyfanrwydd. Mae'r fframwaith polisi strategol yn ei gwneud yn 
ofynnol i bob datblygiad newydd fod yn gynaliadwy, nid yn unig o safbwynt 
lleoliad, ond hefyd o ran adeiladwaith, defnyddiau / technegau, effeithlonrwydd 
ynni a dŵr, trefniadau gwastraff, goblygiadau bioamrywiaeth, gan osgoi 
datblygiadau amhriodol mewn ardaloedd lle mae perygl llifogydd a phroblemau 
eraill Bydd hyn fwy neu lai yn sicrhau bod egwyddorion sylfaenol datblygu 
cynaliadwy yn sail i bob cynnig datblygu.  
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5.89  Mae Polisi S12 yn helpu i fodloni amcanion 9-13 y CDLl drwy ei gwneud yn 
ofynnol bod pob datblygiad newydd yn gyson â'r egwyddorion hynny o 
ddatblygu cynaliadwy sy’n ymwneud â defnyddio adnoddau'n effeithlon a 
pherygl llifogydd.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.90 Amlinellir y materion cynaliadwyedd a nodir yn y polisi hwn yn fanylach yn y 

polisïau rheoli datblygu mwy penodol yn y Cynllun – mae Polisïau SD1 i SD4 yn 
berthnasol. Mae'r rhain yn ceisio gweithredu’r polisi hwn trwy ddarparu fframwaith 
polisi manwl ar gyfer datblygu cynaliadwy er mwyn sicrhau bod datblygiad yn 
gyson â'r egwyddorion a amlinellir ym Mholisi S12 ac yn cynorthwyo i fynd i'r afael 
â newid yn yr hinsawdd.    

 

Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012 )  
 NCT 8: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy (2005)  
 NCT 12: Dylunio (2009)  
 NCT 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (2004)  
 NCT 22: Adeiladau Cynaliadwy (2010)  
 Polisïau’r CDLl: Gwerthfawrogi’n Hamgylchedd SD1 i SD4  

 Atodiad i Astudiaeth Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni Sir 
Fynwy (CSF / CAMCO / Cynllunio CDN 2010)  

 Atodiad i Astudiaeth Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni Sir 
Fynwy (CSF / CAMCO 2012)  

 Astudiaeth Rheoli Gwastraff / Safleoedd Gwaredu Gwastraff  Sir Fynwy 
CSF / RPS 2010)  

 CCA Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni  

 

Tirwedd a Chadwraeth Natur  
 
5.91  Mae gan Sir Fynwy adnoddau sylweddol o ran tirwedd, bioamrywiaeth a 

chadwraeth natur, nifer ohonynt o bwysigrwydd rhyngwladol neu genedlaethol.  
 
5.92  Mae'r angen i warchod a chyfoethogi’r adnoddau hyn yn ganolbwynt allweddol y 

CDLl. Elfen sylfaenol o Weledigaeth y CDLl yw diogelu a gwella cymeriad unigryw 
ac asedau amgylcheddol cefn gwlad Sir Fynwy. Cyflawnir hyn trwy ddarparu 
cyfleoedd datblygu, lle bo'n briodol, yn ardal wledig y Sir tra cedwir ac y 
cyfoethogir ar yr un pryd ei hamgylchedd naturiol o ansawdd uchel a’i chymeriad 
gwledig unigryw.  

Polisi S12 - Defnydd Effeithlon o Adnoddau a Pherygl Llifogydd 
 
Mae’n rhaid i bob datblygiad newydd: 

 Ddangos defnydd cynaliadwy ac effeithlon o adnoddau - bydd hyn 
yn  cynnwys effeithlonrwydd ynni / cynyddu'r cyflenwad o ynni 
dnewyddadwy, deunyddiau / technegau adeiladu , cadwraeth /  
effeithlonrwydd dŵr  a lleihau gwastraff; 

  Osgoi lleoli datblygiadau amhriodol mewn ardaloedd sydd mewn 
           perygl o ddioddef llifogydd.  
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5.93  Drwy adlewyrchu’r Weledigaeth hon, mae Polisi Strategol S13 yn ceisio diogelu, 

gwella a rheoli treftadaeth naturiol Sir Fynwy, gan gynnwys ei mannau agored o 
ansawdd uchel, ei thirweddau nodedig, safleoedd a warchodir, cynefinoedd a 
rhywogaethau a buddiannau bioamrywiaeth eraill a'r cysylltedd ecolegol 
rhyngddynt.    

 
Cymeriad y dirwedd  

 
5.94  Mae Sir Fynwy’n elwa o feddu adnoddau tirweddol ac ardaloedd o ansawdd 

gweledol o bwys ac mae’n gartref i dirweddau a ddynodwyd yn rhyngwladol ac yn 
genedlaethol. Mae priodoleddau tirwedd allweddol y Sir yn amrywio o rostiroedd 
ucheldir agored yn y gogledd-orllewin, i iseldir canolog coediog yn gymysg â thir 
amaethyddol o ansawdd dda, yn cael eu rhannu gan dair afon, a'r dirwedd 
arfordirol sy’n hanesyddol ac yn ecolegol unigryw i'r de. Mae'r rhain yn dod â 
manteision amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol sylweddol ac yn helpu i 
greu ymdeimlad o le. 

 
5.95  Mae meini prawf 1 (i) - (v) Polisi S13 yn ceisio diogelu, cynnal a gwella cymeriad 

ac ansawdd tirwedd Sir Fynwy. Mae polisïau rheoli datblygu LC2, LC3 ac LC4 yn 
benodol yn gwarchod Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd a 
ddynodwyd yn rhyngwladol a'r dynodiadau tirwedd cenedlaethol, Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac AHNE Dyffryn Gwy. Rhoddir lefelau priodol 
o ddiogelwch hefyd i’r nodweddion tirwedd eraill sy'n cyfrannu at gymeriad 
unigryw’r Sir a thynnir sylw at eu harwyddocâd gan ddefnyddio proses LANDMAP 
Cyngor Cefn Gwlad Cymru (CCGC) ar gyfer gwneud hynny. Dyma adnodd 
tirwedd sy'n seiliedig ar System Gwybodaeth Ddaearyddol lle caiff nodweddion a 
dylanwadau ar y dirwedd eu cofnodi a’u gwerthuso i mewn i set o ddata sy'n 
genedlaethol gyson.   

 
5.96  Cefnogir y polisi, felly, gan y CCA ar Asesu Cymeriad Tirwedd LANDMAP. Bydd 

hwn yn nodi a disgrifio ardaloedd a mathau o dirwedd nodedig ledled ardal y 
cynllun a bydd yn cynnwys manylion am fioamrywiaeth a nodweddion tirwedd 
hanesyddol.  

 
5.97  Yn dilyn adolygiad o ddynodiadau Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) yn Sir Fynwy2 -  

a nodai bum ardal sy'n cyfiawnhau cael eu dynodi fel ATAoedd a'r rheiny i 
raddau’n cwmpasu’r rhan fwyaf o Sir Fynwy, cytunwyd i beidio â bwrw ymlaen 
gyda dynodiadau ATA ond yn hytrach fabwysiadu ymagwedd polisi at ddiogelu a 
rheoli tirwedd yn seiliedig ar ddisgrifiadau o dirweddau, fel y diffinnir hwy gan 
Asesiad Cymeriad Tirwedd LANDMAP (mae Polisi LC5 yn cyfeirio at hyn hefyd). 
Ystyrir y gallai dynodi’r rhan fwyaf o'r Sir fel ATA danseilio bwriad y polisi o 
ddiogelu'r tirweddau mwy arbennig, fel y caiff ei adlewyrchu ym Mholisi Cynllunio 
Cymru. 

 
5.98  Mae'r CDLl hefyd wedi cael ei lywio gan Astudiaethau Sensitifrwydd a 

Chynhwysedd Tirwedd tir o amgylch prif drefi a phentrefi'r Sir. Mae'r 
astudiaethau’n nodi asesiadau a gwerthusiadau manwl o sensitifrwydd a 
chynhwysedd cymeriad tirwedd ardaloedd lleol. 

 
_____________________________________ 
2 Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig Astudiaeth, Gorffennaf 2010 
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5.99  Dylid defnyddio’r wybodaeth yn yr astudiaethau hyn ac Asesiad Cymeriad  
Tirwedd ACT i sicrhau bod cynigion datblygu’n adlewyrchu nodweddion unigryw, 
rhinweddau a natur sensitif tirwedd y Sir. Ni fydd datblygiad a fyddai'n andwyol i 
gymeriad y dirwedd yn cael ei ganiatáu.  

 
Seilwaith Gwyrdd  

5.100 Mae asedau’r seilwaith gwyrdd yn niferus ac yn cynnwys parciau, mannau 
agored, caeau chwarae, coed / coetiroedd, gwrychoedd, rhandiroedd, safleoedd 
cadwraeth biolegol a daearegol, nodweddion tirwedd a threftadaeth, cyrsiau dŵr, 
llwybrau beicio, llwybrau ceffylau, hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad 
agored .  

 
5.101  Bydd disgwyl i gynigion datblygu gynnal, gwella a chreu seilwaith gwyrdd 

newydd, lle bo hynny'n briodol. Dylid cynllunio seilwaith gwyrdd mewn modd a 
fyddai’n integreiddio â hawliau tramwy presennol, llwybrau cerddwyr a llwybrau 
beicio. Lle bo angen, bydd rhwymedigaethau cynllunio’n cael eu ceisio yn unol â 
Pholisi S7. 

 
5.102  Cefnogir yr agwedd hon ar Bolisi S13 gan y CCA ar seilwaith gwyrdd a baratoir i 

roi cyngor ar weithredu’r polisi. Y nod yw creu rhwydwaith o fannau gwyrdd a 
nodweddion amgylcheddol eraill wedi ei gynllunio a'i gyflwyno’n strategol. Dylai'r 
rhwydwaith hwn gael ei gynllunio a'i reoli fel adnodd amlswyddogaethol sy'n gallu 
cyflwyno amrywiaeth eang o fuddiannau amgylcheddol a buddiannau ansawdd 
bywyd i gymunedau lleol. Mae Sir Fynwy’n cynnwys cyfoeth o asedau seilwaith 
gwyrdd o ansawdd uchel, i gyd yn darparu ystod o fanteision cymdeithasol, 
economaidd ac amgylcheddol sy'n cynnwys:  

 

 Diogelu a gwella bioamrywiaeth;  
 Lliniaru ac addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd;  
 Gwella iechyd a lles (annog pobl i gerdded neu gymryd teithiau beicio byr);  
 Annog chwaraeon a hamdden;  
 Gwella treflun, ansawdd y dirwedd ac amwynder gweledol.  

 
5.103  Mae'r Cynllun Datblygu Lleol hefyd wedi cael ei lywio gan Astudiaeth Mannau 

Gwyrdd a oedd yn asesu lleoliad, ansawdd, maint a chysylltedd mannau gwyrdd 
ar gyfer y prif aneddiadau yn y Sir, ynghyd â hygyrchedd y meysydd hyn i bobl 
leol.  

5.104  Dylai'r wybodaeth o fewn y CCA a'r astudiaeth gael ei defnyddio i gynorthwyo 
gyda maen prawf 2 o Bolisi S13, er mwyn sicrhau bod seilwaith gwyrdd y Sir yn 
cael ei chynnal, ei gwarchod, ei gwella a, lle bo'n briodol, ei chreu a’i hehangu.   

Amgylchedd Naturiol / Bioamrywiaeth  
 
5.105 Mae Sir Fynwy’n gyfoethog mewn amrywiaeth fiolegol a daearegol, sy'n cael ei 

adlewyrchu yn yr ystod o ddynodiadau rhyngwladol, cenedlaethol a lleol o fewn 
ardal y cynllun, sy'n cynnwys:  
 Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA), Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA),  

Ramsar [rhyngwladol]  
 Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), Gwarchodfeydd 

Natur Cenedlaethol (GNCfeydd) [cenedlaethol]  



80                                                                Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy 
 Chwefror 2014 

 Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLlfeydd)  a Safleoedd o Bwys i Gadwraeth 
Natur ( SoBGNoedd ) [lleol].  

 
5.106  Mae’r canllawiau cenedlaethol, fel y nodir hwy ym Mholisi Cynllunio Cymru a NCT 

5, yn darparu ar gyfer gwarchodaeth haenog o safleoedd dynodedig ac yn gosod 
cyd-destun clir ar gyfer y dull polisi perthnasol i'r safleoedd hyn, gyda mwy o 
warchodaeth yn cael ei rhoi i’r rhai sydd o bwysigrwydd rhyngwladol a 
chenedlaethol nag i’r rheiny o bwysigrwydd lleol.  

 
5.107  Dosberthir safleoedd Natura 2000 o dan Gyfarwyddebau'r UE ac fel y cyfryw 

maent yn mwynhau diogelwch statudol o dan ddeddfwriaeth Ewropeaidd. Mae'r 
Gyfarwyddeb Cynefinoedd yn ei gwneud yn ofynnol bod cynigion datblygu sy'n 
debygol o gael effaith sylweddol ar safle Ewropeaidd yn destun Asesiad Priodol. 
Darperir canllawiau a deddfwriaeth genedlaethol ar y mater hwn.  

 
5.108  Asesir cynigion datblygu sy'n effeithio ar safleoedd anstatudol dynodedig lleol, 

neu safleoedd sy'n bodloni'r meini prawf dynodi perthnasol, a chynefinoedd / 
rhywogaethau o bwysigrwydd, hefyd yn erbyn Polisi Rheoli Datblygu NE1.  

 
5.109  Bydd y CDLl yn ceisio cynnal a gwella bioamrywiaeth a daeareg y Sir drwy 

ddiogelu, adfer a gwella cynefinoedd ecolegol gwerthfawr, rhwydweithiau a 
choridorau bywyd gwyllt, yn ogystal â chreu cynefinoedd newydd. 

 
5.110 Mae maen prawf 3 o Bolisi S13, ynghyd â'r polisïau rheoli datblygu amgylchedd 

naturiol eraill a nodir yn y cynllun hwn, yn ceisio sicrhau bod safleoedd cadwraeth 
natur Sir Fynwy (dynodedig a heb eu dynodi), cynefinoedd bywyd gwyllt a 
rhywogaethau’n cael eu gwarchod, eu rheoli’n gadarnhaol a'u gwella. Mae'r polisi 
hwn yn berthnasol i effeithiau uniongyrchol ac anuniongyrchol gan y gall 
datblygiad y tu allan i safle pwysig ddal gael effaith andwyol. 
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5.111  Mae Polisi A13 yn cynorthwyo i gwrdd ag Amcan 8 y CDLl  trwy warchod, 
gwella a rheoli treftadaeth naturiol Sir Fynwy, gan gynnwys ardaloedd 
tirwedd dynodedig, tirweddau nodedig eraill o ansawdd uchel, safleoedd a 
warchodir, rhywogaethau a warchodir a buddiannau bioamrywiaeth eraill a'r 
cysylltedd rhyngddynt, er eu mwyn eu hunain ac er mwyn gwneud y gorau 
o’r manteision i'r economi, twristiaeth a lles cymdeithasol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.112 Mae polisïau rheoli datblygu ar gyfer tirwedd a chadwraeth natur yn ceisio 

gweithredu Polisi Strategol A13 drwy ddarparu fframwaith polisi i ddiogelu a 
gwella ansawdd arbennig a hynodrwydd treftadaeth / asedau naturiol Sir Fynwy. 
Ar y cyd, cynllunnir y polisïau hyn i sicrhau y caiff treftadaeth naturiol unigryw Sir 
Fynwy ei diogelu, ei chyfoethogi a’i rheoli'n gadarnhaol.. 

 
 
 
 
 
 

Polisi S13 - Tirwedd, Seilwaith gwyrdd a'r Amgylchedd Naturiol. 
 
Mae’n rhaid i gynigion datblygu:  
 
1. Gynnal cymeriad ac ansawdd y dirwedd trwy: 
 
(I)  nodi, diogelu a, lle bo'n briodol, gyfoethogi’r dirwedd nodedig a’r 

dreftadaeth hanesyddol, ddiwylliannol, ecolegol a daearegol, gan 
gynnwys  elfennau naturiol ac artiffisial sy'n gysylltiedig â  

      chymeriad tirwedd presennol; 
(Ii)  ddiogelu ardaloedd sy’n rhwym wrth ddynodiadau tirwedd 

rhyngwladol a  chenedlaethol; 
(Iii)  gadw nodweddion unigryw lleol, ymdeimlad o le a lleoliad; 
(Iv)  barchu a gwarchod nodweddion tirwedd penodol, megis  
       gwrychoedd, coed a phyllau; 
(V)  ddiogelu’r golygfeydd tirlun allweddol presennol. 
 
2. Gynnal, gwarchod a gwella cyfanrwydd a chysylltedd rhwydwaith  
    seilwaith gwyrdd Sir Fynwy. 
 
3. Ddiogelu, rheoli’n gadarnhaol a gwella bioamrywiaeth a buddiannau 

daearegol,  gan gynnwys safleoedd dynodedig a heb eu dynodi, a  
    chynefinoedd a rhywogaethau o bwysigrwydd a'r cysylltedd ecolegol  
    rhyngddynt. 
 
4. Geisio integreiddio elfennau tirwedd, seilwaith gwyrdd, nodweddion  
    bioamrywiaeth a nodweddion cysylltedd ecolegol, i greu mannau  
    amlswyddogaethol, cydgysylltiedig sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer  
    hamdden a gweithgareddau iach fel cerdded a beicio.  
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Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012)  
 NCT 5: Cynllunio a Chadwraeth Natur (2009)  
 Deddf Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig (2006)  
 Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y'u 

diwygiwyd 2011)  
 Polisïau’r CDLl: Gwerthfawrogi’n Hamgylchedd LC1 i LC6, NE1 a GI1  

 Astudiaeth Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd: Prif Aneddiadau a 
Safleoedd Strategol Posibl (Hydref 2009)  

 Asesiad Cysylltedd Ecolegol o Aneddiadau yn Sir Fynwy (Mai 2010)  
 Sensitifrwydd a Chynhwysedd Tirwedd : Prif Bentrefi  ac  Aneddiadau 

H4 (Mehefin 2010)  
 Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig (Gorffennaf 2010)  
 Astudiaeth Mannau Gwyrdd Sir Fynwy ( Medi 2010 )  
 Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (Asesiad Priodol) (Hydref 2012)  
 Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Sir Fynwy (CGBLl) (2005)  
 Cynllun Rheoli AHNE Dyffryn Gwy  2009-2014  

 Cynllun Rheoli Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y 
Byd 2011-2016  

 Canllawiau Rheoli Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth 
y Byd (Ebrill 2011)  

 Cynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, 2010-2015 
(Gorffennaf 2010)  

 Astudiaeth o Fannau Agored Sir Fynwy (Rhagfyr 2008)  
 CCA LANDMAP Asesiad Cymeriad Tirwedd  
 CCA Seilwaith Gwyrdd 

 
Gwastraff  

 
5.113 Mae Sir Fynwy wedi gwneud cynnydd cymharol dda o ran hyrwyddo ailgylchu 

gwastraff a chompostio. Pery, fodd bynnag, yr angen i leihau'r ddibyniaeth ar 
dirlenwi, swm y gwastraff a gynhyrchir a'r pellteroedd maith o deithio ar gyfer 
gwaredu gwastraff.  

 
5.114  Mae'r CDLl yn cynnwys polisïau sy'n cefnogi rheoli gwastraff yn gynaliadwy ac 

mae’n nodi safleoedd addas ar gyfer ystod o gyfleusterau rheoli gwastraff mewn-
adeilad, gan adlewyrchu'r egwyddorion cynllunio gwastraff allweddol fel y nodir 
hwy yn TAN21: h.y. y rheolir gwastraff cyn uched ag y bo modd i fyny'r 
hierarchaeth gwastraff (Lleihau, Ailddefnyddio, Adfer, Gwaredu), y gwneir 
darpariaeth i reoli gwastraff yn agos at ble mae'n casglu ac y dylai awdurdodau 
gydweithio i sicrhau hunangynhaliaeth ranbarthol ar gyfer rheoli gwastraff. Mae 
NCT21 (paragraff 4.3) hefyd yn mynnu y datblygir polisi cynllunio i hwyluso 
‘rhwydwaith rheoli gwastraff integredig’ i gyflawni'r amcanion hyn.  

 
5.115  Datblygir yr egwyddorion hyn ymhellach yng Nghynllun Gwastraff Rhanbarthol 

De-ddwyrain Cymru (CGRh), yr Adolygiad Cyntaf yn 2008. Mae'r CGRh yn 
darparu opsiynau strategaeth ofodol a thechnoleg ranbarthol ar gyfer gwastraff. 
Mae'n dangos diffyg ym mhob math o reoli gwastraff yn Ne- ddwyrain Cymru, gan 
ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cynllunio ddarparu polisïau a safleoedd a fydd 
yn sicrhau darpariaeth o gynhwysedd, yn enwedig ar gyfer cyfleusterau ymhellach 
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i fyny'r hierarchaeth gwastraff, tra mae’n cydnabod y bydd angen cynhwysedd 
tirlenwi gwastraff nad yw'n beryglus i reoli gwastraff a gweddillion na ellir eu 
hailgylchu na'u hadfer. 

 
5.116  Cynhaliwyd Astudiaeth Rheoli / Gwaredu Gwastraff Sir Fynwy (Mai, 2010) i 

ystyried sut y gall y CDLl fodloni gofyniad y CGRh i nodi dewis priodol o safleoedd 
sy'n addas ar gyfer darparu cyfleusterau rheoli / gwaredu gwastraff.  

 
5.117  Tynnodd y CGRh sylw at ddiffyg cynhwysedd yn Sir Fynwy o 66,522 - 93,458 o 

dunelli’r flwyddyn ar gyfer cyfleusterau o fewn adeiladau a 124,861 - 130,679 o 
dunelli’r flwyddyn ar gyfer cyfleusterau awyr agored. Tynnodd mwy o fodelu 
manwl a wnaed yn Astudiaeth Cynhwysedd Rheoli Gwastraff Sir Fynwy (Medi 
2010) sylw at ddiffyg yn y gallu i gwrdd â chyfraddau ailgylchu a chompostio 
cenedlaethol o 19,010 o dunelli yn 2011/12 a 46,265 o dunelli yn 2020/21. 
Parthed cyfanswm y gwastraff gweddilliol sydd angen ei drin, ei adfer neu’i 
dirlenwi ar ôl i'r targedau cenedlaethol gael eu bodloni, er mwyn bod yn 
hunangynhaliol byddai angen i Sir Fynwy ddarparu cynhwysedd i drin, adfer neu 
dirlenwi 176,707 o dunelli o wastraff yn 2011/12 a 161,759 o dunelli o wastraff yn 
2020/21. Mae'r cyfansymiau hyn yn cynnwys cyfrannau o Wastraff Dinesig Soled, 
y rhagwelir y bydd iddo gynyddu yn Sir Fynwy o 67,570 o dunelli’r flwyddyn yn 
2008/09 i 96,262 o dunelli’r flwyddyn yn 2020/21. Mae Sir Fynwy ar hyn o bryd 
mewn partneriaeth â phedwar awdurdod lleol arall i ddarparu cynllun caffael rheoli 
gwastraff hirdymor. Bydd hyn yn lleihau'n sylweddol fwlch cynhwysedd  gwastraff 
o fewn Sir Fynwy.  

 
5.118  Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae'r CGRh yn nodi ar gyfer pob un o'i opsiynau 

technoleg ffafriedig, y cyfleusterau adeiladu a ragwelir a’r gofynion tir cysylltiedig 
ar gyfer Sir Fynwy y disgwylir i'r CDLl ddarparu ar eu cyfer. Mae'r ymarfer hwn yn 
rhagweld y bydd angen cyfran o dir sy'n amrywio o 2.2 hectar i 5.6 hectar.  

 
5.119  Mae Polisi S14 yn helpu i gyflawni amcan 12 y CDLl drwy ymrwymo i gwrdd 

â’r rheidrwydd i’r Sir, yn lleol ac yn rhanbarthol, reoli a gwaredu gwastraff 
mewn modd cynaliadwy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.120 Darperir manylion y dyraniadau tir cyflogaeth a gaiff eu hystyried yn addas ar 

gyfer darparu cyfleusterau rheoli gwastraff yn y bennod Dyrannu Safleoedd. 
Amlinellir y meini prawf y caiff ceisiadau cynllunio ar gyfer cyfleusterau rheoli / 

Polisi S14 - Gwastraff 
 
Bydd y Cyngor yn gweithredu dull cynaliadwy, integredig o reoli 
gwastraff sy'n lleihau'r cynhyrchiad gwastraff yn y broses ddatblygu, yn 
lleihau effaith gwaredu gwastraff ar yr amgylchedd ac yn  mwyhau’r 
defnydd o wastraff na ellir ei osgoi fel adnodd. Mae hyn yn cynnwys 
darparu dewis o safleoedd i fodloni'r gofyniad tir a amcangyfrifir, hyd at 
5.6 hectar ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff newydd mewn - adeilad 
trwy adnabod safleoedd diwydiannol dosbarth B2 a ddyrennir ac a 
ddiogelir sy'n addas ar gyfer cyfleusterau o'r fath, yn amodol ar 
ystyriaethau cynllunio manwl. 
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gwaredu gwastraff eu hasesu yn eu herbyn yn adran Gwastraff y bennod ar 
Bolisïau Rheoli Datblygu.  

 

Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012)  
 NCT 21 Gwastraff (2001)  
 Yn Gall gyda Gwastraff: Strategaeth Wastraff Genedlaethol Cymru 

(2002)  
 Adolygiad 1af Cynllun Gwastraff Rhanbarthol  De -ddwyrain Cymru 

(2008)  
 Tuag at Ddyfodol Diwastraff - y Ddogfen Strategaeth Wastraff 

Drosfwaol ar gyfer Cymru (LlC, 2010)  
 Llythyr yn Egluro Polisi CL-01-12 Cynllunio a Gwastraff - Sefyllfa 

Cynllunio Dros Dro (LlC, 2012)  
 Astudiaeth Safleoedd Rheoli  / Gwaredu Gwastraff Sir Fynwy ( CSF / 

RPS Mai 2010)  
 Astudiaeth Cynhwysedd Gwastraff Sir Fynwy ( CSF / RPS Medi 2010)  
 Polisïau’r CDLl: Gwerthfawrogi Gwastraff ein Hamgylchedd W1 i W6  

 

Mwynau  
 
5.121 Mae'r CDLl yn cefnogi gofynion polisi cenedlaethol a rhanbarthol sy'n annog 

ymagwedd gynaliadwy tuag at gynllunio mwynau ac yn ceisio sicrhau bod 
adnoddau cyfyngedig gwerthfawr yn cael eu diogelu ar gyfer echdynnu posib yn y 
dyfodol, ac y manteisir i'r eithaf ar y defnydd o agregau eilaidd ac agregau wedi’u 
hailgylchu o flaen agregau cynradd.  

 
5.122  Er bod cloddio mwynau’n gyfyngedig yn Sir Fynwy, mae angen sicrhau bod y Sir 

yn gwneud cyfraniad priodol at y cyflenwad o agregau ar gyfer economi de Cymru 
a diogelu unrhyw adnoddau posibl ar gyfer eu defnyddio yn y dyfodol. Bydd y 
CDLl yn mynd i'r afael â gofynion polisi cenedlaethol a Datganiad Technegol 
Rhanbarthol (DTRh) Gweithgor Agregau De Cymru (Hydref 2008) trwy sicrhau y 
cynhelir banc tir digonol ar gyfer agregau ac y diogelir adnoddau agregau hysbys.  

 
5.123  Mae paragraff 45 o MNCT1: Mwynau yn nodi y dylid seilio nifer blynyddoedd 

cloddio mwynau banc tir ar ffigurau’r 3 blynedd ddiwethaf o gynhyrchu.  Nid yw’r 
ffigurau cynhyrchu ar gyfer Sir Fynwy ei hun ar gael oherwydd cyfyngiadau 
cyfrinachedd. Mae'r ddwy chwarel galchfaen yn y Sir yn Livox ac Ifton wedi bod 
yn segur ar y cyfan yn y blynyddoedd diweddar, felly nid yw'n bosibl darparu 
asesiad o'r banc tir ar hyn o bryd. At ddibenion ystadegol mae’r DTRh yn grwpio 
Sir Fynwy gydag awdurdodau’r ‘hen Went’, sef Casnewydd, Torfaen a Blaenau 
Gwent. Y cynhyrchiad cerrig mâl blynyddol cyfartalog ar gyfer y pedwar awdurdod 
oedd 0,440,000 o dunelli metrig ar gyfer y blynyddoedd 2003-5. Amcangyfrifodd y 
DTRh fod eu cronfeydd wrth gefn ar y cyd yn 18,400,000 o dunelli. Ar sail y 
cyfrannau diweddar o gynhyrchu, felly, roedd gan y pedwar awdurdod fwy na 
digon o gronfeydd wrth gefn. 

 
5.124  Mae'r DTRh fodd bynnag, yn cyflwyno dull arall o amcangyfrif digonolrwydd y 

cronfeydd wrth gefn yn seiliedig ar y defnydd per capita damcaniaethol. Byddai 
hyn yn cyfateb i ofyniad o 21-22.3 miliwn o dunelli dros y pedwar awdurdod dros y 
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pymtheng mlynedd nesaf o 2005 i 2020, o'i gymharu â'r 18.4 miliwn o dunelli’r 
cronfeydd wrth gefn a amcangyfrifwyd. Sir Fynwy oedd yr unig un o'r pedwar 
awdurdod a allai gwrdd â’i gyfran sy'n seiliedig ar capita y pen. Amcangyfrifwyd 
cynhyrchiad cerrig mâl blynyddol cyfartalog y pen yn Sir Fynwy gan y DTRh i fod 
yn 390,000 o dunelli’r flwyddyn. Er mwyn sicrhau banc tir 10 mlynedd ar ddiwedd 
cyfnod y CDLl (2021), yn ôl  methodoleg capita’r pen, felly, byddai’n ofynnol i Sir 
Fynwy gael cronfeydd wrth gefn o 7.8 miliwn o dunelli. Daeth y caniatâd cynllunio 
ar gyfer y chwarel bresennol yn Livox i ben ar 31 Rhagfyr 2011. Gwrthodwyd cais 
cynllunio i adnewyddu'r caniatâd hwn. Er hynny, yn Astudiaeth Diogelu Agregau 
‘yr hen Went’ (Mai 2009) tynnir sylw at y ffaith bod 11 miliwn o dunelli o gronfeydd 
wrth gefn a ganiateir eisoes yn bodoli yn chwarel Ifton. Er nad yw chwarel Ifton 
wedi’i gweithio ers peth amser, mae mantais caniatâd cynllunio’n bodoli eisoes.  

 
5.125 Nid yw'r DTRh, felly, yn ei gwneud yn ofynnol i Sir Fynwy wneud unrhyw 

ddyraniad adnoddau mwynau yn y CDLl. Mae'n ei gwneud yn ofynnol, fodd 
bynnag, bod adnoddau tywod a graean ar y tir yn cael eu diogelu. Mae hefyd yn 
mynnu y dylai adnoddau ychwanegol o galchfaen gael eu hymchwilio a'u diogelu 
ar gyfer defnydd posibl yn y CDLl yn y dyfodol. Gwnaed hyn trwy Astudiaeth 
Diogelu Agregau ‘yr hen Went’ (Mai 2009) y cyfeirir ati uchod.  

 
5.126  Mae Polisi S15 yn helpu i gyflawni amcan 12 y CDLl drwy ymrwymo i gwrdd 

â’r rheidrwydd i’r Sir, yn lleol ac yn rhanbarthol, ddiogelu a manteisio ar ei 
hadnoddau mwynol mewn modd cynaliadwy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 

 

Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001)  
 Mwynau NCT 1 Agregau (2004)  
 Polisi Dros Dro Carthu Agregau Morol (2007)  
 Cyflenwad Tywod a Graean ar gyfer De-ddwyrain Cymru  -  Papur 

Safbwynt (2007)  
 Nodiadau Cyfarwyddyd Cynllunio Mwynau  

 Adroddiad Blynyddol GADC 2007  

 Datganiad Technegol Rhanbarthol: Gweithgor Agregau De Cymru 
(Hydref 2008)  

 Polisïau’r CDLl: Gwerthfawrogi Mwynau’n Hamgylchedd M1 i M3  

Polisi S15 - Mwynau 
 

Bydd y Cyngor yn ceisio cyfrannu at y galw rhanbarthol a lleol ar gyfer 
y cyflenwad parhaus o fwynau trwy: 
1. Ddiogelu adnoddau hysbys / posibl tywod a graean a chalchfaen ar 

gyfer defnydd posibl yn y dyfodol; 
2. Gynnal o leiaf banc tir 10 mlynedd o adnoddau agregau a ganiateir  

drwy gydol cyfnod  y cynllun yn unol â chanllawiau cenedlaethol. 
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Sicrhau Hygyrchedd Cynaliadwy  
 
Trafnidiaeth 

 

5.127 Gan adlewyrchu darpariaethau'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh), mae’r 
CDLl yn annog datblygu system drafnidiaeth integredig, gynaliadwy a diogel, gan 
leihau'r angen i deithio lle bo'n bosibl, a gwella cyfleoedd ar gyfer cerdded, beicio 
a thrafnidiaeth gyhoeddus fel dulliau amgen i deithio yn y car. Ystyrir hyn yn 
bwysig er mwyn helpu i leihau effaith teithio ar yr amgylchedd, gan annog ffyrdd 
mwy cynaliadwy ac iach, a hefyd annog cymudo mwy cynaliadwy, o ystyried y 
pellteroedd teithio i’r gwaith sy’n gyffredin  yn Sir Fynwy .  

 
5.128  Strategaeth ofodol y CDLl yw canolbwyntio datblygiad yn y lleoliadau hynny sy'n 

darparu’r cyfleoedd gorau ar gyfer cyflawni datblygu cynaliadwy, sy'n cynnig 
dewis o ddulliau trafnidiaeth ac yn cyfrannu tuag at ddatblygu rhwydwaith 
trafnidiaeth gynaliadwy. Mae'r Cynllun hefyd yn cynnig cyfran briodol o ddatblygu 
yn ardaloedd gwledig y Sir gan ganolbwyntio ar y trefi a’r pentrefi gwledig hynny 
sydd â'r mynediad gorau i drafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus. Fodd bynnag, 
cydnabyddir bod llawer o bobl yn debygol o barhau i ddefnyddio’u ceir, yn 
enwedig mewn ardaloedd gwledig lle nad oes ffordd realistig arall o deithio’n aml 
heblaw mewn car. Yn hyn o beth mae'r car yn chwarae rôl bwysig, a bydd yn 
parhau i chwarae rôl bwysig, yn lles cymdeithasol ac economaidd y Sir. Yn 
gyffredinol yn y dyfodol, bydd yn ofynnol i bob datblygiad wneud darpariaeth 
briodol i ddarparu ar gyfer traffig cerbydol. Yn ogystal, cydnabyddir bod gwaith 
cynnal a chadw a gwella'r rhwydwaith priffyrdd, i ddarparu ar gyfer trafnidiaeth 
gyhoeddus a cherbydau cludo nwyddau, yn ogystal â cheir, yn hanfodol ar gyfer 
lles Sir Fynwy. Mae'r CDLl, fodd bynnag, yn sefydlu seiliau i annog newidiadau 
tymor hir i'r lefelau uchel hanesyddol o ddefnyddio ceir yn Sir Fynwy. Bydd hyn yn 
cynnwys sicrhau bod cynigion datblygu’n gwneud y ddarpariaeth orau bosibl ar 
gyfer dulliau eraill o deithio.  

 
5.129  Felly rhoddir pwyslais ar wella'r cyfleoedd ar gyfer teithio cynaliadwy yn y Sir, yn 

enwedig cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r CTRh yn nodi nifer o 
welliannau trafnidiaeth strategol a restrir ym Mholisi S16, y rhan fwyaf ohonynt yn 
ceisio darparu gwell cyfleoedd ar gyfer teithio cynaliadwy. Wrth geisio annog pobl 
i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mae darpariaethau ar gyfer gwell 
cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus yn cynnwys cyfleusterau parcio a theithio yn 
Y Fenni, gorsafoedd rheilffordd Cyffordd Twnnel Hafren a Chas-gwent, yn ogystal 
â gwelliannau mynediad i fysiau a gwelliannau mewn gwasanaethau trên rhwng yr 
aneddiadau allweddol hyn a Chaerdydd. Yn yr un modd, mae’r CTRh yn nodi 
gwell cyfleoedd ar gyfer cerdded a beicio yn Nhrefynwy, trwy ddarparu cyfres o 
lwybrau cerdded a beicio yn y dref. Mae'r CTRh hefyd yn nodi cyfleoedd i leihau 
tagfeydd ar y ffyrdd drwy welliannau ffyrdd strategol, sydd, fel y nodir uchod, yn 
hanfodol ar gyfer lles cymdeithasol ac economaidd y Sir. Bydd y CDLl yn cefnogi 
gwelliannau trafnidiaeth strategol a, lle bo'n briodol, yn diogelu tir ar gyfer cynigion 
trafnidiaeth allweddol. Mae Polisi MV10 yn rhestru'r cynlluniau hynny y mae 
angen eu diogelu drwy'r CDLl. Nid yw pob cynllun a restrir yn debygol o gael ei 
weithredu yn ystod cyfnod y cynllun. Nid oes gan y rhan fwyaf gyllid yn ei le ar hyn 
o bryd, yn enwedig y cynlluniau ar raddfa fawr a fydd yn cael eu gweithredu drwy 
Lywodraeth Cymru. Datblygir CCA i ddarparu cynllun cyflwyno a gweithredu ar 
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gyfer gwelliannau trafnidiaeth y gellir eu hariannu drwy gyfraniadau Adran 106 
neu Ardoll Seilwaith Cymunedol. 

 
5.130  Mae Polisi S16 yn helpu i fodloni amcanion 1 i 6 a 9 a 13 y CDLl, wrth osod 

yr egwyddorion trafnidiaeth allweddol, yr asesir y cynigion datblygu yn eu 
herbyn a bydd yn gymorth i adeiladu cymunedau cynaliadwy a sicrhau 
hygyrchedd cynaliadwy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.131 Mae’r polisïau rheoli datblygu ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy / hygyrchedd yn 

ceisio gweithredu Polisi Strategol S16 drwy ddarparu fframwaith polisi er mwyn 
gallu darparu trafnidiaeth integredig gynaliadwy, mwy o gerdded, beicio a’r 
defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a lleihau'r angen i deithio.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi S16 - Trafnidiaeth 
 

Lle bo'n briodol, bydd pob cynnig datblygu’n hyrwyddo ffyrdd 
cynaliadwy, diogel o deithio sy'n lleihau'r angen i deithio, yn cynyddu’r 
ddarpariaeth ar gyfer cerdded a beicio a gwella'r ddarpariaeth 
drafnidiaeth gyhoeddus. Hwylusir hyn drwy: 

 Leihau'r angen i deithio, yn enwedig mewn car; 

 Ffafrio datblygiad yn agos at gyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus; 

 Hyrwyddo trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio; 

 Wella diogelwch ar y ffordd; 

 Leihau effeithiau andwyol parcio; 

 Wella cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rhwng prif drefi'r Sir ac 
aneddiadau allweddol eraill yn y rhanbarth, yn unol â Chynllun  
Gofodol Cymru; 

 Ddatblygu rôl yr aneddiadau allweddol, sef Y Fenni a Chas-gwent, 
fel y nodwyd yng Nghynllun Gofodol Cymru, a Threfynwy, y gellir 
datblygu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy cynhwysedd uchel 
o’u  hamgylch. 
 

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn nodi'r cynlluniau trafnidiaeth 
strategol canlynol: 

 Cyfnewidfa Cyffordd Twnnel Hafren; 

 Cyfnewidfa’r M48 - Rogiet; 

 Cysylltiadau Cyswllt  2 Trefynwy (llwybrau cerdded a beicio); 

 Gwelliannau i fynediad Parcio a Theithio a mynediad bws i 
Orsafoedd Rheilffordd Y Fenni a Chas-gwent ; 

 Parcio a Theithio Cas-gwent; 

 Parcio a Theithio Trefynwy. 
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Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r CDLl , Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012)  
 NCT 18 Trafnidiaeth (2007)  
 Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain 

Cymru (Mawrth 2010)  
 Polisïau’r CDLl: Symud MV1 i MV10  

 Astudiaeth o Drafnidiaeth Strategol (Chwefror 2009)  
 Llawlyfr Strydoedd (Adran ar gyfer Hyfforddi, Mawrth 2007)  
 Llawlyfr Strydoedd 2 (Adran ar gyfer Hyfforddi, Medi 2010)  
 Safonau Parcio Sir Fynwy CCA (Ionawr 2013)  
 Garejis Domestig Sir Fynwy CCA (Ionawr 2013)  
 Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Sir Fynwy (2007)  

 
5.132 Mae Polisi Cynllunio Cymru (Pennod 8 Trafnidiaeth) a NCT 18 yn nodi 

datganiadau clir o bolisi cynllunio cenedlaethol mewn perthynas â rheoli traffig, 
ystyriaethau rheoli datblygu, asesiadau trafnidiaeth, cynlluniau teithio a mynediad 
at ddatblygiad a dylid cyfeirio ato yn unol â hynny. 
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PARCHU NODWEDDION UNIGRYW  
 
Creu Lleoedd a Dylunio  

 
5.133 Mae Sir Fynwy’n enwog am ei hunaniaeth unigryw a’i hamgylcheddau naturiol, 

hanesyddol ac adeiledig o ansawdd uchel. Mae gwarchod a gwella aneddiadau’r 
Sir yn dibynnu’n sylweddol ar gyflawni datblygiadau newydd o'r un ansawdd uchel 
mewn lleoliadau priodol. Mae cynllun a dyluniad manwl datblygiad newydd yn 
hanfodol i sicrhau ansawdd bywyd, ymdeimlad o le ac amgylchedd iach a diogel.  

 
5.134  Mae PCC yn nodi y gall dylunio da ddiogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd a 

hynodrwydd lleol, mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, helpu i ddenu busnes a 
buddsoddiad, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a gwella ansawdd bywyd.  

 
5.135  Mae angen sicrhau bod pob datblygiad newydd o safon uchel, y dylunio’n  

gynaliadwy a chynhwysol ac yn parchu a gwella’r ardal o'i amgylch. Ni chaniateir 
datblygiad o raddfa a chymeriad amhriodol. Bydd strategaeth a pholisïau'r CDLl 
yn mynnu bod dyluniad datblygiad adeiladau newydd / unigol yn gynaliadwy ac o 
ansawdd uchel, sy'n gwella cymeriad a hunaniaeth aneddiadau a chefn gwlad Sir 
Fynwy, yn annog ffyrdd cynaliadwy o fyw a chreu llefydd deniadol, diogel a 
hygyrch. Bydd cyflawni hyn yn dibynnu i raddau helaeth ar adnabod a deall y 
nodweddion lleol sy'n benodol i’r ardal.  

 
5.136  Mae Polisi S17 yn helpu i fodloni amcanion 14 a 15 y CDLl o ran diogelu a 

gwella'r amgylchedd hanesyddol ac adeiledig trwy sicrhau dylunio da sy'n 
gwella cymeriad a hunaniaeth Sir Fynwy ac yn parchu nodweddion 
unigryw’r Sir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.137 Mae’r polisïau rheoli datblygu ar gyfer creu lleoedd a dylunio (a nodir yn Adran 

6.5) yn ceisio gweithredu Polisi S17 trwy ddarparu'r fframwaith polisi i sicrhau bod 
cynigion datblygu’n cynnwys ac yn hyrwyddo ansawdd uchel, dyluniad cynhwysol 
cynaliadwy sy'n parchu arbenigrwydd lleol. Mae'r polisïau manwl yn cwmpasu 
ystyriaethau dylunio cyffredinol a'r amgylchedd hanesyddol ac yn cael eu grwpio 
yn unol â hynny. 

 
  
 
 
 

Polisi S17 - Creu Lleoedd a Dylunio 
 
Bydd datblygiadau'n cyfrannu at greu lleoedd o ansawdd uchel,  
deniadol a chynaliadwy. Mae’n rhaid i bob cynnig datblygu gynnwys a 
hyrwyddo ansawdd uchel, dyluniad cynhwysol cynaliadwy sy'n parchu 
hynodrwydd lleol, yn parchu cymeriad y safle a'i amgylchiadau er mwyn 
gwarchod a gwella'r amgylchedd naturiol, hanesyddol ac adeiledig a 
chreu llefydd deniadol, diogel a hygyrch.   
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Deddfwriaeth Berthnasol, Canllawiau, Polisïau’r  CDLl, Astudiaethau 
Cefndir / Papurau allweddol a Chanllawiau Cynllunio Atodol 

 PCC ( Argraffiad 5, Tachwedd 2012 )  
 NCT 12: Dylunio (Mehefin 2009)  
 NCT 22: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy (Mehefin 2010)  
 Cylchlythyr 61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau 

Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth  

 Cylchlythyr 60/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Archeoleg  

 Llawlyfr Strydoedd (Adran ar gyfer Hyfforddi, 2007)  
 Llawlyfr Strydoedd 2 (Adran ar gyfer Hyfforddi, Medi 2010)  
 Polisïau’r CDLl: S13 Seilwaith gwyrdd Tirwedd a'r Amgylchedd 

Naturiol; Adeiladu Cymunedau Cynaliadwy H4 i H6; Creu lleoedd a 
Dylunio DES1 i DES4 a HE1 i HE4  

 CCA ar Ganllawiau Dylunio a Briffiau Datblygu 
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6. POLISÏAU RHEOLI DATBLYGU 
 
6.1 ADEILADU CYMUNEDAU CYNALIADWY 
 
 TAI  
 

TAI NEWYDD MEWN ANEDDIADAU  
 
6.1.1 Mae Polisi Strategol S1 yn nodi’r aneddiadau hynny a fydd yn  brif ffocws 

datblygiadau tai newydd yn y Sir. Ar wahân i Bentrefi Llai, lluniwyd Ffiniau 
Datblygu Trefi a Phentrefi o amgylch yr aneddiadau hyn. Bydd rhagdybiaeth o 
blaid datblygiadau preswyl newydd o fewn y ffiniau hyn, yn amodol ar ystyriaethau 
cynllunio manwl. Y tu allan i'r Ffiniau Datblygu bydd polisïau cefn gwlad agored yn 
berthnasol, ac eithrio mewn perthynas â Phentrefi Llai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Bydd angen i Ddatblygiadau a ganiateir o dan y polisi hwn wneud darpariaeth ar 

gyfer tai fforddiadwy yn unol â Pholisi Strategol S4. 
 
6.1.3  Mae polisi'r Llywodraeth a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru yn darparu 

canllawiau cadarn yn nodi y dylai datblygiadau newydd gael eu cyfeirio at yr 
ardaloedd trefol presennol lle mae'r potensial mwyaf i leihau'r angen i deithio 
oherwydd cyd-leoliad tai, swyddi, siopau, gwasanaethau a chyfleusterau 
trafnidiaeth gyhoeddus. Ar y llaw arall, ceir neges glir na ddylid yn gyffredinol leoli 
datblygiadau yn y cefn gwlad lle byddai absenoldeb cyfleusterau o'r fath yn arwain 
yn anochel at gynnydd yn yr angen i deithio, yn enwedig yn y defnydd o'r car 
modur preifat. O ystyried y lefelau uchel o angen am dai fforddiadwy ar gyfer pobl 
leol mewn ardaloedd gwledig yn Sir Fynwy, fodd bynnag, mae strategaeth ofodol 
y CDLl yn ceisio darparu rhywfaint o ddatblygiadau tai yn y pentrefi hynny sydd â 
mynediad rhesymol at wasanaethau a / neu drafnidiaeth gyhoeddus, y cyfeirir 
atynt fel Prif Bentrefi ym Mholisi strategol. S1. Yn gyfagos i’r pentrefi hyn, 
dynodwyd a dyrannwyd gofod ar gyfer uchafswm o 15 annedd a chafodd Ffiniau 
Datblygu’r Pentrefi’u hymestyn yn unol â hynny. Mae'r safleoedd a ddyrannwyd yn 
cael eu nodi yn y polisïau Dyrannu ac ar Fap Cynigion y CDLl. Prif gyfiawnhad 
dyrannu’r safleoedd hyn yw darparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol. 

Polisi H1 - Datblygiad Preswyl yn y Prif Drefi, Aneddiadau Glan Hafren ac 
Aneddiadau Gwledig Eilaidd. 
 
Lluniwyd ffiniau datblygu ar gyfer y Prif Drefi, Aneddiadau Glan Hafren ac 
Aneddiadau Eilaidd Gwledig a chaniateir o’u mewn ddatblygiad preswyl 
adeiledig newydd / ailddatblygu neu addasu i ddefnydd preswyl, neu 
isrannu anheddau mawr neu ailddefnyddio adeiladau fel lloriau gwag 
uchaf yn y canol trefi, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl a 
pholisïau eraill y Cynllun Datblygu Lleol sy'n ceisio gwarchod defnyddiau 

manwerthu, cyflogaeth a defnyddiau cymunedol sy'n bodoli eisoes.   
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Bydd angen lefelau uwch o ddarpariaeth tai fforddiadwy, felly, yn unol â Pholisi 
Strategol S4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.4 Bydd angen i ddatblygiadau a ganiateir o dan y polisi hwn wneud darpariaeth ar 

gyfer tai fforddiadwy yn unol â Pholisi Strategol S4.  
 
6.1.5  Mae Polisi Strategol S1 hefyd yn nodi Pentrefi Llai. Mae'r rhain yn bentrefi, 

oherwydd eu maint, eu ffurf a’r diffyg cyfleusterau cymunedol ynddynt, fyddai fel 
arfer ond yn cael eu hystyried yn addas ar gyfer mân fewnlenwi, ac eithrio ar 
gyfer y posibilrwydd o dai fforddiadwy ar safleoedd eithriedig gwledig h.y. 
safleoedd lle na fyddai datblygiad fel arfer yn cael ei ganiatáu ac eithrio at 
ddarparu tai fforddiadwy. Gallai fod eithriadau, efallai y caniateir rhai datblygiadau 
mewnlenwi mwy o faint mewn pentrefi o'r fath, hyd at 4 annedd, ond yn amodol 
ar ofyniad am dai fforddiadwy, fel y nodir ym Mholisi S4. Byddai datblygiadau o'r 
fath, felly, yn bennaf ar gyfer tai fforddiadwy, ond gyda’r posibilrwydd o gynnwys 
un annedd i’w werthu ar y farchnad o fewn y cynllun. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi H3 - Datblygiad Preswyl yn y Pentrefi Llai 
 
Caniateir caniatâd cynllunio yn y Pentrefi Llai ar gyfer mân fewnlenwi o 
ddim mwy nag 1 neu 2 annedd sy'n deillio o lenwi bwlch bach rhwng 
anheddau presennol, neu ailddatblygu preswyl, neu addasu i ddefnydd 
preswyl neu isrannu anheddau mawr, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio 
manwl, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, gan gynnwys dim 
effaith andwyol annerbyniol ar ffurf a chymeriad y pentref a’r dirwedd o 
gwmpas , a pholisïau eraill y Cynllun Datblygu Lleol sy'n ceisio gwarchod 
defnyddiau manwerthu, cyflogaeth a defnyddiau cymunedol sy'n bodoli 
eisoes.   
 
Fel eirhriad, gellid rhoddi caniatâd cynllunio ar gyfer hyd at 4 annedd ar 
safle mewnlenwi sydd yn amlwg yn gweddu i ffurf y pentref (gan gynnwys 
peidio ag arwain at golli man agored sy'n ffurfio bwlch pwysig neu ardal 

agored) ac nad yw'n amlwg yn y dirwedd. 

Polisi H2 - Datblygiad Preswyl yn y Prif Bentrefi 
 
Lluniwyd ffiniau datblygu ar gyfer y Prif Bentrefi a ddynodir ym Mholisi S1. 
Mae'r ffiniau datblygu’n cynnwys safleoedd a ddynodwyd ar gyfer tai 
gwledig newydd sy'n cael eu rhestru ym Mholisi Dyrannu SAH11. 
 
Mewn mannau eraill o fewn Ffiniau Datblygu’r Pentref rhoddir caniatâd 
cynllunio ar gyfer datblygu / ailddatblygu eiddo preswyl newydd, neu 
addasu at ddefnydd preswyl, neu isrannu anheddau mawr, yn amodol ar 
ystyriaethau cynllunio manwl, gan gynnwys dim effaith andwyol 
annerbyniol ar ffurf a chymeriad y pentref a’r dirwedd o gwmpas , a 
pholisïau eraill y Cynllun Datblygu Lleol sy'n ceisio gwarchod defnyddiau 

manwerthu, cyflogaeth a defnyddiau cymunedol sy'n bodoli eisoes.    



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy         93 
Chwefror 2014  

 
6.1.6 Bydd angen i Ddatblygiadau a ganiateir o dan y polisi hwn wneud darpariaeth ar 

gyfer tai fforddiadwy yn unol â Pholisi Strategol S4. 
 

TAI NEWYDD YN Y CEFN GWLAD AGORED 
 
6.1.7 Yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol, mae’r CDLl yn ceisio rheoli’n llym a 

lleihau effaith amgylcheddol anheddau newydd yng nghefn gwlad agored Sir 
Fynwy. Mae'r CDLl yn diffinio ’cefn gwlad agored’ fel y rhannau hynny o ardal y 
cynllun sy’n gorwedd y tu allan i ffiniau diffiniedig aneddiadau Datblygiadau 
Pentref a Thref neu ffiniau ffisegol Pentrefi Llai (Polisïau S1 a H1-3). Ni fydd 
anheddau newydd yn y cefn gwlad agored yn cael eu caniatáu oni ellir eu 
cyfiawnhau at ddibenion amaethyddol / coedwigaeth, anheddau mentrau gwledig 
neu ddatblygiadau ‘un blaned’.-  fel y'u diffinnir ym Mholisi Cynllunio Cymru / NCT 
6.  

 
6.1.8 Amlinellodd Polisi Cynllunio Cymru a NCT 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau 

Gwledig Cynaliadwy, ddatganiadau clir o bolisi rheoli datblygu cenedlaethol ar dai 
yn y cefn gwlad agored ac felly ni chânt eu hailadrodd yma fel polisïau ar wahân. 
Asesir ceisiadau am dai newydd yn y cefn gwlad agored yn erbyn y fframwaith 
polisi cenedlaethol hwn. Dylid cyfeirio at Bennod 9 Polisi Cynllunio Cymru (Tai) a 
NCT 6 yn unol â hynny. Lle cyfiawnheir a chaniateir datblygiad adeiledig newydd 
yn y cefn gwlad agored, bydd Polisi LC1  Datblygiadau Adeiledig Newydd yn y 
Cefn Gwlad Agored hefyd yn berthnasol.  

 
6.1.9  Mae pwysau ychwanegol am ddatblygu yn y cefn gwlad agored yn codi o addasu 

/ adfer anheddau, disodli anheddau, ac estyn anheddau gwledig, yr ymdrinnir â 
hwy ym Mholisïau H4, H5 a H6 yn yr adran hon sy’n ymwneud â thai. 
Cydnabyddir, fodd bynnag, bod y polisïau hyn yn gymorth i weithredu Polisi 
Strategol S17 Creu lleoedd a Dylunio o ran cadw cymeriad cefn gwlad Sir Fynwy.  

 
ADDASU / ADFER ADEILADAU YN Y CEFN GWLAD AGORED AT 
DDEFNYDD PRESWYL 

 
6.1.10 Bu cryn alw am adfer ac addasu ysguboriau ac adeiladau gwledig gwag yn 

unedau preswyl yn Sir Fynwy. Gan adlewyrchu’r duedd hon, mae Polisi H4 yn 
nodi rheolau llym i’w defnyddio wrth ystyried ceisiadau o'r fath er mwyn sicrhau na 
fydd yr adeiladau gaiff eu haddasu / hadfer yn tynnu oddi ar  nodweddion unigryw 
cefn gwlad agored Sir Fynwy.  

 
6.1.11  Mae'n bwysig bod unrhyw geisiadau ar gyfer addasu / adfer adeiladau yn y cefn 

gwlad agored at ddefnydd preswyl yn gwarchod cymeriad ac ansawdd Sir Fynwy 
a gwerth treftadaeth naturiol ei chefn gwlad. Caniateir ceisiadau o'r fath yn unig lle 
maent yn bodloni'r meini prawf a nodir ym Mholisi H4 a pholisïau perthnasol eraill 
yn y cynllun / canllawiau cenedlaethol. Dylai ceisiadau fod yn gydnaws â'r lleoliad 
gwledig o ran lleoliad arbennig, dyluniad priodol ac ystyriaethau traffig.   
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Polisi H4 - Addasu / Adfer Adeiladau yn y Cefn Gwlad Agored at Ddefnydd 
Preswyl  
 
Caniateir addasu / adfer adeilad yn y cefn gwlad agored at ddefnydd 
preswyl  lle bodlonir yr holl feini prawf canlynol: 

a)   mae ffurf, maint a dyluniad cyffredinol y cynnig, yn cynnwys unrhyw 
estyniadau, yn parchu cymeriad gwledig a dyluniad yr adeilad; 

b)   mae’r cynnig, gan gynnwys cwrtil a mynediad, mewn cydymdeimlad 
o ran maint â’r dirwedd o gwmpas ac nid oes angen darparu 
seilwaith hyll ac adeiladau ategol; 

c)   ni ddylai’r gwaith ailadeiladu, yn sgìl amodau strwythurol gwael a / 
neu'r angen am agoriadau newydd mewn waliau, gynnwys 
ailadeiladu sylweddol, gyda’r angen am arolygon strwythurol ar 
gyfer achosion ymylol; 

ch) y mwyaf  ynysig ac amlwg yr adeilad, y mwyaf llym yw’r gofynion 
dylunio mewn perthynas ag agoriadau drysau a ffenestri newydd, 
estyniadau, cyfrwng mynediad, darpariaeth gwasanaeth a chwrtil 
gardd, yn enwedig os lleolir ef o fewn AHNE Dyffryn Gwy; 

d)  ni roddir ystyriaeth ffafriol i adeiladau o ddeunyddiau adeiladu  
modern a / neu iwtilitaraidd fel gwaith bloc concrid, adeiladau ffrâm 
porthol â gorchudd o haenau metel neu adeiladau o ansawdd is-
safonol a / neu ag ymddangosiad anghydweddol ar gyfer addasu 
preswyl. Bydd disgwyl i adeiladau eraill fod wedi’u defnyddio i’r 
pwrpas a fwriadwyd am gyfnod sylweddol o amser a bydd cynigion 
yn ymwneud ag adeiladau sy'n llai na 10 mlwydd oed yn gyfrwng 
craffu clos, yn enwedig lle na fu unrhyw newid mewn gweithgaredd 
ar yr uned; 

dd) gall yr adeilad ddarparu digon o le byw (a gofod atodol megis 
garejys) o fewn y strwythur. Dim ond estyniadau cymedrol iawn a 
ganiateir a thynnir yn eu hôl hawliau datblygu caniataol arferol i 
ymestyn ymhellach neu i adeiladu  adeiladau ategol; ac 

e)   ni chaniateir addasu adeiladau sy’n addas ar gyfer defnydd busnes 
oni bai bod yr ymgeisydd wedi gwneud pob ymdrech resymol i 
sicrhau defnydd busnes addas a bod y cais yn cael ei gefnogi gan 
ddatganiad o'r ymdrechion sydd wedi'u gwneud. 

 
Cymhwysir y meini prawf uchod yn llym; bydd cynigion sy'n cael eu 
hystyried i beidio â chydymffurfio â hwy yn cael eu barnu yn erbyn polisïau 
cenedlaethol sy'n ymwneud â chodi anheddau newydd yn y cefn gwlad neu 
yn erbyn Polisi T2 sy’n ymwneud ag ailddefnyddio ac addasu adeiladau 
sydd eisoes yn bodoli er mwyn darparu llety â gwasanaeth neu lety 
hunanarlwyo parhaol . Bydd y meini prawf uchod hefyd yn berthnasol i 
gynigion i ymestyn adeiladau sydd eisoes wedi’u haddasu.   
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6.1.12 Caniateir ceisiadau ar gyfer addasu / adfer adeiladau yn y cefn gwlad agored lle 
maent yn cydymffurfio â'r meini prawf a nodir uchod a pholisïau perthnasol eraill 
yn y cynllun, yn enwedig y rhai sy'n ceisio lleihau unrhyw effaith niweidiol ar werth 
tirwedd, ansawdd yr amgylchedd ac amwynder (gan gynnwys S13, LC5, EP1, 
MV1, DES1 a NE1).  

 
6.1.13  Mae addasu / adfer adeiladau yn y cefn gwlad agored at ddefnydd preswyl yn 

eithriad i bolisïau cenedlaethol sydd fel arfer yn ceisio rheoli’n llym ddatblygiadau 
preswyl yn y cefn gwlad agored. Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru, y defnydd a 
ffefrir ar gyfer adeiladau o'r fath yw defnyddiau cyflogaeth, yn ogystal â 
thwristiaeth, chwaraeon a hamdden (yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl). 
Ni chaniateir addasu adeiladau diwydiannol, masnachol neu amaethyddol sydd 
wedi dod yn segur at ddefnydd preswyl, felly, oni bai y gellir dangos bod pob 
ymdrech resymol wedi'i gwneud i barhau defnydd yr adeilad fel ased economaidd 
neu fusnes, fel y nodir ym maen prawf e) uchod.  

 
6.1.14  O ran maen prawf dd), bydd angen i'r Cyngor fod yn fodlon adeg y cais gwreiddiol 

y gall garejys a lle storio ategol digonol gael eu cynnwys ar gyfer yr annedd er 
mwyn osgoi’r pwysau am ragor o ddatblygu, o bosibl yn ddatblygu niweidiol, yn y 
dyfodol. Ni fydd tai-allan fel arfer yn dderbyniol ac eithrio adeiladau cymedrol o 
ran maint ac wedi’u lleoli mewn modd sensitif. Yn yr un modd, nid yw ystafelloedd 
gwydr yn cael eu hystyried yn addas ar gyfer addasiadau ysgubor ac ni fyddant fel 
arfer yn dderbyniol.  

 
6.1.15  Bydd y meini prawf a nodir ym Mholisi H4 yn cael eu hehangu mewn Canllawiau 

Cynllunio Atodol, a baratoir i ddarparu cyngor ychwanegol ar weithredu’r polisi 
hwn..  

 
ANHEDDAU DISODLI YN Y CEFN GWLAD AGORED 

 
6.1.16 Mae codi anheddau disodli yn y cefn gwlad yn gategori o ddatblygiad na chafodd 

sylw penodol yn y polisi cynllunio cenedlaethol. Gan adlewyrchu pryderon lleol 
bod anheddau newydd ar raddfa fawr yn cael effaith niweidiol ar gymeriad a 
thirwedd wledig y Sir, mae Polisi H5 yn nodi meini prawf manwl i reoli 
datblygiadau o'r fath er mwyn sicrhau nad yw anheddau a godir yn lle’r hen yn 
tynnu oddi wrth werthoedd arbennig y cefn gwlad agored yn Sir Fynwy.  

 
6.1.17  Mae'r polisi hwn yn ceisio cadw’r anheddau traddodiadol hynny sy'n gwneud 

cyfraniad cadarnhaol i gymeriad gwledig y Sir a sicrhau bod anheddau disodli yn y 
cefn gwlad agored yn gwarchod cymeriad ac ansawdd cefn gwlad Sir Fynwy. Yr 
ystyriaeth allweddol wrth asesu pa mor dderbyniol yw ceisiadau am dai sy’n 
disodli’r hen yw’r effaith weledol ar y dirwedd. Mae'n bwysig bod anheddau 
newydd yn berthnasol i ddefnydd preswyl parhaol, ac nad yw graddfa / dyluniad 
(yn cynnwys cwrtil preswyl) yn arwain at unrhyw effeithiau ehangach ar gymeriad 
ac ansawdd yr ardal.  

 
6.1.18  Mae gan Sir Fynwy eisoes stoc fawr o gartrefi ‘uwchraddol’ yn ei hardaloedd 

gwledig. Yn eithriadol, fodd bynnag, gallai fod achos dros lacio'r meini prawf llym 
a gynhwysir ym Mholisi H5, lle mae'n cynorthwyo i ddenu uwch reolwyr a 
buddsoddiad i mewn i’r Sir. Fodd bynnag, byddai angen i unrhyw gais o’r fath gael 
ei gefnogi gan gynllun busnes llawn yn amlinellu’r angen am annedd o’r fath. 
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6.1.19 Cynhwysir y canllawiau polisi presennol yn y Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol (CCA) 

ar Anheddau Disodli ac Estyniadau i Anheddau yn y Cefn Gwlad, a fabwysiadwyd 
o dan Gynllun Datblygu Unedol Sir Fynwy a bydd yn cael ei ddwyn ymlaen i 
gefnogi'r polisi hwn.  

 
YMESTYN ANHEDDAU GWLEDIG 

 
6.1.20 Gan adlewyrchu pryderon lleol o fewn Sir Fynwy bod estyniadau gorfawr yn cael / 

yn gallu cael effaith niweidiol ar gymeriad a thirwedd wledig y Sir, mae'r polisi hwn 
yn ceisio arfer rheolaeth dros estyniadau i anheddau gwledig er mwyn sicrhau 
nad yw datblygiad o'r fath yn tynnu oddi wrth nodweddion arbennig y cefn gwlad 
agored yn Sir Fynwy.  

 
6.1.21  Mae Polisi H6 yn anelu at osgoi gor-ymestyn anheddau gwledig presennol a'r 

effaith andwyol a gaiff hyn ar gymeriad / ymddangosiad y cefn gwlad agored. Gall 
estyniadau ar raddfa fawr fod yn arbennig o niweidiol os ydynt yn arwain at golli 
maint a chymeriad anheddau gwledig traddodiadol. Felly, bydd estyniadau’n cael 
eu rheoli'n llym i gyfyngu ar eu heffaith unigol a chronnol. Dylai ceisiadau sicrhau 
bod yr adeilad presennol yn parhau’n ffurf ddominyddol. Cyfyngir ar y duedd i 
geisio estyniadau pellach i adeiladau unigol.  

 
 
 
 
 
 

Polisis H5 - Anheddau yn y Cefn Gwlad Agored    
 
Caniateir disodli anheddau presennol yn y cefn gwlad cyn belled â bod: 
a)      yr annedd wreiddiol 

i)    heb fod yn ffermdy traddodiadol, bwthyn neu adeilad arall sy'n 
bwysig i gymeriad gweledol a chynhenid y dirwedd; 

ii)    heb gael ei ddymchwel, wedi'i adael neu wedi dadfeilio i’r fath  
       gyflwr fel nad oes iddo bellach ymddangosiad annedd; 

b)      dyluniad y tŷ newydd ar ffurf, maint a graddfa sy'n parchu’i leoliad; 
c)      y cais heb ofyn am estyniad annerbyniol i'r cwrtil preswyl presennol; 
ch)    yn rhaid i'r annedd sy’n disodli fod o faint tebyg i'r un a ddisodlir; ac 
d)    y dylai unrhyw adeiladau allanol fod yn gymedrol o ran maint ac 

wedi'u lleoli mewn ffordd sensitif ac y gellir dangos adeg y cais 
gwreiddiol y gall lle digonol i garej a lle storio ategol gael eu cyflawni 
ar gyfer yr annedd. 

 
Fel eithriad, gellid rhoddi caniatâd cynllunio ar gyfer anheddau newydd 
mwy o faint o ddyluniad cynaliadwy o ansawdd uchel yn y cefn gwlad 
agored, lle gellir dangos bod absenoldeb anheddau o ansawdd uchel yn 
atal denu buddsoddiad economaidd sylweddol i Sir Fynwy ac nad yw’r 

cynigion yn achosi niwed annerbyniol i’w lleoliad a'r dirwedd. 
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6.1.22 Cynhwysir canllawiau polisi presennol yn y Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) ar 

Anheddau Disodli ac Estyniadau i Anheddau yn y Cefn Gwlad, a fabwysiadwyd o 
dan Gynllun Datblygu Unedol Sir Fynwy ac fe’u dygir  ymlaen i gefnogi'r polisi 
hwn.  

 
EITHRIADAU GWLEDIG  I  DAI FFORDDIADWY 

 
6.1.23 Mae canllawiau cynllunio cenedlaethol yn annog y defnydd o bolisi eithriadau 

gwledig, sy'n caniatáu darparu safleoedd eithriedig gwledig ar safleoedd bychain 
o fewn pentrefi neu’n gyfagos i bentrefi, na fyddent fel arall yn cael eu dyrannu ar 
gyfer tai, o ran diwallu anghenion tai fforddiadwy. Caiff safleoedd ar gyfer 60% o 
dai fforddiadwy eu dyrannu yn y Prif Bentrefi. Dylai'r angen am safleoedd gwledig 
sy’n eithriadau, felly, gael ei leihau’n sylweddol. Gallent ddal i wneud cyfraniad 
bychan at y cyflenwad o dai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig, fodd bynnag, 
yn enwedig os oes oedi wrth ddwyn ymlaen safleoedd a ddyrannwyd. Mae Polisi 
H7 isod yn caniatáu safleoedd gwledig eithriedig yn gyfagos i Aneddiadau 
Gwledig Eilaidd a phentrefi dynodedig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi H6 - Ymestyn Anheddau Gwledig  
 
Er mwyn diogelu cymeriad y cefn gwlad, dylai estyniadau i anheddau y tu 
allan i ffiniau pentrefi fod yn gymedrol a pharchu neu gyfoethogi 
ymddangosiad yr annedd bresennol. Bydd yn ofynnol iddynt: 

a) fod yn eilradd i'r adeilad presennol; a 
b) lle bo'r adeilad o natur draddodiadol, barchu’i ffurf bresennol, 

gan gynnwys patrwm a siâp agoriadau, a deunyddiau.   

Polisi H7 - Eithriadau Gwledig Tai Fforddiadwy  
 
Rhoddir  ystyriaeth ffafriol i leoliad safleoedd tai fforddiadwy bychain  
mewn ardaloedd gwledig sy'n ffinio â'r Aneddiadau Gwledig Eilaidd, y 
Prif Bentrefi a’r Pentrefi Llai a nodir ym Mholisi S1 na fyddent fel arall yn 
cael eu rhyddhau ar gyfer datblygiad preswyl ar yr amod bod yr holl feini 
prawf a ganlyn yn cael eu bodloni: 

a)   Byddai'r cynllun yn diwallu angen lleol gwirioneddol (y dystiolaeth 
o arolwg a gynhaliwyd yn briodol neu drwy gyfeirio at ddata 
angen tai amgen) na ellid ei fodloni fel arall yn yr ardal 
(anghenion tai is-ardal); 

b)   Lle nad yw landlord cymdeithasol cofrestredig yn gysylltiedig, 
mae trefniadau clir a digonol i sicrhau y bydd manteision tai 
fforddiadwy yn cael eu sicrhau ar gyfer deiliaid cychwynnol a 
dilynol; 

c)   Ni fyddai'r cynnig yn cael unrhyw effaith andwyol sylweddol ar 
ffurf a chymeriad y pentref a’r dirwedd o amgylch neu’n creu 

traffig ychwanegol neu broblemau mynediad. 
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6.1.24 Lle rhyddheir safleoedd o'r fath fel eithriad i bolisïau arferol, mae'n hanfodol profi 
bod angen lleol am dai fforddiadwy ac y gosodir rheolaethau deiliadaeth i sicrhau 
bod manteision fforddiadwyedd yn cael eu cadw am byth ar gyfer y deiliaid fydd 
yn dilyn. Yn ogystal, mae’n rhaid i  safleoedd o'r fath fodloni’r holl feini prawf eraill 
yr asesir  datblygiadau tai yn eu herbyn. 

 
SAFLEOEDD SIPSIWN, TEITHWYR A PHERFFORMWYR TEITHIOL  

 
6.1.25 Mae Polisi H8 yn darparu'r fframwaith ar gyfer asesu ceisiadau ar gyfer safleoedd 

Sipsiwn, Teithwyr neu Berfformwyr Teithiol, naill ai ar gyfer defnydd parhaol, 
defnydd tramwy neu ddefnydd mewn argyfwng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Lleiniau aros ar frys yw llefydd lle gallai sipsiwn a theithwyr aros yn ystod teithio (LlCC Cylchlythyr 30/2007 
Cyllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a Theithwyr)  

Polisi H8 - Safleoedd Sipsiwn, Teithwyr neu Berfformwyr Teithiol 
 
Lle dynodir yr angen am ddarnau tir/leiniau dros dro neu barhaol i 
ddiwallu anghenion llety Sipsiwn, Teithwyr a Pherfformwyr Teithiol, fe’u 
caniateir cyn belled ag: 
a)   Y byddent yn galluogi diwallu’r angen sefydledig mewn lleoliad sy'n 

hygyrch i ysgolion, siopau a gofal iechyd, i drafnidiaeth gyhoeddus, ar 
droed neu ar feic; 

b)   Y byddant yn cael mynediad diogel a chyfleus i'r rhwydwaith priffyrdd 
ac na fyddant  yn achosi problemau tagfeydd traffig neu ddiogelwch ar 
y ffyrdd; 

c)   Y byddant o faint addas i ganiatáu ar gyfer y nifer arfaethedig o 
garafanau, blociau amwynder, man chwarae (ar gyfer plant ar 
safleoedd lletya teuluoedd lluosog), y ffordd fynediad ac yn cynnwys 
digon o le ar gyfer parcio a chylchrediad diogel yr holl gerbydau sy'n 
gysylltiedig â’r deiliaid o fewn cwrtil y safle; 

ch) Y byddant heb feddiannu lleoliad amlwg ac y byddant yn cyd-fynd â 
pholisïau’r CDLl ar gyfer gwarchod a gwella cymeriad a hynodrwydd y 
dirwedd a'r amgylchedd. Lle bo angen, bydd y cynnig yn cynnwys 
mesurau lliniaru i leihau'r effaith, a chymathu’r cynnig yn ei 
amgylchedd e.e. sgrinio a thirlunio; 

d)   Y byddant yn osgoi ardaloedd lle mae perygl mawr o lifogydd ac 
agosrwydd at ddefnyddiau â ffynonellau posibl llygredd neu 
ollyngiadau; 

dd) Y byddant ar raddfa briodol i'w lleoliad ac nad ydynt yn cael effaith 
annerbyniol ar fwynderau defnyddiau tir cyfagos; 

e)   Y byddant yn cael eu gwasanaethu, neu y gellid eu gwasanaethu, gan 
wasanaethau digonol ar y safle ar gyfer cyflenwad dŵr, pŵer, 
draeniad, gwaredu carthffosiaeth a gwaredu gwastraff (storio a 
chasglu), ac ar gyfer Perfformwyr Teithiol bod yna faes gwastad i 
storio a chynnal a chadw offer yn yr awyr agored. 

 
Bydd cynigion parthed defnydd tir ar gyfer lleiniau brys1 i ddiwallu angen 
profedig i'w defnyddio gan sipsiwn a theithwyr yn darparu cyfleusterau 
sylfaenol, bodloni meini prawf b, ch, d a dd y polisi hwn, a dylai'r lleoliad 
fod o fewn pellter teithio rhesymol anheddiad â gwasanaethau a 
chyfleusterau cymunedol, gan gynnwys iechyd ac addysg.  
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6.1.26 Mae'n ofynnol i Awdurdodau Lleol asesu anghenion llety teuluoedd Sipsiwn 
(Deddf Tai 2004 S.225 a 226) ac mae PCC yn mynnu bod CDLliau yn cynnwys 
polisïau ar gyfer darparu safleoedd Sipsiwn. Cynhwysir cyfarwyddyd pellach yng 
Nghylchlythyr LlCC 30/2007 Cynllunio ar gyfer Safleoedd Carafanau Sipsiwn a 
Theithwyr, sy'n nodi lle ceir asesiad yn profi bod angen heb ei ddiwallu am lety 
Sipsiwn a Theithwyr, dylid dyrannu digon o safleoedd ar eu cyfer mewn 
Cynlluniau Datblygu Lleol i ddiwallu anghenion o'r fath. Dylid cynnwys polisi yn 
seiliedig ar feini prawf yn ogystal i asesu cynigion yn y dyfodol  

 
6.1.27  Comisiynodd y Cyngor Astudiaeth o Anghenion a Safleoedd ar gyfer Sipsiwn a 

Theithwyr i asesu'r angen am ddarparu safleoedd awdurdodedig ychwanegol ar 
gyfer Sipsiwn, Teithwyr neu Berfformwyr Teithiol o fewn Sir Fynwy. Golygai hyn 
nodi a ddylai unrhyw ddarpariaeth ychwanegol fod ar safleoedd cyhoeddus neu 
breifat, ac a oedd  unrhyw angen i gynllunio ar gyfer darparu safleoedd tramwy 
neu fannau aros mewn argyfwng. Yn yr adroddiad terfynol (Rhagfyr 2009), 
gwelwyd mai poblogaeth isel iawn o Sipsiwn a Theithwyr oedd yn Sir Fynwy gyda 
dim ond 1 safle awdurdodedig (gydag 1 garafán) ac yn unol â hynny, ychydig 
iawn o angen am safleoedd Sipsiwn / Teithwyr oedd yn y Sir. Fodd bynnag, o 
ystyried bod cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno i'r Awdurdod ar gyfer safle sydd 
â lle i 4 cartref symudol, 4 carafan deithiol a 4 bloc cyfleustodau, canfu'r 
astudiaeth fod yna angen ar y pryd. Nid ystyriai’r Awdurdod y safle hwn, fodd 
bynnag, yn addas ac mai’n anaml y’i defnyddid. Aseswyd safleoedd amgen posib 
eraill ac ni chafwyd hwy ychwaith yn addas gan y Cyngor fel y tirfeddiannwr. Bydd 
unrhyw geisiadau yn y dyfodol ar gyfer safleoedd sipsiwn / teithwyr yn cael eu 
hasesu yn erbyn y polisi hwn. O ran Perfformwyr Teithiol, ni chanfu'r astudiaeth 
unrhyw dystiolaeth bod angen unrhyw ddarpariaeth.    

 
6.1.28  Mae'r astudiaeth yn nodi, o ystyried yr ansicrwydd ynghylch yr angen am 

ddarpariaeth yn y dyfodol, yn enwedig y tu hwnt i 2016, bod angen llywio 
ceisiadau yn y dyfodol i Sipsiwn, Teithwyr a Pherfformwyr Teithiol. Mae Polisi H8 
felly yn darparu'r fframwaith yr asesir unrhyw gynigion yn y dyfodol yn ei erbyn. 
Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddarpariaeth ar y cyd gydag awdurdodau cyfagos rhag 
ofn bydd angen tystiolaeth ar gyfer astudiaethau yn y dyfodol. 

 
ADDASU FFLATIAU 

 
6.1.29  Mae Polisi H9 yn darparu'r fframwaith ar gyfer asesu ceisiadau i addasu eiddo yn 

fflatiau. Yn unol â chanllawiau LlC (PCC, 2012), cydnabyddir y gall addasiadau 
gyfrannu at ddarpariaeth tai a gall hefyd fod yn gyfrwng effeithiol o sicrhau 
gwelliannau i adeiladau. Bydd y polisi’n berthnasol o fewn ffiniau datblygu trefi a 
phentrefi’r Sir.   
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6.1.30 Bydd cynigion o'r fath yn dderbyniol, mewn egwyddor, yn amodol ar y meini prawf 

a nodwyd uchod ac ar ystyriaethau polisïau perthnasol eraill, gan gynnwys 
Ardaloedd Cadwraeth, Adeiladau Rhestredig a pholisïau dylunio.  

 
6.1.31  Ni ddarperir unrhyw bolisi penodol yn y CDLl i ymdrin â chynigion ar gyfer isrannu 

anheddau yn y cefn gwlad. Mae’n debygol y bydd cynigion o’r fath yn dderbyniol 
mewn egwyddor yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl a amlinellir ym 
mholisïau eraill y CDLl, gan gynnwys yr angen i fod yn gydnaws â chymeriad yr 
adeilad a'i leoliad gwledig a heb gael effaith andwyol  ar y dirwedd neu’r traffig. 

 
6.1.32  Yn Ardaloedd Siopa Canolog y Sir (ac eithrio Ffryntiadau Siopa Cynradd) ni 

chaniateir cynigion ar gyfer datblygiadau preswyl ar lawr gwaelod adeiladau 
manwerthu / masnachol, oni bai y gellir dangos nad yw'r adeilad yn hyfyw ar gyfer 
manwerthu neu ddefnydd masnachol. Mae Polisi RET2 Ardaloedd Siopa Canolog, 
yn berthnasol a dylid cyfeirio ato yn unol â hynny.  

 
6.1.33  Tai i Bobl sydd Angen Gofal:  

Cydnabyddir bod gan lawer o bobl anghenion tai na ellir eu bodloni’n ddigonol gan 
y stoc dai gonfensiynol. Mae’r term ‘tai ar gyfer pobl sydd angen gofal’ yn 
cwmpasu amrywiaeth o gyfleusterau gofal preswyl lle gall anghenion arbennig 
grwpiau penodol gael eu diwallu. Mae’r rhain yn cynnwys cartrefi nyrsio, tai 
gwarchod, tai gofal ychwanegol neu ofal clos, gofal parhaus i gymunedau sydd 
wedi ymddeol neu fathau eraill o ddatblygiadau tebyg lle darperir elfen o ofal fel 
rhan o'r datblygiad. Asesir cynigion ar gyfer cyfleusterau o'r fath yn erbyn 
fframwaith polisi’r CDLl a chanllawiau polisi cynllunio cenedlaethol (PCC). Er 
mwyn sicrhau bod trigolion tai o'r fath yn cael eu hintegreiddio'n dda gyda'r 
cymunedau ehangach, dylid lleoli safleoedd ar gyfer y cyfleusterau hyn o fewn 
ffiniau aneddiadau diffiniedig, yn hygyrch i ystod o wasanaethau a chyfleusterau, 
fel meddygfeydd Meddygon Teulu a siopau.  

 
 

Polisi H9 – Addasu Fflatiau   
 

Caniateir cynigion ar gyfer addasu eiddo yn fflatiau o fewn ffiniau 
datblygu trefi a phentrefi cyn belled â bod y datblygiad : 

a)   heb gael effaith andwyol ar rinweddau arbennig y stryd neu'r ardal 
lle mae'r addasiad arfaethedig wedi'i leoli; 

b)  heb gael effaith andwyol ar rinweddau arbennig yr adeiladau, yn 
enwedig lle maent yn gwneud cyfraniad cadarnhaol i gymeriad 
Ardaloedd Cadwraeth; 

c) yn darparu lefelau rhesymol o amwynder a phreifatrwydd eiddo 
cyfagos drwy ystyriaeth ofalus o leoliad y mynedfeydd ac 
allanfeydd tân, a materion trosglwyddo sŵn; ac 

ch) yn sicrhau bod gofynion parcio ceir a gwasanaeth yn cael eu 
diwallu mewn modd sy'n cadw cymeriad ac ymddangosiad yr ardal 
ac nad ydynt yn cael effaith niweidiol ar ddiogelwch y briffordd 

neu’n peri tagfeydd traffig. 
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CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL A HAMDDEN 
 

CADW’R CYFLEUSTERAU CYMUNEDOL PRESENNOL  
 
6.1.34 Fel y cydnabyddir ym Mholisi S5, mae cyfleusterau cymunedol yn elfen hanfodol 

mewn hyrwyddo a chynnal ansawdd bywyd mewn cymunedau lleol. Mae hyn o'r 
pwys mwyaf yn ardaloedd gwledig y Sir lle mae cyfleusterau cymunedol yn 
darparu gwasanaeth hanfodol i drigolion lleol, yn enwedig y rheiny sydd heb 
fynediad i gludiant, ac maent yn helpu i gefnogi / adeiladu cymunedau gwledig 
cynaliadwy. Mae'n bwysig, felly, nad yw datblygiadau newydd, neu newid 
defnydd, yn arwain at golli cyfleusterau cymunedol.  

 
6.1.35  Mae Polisi CRF1 yn ceisio diogelu a chadw’r cyfleusterau cymunedol presennol 

yn nhrefi a phentrefi Sir Fynwy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.36 Cydnabyddir nad yw llawer o’r cyfleusterau cymunedol yn bodoli i wneud elw a 

gallent fod yn agored i gynigion datblygu masnachol. Yn unol â hynny, bydd y 
Cyngor yn ceisio gwarchod y cyfleusterau cymunedol presennol trwy ystyried yn 
ofalus y ceisiadau cynllunio a gaiff effaith andwyol ar eu parhad.  

 
6.1.37  Mae angen cefnogaeth y boblogaeth leol ar y rhan fwyaf o gyfleusterau 

cymunedol i sicrhau eu hyfywedd a’u parhad. Wrth ystyried ceisiadau am newid 
defnydd cyfleusterau cymunedol, bydd angen ystyried y lefel hon o gefnogaeth a 
nawdd. O ran cyfleusterau cymunedol a weithredir yn fasnachol, bydd angen i 
ymgeiswyr ddangos na ddisgwylir, ac na ellid yn rhesymol ddisgwyl i’r cyfleuster 
presennol ddod yn ariannol hyfyw. Bydd hefyd yn ofynnol i ymgeiswyr ddangos 
bod y cyfleuster wedi cael ei farchnata am bris sy'n seiliedig ar werth y farchnad 
briodol ar gyfer ei ddefnydd masnachol presennol. Bydd y Cyngor yn darparu 
nodyn cyfarwyddyd yn nodi'r math o dystiolaeth sydd ei angen i gyd-fynd â 

Polisi CRF1 - Cadw Cyfleusterau Cymunedol Presennol 
 
Caniateir newid defnydd neu addasu i ddefnyddiau eraill siopau 
cymdogaeth neu bentref, neuaddau, tafarndai a chyfleusterau 
cymunedol eraill yn unig lle: 

a)  y byddai'r gymuned leol yn parhau i gael ei gwasanaethu'n 
ddigonol gan gyfleusterau y mae mynediad hawdd a chyfleus 
iddynt drwy ddulliau heblaw am y car preifat; 

      neu mewn perthynas â chyfleusterau a weithredir yn fasnachol, 
b)   bod tystiolaeth nad yw'r cyfleuster hwn, ac na ellid disgwyl yn 

rhesymol iddo fod, yn ariannol hyfyw neu fod y cyfleuster, os 
nad yw’n weithredol, wedi bod yn wag am gyfnod sylweddol o 
amser; a 

c) bod ymdrechion dilys i farchnata'r cyfleuster, boed mewn 
defnydd neu’n wag, wedi bod yn aflwyddiannus. 

 
Ac eithrio mewn amgylchiadau lle byddai colli'r cyfleuster cyfan yn 
dderbyniol, ni chaniateir newid defnydd rhan o’r cyfleuster pe byddai'n 

amharu ar gadw’r gweddill yn y tymor hir.   
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cheisiadau o'r fath. Fel arfer, byddai angen amgáu’r cyfrifon busnes am nifer o 
flynyddoedd cyn cyflwyno’r cais fel y gellid asesu proffidioldeb potensial y fenter. 
Mae'r Cyngor yn debygol o geisio cyngor proffesiynol annibynnol gan brisiwr 
eiddo masnachol ar hyfywedd posibl unrhyw fusnes ac o ran sefydlu gwerth ar y 
farchnad eiddo ac effeithiolrwydd unrhyw ymarfer marchnata. Byddai cyngor 
proffesiynol o'r fath hefyd yn ddefnyddiol lle mae cyfleuster wedi bod yn wag am 
nifer o flynyddoedd o ran darparu asesiad o'r galw posibl am y cyfleuster yn lleol 
ac mewn perthynas ag amodau’r farchnad gyffredinol. Pan gynigir darpariaeth 
amgen, dylai'r cyfleuster newydd gael ei leoli lle nad yw rhwyddineb a diogelwch 
mynediad  i ddefnyddwyr yn cael eu heffeithio'n andwyol gan yr adleoli. Mae hyn 
er mwyn sicrhau y bydd y cyfleuster newydd yn dal i wasanaethu'r gymuned yn 
dilyn yr adleoli. 

 
6.1.38  Lle mae cais datblygu i newid defnydd o gyfleuster cymunedol presennol i 

ddefnydd preswyl ond heb gydymffurfir â meini prawf y polisi hwn, bydd y polisi 
hwn yn cael blaenoriaeth dros y polisïau tai hynny sydd yn gyffredinol yn oddefgar 
i newid defnydd adeiladau eraill yn anheddau.  

 
SAFONAU HAMDDEN AWYR AGORED, MANNAU AGORED CYHOEDDUS A 
RHANDIROEDD 

 
6.1.39 Mae PCC yn ei gwneud yn ofynnol i Gynlluniau Datblygu Lleol osod safonau 

darpariaeth ar gyfer cyfleusterau hamdden, fel y gall diffygion lleol gael eu nodi 
a'u diwallu trwy'r broses gynllunio. Er mwyn asesu pa mor ddigonol yw lefel 
bresennol y ddarpariaeth ar gyfer hamdden awyr agored / mannau agored a 
rhandiroedd o fewn y Sir, mae angen mabwysiadu safonau gofynnol y gall y 
ddarpariaeth bresennol a darpariaeth y dyfodol gael eu mesur yn eu herbyn.  

 
6.1.40  Mae Astudiaeth o Fannau Agored Sir Fynwy (2008) yn nodi safonau darpariaeth 

ar gyfer hamdden cyhoeddus, mannau agored a rhandiroedd, fel y nodir isod. 
Mae'r safonau wedi eu cymhwyso i asesu maint, ansawdd a hygyrchedd 
darpariaeth o'r fath yn y Sir a nodi diffygion yn nifer ac ansawdd y ddarpariaeth 
bresennol. Mae lefelau'r ddarpariaeth ar gyfer yr aneddiadau a enwyd yn y Sir 
wedi’u nodi yn yr Astudiaeth. Bydd y canfyddiadau'n sylfaen i benderfyniadau 
cynllunio yn y dyfodol sy'n ymwneud â cholli hamdden cyhoeddus, mannau 
agored a rhandiroedd (Polisi CRF3) neu sy'n ymwneud â cheisiadau am 
ddatblygiadau preswyl newydd (Polisi CRF2).  

 
Hamdden Cyhoeddus a Mannau Agored: 

 
6.1.41 Nodir tri chategori o hamdden cyhoeddus a mannau agored sy'n berthnasol i Sir 

Fynwy fel:  
• Gofod Agored Cyhoeddus : Mae hwn yn cynnwys ardaloedd gwyrdd i'r 

cyhoedd fwynhau hamdden anffurfiol megis parciau a gerddi a mannau 
amwynder gwyrdd. Mae'n cynnwys mannau gwyrdd anffurfiol o amgylch 
adeiladau, mannau agored megis lleiniau gwyrdd o fewn safle datblygu a thir 
comin.  

 Chwaraeon Awyr Agored : Mae hwn yn cynnwys cyfleusterau megis 
lleiniau, lawntiau, cyrtiau, traciau athletau a safleoedd amrywiol megis 
lawntiau croce ac ardaloedd hyfforddi. 
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 Mannau Chwarae i Blant : Mae hwn yn cynnwys man chwarae gydag offer / 
dynodedig a gofod anffurfiol / hamddenol. Mae Corneli chwarae plant gydag 
offer yn ardaloedd cyhoeddus a fwriedir yn benodol i blant chwarae ynddynt. 
Mae'n cynnwys meysydd chwarae awyr agored gydag un neu fwy o eitemau 
o offer chwarae sefydlog ar gyfer plant o ba oedran bynnag, yn ogystal â 
chyfleusterau chwarae sy'n cynnig cyfleoedd penodol ar gyfer chwarae awyr 
agored, megis meysydd chwarae antur. Mae Mannau chwarae anffurfiol yn 
cynnwys mannau chwarae hamddenol o fewn ystadau tai sydd o faint 
defnyddiol ac mewn lleoliadau diogel.  

 
6.1.42  Seilir safonau darpariaeth ar gyfer hamdden a mannau agored ar safon ofynnol 

Cymdeithas Meysydd Chwarae Cenedlaethol (CMChC) ar gyfer mannau chwarae 
awyr agored o 2.4 hectar am bob 1000 o'r boblogaeth, a 0.4 hectar o fannau 
agored cyhoeddus fesul 1,000 o'r boblogaeth. ( fel y manylir yn nhabl 1). Dyma 
safon ofynnol y Cyngor a ddisgwylir drwy'r Sir mewn ardaloedd trefol ynghyd ag 
ardaloedd  gwledig.    

 
Tabl 1: Crynodeb o Safonau Hamdden a Mannau Agored Cyhoeddus y 
Cyngor  

 

Chwaraeon Awyr Agored  1.6 hectar (4 erw) i bob 1000 o'r boblogaeth  

Mannau Chwarae i Blant  

 Ag offer / dynodedig  

 Anffurfiol / hamddenol 

0.8 hectar (2 erw) i bob 1000 o'r boblogaeth  

 0.3 hectar (0.75 erw) i bob 1000 o'r 
boblogaeth  

 0.5 hectar (1.25 erw) i bob 1000 o'r 
boblogaeth 

Mannau Agored 
Cyhoeddus  

0.4 hectar (1 erw) i bob 1000 o'r boblogaeth  

 
Rhandiroedd 

 
6.1.43 Ym Mholisi Cynllunio Cymru a NCT 16 cydnabyddir rôl rhandiroedd wrth gyfrannu 

tuag at gymunedau cynaliadwy, byw’n iach a gwell rhyngweithio rhwng gwahanol 
grwpiau cymdeithasol ac oedran. Mae iddynt swyddogaeth bwysig parthed 
mannau agored a all helpu i wella bioamrywiaeth, darparu cyfleoedd ar gyfer 
hamdden a gwella ansawdd bywyd. 

 
6.1.44  Mae Astudiaeth Mannau Agored Sir Fynwy yn nodi ei bod yn ofynnol i 

awdurdodau lleol ddarparu rhandiroedd ar gyfer eu preswylwyr os ydynt yn 
ystyried bod galw amdanynt o dan adran 23 o Ddeddf Rhandiroedd 1908 (fel y'i 
diwygiwyd). Mae'r astudiaeth yn argymell safon ofodol o 0.25 hectar o ofod 
rhandir i bob 1,000 o'r boblogaeth. 

 
6.1.45  Mae Polisi CRF2 yn amlinellu safonau’r Cyngor ar gyfer hamdden, mannau 

agored a darpariaeth rhandiroedd yn Sir Fynwy (fel y manylir yn yr Astudiaeth 
Mannau Agored), yr asesir cynigion datblygu yn eu herbyn y bydd yn ceisio 
sicrhau y darperir rhandiroedd mewn perthynas â phob datblygiad preswyl 
newydd. Bydd hyn yn helpu i wella'r rhwydwaith presennol o fannau gwyrdd a 
darparu mwy o gyfleoedd ar gyfer gweithgareddau hamdden ac adloniant iach. 
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6.1.46 Lle bynnag bo'n bosibl, dylid darparu ar gyfer adloniant awyr agored a mannau 

agored cyhoeddus ar y safle fel rhan annatod o'r datblygiad, ac mewn lleoliad sy'n 
cysylltu’n effeithiol â'r anheddau preswyl arfaethedig. Lle mae angen gwneud peth 
o’r ddarpariaeth oddi ar y safle, gall cyfraniad ariannol fod yn briodol i ganiatáu 
darparu cyfleusterau neu wella cyfleusterau mewn lleoliad addas gerllaw. Anogir 
datblygwyr i fwyhau ymarferoldeb mannau agored cyhoeddus, drwy ystyried 
cyfleoedd i wella bioamrywiaeth, cysylltedd ecolegol, SDTC, cerdded a beicio a 
defnyddiau hamdden a chymunedol eraill.  

 
6.1.47  Bydd anghenion datblygiadau tai arfaethedig yn amrywio, yn dibynnu ar yr 

ystyriaeth a roddir i’r gofynion manwl ar gyfer darparu neu wella gofod hamdden 
yn yr ardal. Bydd hyn yn cael ei lywio gan Astudiaeth Mannau Agored Sir Fynwy 
(2008). Byddant, fodd bynnag, yn cael eu hystyried yn erbyn gofynion y Cynllun i 
ddarparu isafswm o 2.8 hectar i bob 1000 o'r boblogaeth, a gofynion mannau 
adloniadol ac agored o fewn y safon honno, fel y nodir ym Mholisi CRF 2 a Thabl 
1.  

 
6.1.48  Caiff y gofynion ar gyfer darparu rhandiroedd eu llywio gan Astudiaeth Mannau 

Agored Sir Fynwy (2008) a chânt eu hystyried yn erbyn y safonau a nodir ym 
Mholisi CRF2. Cydnabyddir nad yw darpariaeth ar y safle bob amser yn ymarferol 
ac mewn achosion o'r fath, bydd y Cyngor yn ceisio sicrhau cyfraniadau ariannol 
tuag at ddarparu gofod rhandir oddi ar y safle neu wella / ehangu rhandiroedd 
presennol.  

 

Polisi CRF2 – Hamdden Awyr Agored / Mannau Agored Cyhoeddus / 
Darpariaeth a Safonau Rhandiroedd  
 
Asesir cynigion datblygu yn erbyn safonau'r Cyngor ar gyfer hamdden a 
mannau agored a rhandiroedd, fel a ganlyn: 
 
Hamdden cyhoeddus a mannau agored: 
•     isafswm safon  CMChC  ar gyfer man chwarae awyr agored o 2.4 

hectar fesul 1,000 o'r boblogaeth a 0.4 hectar o fannau agored 
cyhoeddus fesul 1,000 o'r boblogaeth, sy'n hygyrch i ardaloedd 
preswyl. 

Rhandiroedd: 
•     Safon ofodol o 0.25 hectar o ofod rhandir fesul 1,000 o'r boblogaeth. 
 
Dylai cynigion ar gyfer datblygiadau preswyl newydd ddarparu symiau 
priodol o hamdden awyr agored a mannau agored cyhoeddus yn unol â'r 
safonau uchod. Dylai unrhyw ddarpariaeth gysylltu’n dda â'r datblygiad tai 
y bwriedir iddi wasanaethu, ond bydd yr union ffurf a math yn cael eu 
penderfynu wrth ystyried natur a maint y datblygiad arfaethedig. 
 
Dylai cynigion am ddatblygiadau preswyl newydd ar y safleoedd strategol 
a restrir ym Mholisi S3 ac unrhyw ddatblygiad yn fwy na 50 o unedau 
annedd ar bob safle, hefyd wneud darpariaeth ar gyfer rhandiroedd, os 

oes angen, yn unol â'r safonau uchod. 
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6.1.49  Er mwyn sicrhau bod unrhyw gyfraniad ariannol ynghlwm wrth y cynnig yn deg ac 
yn rhesymol ac yn gweddu i'r datblygiad arfaethedig o ran graddfa a math, asesir 
anghenion hamdden mannau agored a rhandiroedd gan ystyried pob datblygiad 
unigol arfaethedig. Bydd hyn yn unol â'r CCA.  

 
6.1.50  Darperir canllawiau pellach ar gael cyfleusterau hamdden a mannau agored 

priodol drwy’r broses ddatblygu ym Mholisi Cynllunio Cymru. Mae'n nodi y gallai 
awdurdodau cynllunio lleol gael eu cyfiawnhau wrth geisio  cytundebau cynllunio 
A106 er mwyn diwallu anghenion cymunedau newydd a chyfrannu at gynnal a 
chadw cyfleusterau / mannau agored diogel a deniadol.   

 
MANNAU GWYRDD NATURIOL HYGYRCH  

 
6.1.51 Mae’r Astudiaeth Mannau Agored hefyd wedi nodi mannau gwyrdd ar gyfer 

amwynder a mannau gwyrdd naturiol a lled-naturiol o fewn holl brif aneddiadau'r 
Sir. Mae Astudiaeth Mannau Gwyrdd Sir Fynwy (2010) yn ymestyn gwaith yr 
Astudiaeth Mannau Agored er mwyn darparu arolwg llawn o ddigonolrwydd 
darpariaeth mannau gwyrdd yn y Sir, gan ddilyn cyn belled ag y bo modd y 
fethodoleg pecyn cymorth a ddatblygwyd gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Ceir 
dadansoddiad o’r ddarpariaeth o fannau gwyrdd o fewn ardal pob anheddiad yn yr 
astudiaeth. Canfu'r astudiaeth fod darpariaeth dda o fannau gwyrdd yn Sir Fynwy 
yn gyffredinol ac nad yw diffyg mynediad i fannau gwyrdd yn gyffredinol yn fater o 
bwys. Fodd bynnag, mae'n awgrymu y gellir yn wastad wella rheolaeth mannau 
gwyrdd, o fewn ardaloedd anheddiad ac ardaloedd cefn gwlad yn ehangach er 
budd adloniant a bioamrywiaeth, ac mae’n nodi argymhellion yn gysylltiedig â hyn.   

 
DIOGELU CYFLEUSTERAU HAMDDEN PRESENNOL A MANNAU AGORED 
CYHOEDDUS  

 
6.1.52 Mae PCC (2012) yn mynnu bod pob math o fannau agored, gan gynnwys parciau 

â gwerth adloniadol sylweddol, i gael eu diogelu rhag datblygiad. Mae hyn yn 
arbennig o berthnasol i ardaloedd trefol lle mae mannau agored yn cyflawni 
dibenion lluosog, o wella ansawdd bywyd, i gyfrannu at fioamrywiaeth a helpu i 
fynd i'r afael ag effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae canllawiau ychwanegol ar 
fannau agored yn cael eu darparu yn NCT 16: Chwaraeon, Hamdden a Mannau 
Agored (2009).  

 
6.1.53  Mae Polisi CRF3 yn ceisio diogelu cyfleusterau hamdden, mannau agored 

cyhoeddus a defnyddiau gerddi rhandir yn y Sir rhag cael eu datblygu ar gyfer 
defnyddiau tir eraill a bydd yn cynorthwyo i ddiogelu’r cyfleusterau hamdden a'r 
rhwydwaith presennol o fannau agored yn Sir Fynwy.   
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6.1.54 Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i ddiogelu mannau agored yn y Sir sy'n bwysig ar 

gyfer hamdden, amwynder, bioamrywiaeth neu dreftadaeth. Mae mynediad i 
ardaloedd o dir agored yn hanfodol wrth wella ansawdd bywyd i bawb / hyrwyddo 
cymunedau cynaliadwy. Gall helpu i feithrin cynhwysiant cymdeithasol, 
cynorthwyo ffyrdd iachach o fyw a chaniatáu ar gyfer gweithgareddau hamdden 
ac adloniant. Mae'n bwysig bod rhwydwaith hygyrch o fannau agored yn cael ei 
gynnal a'i wella.  

 
6.1.55  At ddibenion y polisi hwn, cymerir hamdden a mannau agored cyhoeddus i 

gynnwys gofod hamdden anffurfiol, mannau chwarae anffurfiol, caeau chwarae, 
mannau chwarae plant ag offer ynddynt, cyfleusterau chwaraeon awyr agored (fel 
y'u diffinnir ym Mholisi CRF2) - pob un ohonynt yn chwarae  rôl bwysig o ran 
adeiladu cymunedau cynaliadwy.  

 
6.1.56  Mae rhandiroedd yn cynnig adnodd hamdden werthfawr a all wella ansawdd 

bywyd i gymunedau ac mae'r Cyngor yn ymrwymedig i’w hamddiffyn a'u cadw. O 
ystyried y gallai’r galw am randiroedd gynyddu dros gyfnod y cynllun, caiff 
cynigion i ddatblygu cyfleusterau pellach yn y Sir eu hystyried yn ffafriol. 

 
6.1.57  Ceir manylion pellach ynghylch darpariaeth mannau agored yn Astudiaeth 

Mannau Agored Sir Fynwy (2008) a Chanllawiau Cynllunio Atodol  Mannau 
Agored. Bydd y CCA yn cefnogi polisïau mannau agored yn y cynllun ac yn rhoi 
cyngor ar eu gweithredu. 

Polisi CRF3 – Diogelu Cyfleusterau Hamdden Presennol a Mannau Agored 
Cyhoeddus  
 
Caniateir cynigion datblygu sy'n golygu colli tir a chyfleusterau gyda 
mannau agored, defnyddiau gardd hamdden a rhandiroedd, yn unig lle: 

a)   gwnaed yn siŵr bod darpariaeth amgen sydd o leiaf mor fanteisiol i'r 
gymuned ar gael yn yr ardal gan y datblygwr ar safle sy'n 
dderbyniol i'r awdurdod cynllunio lleol; neu lle 

b)   mae, ac y byddai, gormodedd o gyfleusterau hamdden hygyrch a 
mannau agored cyhoeddus yn yr ardal, gan roi sylw i'r safonau a 

nodir ym Mholisi CRF2.    
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MANWERTHU  
 

FFRYNTIADAU SIOPA CYNRADD  
 
6.1.58 Dynodwyd Ffryntiadau Siopa Cynradd (FfSC) i gwmpasu’r ardaloedd hynny o brif 

ganol trefi’r Sir lle mae defnyddiau siopa (Defnydd Dosbarth A1) yn bennaf. Mae 
Ffryntiadau Siopa Cynradd yn ymwneud yn unig â lefel llawr gwaelod adeilad. 
Gall clystyru defnyddiau manwerthu gyfrannu'n sylweddol at fywiogrwydd, atyniad 
a hyfywedd canol trefi. Mae'n hanfodol, felly, bod craidd manwerthu prif 
ganolfannau’r Sir yn cael ei ddiogelu a bod datblygiadau sy'n tanseilio’r 
swyddogaeth hon yn cael eu gwrthwynebu.  

 
6.1.59  Mae Polisi RET1 felly yn rhoi blaenoriaeth i fanwerthu (defnyddiau A1) yn 

Ffryntiadau Siopa Cynradd y canol trefi ac mae’n ceisio amddiffyn y brif 
swyddogaeth siopa / cymeriad y prif drefi drwy reoli colli defnyddiau manwerthu 
yn y FfSC.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.60 Trwy ddarparu lefel uwch o ddiogelwch ar gyfer y ffryntiadau siopa mwyaf pwysig 

yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent a Threfynwy, bydd y polisi hwn yn sicrhau bod 
y cynigion yn cael eu caniatáu dim ond os nad ydynt yn niweidio'r rôl / cymeriad 
ffryntiadau siopa.  

 
6.1.61  O fewn Ffryntiadau Cynradd ystyrir y byddai 3 neu fwy o ddefnyddiau cyfagos heb 

fod yn A1 yn arwain at greu ‘ffryntiad marw’ a fyddai'n cael effaith andwyol ar 
fywiogrwydd y ffryntiad manwerthu cynradd. Mae Polisi RET1 yn ceisio osgoi hyn 

Polisi RET1 - Prif Ardaloedd Siopa  
 
Dynodir Prif Ffryntiadau Siopa Cynradd yn Y Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent 
a Threfynwy fel y dangosir ar y Map Cynigion. O fewn y Ffryntiadau Siopa 
Cynradd, caniateir datblygu neu ailddatblygu cynigion ar gyfer 
Dosbarthiadau A2 neu A3 ar loriau gwaelod, neu newid defnydd ar loriau 
gwaelod o Ddosbarth Defnydd A1 i Ddosbarthiadau A2 neu A3, oni bai: 

a)    y byddent yn creu (neu’n ymestyn ymhellach) ffryntiad parhaus 
yn fwy na dwy neu fwy o unedau nad ydynt yn ddosbarthiad A1; 
neu 

b)  y byddent yn arwain at golli unedau manwerthu A1 mewn 
lleoliadau amlwg, unedau cornel neu'r rheiny sydd â ffryntiadau 
hir; neu 

c)     nifer, hyd ffryntiad a dosbarthiad defnyddiau Dosbarth A2 neu A3 
mewn ffryntiad yn creu gor-grynhoad o ddefnyddiau’n tynnu oddi 
ar ei gymeriad manwerthu sefydledig. 

 
Lle bo cynnig yn methu â bodloni'r meini prawf uchod, gall eithriad 
gael ei ystyried ar yr amod: 

i)  y gellir dangos na fyddai'r defnydd arfaethedig yn niweidio 
bywiogrwydd ffryntiad y stryd; neu 

ii) bod yr adeilad wedi bod yn wag am o leiaf 2 flynedd ac 
ymdrechion dilys i farchnata'r defnydd presennol wedi bod yn 

aflwyddiannus.   
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drwy atal cynigion a fyddai'n arwain at ffryntiad parhaus o 2 neu fwy heb fod yn 
A1 o fewn y prif ffryntiadau siopa cynradd. Bydd ystyriaeth hefyd i leoliad ac 
amlygrwydd y safle, gan y bydd rhagdybiaeth yn erbyn colli unedau manwerthu 
A1 mewn lleoliadau amlwg, unedau cornel neu'r rhai sydd â ffryntiadau hir. Mae 
hefyd yn bwysig sicrhau nad yw unedau Dosbarth A2 neu A3, o ran nifer, hyd 
ffryntiad a dosbarthiad, yn creu gor-grynhoad o ddefnyddiau o'r fath sy'n tynnu 
oddi wrth gymeriad manwerthu sefydledig y brif ardal siopa gynradd. 

 
6.1. 62  Lle nad yw cais yn dderbyniol gan fod meini prawf (a), (b) neu (c) Polisi RET1 yn 

berthnasol, fel arfer ni chaniateir y cais. Bydd eithriadau i'r meini prawf hyn yn 
cael eu hystyried lle gellir dangos na fyddai'r defnydd arfaethedig yn niweidio 
bywiogrwydd y ffryntiad stryd neu fod yr adeilad wedi bod yn wag am o leiaf ddwy 
flynedd a bod ymdrechion dilys wedi bod i farchnata'r eiddo. Tra ceir rhagdybiaeth 
o blaid cadw unedau manwerthu o fewn ffryntiadau siopa cynradd y canol trefi, 
cydnabyddir y gall defnyddiau ategol A2 ac A3 ychwanegu at fywiogrwydd canol 
trefi drwy ddenu cwsmeriaid a chreu nifer o ymwelwyr ychwanegol. Gall siopau 
coffi a chaffis yn benodol ategu'r cynnig manwerthu ac ychwanegu at atyniad a 
bywiogrwydd trefi hanesyddol y Sir sy’n denu nifer sylweddol o ymwelwyr. Bydd 
angen i geisiadau gael eu cefnogi gan dystiolaeth y byddai'r defnydd arfaethedig 
yn cydymffurfio â'r polisi e.e. amcangyfrif nifer yr ymwelwyr, ac yn dangos 
ymdrechion gwirioneddol i farchnata'r eiddo ar gyfer y defnydd a ffefrir  dros 
gyfnod sylweddol. Ystyrir y bydd hyblygrwydd o'r fath yn gymorth i osgoi 
adeiladau gwag tymor hir a fyddai'n cael effaith andwyol ar gymeriad ac 
ymddangosiad prif ffryntiadau siopa cynradd y canol trefi. 

 
6.1.63  Rhoddir ystyriaeth benodol i asesu cynigion ar gyfer defnyddiau A3 o fewn prif 

ffryntiadau siopa. Er y cydnabyddir y gall caffis a bwytai ategu defnyddiau 
manwerthu, gallai adeiladau gwerthu bwyd poeth i'w fwyta allan sydd ar gau  yn 
ystod y dydd wneud cyfraniad cyfyngedig i fywiogrwydd manwerthu canol trefi. O 
ganlyniad, nid anogir twf pellach y rhain ym mhrif strydoedd siopa prif drefi’r Sir. 

 
6.1.64  Amlinellir arweiniad pellach ynghylch y polisi hwn (yn enwedig maen prawf c) yn y 

CCA. 
 

ARDALOEDD SIOPA CANOLOG  
 
6.1.65 Er, fel y cydnabyddir ym Mholisi RET1, bod amlygrwydd manwerthu’n hanfodol ac 

y dylai barhau i fod yn greiddiol i ganolfannau trefol a lleol, nid yw ond un o'r 
ffactorau sy'n cyfrannu tuag at eu lles. Mae PCC (2012) yn cynghori y gall 
cymysgedd amrywiol ac ategol o ddefnyddiau helpu i gynnal a gwella 
bywiogrwydd, atyniad a hyfywedd canol trefi a chanolfannau lleol, yn ogystal â 
chyfrannu at leihau'r galw am deithio. Gall defnyddiau amrywiol ategu rôl siopa 
canol tref drwy ddarparu cyfleoedd ar gyfer teithiau siopa estynedig, gan greu 
nifer ychwanegol o ymwelwyr a darparu ffryntiadau gweithredol. I'r gwrthwyneb, 
gall gormod o ddefnyddiau heb fod yn ddefnyddiau manwerthu niweidio 
bywiogrwydd, atyniad a hyfywedd a rôl / cymeriad Ardaloedd Siopa Canolog 
(ASC).  

 
6.1.66  Mae Polisi RET2 felly'n ceisio annog amrywiaeth o ddefnyddiau o fewn  

Ardaloedd Siopa Canolog y Sir lle na fyddai hyn yn niweidio’u rôl / cymeriad neu’n 
tanseilio’u bywiogrwydd, eu hatyniad a’u hyfywedd.   
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6.1.67 Bydd y polisi hwn yn galluogi'r Cyngor i reoli’r amrywiaeth o ddefnyddiau o fewn 

ASC Sir Fynwy. Cydnabyddir y gall defnyddiau heblaw manwerthu, gan gynnwys 
y sectorau masnachol neu wasanaeth, hamdden a gweithgareddau diwylliannol 
ychwanegu at amrywiaeth canolfannau a gallai fod yn dderbyniol lle nad yw hyn 
yn niweidio bywiogrwydd, atyniad neu hyfywedd canolfannau.  

 
6.1.68  Mae'r polisi’n cyfyngu defnyddiau o fewn Ardaloedd Siopa Canolog i ddefnyddiau 

dosbarthiadau A1, A2 ac A3 a defnyddiau eraill sy'n briodol i ganol trefi. Ffaith 
bwysig yw ei fod yn ceisio sicrhau bod llawr gwaelod adeilad yn cael ei gadw ar 
gyfer defnydd fydd yn cynnal / gwella bywiogrwydd, atyniad a hyfywedd ASC ac 
yn ategu’u rôl / cymeriad siopa.  

 
6.1.69  Wrth geisio cynnal ffryntiadau gweithredol, ni chaniateir cynigion ar gyfer 

datblygiad preswyl ar lawr gwaelod safleoedd manwerthu / masnachol,  oni bai y 
gellir dangos nad yw'r adeilad yn hyfyw ar gyfer defnydd manwerthu neu 
ddefnydd masnachol.  

 
6.1.70  At ei gilydd, mae'n bwysig bod graddfa a chymysgedd swyddogaethau canol 

trefi’n cynnal / gwella bywiogrwydd, atyniad a hyfywedd canol trefi a chanolfannau 
lleol. Sir Fynwy.  

 
CANOLFANNAU CYMDOGAETH 

 
6.1.71 Mae PCC yn cydnabod rôl economaidd a chymdeithasol pwysig cyfleusterau 

siopa lleol i gymunedau. Mae canolfannau a siopau cymdogaeth yn darparu 
swyddogaeth leol hanfodol ar gyfer eu cymunedau, gan ddarparu ar gyfer 
anghenion o ddydd i ddydd preswylwyr fel llefydd i siopa a rhoi cyfleoedd i 
wasanaethau a chyfleusterau gael eu cyflenwi'n lleol mewn lleoliadau hygyrch 
drwy ddewis o gludiant.  

 

Polisi RET2 - Ardaloedd Siopa Canolog  
 
Dynodir Ardaloedd Siopa Canolog (ASC) ar gyfer y Fenni, Cil-y-coed, 
Cas-gwent, Trefynwy, Magwyr, Rhaglan a Brynbuga. O fewn ASC (ac 
eithrio ar gyfer Ffryntiadau Siopa Cynradd), yn amodol ar ystyriaethau 
cynllunio manwl: 

a)   Caniateir cynigion a fydd yn diogelu bywiogrwydd, atyniad a 
hyfywedd yr ASC a ddiffiniwyd; 

b)   Newid defnydd o Ddosbarthiadau A1, A2 neu A3 ar y llawr 
gwaelod â ffryntiad stryd i ddefnyddiau na fydd heblaw 
Dosbarthiadau A1, A2 neu A3 yn cael eu caniatáu, oni bai y 
gellir dangos y gellir cwrdd â maen prawf (a)  gan ddenu mwy o 
ymwelwyr; 

c)    Ni chaniateir newid defnydd i ddefnydd preswyl o lawr daear 
eiddo oni bai y darperir tystiolaeth i ddangos nad yw'r adeilad 
yn hyfyw ar gyfer defnydd manwerthu neu fasnachol, gan 
gynnwys bod yr eiddo wedi bod yn wag am flwyddyn o leiaf a 
bod ymdrechion gwirioneddol i farchnata'r defnydd presennol 
wedi bod yn aflwyddiannus.    
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6.1.72  Mae Polisi RET3 yn ceisio cynnal a chryfhau rôl a diben canolfannau cymdogaeth 
drwy ganolbwyntio defnyddiau manwerthu ac ategol o raddfa a natur briodol o’u 
mewn, er mwyn cwrdd ag anghenion pobl o ddydd i ddydd a’u helpu i adeiladu 
cymunedau cynaliadwy. Fodd bynnag, mae'n bwysig sicrhau nad yw darpariaeth 
siopau newydd mewn canolfannau cymdogaeth yn cael effaith andwyol ar 
fywiogrwydd a hyfywedd canol trefi presennol a chanolfannau lleol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.73 Er y cydnabyddir y gall amrywiaeth o ddefnyddiau heblaw siopau, gan gynnwys 

defnyddiau A2 ac A3, fod yn briodol o fewn canolfannau cymdogaeth, mae'r polisi 
hwn yn ceisio sicrhau nad yw cynigion ar gyfer defnyddiau heb fod yn siopau yn 
achosi niwed i fywiogrwydd, atyniad neu hyfywedd canolfannau o'r fath, yn 
rhinwedd eu rhif neu’u lleoliad. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn perthynas â 
defnyddiau bwyd a diod (A3), yn enwedig bwyd poeth i'w fwyta allan, lle gall 
crynodiadau defnyddiau o'r fath achosi niwed i rôl siopa / gymeriad y ganolfan a'i 
bywiogrwydd a’i hyfywedd, yn ogystal ag i’r amwynder preswyl. O ganlyniad, 
gallai’r Cyngor geisio cyfyngu ar y math o eiddo A3 / amseroedd cau o fewn 
canolfannau cymdogaeth. Lle caiff newid defnydd i ddefnydd heb fod yn 
fanwerthu ei ystyried yn dderbyniol, mae'n bwysig bod defnyddiau o'r fath yn cael 
eu gwasgaru cymaint â phosibl er mwyn cyfyngu ar niwed i rôl siopa / gymeriad y 
ganolfan.  

 
6.1.74  Wrth geisio cynnal ffryntiadau gweithredol, ni chaniateir cynigion ar gyfer newid 

defnydd o A1, A2 ac A3 i ddefnydd arall ar y llawr gwaelod o fewn canolfannau 
cymdogaeth, oni bai y gellir dangos nad yw'r adeilad yn hyfyw ar gyfer defnydd 
manwerthu neu ddefnydd masnachol.  

RET3 Polisi - Canolfannau Cymdogaeth  
 
Caniateir  cynigion datblygu ar gyfer datblygiad manwerthu (Defnydd 
Dosbarth A1) mewn canolfannau cymdogaeth dynodedig ar yr amod bod 
y datblygiad, un ai'n unigol neu'n gronnol, gyda datblygiadau diweddar 
neu arfaethedig eraill, yn tanseilio bywiogrwydd, atyniad neu hyfywedd 
canol trefi neu ganolfannau lleol. 
  
Caniateir cynigion datblygu ar gyfer gwasanaethau ariannol a 
phroffesiynol (Defnydd Dosbarth A2) a defnyddiau bwyd a diod (Defnydd 
Dosbarth A3) mewn canolfannau cymdogaeth dynodedig ar yr amod nad 
yw’r datblygiad, un ai'n unigol neu'n gronnol, gyda datblygiadau 
arfaethedig eraill diweddar, yn tanseilio bywiogrwydd, atyniad neu 
hyfywedd canolfannau o'r fath. 
 
Diffinnir canolfannau cymdogaeth a siopau’r Sir ym Mholisi S6 a nodir ar 
y Map Cynigion. Ni fydd newid defnydd o Ddosbarthiadau A1, A2 ac A3 
yn cael eu caniatáu ar y llawr gwaelod o fewn canolfannau cymdogaeth, 
oni bai y darperir tystiolaeth i ddangos nad yw'r adeilad yn hyfyw ar 
gyfer defnydd manwerthu neu fasnachol, gan gynnwys bod yr eiddo 
wedi bod yn wag am flwyddyn o leiaf a bod ymdrechion gwirioneddol i 
farchnata'r defnydd presennol wedi bod yn aflwyddiannus.  
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CYNIGION MANWERTHU NEWYDD  
 
6.1.75 Mae canllawiau LlC ar fanwerthu a chanol trefi yn hyrwyddo rôl canol trefi fel y 

lleoliadau gorau ar gyfer y rhan fwyaf o weithgareddau hamdden / adloniant 
manwerthu a masnachol. Mae Polisi RET4 felly yn ceisio canolbwyntio 
datblygiadau manwerthu a hamdden masnachol / gweithgareddau adloniadol y 
dyfodol yn Ardaloedd Siopa Canolog dynodedig. Y Sir. Ystyrir  hyn yn hanfodol 
wrth gryfhau rôl / diben y canolfannau yn yr hierarchaeth fanwerthu, atgyfnerthu’u 
hatyniad i gymunedau lleol ac ymwelwyr ac wrth gynnal a gwella’u bywiogrwydd 
a'u hyfywedd. Mae'r polisi hefyd yn cefnogi amcanion cynaliadwyedd trwy 
ganolbwyntio cyfleusterau o'r fath mewn lleoliadau hygyrch a chyfrannu at 
ostyngiad yn y galw am deithio.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.76 Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru (2012), mae'r polisi hwn yn nodi'r meini prawf 

yr asesir y cynigion ar gyfer manwerthu a hamdden masnachol / datblygiad 
adloniadol y tu allan i Ardaloedd Siopa Canolog, fel y nodwyd ar y Map Cynigion. 
Mae'r polisi’n berthnasol i holl ddatblygiadau manwerthu newydd - gan gynnwys 
ailddatblygu, estyniadau, isrannu a newid defnydd dosbarth -  ac mae’n cyfrannu 
at ddiogelu / wella Ardaloedd Siopa Canolog dynodedig gan wrthsefyll 
datblygiadau tu-allan-i'r-dref a allent fod yn niweidiol i ganolfannau o'r fath.   

Polisi RET4 - Cynigion Manwerthu Newydd  
 
Bydd y lleoliad a ffefrir ar gyfer datblygiadau manwerthu newydd a 
datblygiadau hamdden masnachol / adloniant (heb eu cynnwys ym 
Mholisi RET3 Canolfannau Cymdogaeth), gan gynnwys estyniadau i 
adeiladau manwerthu presennol, yn yr Ardaloedd Siopa Canolog 
dynodedig (ASC). Lle gellir dangos nad oes safleoedd addas yn bodoli 
yn yr ASC, yna dylai'r safleoedd ar ymyl yr ASC gael eu hystyried cyn 
ystyried yn olaf safleoedd y tu allan i'r dref. Lle mae datblygiad y tu allan 
i'r ASC yn cael ei ystyried bydd y cynnig yn cael ei asesu yn erbyn y 
meini prawf canlynol:  

a) bod angen amlwg yn bodoli ar gyfer y datblygiad arfaethedig; 
b)     na fyddai’r datblygiad arfaethedig, un ai'n unigol neu'n 

gronnol, â datblygiadau diweddar neu arfaethedig eraill, yn 
cael effaith andwyol ar y fasnach / trosiant, bywiogrwydd a 
hyfywedd canol trefi, canolfannau lleol neu gymdogaeth; 

c)     bod y datblygiad arfaethedig o raddfa a math briodol i faint, 
cymeriad a diben y ganolfan a'i safle yn yr hierarchaeth 
fanwerthu; 

d)     na fyddai'r datblygiad arfaethedig yn cael effaith andwyol ar 
fuddsoddiad cyhoeddus a phreifat yn y dyfodol sydd ei 
angen i ddiogelu bywiogrwydd a hyfywedd y canolfannau; 

ch)    bod y cynnig mewn lleoliad hygyrch i gyfleusterau 
trafnidiaeth gyhoeddus; 

d)     nad yw'r cynnig ar dir a ddyrannwyd ar gyfer defnyddiau 
eraill. Mae hyn yn arbennig o berthnasol i dir a ddynodwyd ar 
gyfer diwydiant, cyflogaeth a thai, lle y gellir dangos bod 
datblygiadau manwerthu’n cyfyngu ar ystod ac ansawdd 
safleoedd ar gyfer defnyddiau o'r fath.   
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6.2 HYRWYDDO ECONOMI GYNALIADWY 
 

MENTER A CHYFLOGAETH  
 

DIOGELU’R TIR CYFLOGAETH PRESENNOL  
 
6.2.1 Gan adlewyrchu prif fyrdwn Polisi S9 i ddiogelu’r tir cyflogaeth presennol rhag  

datblygiadau amgen eraill, mae Polisi E1 isod yn gosod y meini prawf yr asesir y 
cynigion datblygu ar gyfer defnydd amgen safleoedd cyflogaeth presennol / 
adeiladau yn eu herbyn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Mae pwysigrwydd diogelu safleoedd / adeiladau cyflogaeth presennol o werth 

parhaus dros gyfnod y cynllun er mwyn sicrhau bod portffolio priodol o dir ac 
adeiladau cyflogaeth y gellir eu diogelu rhag defnyddiau cystadleuol ac mae’n 
darparu ar gyfer ansawdd, amrywiaeth a dewis digonol. Mae'r polisi’n berthnasol i 
fusnesau presennol, dyranedig  a busnesau a ganiateir, safleoedd ac adeiladau 
diwydiannol a warysau presennol.  

 
6.2.3  Mae'r Cyngor, fodd bynnag, yn cydnabod y gallai fod achosion lle nad yw safleoedd 

a ddyrannwyd neu a ddynodwyd ar gyfer defnydd cyflogaeth yn addas. Mewn 
achosion o'r fath, gallai’r Cyngor fod yn barod i adolygu'r dyraniad / dynodiad 

Polisi E1 - Diogelu Tir Cyflogaeth Presennol  
 
Caniateir cynigion a fydd yn arwain at golli safleoedd diwydiannol a busnes 
presennol neu ddynodedig neu eiddo (dosbarthiadau B1, B2 a B8 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 1987) i 
ddefnyddiau eraill yn unig: 

a) os nad yw’r safle neu'r adeilad yn addas bellach neu mewn 
lleoliad da ar gyfer defnydd cyflogaeth; 

b)    os oes cyflenwad digonol ac amrywiol o safleoedd neu adeiladau 
diwydiannol ar gael ac y gellir eu dwyn ymlaen i gwrdd ag 
anghenion cyflogaeth y Sir a'r ardal leol; 

c)     os nad oes unrhyw ddefnydd cyflogaeth diwydiannol neu fusnes 
hyfyw ar gyfer y safle neu'r adeilad; 

ch)   os byddai manteision amwynder sylweddol yn caniatáu mathau 
eraill o ddatblygiad ar y safle neu'r adeilad; 

d)      petai colli'r safle yn niweidiol i'r nod o greu economi leol gytbwys, 
yn enwedig darparu swyddi gweithgynhyrchu. 

 
Mewn amgylchiadau eithriadol, gellid rhoddi caniatâd cynllunio ar gyfer 
newid defnydd tir cyflogaeth presennol pan na chydymffurfir yn llawn â’r 
meini prawf uchod: 

(i)    os yw’r cynnig ar gyfer defnyddiau manwerthu ar raddfa fechan yn 
atodol i'r prif weithgarwch busnes / diwydiannol; neu 

(ii)  os yw’r gweithgareddau gwasanaeth o natur ddiwydiannol ar raddfa 
fechan nad ydynt yn addas ar gyfer y stryd fawr ac yn cynnwys 
gwerthu, gwasanaeth neu atgyweirio cerbydau neu beiriannau.   
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cyflogaeth ac ystyried a fyddai defnydd amgen a mwy buddiol o’r safle neu'r adeilad 
yn briodol. Rhoddir ystyriaeth hefyd i p'un a allai amwynder ardal gael ei wella drwy 
adleoli diwydiannau amhriodol a gosod defnydd mwy addas yn ei le.   

 
6.2.4  O ran asesu a yw safleoedd / adeiladau wedi’u lleoli’n dda ar gyfer busnes a 

defnydd diwydiannol, rhoddir ystyriaeth i hygyrchedd rhwydwaith priffyrdd cynradd, 
trafnidiaeth gyhoeddus a’u hagosrwydd at dai neu ddefnyddiau sensitif eraill.  

 
6.2.5  Mae'r Cyngor yn ystyried y gallai rhai safleoedd cyflogaeth B2 hefyd fod yn addas 

ar gyfer cyfleusterau modern rheoli gwastraff, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio 
manwl. Darperir manylion pellach am safleoedd posibl ar gyfer cyfleusterau rheoli 
gwastraff yn y Polisïau Dyrannu Safleoedd ym Mhennod 7. 

 
SAFLEOEDD CYFLOGAETH NA DDYRANNWYD 

 
6.2.6 Mae Polisi E2 isod yn ceisio galluogi cynigion ar gyfer defnydd cyflogaeth ar 

safleoedd na ddyrannwyd gan ddefnyddwyr un – safle / gyflogwyr mawr penodol na 
ellir eu lleoli ar safleoedd busnes / diwydiannol presennol neu arfaethedig ac mae’n 
nodi'r meini prawf yr asesir cynigion o'r fath yn eu herbyn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.7 Ystyrir bod y cynllun yn darparu ar gyfer amrywiaeth ddigonol - o ran maint, 

cymysgedd o ddefnyddiau, ansawdd a dosbarthiad - safleoedd diwydiannol o fewn 
y Sir. Fodd bynnag, gallai fod achosion lle na all cyflogwr mawr penodol ddod o hyd 
i safle addas naill ai ar safle diwydiannol / busnes presennol neu a ddyrannwyd, 
neu o fewn ardaloedd awdurdodau lleol eraill o fewn ardal chwilio’r cyflogwr. Yn yr 
achosion hyn gellid ystyried cais cynllunio ar gyfer defnydd diwydiannol neu fusnes, 
er y dylid ei hysbysebu fel gwyriad oddi wrth y cynllun, ar safle heb ei ddyrannu, 
gan gymryd i ystyriaeth y meini prawf cynllunio arferol ac ystyried a oes galw am y 
datblygiad.  

Polisi E2 - Safleoedd Cyflogaeth heb eu Dyrannu   
 
Caniateir cynigion ar gyfer datblygu diwydiannol a busnes (dosbarthiadau 
B1, B2 a B8 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 
1987), gan ddefnyddwyr un-safle nad ydynt yn hapfasnachwyr, na ellir eu 
lletya ar safleoedd diwydiannol neu fusnes presennol neu arfaethedig o 
fewn y Sir, ar yr amod bod yr holl amodau canlynol yn cael eu bodloni: 

a) bod y safle arfaethedig o fewn neu'n gyfagos i ffiniau datblygu 
trefi a phrif aneddiadau eraill neu safleoedd diwydiannol / busnes 
presennol ac arfaethedig; 

b)    bod y cynnig yn gydnaws â defnyddiau tir cyfagos; 
c)    bod angen amlwg ar gyfer y math a graddfa o ddatblygiad yn y 

lleoliad hwnnw; ac 
ch)   na  fyddai'r cynnig yn achosi niwed annerbyniol i'r dirwedd o 

amgylch, treftadaeth hanesyddol / diwylliannol, bioamrywiaeth 
neu werth amwynder lleol.  

 
Bydd datblygiadau o'r fath yn cael eu rheoli gyda Chytundeb Adran 106 i 
gyfyngu’r safle i un defnyddiwr.  
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GWEITHIO O GARTREF 
 
6.2.8 Gyda thwf cynyddol technoleg TGCh, gan gynnwys band eang, mae'n debygol y 

bydd nifer cynyddol o bobl yn gweithio o gartref yn y dyfodol. Mae'r polisi hwn yn 
ceisio cefnogi cynigion ar gyfer gweithio gartref ar yr amod nad oes unrhyw effaith 
annerbyniol ar yr amwynder lleol a chymeriad yr ardal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.9 Mewn achosion lle mae cymeriad yr eiddo yn parhau’n breswyl, yna, nid oes angen 

caniatâd cynllunio fel arfer. Mae yna hefyd achosion lle gall gweithrediadau bychain 
un - person weithredu’n effeithiol o’r garej neu adeiladau allanol y cartref. Lle mae 
gweithrediadau busnes ar raddfa neu ddwyster sy’n debygol o fod angen caniatâd 
cynllunio, wrth ystyried ceisiadau, rhoddir ystyriaeth benodol i drefniadau mynediad 
a pharcio a'r effaith gawsai’r arferion gwaith ar eiddo cyfagos.  

Polisi E3 - Gweithio o Gartref 
 
Caniateir cynigion ar gyfer datblygiad i ganiatáu i fusnesau bach  
weithredu o gartref cyn belled ag y gellir dangos na fydd unrhyw effaith 
andwyol ar amwynder lleol a / neu gymeriad yr ardal.     
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HYRWYDDO MENTER WLEDIG  
 

CYFLOGAETH MEWN PENTREFI  
 
6.2.10 Mae PCC a NCT 6 yn cydnabod bod cyfleoedd cyflogaeth lleol o fewn 

aneddiadau gwledig yn hanfodol i gynnal a gwella cymunedau pentrefol ac mae 
ganddynt rôl hanfodol wrth hyrwyddo gweithgaredd economaidd iach. Yn unol â 
chanllawiau cenedlaethol ac yn adlewyrchu gweledigaeth y Cyngor ar gyfer twf 
economaidd cynaliadwy a ffyniant, mae'r polisi hwn yn ceisio caniatáu datblygu 
mentrau ar raddfa fechan o fewn ffiniau datblygu pentrefi neu’n gyfagos iddynt. 
Eithrir tref Brynbuga o'r polisi hwn gan fod Brynbuga â nifer o ddyraniadau 
cyflogaeth presennol. Dylid trin pentrefi mwy, sef Rhaglan a Phenperllenni, fodd 
bynnag, a ddynodwyd fel Aneddiadau Gwledig Eilaidd ym Mholisi S1, yn yr un 
modd â’r Prif Bentrefi yng nghyd-destun hyrwyddo menter wledig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.11 Mae PCC yn nodi bod safleoedd cyflogaeth newydd mewn lleoliadau gwledig yn 

debygol o fod yn fach ac y dylid eu lleoli o fewn neu gerllaw ffiniau aneddiadau 
diffiniedig. Mae busnesau bach yn aml yn cael lleoliadau pentref yn llefydd 
deniadol i sefydlu busnes ac mae’u presenoldeb yn darparu cyfleoedd 
cyflogaeth gwerthfawr i gymunedau lleol, yn lleihau allgymudo, yn cynorthwyo i 
arallgyfeirio'r economi wledig a thrwy hynny yn hyrwyddo datblygu cynaliadwy.  

   
6.2.12  Gallai fod achosion lle byddai datblygu safleoedd cyflogaeth newydd, neu 

ehangu’r safleoedd cyflogaeth presennol ar ymyl aneddiadau yn fwy derbyniol o 
safbwynt amwynder, yr amgylchedd a diogelwch priffyrdd na datblygu o fewn 
aneddiadau. Fodd bynnag, mae angen ystyried yn ofalus ddatblygiadau o'r fath, 
yn enwedig mewn perthynas â gwarchod cefn gwlad rhag ymyrraeth weledol, a 
byddant yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.   

 
 
 
 

Polisi RE1 - Cyflogaeth o fewn Pentrefi  
 
O fewn neu'n gyfagos i ffiniau datblygu'r Aneddiadau Gwledig Eilaidd, 
sef Rhaglan a Phenperllenni a'r Prif Bentrefi a ddynodwyd ym Mholisi 
S1, caniateir adeiladu datblygiadau diwydiannol a busnes a adeiladwyd i 
bwrpas ar raddfa fechan, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, 
gan gynnwys: 

a) na fyddai'r cynnig yn achosi niwed annerbyniol i'r amgylchedd 
naturiol ac adeiledig; 

b) bod y cynnig yn gydnaws â defnyddiau tir cyfagos ac yn 
gweddu o ran maint i’r pentref presennol; 

c) bod y math o gyflogaeth yn briodol ar gyfer ardal wledig ac y 
gellir dangos bod potensial i ran sylweddol o'r gweithlu ddeillio 
o’r ardal leol a / neu bod y busnes yn gysylltiedig â chynnyrch 
neu wasanaeth sy’n  uniongyrchol gysylltiedig â'r ardal lle caiff 

ei leoli. 
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GWEITHIO O GARTREF MEWN ARDALOEDD GWLEDIG  
 
6.2.13 Cydnabyddir bod llawer o fusnesau mewn ardaloedd gwledig yn fach gyda 

llawer yn gweithredu o gartref. Gydag ehangu TGCh, yn arbennig band eang, i 
ardaloedd gwledig, mae'n debygol y bydd mwy a mwy o bobl yn gweithio o 
gartref yn y dyfodol. Mae NCT 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy (2010), yn cynghori y dylai awdurdodau cynllunio annog twf 
hunangyflogaeth a busnesau micro drwy fabwysiadu ymagwedd gefnogol i 
weithio yn y cartref. Mae'r Adolygiad o Safleoedd ac Adeiladau Cyflogaeth Sir 
Fynwy (ASAC) yn nodi pwysigrwydd gweithio o gartref i economi wledig y Sir ac 
yn argymell ei annog. Bydd cynigion ar gyfer gweithio o gartref mewn ardaloedd 
gwledig yn cael eu hasesu yn erbyn Polisi E3 sy'n ceisio cefnogi cynigion ar 
gyfer adeiladau cyflogaeth yn y cartref ar yr amod nad oes unrhyw effaith 
annerbyniol ar yr amwynder lleol a chymeriad yr ardal. 

 
ADDASU NEU ADFER ADEILADAU YN Y CEFN GWLAD AGORED AT 
DDEFNYDD CYFLOGAETH  

 
6.2.14 Mae PCC (2012) yn cydnabod bod gan ailddefnyddio ac addasu adeiladau 

gwledig presennol rôl bwysig wrth ddiwallu anghenion ardaloedd gwledig ar 
gyfer datblygiadau masnachol a diwydiannol. Mae Polisi RE2 felly yn rhoi cyfle 
ar gyfer addasu ac adfer adeiladau gwledig i'w hailddefnyddio at ddibenion 
busnes, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi RE2 – Addasu neu Adfer Adeiladau yn y Cefn Gwlad Agored at 
Ddefnydd Cyflogaeth  
 
Caniatier cynigion ar gyfer addasu neu adfer adeiladau sydd eisoes yn 
bodoli yn y cefn gwlad agored, at ddefnydd cyflogaeth ar yr amod bod 
yr holl feini prawf canlynol yn cael eu bodloni: 

a) mae ffurf, maint a dyluniad cyffredinol y cynnig, gan gynnwys 
unrhyw estyniadau, yn parchu cymeriad gwledig a dyluniad yr 
adeilad; 

b) mewn perthynas â chynigion arallgyfeirio ar ffermydd, dylai 
unrhyw waith ailadeiladu angenrheidiol barchu neu fod mewn 
cydymdeimlad â'r lleoliad a nodweddion traddodiadol yr 
adeilad; ym mhob achos arall, dylai fod modd addasu’r 
adeiladau heb ailadeiladu sylweddol neu lwyr; 

c) y mwyaf ynysig ac amlwg yr adeilad, mwyaf llym fydd y 
gofynion dylunio mewn perthynas ag agoriadau drysau a 
ffenestri newydd, estyniadau a chyfrwng mynediad, darparu 
gwasanaethau a chwrtil, yn enwedig os caiff ei leoli o fewn 
AHNE Dyffryn Gwy; 

 

Parhad… 
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6.2.15 Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, cydnabyddir bod ailddefnyddio ac addasu 

adeiladau parhaol yn y cefn gwlad yn rhoi cyfle gwerthfawr i gynnig cyflogaeth a 
chefnogi’r economi wledig. Mae defnyddiau posib yn cynnwys masnach, 
diwydiant, twristiaeth a hamdden. Oherwydd eu lleoliad, rhaid i ddatblygiadau o'r 
fath gael eu rheoli'n ofalus ac mae angen cydbwysedd i ddiogelu cymeriad ac 
ymddangosiad yr adeilad presennol a'r ardal o gwmpas.  

 
6.2.16  Caniateir cynigion ar gyfer addasu ac adfer adeiladau gwledig at ddefnydd 

cyflogaeth yn unig lle maent yn cydymffurfio â'r meini prawf a nodir uchod a 
pholisïau perthnasol eraill yn y cynllun, yn enwedig y rhai sy'n ceisio lleihau 
unrhyw effaith niweidiol ar werth tirwedd, ansawdd yr amgylchedd ac amwynder 
(gan gynnwys S13, LC5, EP1, MV1, DES1 ac NE1). Ym mhob achos, mae'n 
hanfodol bod y defnydd arfaethedig a'r dyluniad wedi ystyried cymeriad, graddfa 
ac ymddangosiad yr adeilad presennol a'r ardal gyfagos.  

 
6.2.17  Mae'r Cyngor hefyd yn pryderu ynghylch y posibilrwydd o gamddefnyddio’r 

system lle caiff adeiladau amaethyddol a choedwigaeth - yn arbennig y rheiny a 
adeiladwyd dan hawliau datblygu a ganiateir – eu codi gyda’r bwriad o’u 
haddasu’n gynnar at ddiben arall. Mae'r polisi hwn yn ceisio atal unrhyw ymgais 
o'r fath i gamddefnyddio'r system gynllunio. Ceir rhagor o arweiniad ym 
mharagraff 3.2.1 ac Adran 3.3 o NCT 6 Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig 
Cynaliadwy.  

 
ARALLGYFEIRIO AMAETHYDDOL 

 
6.2.18 Yn unol â pholisi cenedlaethol, mae Polisi RE3 yn cefnogi arallgyfeirio 

amaethyddol ar yr amod bod y cynigion yn bodloni'r meini prawf a nodir yn y 
polisi hwn ac mewn polisïau cynllunio perthnasol eraill, gan gynnwys S10 
Menter Wledig.   

 
 
 

ch)    caniateir addasu adeiladau fferm a choedwigaeth modern yn 
unig os defnyddiwyd yr adeilad i’r diben y bwriadwyd am 
gyfnod sylweddol o amser. Edrychir yn fanwl ar gynigion 
mewn perthynas ag adeiladau sy’n llai na 5 mlwydd oed, neu y 
mae’n hysbys iddynt gael eu defnyddio i’r diben y bwriadwyd 
am lai na 5 mlynedd, a lle na fu unrhyw newid mewn 
gweithgareddau ffermio neu goedwigaeth ar yr uned ers i'r 
adeilad gael ei godi gellid gwrthod caniatâd; 

d)     mae’r cynnig gan gynnwys y cwrtil a’r mynediad, o’r maint 
priodol ac mewn cydymdeimlad â'r dirwedd o amgylch a heb 
fod angen darparu isadeiledd hyll ac adeiladau ategol; a 

dd)   mae’r adeilad yn gallu cynnal y defnydd arfaethedig heb 
estyniad sylweddol. 
 

Bydd y meini prawf uchod hefyd yn berthnasol i gynigion i ymestyn 

adeiladau sydd eisoes wedi’u haddasu.   
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6.2.19 Cydnabyddir bod yn rhaid i fusnesau amaethyddol yn gynyddol arallgyfeirio i 

ffurfiau eraill o weithgarwch cysylltiedig i aros yn hyfyw. Mae NCT 6 Cynllunio ar 
gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy (2010) yn cydnabod y gall llawer o 
weithgareddau economaidd gael eu lleoli’n gynaliadwy ar ffermydd. Mae 
gweithgareddau arallgyfeirio posib yn cynnwys siopau fferm, gweithdai a 
gwasanaethau chwaraeon a hamdden - rhai ohonynt yn cael eu trin gan bolisïau 
eraill y CDLl. Mae'n bwysig bod cynigion o'r fath yn cyfrannu at weithgareddau 
amaethyddol y fferm ac yn eu hategu, yn hytrach na'u dominyddu, a dylai fod yn 
sail dda o ran cyfrannu'n effeithiol at y busnes amaethyddol. Mae'r polisi hwn 
felly yn gofyn i'r ymgeisydd ddarparu achos busnes ar gyfer cynigion 
arallgyfeirio er mwyn dangos y ddolen i'r gweithgaredd busnes presennol a 
manteision y cynllun, mewn perthynas â chynnal cyflogaeth a'r economi wledig. 
Dylai hyn gynnwys manylion gweithgareddau presennol y fferm, yr angen i 
arallgyfeirio, a manylion a goblygiadau'r cynigion ar yr economi wledig (e.e. 
darparu cyfleoedd cyflogaeth lleol) a'r amgylchedd.  

 
6.2.20  Dylai cynigion arallgyfeirio amaethyddol gael eu hintegreiddio i mewn i'r 

amgylchedd a'r tirlun gwledig. Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, dylid rhoi 
ystyriaeth gychwynnol i addasu adeiladau presennol y fferm, efallai fodd bynnag 
y gallai codi adeilad newydd a gynlluniwyd yn sensitif ar fferm weithredol o fewn 
ffermydd sy'n bodoli eisoes fod yn briodol (yn amodol ar fodloni'r meini prawf a 

Polisi RE3 - Arallgyfeirio Amaethyddol 
 
Caniateir cynigion datblygu sy'n gwneud cyfraniad cadarnhaol i 
amaethyddiaeth neu’i arallgyfeirio lle mae’r defnydd neu’r adeilad 
newydd yn bodloni'r meini prawf canlynol: 

a) gweithredir y datblygiad arfaethedig nad yw'n amaethyddol 
mewn cysylltiad â gweithgareddau amaethyddol y fenter ac 
yn ategol i’r gweithgareddau hynny; 

b)  cefnogir y cynnig gan achos busnes priodol sy'n dangos y 
cyswllt i'r gweithgaredd busnes presennol a manteision y 
cynllun o ran cynnal cyflogaeth / yr economi wledig; 

c)   mewn perthynas ag adeiladu o’r newydd, mae'n rhaid i'r 
ymgeisydd ddangos nad oes unrhyw adeiladau presennol 
addas i'w haddasu / hailddefnyddio yn hytrach nag adeiladu 
o’r newydd; 

ch)  mewn perthynas â chynigion arallgyfeirio ar gyfer llety i 
ymwelwyr, caniateir adeiladau o’r newydd yn unig lle mae’n 
cynnwys ailadeiladu adeilad yn sylweddol o fewn cwrtil eiddo 
presennol y fferm a feddiennir, fel a bennir ym Mholisi T2; 

d)   lle caniateir ailadeiladu o dan feini prawf c) ac ch) dylai 
unrhyw waith ailadeiladu barchu neu fod mewn 
cydymdeimlad â nodweddion lleol a thraddodiadol yr adeilad; 

dd)  mae cynigion ar gyfer datblygiad adeiledig newydd yn 
bodloni'r meini prawf manwl a nodir ym Mholisi LC1; 

e)  mae cynigion ar gyfer cynlluniau ynni adnewyddadwy yn 
bodloni'r meini prawf a nodir ym Mholisi SD1. 
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nodir uchod ac ym Mholisi LC1 Datblygiad Adeiledig Newydd yn y Cefn Gwlad 
Agored) lle nad oes cyfle i addasu’n bodoli.   

 
ADEILADAU AMAETHYDDOL A CHOEDWIGAETH NEWYDD 

 
6.2.21 Mae'r polisi hwn yn nodi'r meini prawf ar gyfer asesu cynigion yn gysylltiedig ag 

adeiladau amaethyddol a choedwigaeth newydd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.22 Gall adeiladau amaethyddol a choedwigaeth fod yn elfen weledol ymwthiol yn y 

dirwedd wledig yn rhinwedd eu maint, eu lleoliad a’r deunyddiau a ddefnyddiwyd 
i'w hadeiladu. Lle mae angen adeiladau newydd, rhoddir ystyriaeth ofalus i’w 
lleoliad a’u dyluniad fel bod unrhyw effaith andwyol ar gymeriad ac amwynder yr 
ardal o amgylch yn cael ei leihau i'r isafswm ymarferol.   

 
UNEDAU DA BYW DWYS / DOFEDNOD MAES 

 
6.2.23 Gall ffermio da byw dwys gael ei ddiffinio fel system arbenigol o gynhyrchu da 

byw lle mae'r da byw’n cael eu cadw dan do, a gellir dechrau’r system ar unrhyw 
adeg o'r flwyddyn2. Mae unedau da byw dwys yn cynnwys adeiladau lle cedwir 
gwartheg dros fisoedd y gaeaf. Cydnabyddir bod unedau dofednod maes dwys 
wedi dod yn nodwedd gynyddol o economi amaethyddol Sir Fynwy.  

 
6.2.24  O ystyried eu maint, gall unedau da byw dwys ac unedau dofednod maes fod yn 

anodd eu cymhathu i'r tirlun a gall arwain at effeithiau andwyol ar amwynder, 
gan gynnwys sŵn ac arogleuon. Fodd bynnag, gallai lleoli a thirlunio gofalus 
unedau o'r fath gadw effeithiau andwyol i’r isafswm ymarferol. Felly, mae'n 
bwysig bod cynigion ar gyfer unedau pellach yn ymgorffori mesurau i gyfyngu eu 
heffeithiau posibl. Mae Polisi RE5 yn ceisio cadw cydbwysedd rhwng cynhyrchu 
bwyd yn economaidd a diogelu amwynder a'r amgylchedd (ar y cyd â'r defnydd 
o rwymedigaethau ac amodau cynllunio).   

 

Polisi RE4 - Adeiladau Amaethyddol a Choedwigaeth Newydd  
 
Caniateir adeiladau amaethyddol a choedwigaeth newydd, yn ogystal ag 
unrhyw gyfrwng mynediad sy'n rhwym wrth reoli cynllunio, lle: 

a)   mae angen yr adeilad neu’r mynediad yn rhesymol ar gyfer 
dibenion amaethyddol neu goedwigaeth; 

b)   gwneir darpariaeth ddigonol ar gyfer gwaredu dŵr wyneb a dŵr 
budr, ac unrhyw wastraff anifeiliaid heb berygl i nodweddion; 

c)   lle mae’r cynnig yn cydymffurfio â Pholisi LC1. 
 

_____________________________________ 
2 Ffynhonnell:  Agriculturadictionary.com 
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TIR AMAETHYDDOL 
 
6.2.25 O ystyried pwysigrwydd amaethyddiaeth i economi wledig Sir Fynwy, 

cydnabyddir bod angen gwarchod y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas 
rhag datblygu amhriodol. Mae PCC yn nodi’r polisi rheoli datblygu cenedlaethol 
ar warchod y tir amaethyddol gorau a mwyaf amlbwrpas.   

 
CYFLEUSTERAU ADLONIANT, TWRISTIAETH A HAMDDEN YN Y CEFN 
GWLAD AGORED  

 
6.2.26 Er bod rhagdybiaeth gyffredinol yn erbyn datblygiadau amhriodol yn y cefn 

gwlad, cydnabyddir y gall defnyddiau adloniadol, twristiaeth a hamdden addas 
fod o fudd i'r economi wledig a chynorthwyo i’w harallgyfeirio. Byddai datblygiad 
o'r fath yn amodol ar fesurau digonol i ddiogelu cymeriad ac ymddangosiad cefn 
gwlad, yn enwedig ei dirwedd, ei fioamrywiaeth a’i werth amwynder. Dylai 
datblygiadau o'r fath fod yn gydnaws o ran natur a graddfa â'r amgylchedd lleol 
ac anghenion ymwelwyr a'r gymuned leol.  

 
6.2.27  Mae Polisi RE6 yn cefnogi mentrau gwledig ac arallgyfeirio'r economi wledig 

drwy ganiatáu ar gyfer darparu cyfleusterau adloniant, twristiaeth a hamdden 
addas yn y cefn gwlad, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.  

 
 
 
 

Polisi RE5 - Unedau Da Byw Dwys / Dofednod Maes  
 
Caniateir unedau da byw dwys neu unedau cynhyrchu dofednod maes 
yn amodol ar y meini prawf canlynol: 

a)   lleolir unedau da byw newydd a thanciau a llynnoedd biswail fel 
na fyddant yn creu poendod annerbyniol i unrhyw annedd neu 
adeilad nad yw'n amaethyddol; 

b)   lleolir unedau newydd er mwyn lleihau’u heffaith weledol drwy 
osgoi lleoliadau agored a, lle bo hynny'n ymarferol, eu lleoli o 
fewn neu'n gyfagos i grwpiau presennol o adeiladau; 

c)   gwrthwynebir unedau sydd â goblygiadau difrifol i'r rhwydwaith 
systemau priffyrdd cyfagos; 

ch) mae'r uned hon wedi'i chynllunio, ac mae'n defnyddio technoleg 
briodol,  er mwyn lleihau poendod arogl, sŵn a llygredd dŵr; 

d)   os yw gofynion gweithredol y fenter arfaethedig yn mynnu bod 
gweithiwr amaethyddol arbenigol yn lletya’n agos at yr adeilad da 
byw, yna dylai’r datblygiad, lle bo modd, gael ei leoli i wneud 
defnydd o annedd sy’n bodoli eisoes neu sydd ar gael. Os fel 
eithriad, mae angen annedd newydd er mwyn lletya, yna bydd 
derbynioldeb yr annedd amaethyddol newydd yn berthnasol i 
ystyriaeth cynllunio ar gyfer yr uned. 

dd) mae’r cynnig yn cydymffurfio ȃ Pholisi LC1. 
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6.2.28 Mewn ardaloedd gwledig ystyrir datblygiadau sy’n gysylltiedig â thwristiaeth yn 

elfen hanfodol wrth ddarparu ar gyfer economi leol iach ac amrywiol ac wrth 
gyfrannu at ddarparu a chynnal cyfleusterau ar gyfer cymunedau lleol.  

 
6.2.29  Ystyrir bod cefn gwlad yn fwy addas ar gyfer hamdden anffurfiol diffwdan a 

gweithgareddau tawel, goddefol fel cerdded, mannau picnic, beicio, pysgota, 
rhwyfo a hwylio / clybiau cychod. Wrth asesu cynigion o'r fath, rhoddir ystyriaeth 
arbennig i'r angen i ddiogelu cymeriad ac ymddangosiad  cefn gwlad, yn 
enwedig ei dirwedd, ei fioamrywiaeth a’i werth amwynder lleol.  

 
6.2.30  Mae PCC (2012) yn cydnabod bod i ailddefnyddio ac addasu adeiladau gwledig 

presennol rôl bwysig wrth ddiwallu anghenion ardaloedd gwledig ar gyfer 
twristiaeth, chwaraeon a hamdden. Asesir cynigion ar gyfer addasu / addasu 
adeiladau ar gyfer defnyddiau o'r fath yn erbyn polisi cenedlaethol ,fel y nodir ym 
Mholisi Cynllunio Cymru a NCT 6. Os nad yw ailddefnyddio / addasu adeiladau 
presennol yn bosibl, gallai adeiladu eiddo newydd cyfyngedig ar raddfa briodol 
fod yn dderbyniol mewn amgylchiadau eithriadol lle gellir eu cyfiawnhau a lle 
mae cynigion yn bodloni'r meini prawf a nodir ym Mholisi LC1.  

 
6.2.31  Mae cynigion ar gyfer gweithgareddau hamdden a chwaraeon trefnedig, a 

fyddai'n denu nifer fawr o bobl, yn debygol o fod yn ymwthiol (o ran sŵn a 
chynhyrchu traffig) ac maent angen rhyw fath o ddatblygiad. Oni bai eu bod 
gerllaw defnydd sydd ar hyn o bryd yn cynhyrchu sŵn, gan gynnwys, er 
enghraifft yr M4 neu'r A449, byddai angen eu lleoli o fewn, neu'n gyfagos, i ffin 
ddatblygu tref neu bentref ac yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.   

 

Polisi RE6 - Darparu Cyfleusterau Adloniant, Twristiaeth a Hamdden yn 
y Cefn Gwlad Agored  
 
Caniateir cynigion datblygu ar gyfer defnyddiau adloniant, twristiaeth a 
hamdden yn y cefn gwlad ar yr amod eu bod ar raddfa fechan, o natur 
anffurfiol ac yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, gan gynnwys 
camau diogelu digonol ar gyfer cymeriad ac ynddangosiad y cefn gwlad 
(yn enwedig ei dirwedd, bioamrywiaeth a gwerth amwynder lleol). Rhaid 
i ddatblygiad ailddefnyddio neu addasu adeiladau presennol lle bo 
modd. Mewn amgylchiadau eithriadol, gallai adeiladau newydd ar raddfa 
briodol fod yn dderbyniol lle gellir eu cyfiawnhau a lle mae'r cynnig yn 

bodloni'r meini prawf a nodir ym Mholisi LC1.   
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ECONOMI YMWELWYR 
 

SAFLEOEDD CARAFANAU TEITHIOL A GWERSYLLA PEBYLL 

 
6.2.32 Mae safleoedd carafanau teithiol a gwersylla pebyll yn brif ffynhonnell llety 

gwyliau ac yn rhan bwysig o'r economi ymwelwyr. Fodd bynnag, gall safleoedd 
o'r fath – carafanau yn arbennig - fod yn weledol ymwthiol ac yn niweidiol i 
ymddangosiad a chymeriad ardal. Felly, mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau na 
chaiff cynigion ar gyfer safleoedd carafanau teithiol a gwersylla pebyll gael 
unrhyw effaith andwyol ar gefn gwlad / dirwedd ac mae’n darparu ar gyfer 
defnydd twristiaeth tymor byr yn unig.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADEILADAU LLETYA YMWELWYR Y TU ALLAN   I ANEDDIADAU  
 
6.2.33 Bydd darparu adeiladau lletya ymwelwyr yn chwarae rhan bwysig wrth ddiwallu 

dyheadau’r Cyngor ar gyfer Sir Fynwy i wireddu ei photensial fel cyrchfan 
cystadleuol o ansawdd uchel i dwristiaid. Fodd bynnag, mae'n bwysig nad yw 
cynigion ar gyfer datblygiadau o'r fath y tu allan i aneddiadau yn cael eu 
hystyried ar draul ystyriaethau amgylcheddol. Mae'r polisi hwn felly yn ceisio 
rheoli datblygu adeiladau lletya ymwelwyr yn ofalus yn y cefn gwlad agored.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Policy T1 – Touring Caravan and Tented Camping Sites  
 
Caniateir safleoedd carafanau teithiol a gwersylla pebyll newydd ac 
ehangu safleoedd o’r fath, yn unig lle: 

a)   nad oes unrhyw effaith annerbyniol ar y cefn gwlad gan ystyried 
bioamrywiaeth, ansawdd y tirwedd a’r gwelededd o ffyrdd, 
golygfannau a llefydd cyhoeddus eraill; 

b)   lle nad oes carafanau wedi’u lleoli’n barhaol; 
c)   gall y datblygiad gael ei oruchwylio'n foddhaol heb yr angen am 

lety preswyl parhaol ychwanegol ar gyfer wardeiniaid; ac 
ch) nad oes unrhyw effeithiau diogelwch a / neu amwynder andwyol 

yn deillio o’r gofynion mynediad a’r traffig a gynhyrchir.   
 

Polisi T2 - Llety Ymwelwyr y tu allan i Aneddiadau 
 
Caniateir codi o’r newydd adeiladau lletya ymwelwyr gyda gwasanaeth 
neu hunanarlwyo y tu allan i ffiniau datblygu trefi a phentrefi fel 
datblygiad ategol i westai sefydledig canolig neu fawr. 
 
Fel arall, y tu allan i ffiniau datblygu trefi a phentrefi, caniateir darparu 
adeiladau lletya ymwelwyr gyda gwasanaeth neu hunanarlwyo parhaol 
yn unig os yw'n cynnwys ailddefnyddio ac addasu adeiladau sydd 
eisoes yn bodoli a bod addasu adeiladau at ddefnyddiau o'r fath yn 
cydymffurfio â'r meini prawf a nodir ym Mholisi H4. 
 

Parhad… 



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy         123 
Chwefror 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.34 Dylai cynigion ar gyfer adeiladau lletya ymwelwyr y tu allan i aneddiadau edrych 

yn gyntaf ar ailddefnyddio ac ymestyn adeiladau presennol er mwyn amddiffyn 
cefn gwlad rhag datblygiadau amhriodol. Mae hyn yn unol â Pholisi T2 a 
chanllawiau cenedlaethol, sy'n cydnabod bod i ailddefnyddio ac addasu 
adeiladau gwledig presennol rôl bwysig wrth ddiwallu anghenion ardaloedd 
gwledig am ddatblygiadau twristiaeth.  

 
6.2.35  Mae rhoddi ystyriaeth ffafriol i addasu adeiladau segur i adeiladau lletya 

ymwelwyr yn darparu cyfle ar gyfer datblygu defnyddiau o'r fath ymhellach yn y 
cefn gwlad. Dylai hyn atal unrhyw angen am adeiladau newydd pellach a 
fyddai'n groes i reolaeth lem datblygiadau newydd yn y cefn gwlad agored.  

 
6.2.36  Cydnabyddir y gall addasu adeiladau segur yn adeiladau gwyliau, lle na 

chaniateid eu addasu i anheddau preswyl, leihau'r pwysau i ddefnyddio tai eraill 
yn yr ardal at ddibenion gwyliau (NCT 6, 3.6.1). Gellid cymeradwyo caniatadau 
o'r fath gydag amod yn nodi mai ar gyfer llety gwyliau’n unig y’i defnyddid. 
Byddai amod meddiannaeth gwyliau’n ymddangos yn fwy priodol nac amod 
meddiannaeth dymhorol lle mae'r angen i leihau'r pwysau ar wasanaethau lleol. 
Gellir defnyddio amodau meddiannaeth dymhorol hefyd i atal defnydd preswyl 
parhaol o adeiladau, sydd o ran eu cymeriad a’u dyluniad, yn anaddas i'w 
meddiannu’n barhaus, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf. Gall amodau 
meddiannaeth dymhorol hefyd fod yn briodol i warchod yr amgylchedd lleol, er 

Fel eithriad i'r cynigion uchod i ddarparu llety i ymwelwyr gellid eu  
caniatáu lle maent yn cynnwys: 
 

a)   ailadeiladu sylweddol adeilad o fewn cwrtil eiddo fferm sy’n bodoli 
eisoes ac yn cael ei meddiannu lle mae'n cynorthwyo mewn 
cynllun arallgyfeirio amaethyddol yn unol â Pholisi RE3. 

b)   addasu adeiladau o ddeunyddiau modern cyhyd ag y bo’r 
adeiladau’n briodol ar gyfer defnydd preswyl (e.e. nid adeiladau 
ffatri neu amaethyddol modern); heb fod o ansawdd is-safonol a / 
neu ymddangosiad anghydweddol; ac wedi’u defnyddio at y 
pwrpas a fwriadwyd am gyfnod sylweddol o amser. Yn arbennig, 
edrychir yn ofalus ar gynigion mewn perthynas ȃ’r adeiladau 
hynny sy'n llai na 10 mlwydd oed, yn enwedig lle na fu unrhyw 
newid mewn gweithgaredd ar yr uned. 

c)   addasu adeiladau sy'n rhy fach neu wedi’u lleoli'n amhriodol i 
ddarparu safonau priodol o ofod ac amwynder ar gyfer eu 
haddasu’n lety preswyl parhaol ond sy’n addas ar gyfer llety i 
dwristiaid. 

 
Lle caniateir addasiadau i lety twristiaeth yn yr amgylchiadau eithriadol a 
nodir ym meini prawf a) i c) uchod, yna cyfyngir deiliadaeth yr adeilad 
am byth i lety arhosiad byr i dwristiaid. 
 
Caiff yr holl gynigion eu hystyried yn erbyn polisïau cynllunio eraill a 
dylent integreiddio gyda’u hamgylchedd, parthed dyluniad a chynllun a’r 

modd y bydd y cynnig yn gweithredu. 
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enghraifft lle mae safle'n agos i gynefin sydd angen ei warchod ar adegau 
penodol o'r flwyddyn.  

 
6.2.37  Er mwyn cyfrannu tuag at arallgyfeirio'r economi wledig, yn unol â Pholisi S10, 

caniateir ailadeiladu eiddo presennol yn sylweddol yn unig pan fo'r adeilad wedi 
ei grwpio gydag eiddo presennol a feddiennir ar fferm, er enghraifft, adeilad 
allanol yn gyfagos i fferm neu annedd fferm. Lle caniateir ailadeiladu sylweddol, 
gosodir amodau fydd yn cyfyngu'r defnydd i lety twristiaid yn unig, a symudir yr 
hawliau datblygu a ganiateir. ar gyfer estyniadau.  

 
Cyrsiau golff   

 
6.2.38 Mae cyrsiau golff, oherwydd eu natur, angen darnau helaeth o dir a gallai 

datblygiad arwain at ailfodelu topograffeg yr ardal neu ei gwneud yn ofynnol i 
blannu coed ychwanegol er mwyn sgrinio'r cwrs neu ddarlunio’r ffyrdd teg, a 
gallai hyn arwain at effeithiau niweidiol pellgyrhaeddol - yn enwedig o fewn 
ardaloedd bioamrywiaeth uchel / o werth tirweddol ac AHNE Dyffryn Gwy.  

 
6.2.39  Mae'r polisi hwn felly yn ceisio sicrhau y lleolir cyrsiau golff a chyfleusterau 

cysylltiedig mewn ardaloedd lle nad ydynt yn cael effaith andwyol ar dirwedd, 
amaethyddiaeth, cadwraeth, ecoleg, daeareg a buddiannau'r briffordd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.40 Fel arfer, dylai cyfleusterau cysylltiedig ddefnyddio adeiladau presennol sydd yn 

addas i'w addasu. Fodd bynnag, lle mai’r unig ddewis yw darparu adeilad 
newydd, dylid rhoi sylw gofalus i leoliad, dyluniad a deunyddiau i leihau ei effaith 
ar y dirwedd gyfagos a’r defnyddiau tir. Gyda chynigion ar gyfer datblygiadau 
golff mae’n rhaid cynnwys asesiad effaith ar dirwedd i sicrhau y rhoddir 
ystyriaeth lawn i nodweddion tirwedd arbennig (fel y nodir yn LANDMAP) a’r 
effeithiau posibl ar y dirwedd. Bydd gwerthusiadau ecolegol hefyd yn 
angenrheidiol er mwyn dangos sut y diogelir ac y cyfoethogir nodweddion o 
bwysigrwydd ecolegol.  

 

Polisi T3 - Cyrsiau Golff  
 
Caniateir cynigion datblygu ar gyfer cyrsiau golff, meysydd ymarfer 
golff a chyfleusterau cysylltiedig gan gynnwys adeiladau, yn amodol ar 
ystyriaethau cynllunio manwl. Rhaid cynnwys asesiad effaith tirwedd a 
gwerthusiad ecolegol gyda phob cynnig. Dylai clybiau golff a 
chyfleusterau cysylltiedig ailddefnyddio neu addasu adeiladau sy’n 
bodoli eisoes lle bo modd. Os oes angen adeilad newydd, dylid ei 
gyfyngu o ran maint, ei leoli a'u ddylunio'n addas a dylai fodloni'r meini 
prawf a nodir ym Mholisi LC1. Ni chaniateir adeiladau nad ydynt yn 
ddilys atodol i ddefnyddiau golff, er y gellid ystyried cynigion i 
ddarparu llety i ymwelwyr sy'n cefnogi'r economi dwristaidd, yn 
amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.  
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6.2.41  Gellid ystyried yn ffafriol gynigion ar gyfer datblygiadau cysylltiedig sylweddol, 
fel adeiladau lletya ymwelwyr, lle maent yn cefnogi'r economi dwristaidd, yn 
amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl - mae Polisi T2 yn berthnasol.  

 
6.2.42  Cydnabyddir y gallai cynigion ar gyfer meysydd ymarfer gael effaith andwyol ar 

amwynder trigolion cyfagos a gallent fod yn weladwy yn y dirwedd ehangach o 
ystyried bod cyfleusterau o'r fath fel arfer yn cael eu llifoleuo. Yn unol â hynny, ni 
chaniateir fel arfer gynigion ar gyfer meysydd ymarfer o fewn AHNE Dyffryn 
Gwy neu ardaloedd o werth tirweddol uchel (fel y diffinnir gan LANDMAP). Lle 
gellir dod o hyd i leoliadau derbyniol, dylai llifoleuadau gael eu cyfeirio, eu 
cysgodi a bod o arddwysedd priodol i leihau'r effaith ar yr amgylchedd. Mewn 
ardaloedd lle’r effeithir ar amwynder trigolion cyfagos, dylid cyfyngu ar oriau 
cynnau’r goleuadau.   



126                                                                Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy  
Chwefror 2014 

6.3  GWERTHFAWROGI’N HAMGYLCHEDD 
 
DEFNYDDIO ADNODDAU’N EFFEITHLON A 
PHERYGL LLIFOGYDD  

 
6.3.1 Mae Polisi Strategol S12 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygiad newydd 

arddangos defnydd o adnoddau cynaliadwy ac effeithlon. Mae hyn yn cynnwys 
effeithlonrwydd ynni, cynyddu cyflenwad ynni adnewyddadwy, gan ddefnyddio 
deunyddiau a thechnegau adeiladu cynaliadwy, cadwraeth / effeithlonrwydd dŵr a 
lleihau gwastraff. 

 
YNNI ADNEWYDDADWY 

 
6.3.2 Mae darparu trydan a gwres o ffurfiau adnewyddadwy o ynni yn gallu chwarae 

rhan bwysig wrth leihau cyfraniad ardal at newid yn yr hinsawdd. Mae Astudiaeth 
Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni Sir Fynwy (AYAEY) (2010) yn nodi'r 
potensial ar gyfer prosiectau ynni adnewyddadwy annibynnol yn Sir Fynwy. 
Diweddarodd Atodiad i AYAEY (Chwefror 2012) yr astudiaeth wreiddiol i ddod â'r 
canfyddiadau yn unol â phecyn cymorth Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer 
awdurdodau lleol o'r enw Canllaw Arfer Gorau - Cynllunio ar gyfer Ynni 
Adnewyddadwy a Charbon Isel – Pecyn Cymorth i Gynllunwyr a ryddhawyd ym 
mis Gorffennaf 2010.. Darganfu’r astudiaethau fod gan ynni gwynt, ynghyd â 
phŵer solar ac, i raddau llai, gnydau ynni y potensial mwyaf ar gyfer cyfrannu at 
ddarpariaeth ynni adnewyddadwy yn y Sir.  

 
6.3.3  Gorwedd ardal awdurdod cynllunio lleol Sir Fynwy y tu allan i Ardaloedd Chwilio 

Strategol (AChSoedd) dynodedig Llywodraeth Cymru ar gyfer cynhyrchu ynni 
gwynt ar dir sych (NCT8). Mae NCT8 yn datgan y dylai gosodiadau gwynt ar 
raddfa fawr (dros 25MW) gael eu crynhoi mewn AChSoedd, nad oes un ohonynt 
yn Sir Fynwy, y dylai gosodiadau hyd at 25MW gael eu hannog ar safleoedd trefol 
/ tir llwyd ac y dylai cynlluniau cymunedol llai (<5MW) gael eu hannog mewn 
polisïau cynlluniau datblygu. Yn fwy diweddar, diwygiwyd PCC (2011) i roi mwy o 
bwyslais ar ddarparu cyfleusterau ‘ledled yr Awdurdod Lleol’ (a ddiffinnir fel 
‘Rhwng 5MW a 25MW ar gyfer gwynt ar y tir a rhwng 5MW a 50MW ar gyfer yr 
holl dechnologau eraill’). 

 
6.3.4   Mae’r map cyfyngiadau gwynt o fewn yr AEAEY yn nodi ardaloedd sydd â 

photensial darparu ynni gwynt, ar ôl graddnodi cyflymderau gwynt yn erbyn 
amrywiol gyfyngiadau, gan gynnwys dynodiadau treftadaeth, tirwedd ac  ecoleg, 
tir anaddas, pellteroedd o anheddau ac offer cyfathrebu, ac ati.  Mae’r ymarfer 
mapio crai hwn wedi nodi ardaloedd posibl o chwilio, felly, er y byddai angen 
asesiad manylach o lawer, safle wrth safle, cyn y gellid cymryd unrhyw 
benderfyniad ar addasrwydd ardal ar gyfer fferm wynt. Yn hyn o beth, ni leolir un 
o'r ardaloedd gyda photensial ar gyfer ynni gwynt ar safleoedd trefol / tir llwyd, y 
mae NCT8 yn argymell fel rhai addas ar gyfer gosodiadau gwynt hyd at 25MW.  

 
6.3.5  Yn ogystal, nododd astudiaeth gan TACP, wrth ystyried Dynodiadau Ardaloedd 

Tirwedd Arbennig yn Sir Fynwy (Gorffennaf 2010) bum ardal sy'n cyfiawnhau'r 
dynodiad, sy'n cynnwys y rhan fwyaf o Sir Fynwy y tu allan i'r ardaloedd hynny o 
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fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac AHNE Dyffryn Gwy . Mae'r 
potensial ar gyfer dynodi’r rhan helaethaf o'r Sir fel ATAoedd yn adlewyrchu 
ansawdd cynhenid tirwedd Sir Fynwy,  gyda llawer o'i nodweddion o ansawdd 
‘uchel’ neu o ansawdd ‘neilltuol’. Ystyrir felly bod y potensial ar gyfer ffermydd 
gwynt mawr yn y Sir yn debygol o fod yn gyfyngedig.  

 
6.3.6  Mae'r Cyngor o'r farn mai'r prif botensial ar gyfer ynni gwynt yn y Sir yw  

prosiectau gwynt ar raddfa gymunedol sy'n llai na 5MW mewn capasiti (a ddisgrifir 
fel cynlluniau ‘Is Awdurdod Lleol’ ym Mholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 4 Chwefror 
2011), er bod y cyfryw gynigion yn annhebygol o gael eu hystyried yn dderbyniol 
mewn neu gerllaw ardaloedd dynodedig gan gynnwys ACAoedd, SoDdGAoedd, 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog, Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon Safle Treftadaeth y Byd, Parciau a 
Gerddi Hanesyddol, Tirweddau Hanesyddol ac Ardaloedd  Cadwraeth. 

 
6.3.7   Roedd yr Atodiad i AYAEY yn cynnwys ymarfer mapio tebyg ar gyfer ynni solar ag 

ar gyfer ynni gwynt. Unwaith eto, fodd bynnag, byddai angen asesiad manwl ar 
safleoedd mewn ardaloedd a nodir fel rhai â photensial technegol ar gyfer solar 
ffotofoltaig wedi eu gosod ar y ddaear cyn y gellid cymryd  unrhyw benderfyniad 
ar addasrwydd safle ar gyfer fferm solar.  

 
6.3.8   Mae Polisi SD1 yn nodi'r meini prawf yr asesir cynigion ar gyfer cynlluniau ynni 

adnewyddadwy, gan geisio sicrhau cydbwysedd rhwng gwarchod asedau 
treftadaeth naturiol ac adeiledig unigryw'r Sir ac amwynderau trigolion ac 
ymwelwyr â'r angen i leihau gollyngiadau carbon ac annog technolegau di-
garbon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SD1 - Ynni Adnewyddadwy 
 
Caniateir cynlluniau ynni adnewyddadwy lle: 
 

(1)  Nad oes effeithiau andwyol annerbyniol ar y dirwedd, y drefwedd a 
nodweddion hanesyddol ac mae’n cydymffurfio â Pholisi LC5, 
mewn perthynas â diogelu a gwella cymeriad tirwedd; 

(2)  Nad oes effeithiau andwyol annerbyniol ar fioamrywiaeth; 
(3) Nad oes effeithiau andwyol annerbyniol ar amwynderau trigolion 

cyfagos ar ffurf sŵn, llwch, arogl neu gynnydd mewn traffig; 
(4) Mae'r manteision amgylcheddol, economaidd, cymdeithasol a 

chymunedol ehangach yn uniongyrchol gysylltiedig â'r cynllun yn 
gorbwyso unrhyw effeithiau andwyol posibl; ac 

(5)  Na chyfaddawdir hunaniaeth arbennig Sir Fynwy. 
 
Ar gyfer pob math o ynni adnewyddadwy, bydd effeithiau cronnol yn 
ystyriaeth bwysig lle mae cynlluniau ynni adnewyddadwy eraill ar hyn o 
bryd yn gweithredu yn yr ardal. 
 
Pan nad yw’r dechnoleg bellach yn weithredol mae gofyniad i 
ddadgomisiynu, cael gwared ar y cyfleuster a chwblhau adfer y safle i'w 

gyflwr gwreiddiol. 
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6.3.9 Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i leihau'r galw, a thrwy hynny'r defnydd o ynni mewn 
datblygiadau newydd. Dylai'r defnydd o dechnolegau ynni adnewyddadwy gael eu 
harchwilio fel rhan o gynigion datblygu, a fyddai'n caniatáu i symiau penodol o 
gyflenwadau ynni gael eu darparu ar gyfer y safle o ffynonellau adnewyddadwy. O 
ran effeithlonrwydd ynni a thechnolegau adnewyddadwy, mae’r mecanweithiau y 
gellid eu defnyddio i gynhyrchu ynni cynaliadwy yn cynnwys ynni'r haul, ynni dŵr, 
ynni gwynt, a nwy naturiol neu bren neu fiomas. Bydd yr holl Safleoedd Strategol 
a nodir yn y CDLl angen asesiad dichonoldeb ar gyfer technolegau addas y gellid 
eu hymgorffori mewn cynigion datblygu. 

 
6.3.10  Bydd cyngor manwl pellach ar y gwahanol fathau o ynni adnewyddadwy’n cael ei 

gynnwys yn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni.  

 
ADEILADU CYNALIADWY AC EFFEITHLONRWYDD YNNI 
 

6.3.11 Mae Sir Fynwy wedi ymrwymo i sicrhau bod ei hadeiladau'n effeithlon o ran ynni a 
bydd yn ceisio sicrhau bod datblygiad yn lleihau'r defnydd o ynni yn ystod pob 
cam o gaffael, adeiladu a deiliadaeth. 

 
6.3.12  Er mwyn cwrdd â gofynion Polisi Strategol S12, bydd angen i bob datblygiad 

newydd yn Sir Fynwy gyrraedd y safonau adeiladu cynaliadwy cenedlaethol 
gofynnol a chynnwys offer ynni adnewyddadwy / carbon isel. Amlinellir safonau 
adeiladu cynaliadwy’r Llywodraeth ym Mholisi Cynllunio Cymru  (4.12.4), gyda 
BREEAM a Chôd Cartrefi Cynaliadwy yn ddulliau a ffefrir ar gyfer asesu 
cynaliadwyedd adeiladau newydd. Darperir manylion pellach yn NCT 22: 
Adeiladau Cynaliadwy – disgwylir i ddatblygwyr gydymffurfio â’r holl bolisïau 
cenedlaethol a amlinellir yn y canllawiau hyn, ac yn ddelfrydol, ragori arnynt. 

 
6.3.13  Caiff yr asesiad o effeithlonrwydd ynni ac adeiladu cynaliadwy mewn datblygiadau 

newydd ei integreiddio â'r gofynion perfformiad ynni a nodir yn y polisi 
cenedlaethol. Dylid dangos hyn o fewn y datganiadau dylunio a mynediad a 
gyflwynir gyda cheisiadau cynllunio.  

 
6. 3.14  Mae Polisi SD2 yn ceisio annog atebion dylunio isel neu ddi-garbon mewn 

adeiladau newydd er y bydd angen cydymffurfio â pholisïau eraill y CDLl, yn 
enwedig mewn perthynas â datblygiadau newydd mewn neu gerllaw ardaloedd 
dynodedig megis Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy, Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon Safle 
Treftadaeth y Byd, Parciau a Gerddi Hanesyddol, Tirweddau Hanesyddol ac 
Ardaloedd  Cadwraeth, lle mae dyluniad sympathetig, yn gweddu â'r amgylchedd, 
yn bwysig iawn. 
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6.3.15 Bydd disgwyl i ddatblygiadau newydd ymgorffori’r galw am lai o ynni ac 

effeithlonrwydd ynni drwy ddylunio goddefol a ffabrig yr adeilad. Dylai cynllun a 
dyluniad datblygiadau newydd sicrhau bod egwyddorion dylunio goddefol, fel y 
nodir hwy yn Ffigur 11 o NCT 22: Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy, yn 
cael eu cyflawni. Mae ffabrig yr adeilad yn ymwneud â'r deunyddiau sy'n cynnwys 
unrhyw ran o'r adeilad; y waliau, y llawr, y to ac ati. Cyflwynir rhestr o 
dechnolegau carbon isel neu ddi-garbon yn Ffigur 12 o NCT 22.  

 
6.3.16  Mae PCC yn nodi y dylai Awdurdodau Cynllunio Lleol asesu safleoedd strategol 

er mwyn nodi cyfleoedd i’w gwneud yn ofynnol i safonau adeiladu cynaliadwy fod 
yn uwch na'r isafswm cenedlaethol (paragraff 4.12.5). Argymhellodd   Astudiaeth 
Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni Sir Fynwy (2010) fod safonau 
datblygedig o'r fath yn cael eu hystyried mewn perthynas â safleoedd strategol y 
CDLl ac unrhyw ddatblygiad sy'n fwy na 50 uned y safle. Ymddengys yn debygol, 
fodd bynnag, y byddai gofynion o'r fath, ar y blaen i’r rheiny i’w gweithredu ar lefel 
genedlaethol yn cael effaith andwyol ar hyfywedd datblygiadau, o gofio bod 
bodloni'r safonau cenedlaethol eu hunain yn cael effaith ariannol sylweddol. Yn 
ogystal, ni ddaeth unrhyw dystiolaeth gerbron a allai gyfiawnhau cymhwyso 
safonau uwch i safleoedd o fewn y Sir. Hefyd byddai anawsterau wrth eu 
gweithredu a budd cyfyngedig yn deillio, gan y byddai cychwyn tebygol y 
datblygiad ar safleoedd a ddyrannwyd yn y CDLl yn cyfateb yn agos â'r safonau 
uwch sy'n ofynnol gan y newidiadau arfaethedig yn y Rheoliadau Adeiladu  

 
6.3.17  Bydd cyngor manwl ar ffurfiau cynaliadwy o adeiladu ac effeithlonrwydd ynni’n 

cael ei gynnwys o fewn y Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni.   

 
PERYGL LLIFOGYDD 

 
6.3.18 Elfen bwysig arall o ddatblygu cynaliadwy, yn enwedig o ystyried effeithiau 

cynyddol newid yn yr hinsawdd, yw’r angen i osgoi perygl llifogydd. Mae Polisi 
Strategol S12 yn ei gwneud yn ofynnol nad yw datblygu amhriodol yn cael ei leoli 
mewn ardaloedd o berygl llifogydd. Mae Polisi SD3 yn ehangu ar y gofyniad hwn 
a’i nod yw atal datblygu mewn ardaloedd a fyddai'n wynebu perygl uchel o 

Polisi SD2 - Adeiladu Cynaliadwy ac Effeithlonrwydd Ynni 
 
Caniateir cynigion ar gyfer atebion dylunio carbon isel mewn adeiladau 
newydd yn unol â'r hierarchaeth ynni o leihau'r galw am ynni trwy 
ddylunio goddefol, hyrwyddo effeithlonrwydd ynni drwy ddefnyddio 
ffabrig adeiladu priodol a chynnwys technolegau cynhyrchu ynni 
adnewyddadwy neu garbon isel. 
 
Bydd yn ofynnol i’r holl gynigion datblygu newydd ymgorffori defnydd 
effeithlon o ran adnoddau yn ystod adeiladu, gweithredu a chynnal a 
chadw. 
 
Lle mae angen caniatâd cynllunio, caniateir cynigion ar gyfer gosod 
technoleg adnewyddadwy a charbon isel ar adeiladau sydd eisoes yn 
bodoli, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. 
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afonydd yn gorlifo neu lifogydd arfordirol neu lle byddai’n cynyddu'r perygl 
llifogydd neu ddŵr ffo ychwanegol o ddatblygiadau mewn mannau eraill.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.19 Adnoddau Naturiol Cymru (ANC) (Asiantaeth yr Amgylchedd gynt) sy’n gyfrifol am 

ddarparu cyngor ar lifogydd ac mae’n cyflwyno cyngor  mewn nifer o ddogfennau, 
gan gynnwys Cynlluniau Rheoli Dalgylchoedd. Llifogydd Nodwyd Ardaloedd o Sir 
Fynwy mewn perygl llifogydd llanwol / afonol – dangosir y rhain ar y Map 
Cyfyngiadau ac maent yn seiliedig ar y dosbarthiad a nodir yn NCT 15: Datblygu a 
Pherygl Lifogydd, sef Parth C1 a Pharth C2. Mae'r perygl llifogydd (afonol, llanwol 
a lleol a achosir gan fwy o law) yn Sir Fynwy yn debygol o gynyddu o ganlyniad i 
newid yn yr hinsawdd. Mae NCT 15 hefyd yn nodi’r amgylchiadau hynny lle gellir 
cyfiawnhau datblygu ym mharth llifogydd C.  

 
6.3.20  Mae perygl llifogydd wedi llywio strategaeth ofodol y CDLl ar gyfer Sir Fynwy, sy'n 

cynnig lleoli datblygiad yn bennaf i ffwrdd o ardaloedd lle mae perygl llifogydd. 
Fodd bynnag, mae'n rhaid i'r perygl llifogydd hefyd gael ei ystyried ar ddatblygiad 
fesul datblygiad. Byddai datblygiad yn gyffredinol yn cael ei wrthwynebu mewn 
gorlifdiroedd a ddynodwyd neu ardaloedd sydd mewn perygl llifogydd annerbyniol 
neu lle y gall trydydd parti gael ei effeithio'n andwyol gan berygl llifogydd 
ychwanegol. Ar ben hynny, byddai datblygiadau a fyddai'n arwain at effaith 
andwyol ar gynefinoedd neu fuddiannau cadwraeth natur drwy berygl llifogydd yn 

Polisi SD3 - Perygl Llifogydd  
 
Ni chaniateir cynigion ar gyfer datblygiad hynod fregus neu 
wasanaethau brys mewn ardaloedd a allai fod yn agored i lifogydd, oni 
bai bod y datblygiad preswyl ar gyfer trawsnewid lloriau uchaf o fewn 
ffiniau aneddiadau diffiniedig neu'r cynnig yw ymestyn twristiaeth 
sefydledig, hamdden neu sefydliad addysgol. Caniateir datblygiadau 
adeiledig llai bregus o fewn aneddiadau diffiniedig neu ar safleoedd a 
neilltuwyd ar gyfer defnyddiau megis cyflogaeth. Bydd yn ofynnol i 
gynigion datblygu o fewn gorlifdir ddangos: 

a)   bod y datblygiad yn cael ei ddiogelu neu yn gallu cael ei ddiogelu 
gan waith peirianneg cymeradwy a / neu fesurau amddiffyn eraill 
rhag llifogydd; 

b)   ni fyddai mesurau adfer o'r fath yn achosi llifogydd nac yn 
cynyddu'r perygl o lifogydd yn sylweddol mewn mannau eraill; 

c)   gall y datblygiad, gan gynnwys unrhyw fesurau adfer, gymhathu’n 
ffafriol i’r amgylchedd o ran ei leoliad, graddfa, dyluniad a 
thirweddu; 

ch) na fydd y datblygiad yn amharu ar allu Asiantaeth yr Amgylchedd 
neu gyrff eraill i wneud gwaith rheoli llifogydd neu gynnal a 
chadw; ac 

d)   y diogelir budd cadwraeth natur y coridor ffynhonnell ddŵr a, lle 
bo'n ymarferol, ei wella. 

 
Caniateir datblygiad sy'n arwain at ddŵr ffo wyneb ychwanegol a 
pherylgl uwch o lifogydd yn unig lle mae mesurau diogelu a lliniaru 

digonol yn cael eu cynnwys fel rhan o'r cynnig.  
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cael eu gwrthwynebu. Lle mae cynigion datblygu mewn gorlifdir yn debygol o 
effeithio ar gyfanrwydd safle cadwraeth natur Ewropeaidd, bydd angen Asesiad 
Rheoliadau Cynefinoedd (ARhC), yn unol â Rheoliadau Gwarchod Cynefinoedd a 
Rhywogaethau 2010 (fel y'u diwygiwyd yn 2011). Nodir canllawiau pellach ar 
safleoedd dynodedig rhyngwladol ym Mholisi Cynllunio Cymru (2012) a 
Chadwraeth Natur a Datblygu NTC5 (2009). Lle nad oes gwybodaeth fanwl mewn 
perthynas â pherygl llifogydd ar gael, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal 
asesiad canlyniadau llifogydd (ACLl) i werthuso maint y perygl a sicrhau nad oes 
datblygiad annerbyniol yn digwydd o fewn yr ardal perygl llifogydd a nodwyd.  

 
6.3.21  Lle bo angen, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr ymgorffori mesurau lliniaru sy’n 

gydnaws â'r amgylchedd yn eu cynigion. Byddai hyn yn cynnwys y defnydd o 
Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy – a amlinellir ym mholisi SD4.  

 
6.3.22  Trwy ei swyddogaeth rheoli datblygu, bydd y Cyngor yn cynnal perthynas waith 

agos gydag Adnoddau Naturiol Cymru er mwyn sicrhau nad yw  datblygiadau 
newydd yn cynyddu perygl llifogydd yn sylweddol. Lle, er enghraifft, mae angen 
mesurau amddiffyn rhag llifogydd, gellid atodi  amodau neu gytundebau cyfreithiol 
wrth y caniatâd i sicrhau amddiffyniad digonol. Gorwedd y cyfrifoldeb am 
ddatblygu a pherygl llifogydd mewn cyrsiau dŵr afonydd nad ydynt yn brif afonydd 
gyda Chyngor Sir Fynwy. Ni chaniateir datblygiad newydd lle byddai angen gwaith 
peirianyddol drud i amddiffyn y tir lle bwriedir y datblygiad rhag ei erydu gan y môr 
neu i amddiffyn datblygiad rhag llifogydd o'r môr.  

 
6.3.23  Wrth asesu perygl llifogydd a datblygu ar orlifdiroedd, mae’n rhaid rhoi sylw i’r 

polisi cenedlaethol ar lifogydd a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Cymru  (2012) a 
NCT 15: Datblygu a Pherygl Llifogydd (2004). Dylai cynigion datblygu hefyd roi 
ystyriaeth i Asesiad Canlyniadau Llifogydd Strategol Sir Fynwy (ACLlS, Cam 1 a 
2).  

 
DRAENIO CYNALIADWY  

 
6.3.24 Mae NCT 15 Datblygu a Pherygl Llifogydd, yn ei gwneud yn ofynnol i  gynlluniau 

datblygu gynnwys polisïau sy'n hybu'r defnydd o Systemau Draenio Trefol 
Cynaliadwy (SDTC), ac yn argymell eu gweithrediad lle bynnag y byddant yn 
effeithiol, heb ystyried a yw'r datblygiad wedi ei leoli mewn parth llifogydd . Nod 
Polisi SD4 yw sicrhau bod pob cynnig datblygu newydd yn cynnwys mesurau 
rheoli dŵr, gan gynnwys SDTC, er mwyn lleihau dŵr wyneb ffo a lleihau'r perygl 
llifogydd. Dylai'r rhain ailadrodd mor agos â phosibl y draeniad naturiol ar y safle 
cyn adeiladu neu glirio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.25 Mae'r defnydd o SDTC er mwyn rheoli llif dŵr yn ffordd bwysig o leihau perygl 

llifogydd drwy gynyddu arwynebau hydraidd mewn ardal sy'n caniatáu i  ddŵr 

Polisi SD4 - Draenio Cynaliadwy 
 
Disgwylir i gynigion datblygu ymgorffori mesurau rheoli dŵr, gan 
gynnwys Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SDTC), er mwyn lleihau 

dŵr wyneb ffo a lleihau’i gyfraniad i’r perygl o lifogydd yn rhywle arall.  
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ollwng i'r ddaear ac yn lleihau effaith llygredd gwasgaredig dŵr ffo a llifogydd. Ym 
mhob lleoliadau mae gan ddatblygu swyddogaeth wrth reoli perygl llifogydd mewn 
mannau eraill gan leihau ei ddŵr ffo wyneb ei hun. .  

 
6.3.26  Ystyrir y bydd defnydd mesurau rheoli dŵr o'r fath yn dod yn fwyfwy pwysig wrth 

addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd a magu gwytnwch yn eu herbyn, gan 
gynnwys glawiad trwm allai arwain at lifogydd cyfyngedig. Mae SDTC hefyd yn 
cynnig cyfle sylweddol i wella bioamrywiaeth a, lle bo modd, i’w gyfoethogi i'r 
eithaf.  

 
6.3.27  Yn unol â hynny, bydd y Cyngor yn disgwyl i bob datblygiad newydd gynnwys 

defnydd effeithiol o fesurau rheoli dŵr, gan gynnwys SDTC, lle y bo'n briodol. Mae 
ystod eang o atebion draenio cynaliadwy yn bodoli - gan gynnwys pantiau, 
lagwnau, palmentydd athraidd a thoeau gwyrdd, yn dibynnu ar natur y datblygiad 
a'r ardal. Mae'n bwysig bod SDTC yn cael eu hymgorffori yn nyluniad y cynnig yn 
gynnar er mwyn i amrywiol dechnegau gael eu hystyried ac er mwyn uchafu 
effeithiolrwydd. 

 
6.3.28  Gellir gosod amodau cynllunio er mwyn sicrhau bod SDTC effeithiol yn cael eu 

gosod cyn defnydd buddiol o ddatblygiad a sicrhau cynnal a chadw a rheoli 
lefelau dŵr ffo am byth.   
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TIRWEDD A CHADWRAETH NATUR  

 
DATBLYGIAD ADEILEDIG NEWYDD YN Y CEFN GWLAD AGORED  

 
6.3.29  Cydnabyddir y gallai fod amgylchiadau eithriadol lle gallai datblygiad adeiledig 

newydd fod yn dderbyniol yn y cefn gwlad agored at ddibenion amaethyddiaeth, 
coedwigaeth, arallgyfeirio ar fferm / mentrau gwledig ac adloniant, hamdden a 
thwristiaeth, gael eu cyfiawnhau dan bolisi cenedlaethol a / neu bolisïau S10, 
RE3, RE4, RE5, RE6, T2 a T3 y CDLl. Er y gall cynlluniau a gynlluniwyd yn dda 
yn aml warchod a gwella bioamrywiaeth ac ansawdd y dirwedd mae posibiliadau 
y gallant achosi effeithiau negyddol. Mae'n hanfodol, felly, nad yw unrhyw 
ddatblygiad o'r fath ar draul ystyriaethau amgylcheddol, gan gynnwys tirwedd, 
bioamrywiaeth, amwynder lleol a threftadaeth hanesyddol, diwylliannol neu 
ddaearegol. Lle mae'r unig ddewis yw darparu adeilad newydd, dylid rhoi sylw 
gofalus i osodiad, dyluniad a deunyddiau i leihau'r effeithiau ar gadwraeth natur 
a'r dirwedd o amgylch.  

 
6.3.30  Mae'r polisi hwn yn nodi'r meini prawf caeth ar gyfer asesu cynigion o'r fath ac 

mae’n ceisio sicrhau nad yw’r amgylchiadau eithriadol, lle gallai datblygiad 
adeiledig newydd gael ei ganiatáu yn y cefn gwlad, yn cael unrhyw effeithiau 
andwyol ar yr amgylchedd. Ni chaniateir cynigion nad ydynt yn unol â'r meini 
prawf a nodir yn y polisi hwn.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIRWEDD DDIWYDIANNOL BLAENAFON, SAFLE  TREFTADAETH Y BYD 
 
6.3.31 Yn unol â pholisi cenedlaethol, mae'r polisi hwn yn ceisio gwarchod Tirwedd 

Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd (TDdBSTB) a'i leoliad rhag 
datblygiadau amhriodol er mwyn cynnal ei chymeriad a’i gwerthoedd unigryw (fel 
y nodir yng Nghynllun Rheoli TDdBSTB).   

Polisi LC1 - Datblygiad Adeiledig Newydd yn y Cefn Gwlad Agored 
 
Mae rhagdybiaeth yn erbyn datblygiad adeiledig newydd yn y cefn 
gwlad agored, oni bai bod cyfiawnhad o dan bolisi cynllunio 
cenedlaethol a / neu bolisïau S10, RE3, RE4, RE5, RE6, T2 a T3 y 
Cynllun Datblygu Lleol at ddibenion amaethyddiaeth, coedwigaeth, 
'datblygiad un blaned', menter wledig, cynlluniau arallgyfeirio gwledig / 
amaethyddol neu adloniant, hamdden neu dwristiaeth. Mewn 
amgylchiadau eithriadol o'r fath, caniateir datblygiadau adeiledig 
newydd yn unig lle bodlonir yr holl feini prawf canlynol: 

a)     bod y cynnig yn cael ei gymathu’n foddhaol i'r tirwedd ac yn 
cydymffurfio ȃ Pholisi LC5; 

b)     lleolir adeiladau newydd, lle bynnag bo’n bosibl, o fewn neu'n 
agos at grwpiau o adeiladau sy'n bodoli eisoes; 

c)     mae’r dyluniad datblygu o ffurf, maint, swmp, cynllun a 
graddfa sy'n parchu cymeriad y cefn gwlad o gwmpas; ac 

ch)  ni chaiff y datblygiad unrhyw effaith andwyol annerbyniol ar 
dirwedd, treftadaeth hanesyddol / diwylliannol neu 

ddaearegol, bioamrywiaeth neu werth amwynder lleol 
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6.3.32 Ym mis Tachwedd 2002, dynodwyd arwynebedd o 33 o gilometrau sgwâr ym 

Mlaenafon yn Safle Treftadaeth y Byd oherwydd ei bwysigrwydd rhyngwladol 
eithriadol. Mae'r ardal hon yn un o'r enghreifftiau gorau sydd wedi goroesi o 
dirwedd a grëwyd gan y diwydiant glo a haearn yn niwedd y ddeunawfed ganrif 
a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg. Mae tref Blaenafon yn gorwedd o fewn yr ardal 
ddynodedig a'i thirwedd amgylchynol yn cynnwys amrywiaeth o henebion 
cofrestredig, llawer o adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth a safleoedd o 
ddiddordeb gwyddonol arbennig.  

 
6.3.33  Mae rhan fechan o'r Safle, 20 hectar, yn gorwedd o fewn ardal cynllun Sir Fynwy 

i'r de-orllewin o Lan-ffwyst. Mae'r dynodiad yn creu rhwymedigaeth ryngwladol i 
ddiogelu a gwarchod gwerthoedd treftadaeth y byd sydd ar y safle. Er na osodir 
unrhyw reolaethau statudol ychwanegol drwy'r dynodiad, mae'n tynnu sylw at 
bwysigrwydd eithriadol y safle fel ystyriaeth berthnasol i'w hystyried wrth wneud 
penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.  

 
6.3.34  Dylai cynigion datblygu sy'n effeithio ar leoliadau o fewn Safle Treftadaeth y Byd 

neu’n effeithio ar y lleoliad, ystyried CCA Asesiad Cymeriad Tirwedd LANDMAP 
a'r CCA Cynllun Rheoli a Chanllawiau Cynllunio a Dylunio TDdBSTA. Mae’n 
rhaid i bob cynnig geisio gwarchod a gwella cymeriad arbennig a nodweddion 
unigryw'r dirwedd. 

 
PARC CENEDLAETHOL BANNAU BRYCHEINIOG AC AHNE DYFFRYN GWY  

 
6.3.35  Mae PCC yn ei gwneud yn ofynnol i bolisïau cynlluniau datblygu ffafrio cadwraeth 

harddwch naturiol y Parciau Cenedlaethol a’r AHNEoedd, er y cydnabyddir y 
dylid rhoi sylw i les economaidd a chymdeithasol ardaloedd o'r fath. Mae 
canllawiau cenedlaethol hefyd yn datgan yn glir bod y Parciau Cenedlaethol a’r 
AHNEoedd o statws cyfartal o ran tirwedd a harddwch golygfaol a bod yn rhaid 
rhoddi i'r ddau'r statws amddiffyniad uchaf rhag datblygiadau amhriodol. 

 
Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog  

 
6.3.36  Yn unol â pholisi cenedlaethol, mae'r polisi hwn yn ceisio diogelu lleoliad Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog rhag datblygiadau amhriodol er mwyn cynnal ei 
gymeriad unigryw a’i nodweddion tirwedd arbennig.    

 

Polisi LC2 - Tirwedd Ddiwydiannol Blaenafon, Safle Treftadaeth y Byd 
 
Caniateir datblygiad o fewn neu, yng nghyffiniau, Safle Treftadaeth y Byd 
Blaenafon dim ond lle byddai: 

a)   yn cadw neu wella gosodiad tirwedd; a 
b)   heb gael unrhyw effaith andwyol ddifrifol ar olygfeydd pwysig i 

mewn ac allan o safle Treftadaeth y Byd. 
 
Ni chaniateir datblygiad a fyddai'n achosi niwed annerbyniol i'r 
rhinweddau sy'n cyfiawnhau dynodiad Safle Treftadaeth y Byd, neu’i 

osodiad.   
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6.3.37 Er bod 12,000 o hectarau o Barc Cenedlaethol o fewn y Sir, rheolir ei gynllunio 

gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae'r Parc Cenedlaethol 
yn darparu cefndir pwysig i ardal y Fenni yn benodol ac mae'n bwysig gwarchod 
lleoliad y Parc rhag tresmasu gan ddatblygiad amhriodol. 

 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) Dyffryn Gwy  

 
6.3.38  Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae Polisi LC4 yn ceisio diogelu AHNE 

Dyffryn Gwy rhag datblygiadau amhriodol er mwyn cynnal cymeriad unigryw a 
nodweddion lleol arbennig tirwedd y dyffryn.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi LC3 - Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 
 
Caniateir datblygiad yng nghyffiniau Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog yn unig lle byddai: 

a)   yn cadw neu'n gwella gosodiad tirwedd, fel y'i diffinnir drwy'r 
broses LANDMAP; 

b)   yn cael unrhyw effaith andwyol ddifrifol ar olygfeydd pwysig i 
mewn ac allan o'r Parc Cenedlaethol. 

 
Ni chaniateir datblygiad a fyddai'n achosi niwed annerbyniol i'r 
rhinweddau sy'n cyfiawnhau dynodiad Parc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog neu’i osodiad.  

Polisi LC4 - AHNE Dyffryn Gwy 
O fewn AHNE Dyffryn Gwy, mae’n rhaid i unrhyw ddatblygiad fod yn 
eilradd i'r prif bwrpas i gadw a gwella harddwch naturiol yr ardal. Wrth 
ystyried cynigion datblygu rhoddir ystyriaeth: 

a)    i effaith tymor hir y cynnig, a'r graddau y mae’i natur a’i 
ddwyster yn gydnaws â chymeriad, pwrpas a rheolaeth 
gyffredinol yr AHNE; 

b)    i’r graddau y mae dyluniad, ansawdd a’r defnydd o 
ddeunyddiau priodol yn cysoni â'r dirwedd o'i amgylch a’r 
dreftadaeth adeiledig; 

c)    i ehangder y tirlunio arfaethedig; 
ch)  i’r angen i ddiogelu nodweddion yn y dirwedd a nodwyd fel rhai 

pwysig trwy LANDMAP; 
d)    i ba raddau y bydd adeilad neu ddefnydd newydd arfaethedig yn 

creu traffig ychwanegol a'r gofyniad i wella ffyrdd a lonydd 
presennol, gan gynnwys wyneb ar lonydd gwyrdd; ac 

dd)  i effaith y datblygiad arfaethedig ar fuddiannau cadwraeth natur. 
 
Ni chaniateir cynigion datblygu sydd y tu allan i'r AHNE ond a fyddai'n 

amharu’n annerbyniol ar ei lleoliad.   
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6.3.39 Mae AHNE Dyffryn Gwy yn darparu amrywiaeth o fanteision i drigolion Sir Fynwy 
ac i ymwelwyr o ran ei hamwynder gweledol, ei threftadaeth ddiwylliannol a’i 
chynefinoedd pwysig. Dylai cynigion ar gyfer datblygu o’ fewn yr AHNE, neu 
gynigion sy'n effeithio ar ei lleoliad, barchu’r amcanion strategol a’r cynigion polisi 
a nodir yng Nghynllun Rheoli AHNE Dyffryn Gwy a cheisio gwarchod a gwella 
cymeriad unigryw a nodweddion arbennig y dirwedd. 

 
6.3.40  Cydlynir rheolaeth yr AHNE drwy Gynllun Rheoli AHNE Dyffryn Gwy, 2009-2014. 

Mae'r Cynllun yn nodi'r weledigaeth a’r amcanion strategol ar gyfer yr ardal o ran 
helpu i warchod a gwella tirwedd eithriadol Dyffryn Gwy Isaf (fel y nodir yn Adran 
2).  

 
CYMERIAD Y DIRWEDD  

 
6.3.41  Adolygwyd dynodiadau Ardal Tirwedd Arbennig (ATA) Sir Fynwy er mwyn llywio'r 

CDLl. Mae Astudiaeth Dynodi Ardaloedd Tirwedd Arbennig (Gorffennaf 2010) yn 
nodi pum ardal sy'n cyfiawnhau cael eu dynodi fel ATAoedd a'r rheiny i raddau’n 
cwmpasu’r rhan fwyaf o Sir Fynwy y tu allan i'r ardaloedd hynny o fewn Parc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a AHNE Dyffryn Gwy. Yr unig ardal heb ei 
chynnwys yw’r ardal i'r gorllewin o Park Wood Cas-gwent, gan gynnwys 
Shirenewton, yn arwain i fyny at ffin Casnewydd. Mae dynodiad posibl y mwyafrif 
helaeth o'r Sir fel ATAoedd yn  adlewyrchu ansawdd cynhenid tirwedd Sir Fynwy.  

 
6.3.42  Mae'r astudiaeth yn nodi, er bod dynodiad ATA yn ychwanegu haen arall o 

amddiffyniad i'r dirwedd, gallai dynodi’r rhan fwyaf o'r Sir fel ATA danseilio bwriad 
y polisi dynodi i ddiogelu'r tirweddau mwy arbennig hynny, fel yr adlewyrchir ym 
Mholisi Cynllunio Cymru. Wrth ymdrin â'r agwedd at  

      ATAoedd, darparwyd dau opsiwn, sef naill ai i ddynodi ATAoedd neu sefydlu 
senario polisi sy'n adlewyrchu polisi diogelu cefn gwlad o reoli datblygu’n llym y tu 
allan i aneddiadau penodol.  

 
6.3.43  O ystyried yr opsiynau, cytunwyd i beidio â mynd rhagddo gyda dynodi ATAoedd 

ac yn hytrach fabwysiadu ymagwedd polisi at ddiogelu a rheoli'r tirwedd, yn 
seiliedig ar bennu nodweddion tirweddau, fel y'i diffinnir gan Asesiad Cymeriad 
Tirwedd LANDMAP.  

 
6.3.44     Mae Polisi LC5 yn ceisio sicrhau bod cynigion ar gyfer datblygu yn amddiffyn, yn 

gwarchod a, lle bo modd, yn gwella cymeriad tirwedd Sir Fynwy, fel y’i diffinnir 
gan Asesiad Cymeriad Tirwedd LANDMAP. Ni chaniateir cynigion fyddai'n 
effeithio'n andwyol ar gymeriad y dirwedd. 
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6.3.45 O ystyried ansawdd cynhenid tirwedd Sir Fynwy, rhoddir blaenoriaeth uchel i 

ddiogelu, cadw a gwella cymeriad tirwedd Sir Fynwy. Paratoir canllawiau 
cynllunio atodol ar Asesu Cymeriad Tirwedd LANDMAP sy'n nodi ac yn disgrifio 
Ardaloedd a Mathau o Gymeriad Tirwedd nodedig ledled Sir Fynwy. Dylid 
ymgynghori ar hyn, ynghyd â data LANDMAP, wrth ystyried cyflwyno cais 
cynllunio a’u defnyddio fel sail ar gyfer asesiadau cymeriad manylach a, lle bo'n 
briodol, werthusiadau o gymeriad tirwedd ac effaith weledol. Dylid ystyried y 
wybodaeth hon hefyd, ynghyd ag astudiaethau eraill sy'n darparu rhan o'r sylfaen 
dystiolaeth ynghylch tirwedd, er mwyn sicrhau bod cynigion datblygu’n cael eu 
llywio gan gymeriad unigryw, rhinweddau a natur sensitif yr ardal a’u 
hadlewyrchu.  Mae astudiaethau eraill tebyg yn cynnwys Astudiaeth o 
Sensitifrwydd a Chynhwysedd  Tirwedd (2009) y tir o amgylch prif aneddiadau’r 
Sir, Astudiaeth o Sensitifrwydd a Chynhwysedd  Tirwedd Prif Bentrefi ac 
Aneddiadau H4 a'r Astudiaeth Mannau gwyrdd .  

 
LLETEMAU GLAS  

 
6.3.46  Mae'r polisi hwn yn ceisio atal cyfuno aneddiadau drwy ddiogelu cymeriad a 

hunaniaeth aneddiadau yn ne Sir Fynwy. Caniateir cynigion datblygu o fewn 
Lletemau Glas yn unig lle nad ydynt yn amharu ar nodweddion agored y tir.  

 
 
 
 
 
 

Polisi LC5 - Gwarchod a Gwella Cymeriad Tirwedd 
 
Mae’n rhaid i gynigion datblygu a fyddai'n effeithio ar gymeriad y dirwedd, 
fel y diffinnir gan Asesiad Cymeriad Tirwedd LANDMAP, ddangos drwy 
asesiad tirwedd fel mae cymeriad tirwedd wedi dylanwadu ar eu dyluniad, 
graddfa, natur a’r dewis o safle. 
Caniateir datblygiad ar yr amod na fyddai'n cael effaith andwyol 
annerbyniol ar gymeriad arbennig neu ansawdd tirwedd Sir Fynwy o ran ei 
nodweddion gweledol, hanesyddol, daearegol, agweddau ecolegol neu 
ddiwylliannol drwy: 

a)    achosi ymyrraeth weledol sylweddol; 
b)    achosi newid andwyol sylweddol yng nghymeriad y dirwedd 

adeiledig neu naturiol; 
c)    gael wi leoli'n ansensitif ac anghydnaws o fewn y dirwedd; 
ch)  gyflwyno neu ddwysáu defnydd sy'n anghydnaws â'i leoliad; 
d)    fethu â chysoni â, neu wella tirffurf a thirwedd; a / neu 
dd)  golli neu fethu ag ymgorffori nodweddion pwysig traddodiadol, 

patrymau, strwythurau a gosodiad aneddiadau a thirweddau yr 
amgylchedd adeiledig a naturiol. 

 
Bydd pwyslais arbennig yn cael ei roi i'r tirweddau hynny a nodwyd drwy 
Asesiad Cymeriad Tirwedd LANDMAP fel rhai o ansawdd uchel a rhagorol 

oherwydd ansawdd tirwedd penodol neu gyfuniad o nodweddion.  
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6.3.47 Cynhwysir canllawiau polisi cynllunio ynghylch datblygiad mewn Lletemau Glas ym 

Mholisi Cynllunio Cymru, 2012 (mae paragraffau 4.8.14 / 18 yn cyfeirio atynt). Fel 
eithriad, gellid ystyried datblygiad yn dderbyniol mewn Lletem Las lle mae'r bwriad 
yn cydymffurfio â Pholisi E2 neu’n angenrheidiol i weithredu’r cynllun trafnidiaeth a 
nodwyd ym Mholisi Strategol S16.  

 
TIRWEDDAU HANESYDDOL  

 
6.3.48  Mae Polisi Cynllunio Cymru’n nodi polisi rheoli datblygu cenedlaethol ar Dirweddau 

Hanesyddol ac ni chaiff ei ailadrodd yma. Dylid cyfeirio at  Bennod 6 Gwarchod yr 
Amgylchedd Hanesyddol am arweiniad ar ddiogelu Tirweddau Hanesyddol a'u 
lleoliad.  

 
6.3.49  Mae Rhan 2 y Gofrestr o Dirweddau, Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol 

Arbennig yng Nghymru yn nodi'r tirweddau canlynol o fewn ardal y cynllun:  
 Blaenafon  

 Gwastadeddau Gwent  
 Dyffryn Gwy Isaf  

 

SEILWAITH GWYRDD  
 

6.3.50  Mae seilwaith gwyrdd yn cynnwys mannau gwyrdd naturiol a mannau gwyrdd a 
reolir a nodweddion amgylcheddol eraill mewn lleoliadau trefol a gwledig sy'n 
darparu manteision i'r economi, i’r bobl leol ac i fioamrywiaeth. Mae'r polisi hwn yn 
ceisio sicrhau bod cynigion datblygu yn cynnal, yn diogelu ac yn creu seilwaith 
gwyrdd newydd, lle bo hynny'n briodol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Polisi LC6 - Lletemau Glas 
Er mwyn rhwystro cyduniad o’r aneddiadau a restrir isod, dynodir yr 
ardaloedd rhyngddynt fel Lletemau Glas, fel y dangosir ar y Map Cynigion: 

a)    Gwndy, Llanfihangel Rogiet a Rogiet; 
b)    Rogiet a Min-y-coed; 
c)    Porthsgiwed a Sudbrook; a 
ch)  Shirenewton a Mynydd-bach; 
d)    Cas-gwent, Pwllmeyric a Merthyr Tewdrig.  
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6.3.51 Dylid cynllunio seilwaith gwyrdd mewn ffordd all integreiddio â Hawliau Tramwy 
presennol, cerddwyr a llwybrau beicio. Lle bo angen, ceisir rhwymedigaethau 
cynllunio i hyrwyddo asedau seilwaith gwyrdd gwell a / neu newydd yn unol â 
Pholisi S7. Mae Polisi Ardaloedd DES2 o Bwysigrwydd Amwynder yn berthnasol 
yn benodol i warchod a gwella mannau gwyrdd sydd eisoes yn bodoli o fewn yr 
amgylchedd adeiledig a naturiol a dylid ei ystyried ochr yn ochr â Pholisi GI1.  

6.3.52  Cefnogir y polisi hwn gan Ganllawiau Cynllunio Atodol ar seilwaith gwyrdd a 
baratoir i roi cyngor ar ei weithredu. Mae'r CDLl hefyd wedi cael ei lywio gan 
Astudiaeth Mannau Gwyrdd a asesai leoliad, ansawdd, maint a chysylltedd 
mannau gwyrdd ar gyfer y prif aneddiadau yn y Sir, ynghyd â hygyrchedd yr 
ardaloedd hyn i bobl leol.   

CADWRAETH NATUR A DATBLYGIAD  
 
6.3.53 Mae Polisi NE1 yn ceisio diogelu, rheoli’n gadarnhaol ac ehangu safleoedd 

dynodedig lleol Sir Fynwy, sy’n bwysig o ran bioamrywiaeth, a daeareg, a 
rhywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth yn unol â Pholisi Strategol S13. 
Mae'n ceisio sicrhau bod cynigion datblygu yn ystyried eu heffaith ar fuddiannau 
cadwraeth natur a bod y ddarpariaeth ar gyfer bywyd gwyllt yn cael ei hymgorffori 
yn nyluniad y datblygiad. Mae canllawiau polisi cynllunio genedlaethol yn delio â 
safleoedd wedi eu dynodi’n rhyngwladol ac yn genedlaethol. Mae paragraffau 
5.3.8-9 a 5.5.8 PCC (2012) ac Adrannau 5.1-5.4 NCT 5 Cadwraeth Natur a 
Datblygu (2009) yn cyfeirio at y Polisi. Yn yr un modd, gellir gweld polisïau 
cenedlaethol ar gyfer datblygiadau sy'n effeithio ar Rywogaethau Gwarchodedig 
ym Mharagraffau 5.5.11-12 PCC (2012) ac Adrannau 6.1-6.4 o NCT 5.   

Polisi GI1 - Seilwaith Gwyrdd 
 
Bydd disgwyl i gynigion datblygu gynnal, diogelu a gwella rhwydwaith 
seilwaith gwyrdd amrywiol Sir Fynwy trwy: 

a)   Sicrhau bod asedau gwyrdd unigol yn cael eu cadw lle bynnag y 
bo'n bosibl a’u hintegreiddio i ddatblygiad newydd. Lle mae colli 
seilwaith gwyrdd yn anochel, er sicrhau datblygu cynaliadwy 
priodol bydd yn ofynnol lliniaru a / neu fynnu iawndal o'r asedau 
coll; 

a) b)  Ymgorffori seilwaith newydd a / neu seilwaith gwyrdd o fath, 
safonol a maint priodol. Lle nad yw darpariaeth seilwaith gwyrdd ar-
y-safle yn bosibl, ceisir cyfraniadau i wneud darpariaeth briodol ar 
gyfer seilwaith gwyrdd oddi-ar-y-safle.   
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6.3.54 Mae Sir Fynwy’n gyfoethog o ran amrywiaeth biolegol, a adlewyrchir yn yr ystod o 

safleoedd dynodedig yn ardal y cynllun. safleoedd lleol yn cynnwys Safleoedd o 
Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SoBCN), Gwarchodfeydd Natur Lleol (GNLl), 
Safleoedd Bywyd Gwyllt a Safleoedd Daearegol o Bwysigrwydd Rhanbarthol 
(SDoBRh).  

 

Polisi NE1 - Cadwraeth Natur a Datblygiad 
 
Caniateir cynigion datblygu a fyddai'n cael effaith niweidiol sylweddol ar 
safle o fioamrywiaeth a / neu bwysigrwydd daearegol a ddynodwyd yn 
lleol, neu safle sy'n bodloni'r meini prawf dynodedig perthnasol, neu ar 
hyfywedd parhaus o gynefinoedd a rhywogaethau â blaenoriaeth, fel y 
nodwyd yng Nghynlluniau Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol neu 
Gynlluniau’r Deyrnas Unedig neu restr o rywogaethau a chynefinoedd o 
bwysigrwydd ar gyfer cadwraeth amrywiaeth biolegol yng Nghymru Adran 
42, dim ond lle: 
 

a)  mae’r angen am y datblygiad yn amlwg yn gorbwyso pwysigrwydd 
cadwraeth natur neu bwysigrwydd daearegol y safle; ac 

b)  y gellir dangos na all y datblygiad yn rhesymol gael ei leoli mewn 
man arall. 

 
Os caniateir datblygiad, bydd disgwyl bod unrhyw niwed na ellir ei osgoi 
yn cael ei leihau gan mesurau osgoi a lliniaru effeithiol. Lle nad yw hyn yn 
ddarpariaeth ymarferol, mae’n rhaid sicrhau y darperir ar gyfer 
cynefinoedd cydadferol a nodweddion o ansawdd a maint cyfartal neu 
fwy. 
 
Lle mae buddiannau cadwraeth natur yn debygol o gael eu haflonyddu 
neu eu niweidio gan gynigion datblygu, mae’n rhaid cynnwys arolwg ac 
asesiad ecolegol o effaith debygol y cynnig ar y rhywogaethau / 
cynefinoedd, a, lle mae angen, gwneir darpariaeth briodol ar gyfer eu 
diogelu. 
 
Bydd cynigion datblygu yn cyd-fynd â diddordebau cadwraeth natur a 
bydd disgwyl: 

i)    Cadw, a lle bo'n briodol, gyfoethogi, cynefinoedd lled-naturiol, 
nodweddion cynefin llinellol, nodweddion eraill o ddiddordeb 
cadwraeth natur a nodweddion daearegol presennol a'u diogelu yn 
ystod y gwaith adeiladu; 

ii)   Ymgorffori llystyfiant brodorol priodol mewn unrhyw gynllun tirlunio 
neu blannu, ac eithrio lle y gall gofynion arbennig o ran pwrpas neu 
leoliad nodi fel arall; 

 iii) Sicrhau gwarchod a gwella adnoddau bywyd gwyllt a thirwedd yn ôl 
dyluniad priodol adeiladu, cynlluniau safle, technegau tirlunio a'r 
dewis o rywogaethau planhigion; 

iv)  Lle bo hynny'n briodol, gwneud darpariaeth ar gyfer cynnal a chadw 
buddiannau cadwraeth natur a gedwir neu a grëir a hynny’n 
barhaus.  
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6.3.55  Mae’n rhaid atodi gwybodaeth ddigonol i gynnig a allai gael effaith andwyol ar 
safleoedd dynodedig a rhywogaethau a chynefinoedd a warchodir neu 
rywogaethau a chynefinoedd â blaenoriaeth, er mwyn gallu gwneud asesiad llawn 
o'r cynnig  Ni chyfyngir yr angen am asesiadau o'r fath i ddatblygiad o fewn yr 
ardaloedd dynodedig, gan y gall effeithiau sylweddol ddigwydd hyd yn oed os yw'r 
datblygiad arfaethedig wedi ei leoli gryn bellter o'r diddordeb cadwraethol.  

 
6.3.56  Dylid ymgynghori ag Adnoddau Naturiol Cymru (ANC) dros unrhyw gynigion a 

allai effeithio ar safleoedd rhyngwladol / cenedlaethol ac unrhyw rywogaethau a 
warchodir. Gallai ANC hefyd roi cyngor priodol ar amcanion cadwraeth a data 
cefndirol ar gyfer safleoedd dynodedig statudol a rhywogaethau a warchodir. Yn 
unol â'r Rheoliadau Cynefinoedd ac mewn ymgynghoriad ag ANC, bydd angen 
gwneud asesiadau ar lefel prosiect lle mae posibiliad o effeithiau sylweddol ar 
safleoedd Ewropeaidd. Ni fydd unrhyw brosiect datblygu a allai gael effaith 
sylweddol ar gyfanrwydd safle Ewropeaidd yn unol â'r cynllun datblygu, o fewn 
cyd-destun adran 38 (6) Mesur Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. Dylid rhoi 
ystyriaeth i Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010 (fel y'u 
diwygiwyd yn 2011) yng nghyd-destun diogelu rhywogaethau ac yng nghyd-
destun effeithiau posibl ar safleoedd Ewropeaidd.  

 
6.3.57  Lle caniateir datblygiad, gallai fod angen amodau neu rwymedigaethau cynllunio 

priodol i sicrhau diogelwch addas, monitro, lliniaru neu iawndal a rheolaeth ffafriol. 
Bydd y Cyngor yn annog ac yn cefnogi, lle bo modd, gytundebau cydweithredol 
rhwng defnyddwyr hamdden a rheoleiddwyr i leihau effeithiau aflonyddwch 
hamdden ar safleoedd Ewropeaidd trwy weithredu polisïau'r CDLl.  

 
6.3.58  Mewn achosion lle mae effaith andwyol sylweddol a lle na ellir diogelu’r diddordeb 

cadwraeth yn ddigonol gan amodau cynllunio a / neu rwymedigaethau, gallai 
cynigion datblygu gael eu gwrthod.  

 
6.3.59  Cefnogir y polisi hwn gan Ganllawiau Cynllunio Atodol a baratoir i roi cyngor ar 

weithredu’r polisi hwn. Dylid cyfeirio at Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol 
Sir Fynwy yn unol â hynny.  
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DIOGELU'R AMGYLCHEDD  
 

AMWYNDER A DIOGELU’R AMGYLCHEDD  
 
6.3.60 Mae Polisi EP1 yn ceisio atal cynigion datblygu a fyddai'n arwain at berygl neu 

niwed annerbyniol o ganlyniad i lygredd aer, golau, sŵn neu ddŵr, halogiad neu 
ansefydlogrwydd tir. Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, bydd yn sicrhau bod 
datblygiadau a fyddai'n arwain at lefelau annerbyniol o lygredd yn cael eu lleoli a'u 
rheoli'n briodol. Mae'r polisi hefyd yn atal lleoli defnydd a datblygiad tir 
anghydnaws yn agos at ffynonellau presennol o lygredd. Yn yr un modd, bydd yn 
atal datblygu anaddas ar neu yn agos i dir a allai fod yn halogedig neu'n 
ansefydlog.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.61 Er bod ansawdd aer yn Sir Fynwy yn gyffredinol yn bodloni safonau cyfredol, mae 

dwy Ardal Rheoli Ansawdd Aer (ARhAA) o fewn y Sir yn Heol y Bont ym 
Mrynbuga a Hardwick Hill / Mount Pleasant yng Nghas-gwent (fel y dangosir ar y 
map cyfyngiadau) . Lle’r ystyrir y gallai cynnig datblygu effeithio ar ARhAA, neu 
waethygu problem sy'n bodoli eisoes, bydd yn ofynnol i ddatblygwyr ddarparu 
asesiad effaith ar ansawdd aer, ynghyd â chynigion ar gyfer lliniaru.  

 
DIOGELU FFYNONELLAU DŴR A'R AMGYLCHEDD DŴR  

 
6.3.62 Mae'r polisi hwn yn anelu at gynnal a gwella ansawdd a nifer yr adnoddau dŵr, 

gan gynnwys dyfrhaenau, afonydd, llynnoedd, pyllau, gwlyptiroedd a nodweddion 
dŵr eraill, sy'n bwysig ar gyfer ystod eang o ddefnyddiau ac oherwydd eu gwerth 
ecolegol ac amwynder cynhenid . Bydd y mesurau polisi hefyd yn helpu i sicrhau 
y diogelir y safleoedd Ewropeaidd.  

 
6.3.63  Gall dirywiad mewn ansawdd a swm dŵr effeithio ar y cyflenwad dŵr at ddibenion 

domestig, diwydiannol ac amaethyddol, hamdden dŵr, pysgodfeydd, cadwraeth 

EP1 – Amwynder a Diogelu’r Amgylchedd 
 
Dylai datblygiad, gan gynnwys cynigion ar gyfer adeiladau newydd, 
estyniadau i adeiladau a hysbysebion sy'n bodoli eisoes, roi sylw i 
breifatrwydd, amwynder ac iechyd preswylwyr eiddo cyfagos. 
 
Ni chaniateir cynigion datblygu fyddai'n achosi nac yn arwain at risg / 
niwed annerbyniol i amwynder lleol, iechyd, cymeriad / ansawdd y cefn 
gwlad neu fuddiannau cadwraeth natur, pwysigrwydd tirwedd a’r 
dreftadaeth adeiledig sy’n deillio o’r rhestr canlynol, oni bai y gall 
ddangos y gellir cymryd camau i oresgyn unrhyw risg sylweddol: 

•  Llygredd aer; 
•  Llygredd golau; 
•  Llygredd sŵn; 
•  Llygredd dŵr; 
•  Halogiad; 
•  Ansefydlogrwydd tir; 

•  Neu unrhyw risg a nodwyd i iechyd neu ddiogelwch y cyhoedd  
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natur ac amwynder cyffredinol. O ganlyniad, caniateir datblygiad yn unig lle mae'r 
Cyngor, mewn ymgynghoriad ag Adnoddau Naturiol Cymru, yn fodlon bod 
mesurau addas wedi eu cymryd i warchod adnoddau dŵr a bydd yn gyffredinol yn 
annog mentrau sy'n arwain at welliant yn yr adnoddau hynny, er enghraifft, 
mentrau cadwraeth dŵr o fewn dylunio datblygu. I'r gwrthwyneb, ni chaniateir 
datblygiad sy'n peri perygl annerbyniol i adnoddau dŵr (gan gynnwys dŵr daear a 
dŵr wyneb) neu nodweddion sy'n ddibynnol ar yr adnoddau hynny. 

 
6.3.64  Cyfyngir ar ddatblygu yn y dyfodol i ardaloedd lle mae adnoddau dwr digonol yn 

bodoli, neu y gellir eu darparu mewn pryd i wasanaethu'r datblygiad heb amharu 
ar echdynnu dŵr presennol, ansawdd dŵr, pysgodfeydd, amwynder neu 
gadwraeth natur. Mae'n rhaid i lefelau dŵr daear ac afonydd sydd eisoes yn 
bodoli gael eu cynnal ac mae'n rhaid osgoi llygredd dŵr  

 
6.3.65  Adnoddau Naturiol Cymru (ANC) sy'n gyfrifol am warchod a gwella'r amgylchedd 

dŵr. Bydd y Cyngor yn ymgynghori ag ANC  a Bwrdd Draenio Mewnol Cil-y-coed 
a Gwynllŵg o ran unrhyw gynnig sy'n debygol o effeithio ar gyflenwad ac 
ansawdd dŵr, neu sy'n debygol o gael eu heffeithio gan lifogydd, neu achosi 
llifogydd. 

 
6.3.66  Bydd datblygiadau sy'n gwella ansawdd yr amgylchedd dŵr neu’n cynorthwyo i 

atal llygredd dŵr neu lifogydd yn cael eu ffafrio. Bydd y defnydd o SDTC yn cael 
eu ffafrio yn unol â pholisi SD4. Mae'r Cyngor yn bwriadu ymgymryd ag 
Astudiaeth Cylchred Dwr ar y cyd ag awdurdodau cyfagos ledled De - ddwyrain 
Cymru yn ystod 4 blynedd gyntaf y Cynllun Datblygu Lleol ar ôl ei fabwysiadu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi EP2 - Diogelu Ffynonellau Dŵr a'r Amgylchedd Dŵr 
 
Caniateir datblygiad, a allai effeithio ar yr amgylchedd dŵr a thir 
cysylltiedig, yn unig lle: 

a)   na fyddai niweidio neu’n peri risg annerbyniol i gynhwysedd neu lif 
dŵr daear, dŵr wyneb neu systemau dŵr arfordirol; 

b)   na fyddai'n niweidio neu'n peri risg annerbyniol i ansawdd a maint y 
dŵr daear, dŵr wyneb, gwlyptiroedd neu systemau dŵr arfordirol, 
gan gynnwys, lle bo'n briodol, eu gwerth ecolegol ac amwynder; ac 

c)   lle bo hynny'n ymarferol ac yn rhesymol yn gwella ansawdd y dŵr.  
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GOLEUADAU 
 
6.3.67 Mae'r polisi hwn yn ceisio rheoli'r defnydd o olau allanol / lygredd golau. Tra bod 

goleuadau allanol yn hanfodol am resymau diogelwch a sicrwydd ac yn 
angenrheidiol ar gyfer defnydd masnachol a rhai cyfleusterau cymunedol a 
chwaraeon, gall goleuadau gormodol sydd wedi eu cynllunio'n wael gael llawer o 
effeithiau andwyol ac achosi llygredd golau. Yn ogystal, gall yr offer goleuo ei hun 
ddifetha golygfeydd yn ystod y dydd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.68 Fel ardal wledig yn bennaf, a chymharol annatblygedig, mae Sir Fynwy’n sensitif i 

lygredd golau sy'n gallu effeithio ar lonyddwch yr amgylchedd naturiol a gall 
effeithio’n negyddol ar fioamrywiaeth. Gofynnir am fesurau lliniaru priodol i sgrinio 
llathredd a goramlygrwydd goleuadau o ardaloedd cefn gwlad cyfagos. Gall y ffurf 
adeiledig hefyd effeithio'n andwyol ar lygredd golau, felly mae'n bwysig gwarchod 
yr amgylchedd pensaernïol a hanesyddol rhag goleuadau ansensitif.  

 
6.3.69  Gall gollwng golau hefyd ardaro ar gartrefi pobl, gan amharu ar breifatrwydd. Lle 

lleolir goleuadau mewn neu'n agos at eiddo / ardal breswyl, dylai'r oriau goleuo 
gael eu rheoli'n briodol.  

Polisi EP3 – Goleuadau 
 
Dylai datblygu, gan gynnwys cynigion ar gyfer goleuadau allanol, 
gynnwys cynllun goleuo priodol i sicrhau: 

a)     bod golau’n angenrheidiol ar gyfer y datblygiad; 
b)     bod y goleuadau arfaethedig yw'r lleiafswm sydd ei angen; 
c)     bod gollwng golau’n cael ei leihau i'r eithaf; 
ch)   atal llathredd a pharchu amwynder defnyddiau tir cyfagos; 
d)     nad yw cymeriad gweledol yr amgylchedd adeiledig a naturiol yn 

cael ei effeithio’n annerbyniol ac awyr dywyll yn cael ei gadw lle 
bo'n briodol; ac 

dd)   effeithiau posibl ar fioamrywiaeth yn cael eu hystyried.  
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TELATHREBU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.70 Mae systemau telathrebu modern wedi tyfu'n gyflym yn y blynyddoedd diwethaf 

gyda mwy na dwy ran o dair o'r boblogaeth bellach yn berchen ar ffôn symudol. 
Caiff cyfathrebu symudol ei ystyried nawr yn rhan annatod o lwyddiant y rhan 
fwyaf o weithrediadau busnes a ffyrdd o fyw unigol yn Sir Fynwy. Gyda 
gwasanaethau newydd fel y drydedd genhedlaeth uwch (3G), a gwasanaethau 
pedwaredd genhedlaeth yn dod i'r amlwg (4G), mae'r galw am seilwaith telathrebu 
newydd yn parhau i dyfu.  

 
6.3.71  Mae'r Cyngor yn awyddus i hwyluso’r ehangu hwn tra mae ar yr un pryd yn 

awyddus i leihau unrhyw effeithiau amgylcheddol. Mae'n bwysig cydbwyso 
effeithiau amgylcheddol andwyol y math hwn o gynllun yn erbyn y manteision i 
ddatblygu cynaliadwy o gael system delathrebu o ansawdd uchel yn ei lle ar 
draws y Sir. Mae'r systemau hyn yn hanfodol o ran lleihau angen pobl i deithio, er 
enghraifft gweithio a siopa o gartref a lleihau ynysu gwledig. Mae'r polisi hwn yn 

Polisi EP4 – Telathrebu 
 
Caniateir cynigion ar gyfer telathrebu ar yr amod bod y meini prawf 
canlynol yn cael eu bodloni: 

a)   dylai lleoliad ac ymddangosiad y cyfarpar arfaethedig a 
strwythurau cysylltiedig geisio lleihau'r effaith ar amwynder 
gweledol, cymeriad neu ymddangosiad yr ardal o gwmpas; 

b)   os ar adeilad, dylai cyfarpar a strwythurau cysylltiedig gael eu lleoli 
a'u dylunio er mwyn ceisio lleihau'r effaith ar ymddangosiad allanol 
yr adeilad cynhaliol; 

c)  os cynigir mast newydd, dylid dangos bod yr ymgeisydd wedi 
ymchwilio i’r posibilrwydd o godi cyfarpar ar adeiladau, mastiau 
neu strwythurau eraill sydd eisoes yn bodoli. Dylid cynnwys 
tystiolaeth o'r fath gydag unrhyw gais a wnaed i'r awdurdod 
cynllunio lleol; 

ch) na ddylai'r datblygiad gael effaith annerbyniol ar ardaloedd o 
ddiddordeb ecolegol, ardaloedd o bwysigrwydd tirwedd, safleoedd 
archeolegol, ardaloedd cadwraeth neu adeiladau o ddiddordeb 
pensaernïol neu hanesyddol; 

d)   o fewn AHNE Dyffryn Gwy rhoddir ystyriaeth i fastiau dros 15 metr 
o uchder fel datblygiad mawr a bydd angen cyfiawnhad mwy 
cynhwysfawr er budd cenedlaethol yn ychwanegol at yr uchod. 

 
Wrth ystyried ceisiadau am ddatblygiadau telathrebu, bydd y Cyngor yn 
ystyried gofynion gweithredol rwydweithiau telethrebu a chyfyngiadau 
technegol y dechnoleg. 
 
Gellid gosod amodau cynllunio o fewn amserlen a gytunwyd i gael 

gwared ar offer telathrebu ac adfer safle yn dilyn digomisiynu parhaol.  
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ceisio lleihau'r cynnydd yn nifer y mastiau newydd drwy annog rhannu mastiau a 
lleoliad ar strwythurau ac adeiladau sydd eisoes yn bodoli. Lle nad yw rhannu 
mastiau’n bosibl neu y byddai hynny’n cael effaith annerbyniol, dylai gweithredwyr 
geisio lleihau effeithiau gweledol, gan gynnwys atebion dylunio arloesol o ran 
strwythur, deunyddiau a lliw’r cyfarpar. Mae hyn yn arbennig o wir yn Sir Fynwy o 
ystyried nodweddion arbennig ac unigryw yr amgylchedd hanesyddol a naturiol. 
Dylai cynlluniau tirweddu priodol gael eu cyflwyno er mwyn lleihau’r effaith 
weledol.  

 
6.3.72  an nad oes ei angen mwyach at ddibenion telathrebu, dylid symud cyfarpar oddi 

ar dir, adeiladau neu strwythurau eraill cyn gynted ag sy'n rhesymol ymarferol. 
Gallai’r Cyngor geisio gosod amodau i adfer y safle, yn dilyn digomisiynu parhaol, 
o fewn amserlen y cytunir arni, i'w gyflwr cyn y datblygiad telathrebu.  

 
6.3.73  Gellir gweld canllawiau pellach ar delathrebu ym Mholisi Cynllunio Cymru  (2012) 

a NCT 19: Telathrebu (2002).   
 

GWAREDU CARTHION AFLAN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.74 Mae Polisi EP5 yn egluro sut y cymhwysir gofynion PCC (2012) paragraffau 

12.4.2 a 12.4.3 at rannau gwledig y Sir. Mewn nifer o bentrefi gwledig mae 
gweithfeydd trin carthion presennol Sir Fynwy’n annigonol ac ni fyddai cysylltiad â 
hwy yn eu cyflwr presennol yn ddichonadwy. Ar yr un pryd, prif ddiben polisïau 
Dyrannu Tai Gwledig y CDLl yw darparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol. 
Os yw’r amcan hwn i gael ei gyflawni, yna gall gwelliannau draenio helaeth gael 
effeithiau andwyol sylweddol ar hyfywedd economaidd cynlluniau tai anghenion 
lleol. Mewn amgylchiadau o'r fath, nid yw cysylltiad â'r brif garthffos ‘yn 
ddichonadwy’ a byddai'n briodol ystyried atebion draenio heb fod yn gysylltiedig 
â’r brif biben ddŵr, yn amodol ar beidio ag achosi unrhyw niwed i'r amgylchedd yn 
unol â gofynion Cylchlythyr y Swyddfa Gymreig 10/99 ‘Gofynion Cynllunio mewn 
perthynas â’r defnydd o garthffosiaeth heb gysylltiad â’r brif biben ddŵr, gan 
ymgorffori tanciau septig mewn datblygiad newydd.  

Polisi EP5 - Gwaredu Carthion Aflan 
 
Mewn ardaloedd â charthffosiaeth bydd pob datblygiad yn cysylltu â'r brif 
garthffos. Ni fydd cyfleusterau trin neu gadw carthion preifat bychain yn 
cael eu caniatáu. Lle nad yw cysylltu â'r brif garthffos yn ddatblygiad 
ymarferol, gellid derbyn datblygiad sy'n cynnig draenio heb fod yn 
gysylltiedig â’r brif biben ddŵr. 
 
Mewn rhannau gwledig o Sir Fynwy lle mai prif bwrpas datblygiadau tai 
newydd yw darparu tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol, bydd  
'dichonoldeb' cysylltu â'r brif garthffos yn cael ei asesu mewn perthynas 

â'r effeithiau ar hyfywedd economaidd cynlluniau datblygu. 



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy         147 
Chwefror 2014  

GWASTRAFF  
 

LLEIHAU GWASTRAFF  
 
6.3.75 Lleihad yn swm y gwastraff a gynhyrchir yw blaenoriaeth gyntaf yr hierarchaeth 

wastraff. Mae lleihau swm y gwastraff a gynhyrchir yn Sir Fynwy’n osgoi i wastraff 
orfod cael ei brosesu neu ei waredu gan un o'r opsiynau eraill yn yr hierarchaeth 
wastraff. Gall cynllunio defnydd tir yn unig gael effaith gyfyngedig ar y gostyngiad 
mewn gwastraff yn y Sir, gan y byddai hyn yn dibynnu ar nifer o ffactorau eraill, 
megis deddfwriaeth ar faint o ddeunydd pacio a ddefnyddir yn y fasnach 
fanwerthu, newid ymddygiad y cartref ac arferion casglu gwastraff trefol ac 
ailgylchu’r Cyngor. Mae Polisi W1, fodd bynnag, yn ceisio cynorthwyo gyda 
chyflawni'r amcan hwn drwy sicrhau bod cynigion ar gyfer datblygiadau newydd 
yn cofleidio egwyddorion ac arferion lleihau gwastraff i’r eithaf ac, os oes angen 
ail-gylchu neu, yn niffyg dim arall, waredu mor agos â phosibl at ffynhonnell y sgil-
gynhyrchion gwastraff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYFLEUSTERAU ADFER GWASTRAFF 
 
6.3.76 Mae darparu rhwydwaith o ganolfannau ailgylchu ledled y Sir yn cynorthwyo i 

leihau maint y gwastraff sydd angen ei waredu'n derfynol drwy ei gwneud yn haws 
i bobl ailgylchu eu gwastraff cartref. Mae Polisi W2 yn ceisio hyrwyddo darparu 
rhwydwaith o'r fath trwy ganiatáu canolfannau newydd i ailgylchu gwastraff y 
cartref yn y cymunedau presennol. Yn unol â Pholisi Cynllunio Cymru (2012, para 
12.7.1) dylai unrhyw ddatblygiad mawr ymgorffori cyfleusterau digonol ar gyfer 
casglu, compostio ac ailgylchu deunyddiau gwastraff.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi W1 - Lleihau Gwastraff 
 
Ni chaniateir cynigion datblygu sy'n arwain at ddymchwel sylweddol a / 
neu ddeunydd gwastraff adeiladu drwy'r broses ddatblygu ei hun oni bai 
fod y cais cynllunio yn cael ei gefnogi gan ddatganiad o leihau gwastraff 
sy'n dangos i gamau rhesymol gael eu cymryd: 
 

(a)   i leihau maint y gwastraff a gynhyrchir; a 
(b)  rheoli gwaredu unrhyw wastraff na ellir ei osgoi yn unol ag 

egwyddorion agosrwydd, hunangynhaliaeth a hierarchaeth 
gwastraff a nodir yn y polisi cynllunio cenedlaethol. 

  

Polisi W2 - Cyfleusterau Adfer Gwastraff: Aelwydydd 
 
Caniateir canolfannau a banciau ailgylchu gwastraff lle bydd hyn yn 
helpu i sicrhau bod rhwydwaith o safleoedd hygyrch i gymunedau lleol, 
yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.  
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CYFLEUSTERAU RHEOLI GWASTRAFF O FEWN ADEILAD 
 
6.3.77 Mae Polisi Strategol S14 yn ceisio darparu dewis o safleoedd i ateb gofynion 

Llywodraeth Cymru am ‘sefydlu rhwydwaith integredig i reoli gwastraff’, trwy 
ddynodi’r holl safleoedd diwydiannol dosbarth B2 a neilltuwyd ac a ddiogelwyd’ yn 
rhai addas ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff mewn- adeiladau. Golyga 
datblygiadau mewn technoleg a chyflwyno deddfwriaeth, polisïau ac arferion 
newydd fod nifer o gyfleusterau adfer gwastraff / rheoli adnoddau modern ar y tu 
allan yn edrych ddim gwahanol i unrhyw adeilad diwydiannol arall ac ar y tu mewn 
yn cynnwys prosesau dad-weithgynhyrchu diwydiannol neu weithgaredd 
cynhyrchu ynni nad yw’n wahanol i lawer o brosesau diwydiannol modern eraill o 
ran eu gweithrediad a’u heffaith. Mae Polisi W3 yn ymhelaethu ar y meini prawf a 
gymerir i ystyriaeth wrth ystyried cynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff. 
Mae Atodiad C i NCT21: Gwastraff hefyd yn nodi'r ystyriaethau cynllunio penodol 
y mae angen eu hystyried wrth asesu ceisiadau cynllunio ar gyfer cyfleusterau 
rheoli gwastraff newydd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi W3 - Cyfleusterau Rheoli Gwastraff 
 
Caniateir cynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff, ac eithrio'r 
rheiny sy'n ymwneud â gwaredu gwastraff yn derfynol ar dir ar y safle 
neu gompostio rhenciau agored, o fewn safleoedd diwydiannol (Dosbarth 
B2 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 1987) yn 
amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, polisïau eraill y CDLl ac 
ystyriaethau polisi cenedlaethol. 
 
Lle nad oes modd lleoli cynigion o'r fath ar safleoedd diwydiannol 
Dosbarth B2 sydd eisoes yn bodoli neu’n arfaethedig, byddant yn cael eu 
caniatáu ar yr amod bod yr holl amodau canlynol yn cael eu bodloni: 
 

(a)    bod y safle arfaethedig o fewn neu'n gyfagos i ffiniau datblygu 
trefi a phrif aneddiadau eraill neu safleoedd diwydiannol / busnes 
presennol ac arfaethedig; a 

(b)    bod angen amlwg ar gyfer y math a’r maint o ddatblygiad yn y 
lleoliad hwnnw. 

 
Dylai’r holl gynigion ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff hefyd 
gydymffurfio â'r meini prawf canlynol: 
 

(1)    lle mae ynni’n cael ei adfer fel rhan o'r broses rheoli gwastraff 
dangosir y cyfrwng mynediad i'r grid cenedlaethol priodol neu’r 
defnyddiwr terfynol dynodedig; 

(2)    lle y bo'n briodol, gwneud y defnydd mwyaf posibl o gludiad oddi-
ar-y-ffordd ar gyfer derbyn y sgil-gynhyrchion gwastraff a 
dosbarthu’r cynhyrchion allbwn; 

(3)    nid oes unrhyw brosesu na storio deunydd gwastraff sylweddol 
yn yr awyr agored; a 

(4)    mae’r cynigion yn gydnaws â defnyddiau tir cyfagos. 
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6.3.78 Darperir manylion y dyraniadau tir cyflogaeth hynny sy'n cael eu hystyried yn 
addas ar gyfer cyfleusterau rheoli gwastraff yn y bennod Dyrannu Safleoedd. 

 
COMPOSTIO GWLEDIG  

 
6.3.79 Mae Polisi W4 yn ymwneud â safleoedd compostio, sydd yn wahanol i'r math o 

gyfleusterau rheoli gwastraff modern y cyfeirir atynt ym Mholisi W3 drwy fod y 
prosesau’n gyffredinol yn cael eu cynnal yn yr awyr agored. Gall compostio ar 
raddfa fechan fod yn dderbyniol mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig fel rhan o 
gynllun arallgyfeirio fferm. Lle defnyddir y compost sy'n deillio o’r broses ar y fferm 
ei hun mae'n aml yn wir nad oes angen caniatâd cynllunio, er bod 
gweithgareddau o'r fath yn cael eu rheoli gan Adnoddau Naturiol Cymru o dan 
weithdrefnau Trwyddedu Rheoli Gwastraff. Mae angen bod yn ofalus wrth ystyried 
cynigion ar gyfer compostio rhenciau agored sydd angen caniatâd cynllunio, gan y 
codant amheuon sy’n ymwneud ag effeithiau posibl ar faterion megis tirwedd, 
amwynder, iechyd a thraffig. Caiff cynigion o dan Bolisi W4, felly, eu hasesu'n 
drylwyr o dan bolisïau eraill y CDLl, gan gynnwys, yn benodol, Bolisi EP1 sy’n 
ymwneud ag amwynder a gwarchod yr amgylchedd a pholisïau sy'n ymwneud â 
gwarchod cefn gwlad a chadwraeth natur. Petai cais yn cael ei dderbyn ar gyfer 
cyfleuster ar raddfa fwy nag sy'n arferol yn y cefn gwlad, fel yr un a weithredir gan 
Wormtech yng Nghaerwent, sydd mewn lleoliad gwledig ond yn un arbennig o 
addas ar gyfer defnydd o'r fath gan ei bod yn gyn-ganolfan y Weinyddiaeth 
Amddiffyn, yna gallai elfen o'r datblygiad sy'n cael ei gynnal yn yr awyr agored 
ddal i gael ei asesu o dan Bolisi W4. Fodd bynnag, byddai angen craffu 
ychwanegol yn erbyn polisïau eraill, o ystyried yr effeithiau amgylcheddol 
sylweddol uwch a allai ddeillio o’r datblygiad. 

 
 
 
 
 
 
 

GWAREDU GWASTRAFF DRWY SAFLEOEDD TIRLENWI NEU DIRGODI 
 
6.3.80 Er bod polisi cenedlaethol yn ceisio ymdrin â gwastraff mor uchel i fyny'r 

hierarchaeth wastraff â phosibl, bydd yn dal angen peth cynhwysedd tirlenwi 
gwastraff nad yw'n beryglus er mwyn rheoli gwastraff a wresogwyd rhag blaen a 
gweddillion na ellir eu hailgylchu na'u hadfer. O ran darparu cyfleusterau ar gyfer 
gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi, yn wreiddiol gwrthwynebodd Llywodraeth 
Cynulliad Cymru Gynllun Datblygu Unedol Sir Fynwy oherwydd y diffyg 
cyfleusterau ar gyfer tirlenwi o fewn y Sir. Diwygiwyd y testun ategol a gynhwysir 
ym Mhennod Gwastraff y CDU i esbonio'r anawsterau hirsefydlog i ddod o hyd i 
gyfleusterau addas ar gyfer tirlenwi a thrin gwastraff yn y Sir ac i gyfiawnhau 
arferion gwaredu gwastraff trefol y Cyngor yn ei fenter ar y cyd gyda Rheoli 
Gwastraff Viridor Cyf. Yn dilyn hynny tynnodd LlCC ei gwrthwynebiad i 
fabwysiadu'r CDU yn ôl ond ar yr amod y dylai'r Cyngor benderfynu’n ffurfiol i 
ymdrin ag egwyddorion allweddol NCT21 ar ddechrau proses y CDLl i gynnwys 
dyraniadau ar gyfer gwarediadau tirlenwi yn y CDLl yn unol â'r Cynllun Gwastraff 
Rhanbarthol diweddaraf. Yn dilyn hynny, aeth Sir Fynwy i bartneriaeth Prosiect 
Gwyrdd gyda phedwar awdurdod lleol arall - Caerffili, Caerdydd, Casnewydd a 

Polisi W4 - Compostio Gwledig 
Caniateir cynigion ar gyfer compostio rhenciau agored o fewn ardaloedd 
gwledig yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl.   
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Bro Morgannwg i gyflwyno cynllun caffael rheoli gwastraff hirdymor. Bydd hyn yn 
lleihau'n sylweddol y swm o wastraff trefol sy'n cael ei allforio ar gyfer tirlenwi.  

 
6.3 81  Yn unol â hynny, ym mis Mai 2006, fodd bynnag, gwnaeth y Cyngor benderfyniad 

ac un o amcanion Astudiaeth Rheoli / Gwaredu Gwastraff Sir Fynwy (Mai, 2010) 
oedd nodi, os yn bosib, safleoedd ar gyfer gwarediadau tirlenwi gyda’r potensial 
i'w dyrannu yn y Cynllun Datblygu Lleol er mwyn galluogi cydymffurfiaeth â'r 
penderfyniad hwn. Defnyddiodd yr astudiaeth ymagwedd hidlo’r System 
Gwybodaeth Ddaearyddol i chwilio am Gyfleusterau Awyr Agored (a oedd yn 
cynnwys gweithrediadau compostio rhenciau agored yn ogystal â safleoedd 
tirlenwi). Hidlo cyfyngiadau a chyfleoedd yn raddol a arweiniodd at ardaloedd 
posibl o chwilio’n cael eu nodi, er y byddai angen asesiad manylach o lawer, safle 
wrth safle, cyn y gellid gwneud unrhyw benderfyniad ar addasrwydd ardal ar gyfer 
cyfleusterau gwastraff yn yr awyr agored. Awgrymodd ymweliadau safle 
cychwynnol a gynhaliwyd fel rhan o'r astudiaeth y byddai, oherwydd topograffeg 
ac anawsterau o ran mynediad, angen asesiad mwy manwl i gadarnhau 
hyfywedd ar gyfer cychwyn gweithrediadau tirlenwi Maes glas neu weithrediadau 
tirgodi. Casglodd yr astudiaeth hefyd bod y potensial ar gyfer tirlenwi a thirgodi’n 
gyfyngedig am resymau eraill: topograffeg y Sir yn golygu y byddai unrhyw 
weithrediadau tirlenwi neu dirgodi’n weladwy o nifer o fannau; a'r rhwydwaith 
eang o lwybrau troed o fewn yr ardaloedd chwilio yn golygu y gallai unrhyw 
ddatblygiad effeithio ar fynediad at fannau agored ac amwynder. 

 
6.3.82  Yn ogystal, nododd astudiaeth gan TACP,wrth ystyried Dynodiadau Ardaloedd 

Tirwedd Arbennig yn Sir Fynwy (Gorffennaf 2010) bum ardal sy'n cyfiawnhau'r 
dynodiad, yn cynnwys y rhan fwyaf o Sir Fynwy y tu allan i'r ardaloedd hynny o 
fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac AHNE Dyffryn Gwy . Mae'r 
potensial ar gyfer dynodi’r rhan helaethaf o'r Sir fel AHNE, fel y cyfeirir ato yn yr 
adran Cymeriad Tirwedd, yn adlewyrchu ansawdd cynhenid tirwedd Sir Fynwy, 
gyda llawer o'i nodweddion o ansawdd ‘uchel’ neu ‘eithriadol’. Dyma reswm arall 
dros ystyried bod potensial y Sir i gynnal gweithrediadau tirlenwi yn gyfyngedig 
iawn. Serch hynny, mae Polisi W5 yn bolisi galluogi a fyddai'n cefnogi darpariaeth 
gweithrediadau tirlenwi petai’r asesiad manwl o’r ardaloedd chwilio a nodwyd yn 
yr astudiaeth yn awgrymu y gellid dod o hyd i unrhyw safleoedd addas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi W5 - Gwaredu Gwastraff drwy Dirlenwi neu Dirgodi 
 
Caniateir cynigion ar gyfer safleoedd tirlenwi a thirgodi newydd ac 
estyniadau i safleoedd presennol yn amodol ar: 

a)   ystyriaethau cynllunio manwl; 
b)   gydymffurfio â'r egwyddor agosrwydd y rheolir gwastraff yn agos 

at ble mae'n codi; ac 
c)  y ffaith nad oes unrhyw opsiynau mwy priodol ar gyfer gwaredu 

gwastraff.  
 
 

 



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy         151 
Chwefror 2014  

DYDDODI GWASTRAFF AR DIR AMAETHYDDOL AT DDIBENION 
GWELLIANT AMAETHYDDOL 

 
6.3.83 O fewn y cefn gwlad, cyflwynir cynigion yn aml ar gyfer gwella tir amaethyddol 

trwy waddodi defnyddiau gwastraff. Er bod safleoedd o'r fath yn aml yn fach o ran 
eu natur ac yn eithriedig rhag eu trwyddedu gan Adnoddau Naturiol Cymru, mae'r 
broses angen caniatâd cynllunio. Mae Polisi W6 yn nodi'r meini prawf y bydd 
cynigion o'r fath yn cael eu hasesu yn eu herbyn. Caniateir cynigion lle gellir 
dangos bod yna gyfiawnhad amaethyddol gwirioneddol dros waddodi deunydd 
gwastraff. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W6- Dyddodi Gwastraff ar Dir Amaethyddol at Ddibenion Gwelliant 
Amaethyddol  
 

Ac eithrio yn yr amgylchiadau a ganiateir ym Mholisi W5, caniateir 
cynigion i waddodi deunydd gwastraff anadweithiol amaethyddol sydd 
wedi cael ei gludo i’r safle o fannau eraill at ddiben gwelliant amaethyddol 
yn unig lle: 
 

(a)   cyflawnir gwelliant sylweddol i raddfa dosbarthiad tir amaethyddol 
y tir; 

(b)   gellir dangos bod y gwelliant a geisir yn hanfodol at ddibenion 
amaethyddiaeth o fewn y daliad ac na ellir ei gyflawni drwy 
ddulliau eraill ag eithrio drwy waddodi gwastraff; 

(c)   bod y cynnig yn golygu dyddodi cyfaint lleiaf o wastraff sy'n gyson 
â chyflawni'r gwelliannau tir amaethyddol a geisir; ac 

(ch) na waddodir deunydd gwastraff ar y safle y gellir ei ailgylchu’n 

rhesymol. 
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MWYNAU  

 
AGREGAU: CARREG  

 
6.3.84 Fel yr amlygwyd yn y testun yn cefnogi Polisi Strategol S15, mae banc tir digonol 

o adnoddau agregau a ganiateir yn y Sir drwy gyfnod y CDLl. Petai unrhyw 
geisiadau cynllunio ar gyfer gweithio mwynau newydd neu estynedig yn cael eu 
cyflwyno, yna byddai unrhyw gynigion o'r fath yn cael eu hystyried o dan y 
polisïau cenedlaethol a gynhwysir ym Mholisi Cynllunio Mwynau Cymru a Nodyn 
Cyngor Technegol Mwynau (Cymru) 1: Agregau. Mae'n annhebygol, fodd 
bynnag, y byddai unrhyw gais o'r fath yn cael ei ystyried yn ffafriol oherwydd, fel 
mae paragraff 49 o MNCT1 yn nodi:  

 
‘Lle mae banciau tir eisoes yn darparu ar gyfer mwy nag 20 mlynedd o gloddio 
agregau, ni fydd dyraniadau newydd mewn cynlluniau datblygu’n angenrheidiol, a 
dylai awdurdodau cynllunio mwynau ystyried a oes cyfiawnhad ar gyfer 
estyniadau pellach i safleoedd presennol neu safleoedd cloddio newydd gan na 
ddylai hyn gael ei ganiatáu ac eithrio mewn amgylchiadau prin ac eithriadol.’ 

 
6.3.85  Gall un eithriad o'r fath ddigwydd pan fydd chwarela’n galluogi darparu cerrig sy'n 

deillio'n lleol ar gyfer eu defnyddio mewn gwaith adfer a gwaith adeiladu newydd 
sy'n atgyfnerthu arbenigrwydd, cymeriad a hunaniaeth y Sir. Mae Polisi M1 yn 
galluogi hyn i ddigwydd, er y bydd angen gofal i sicrhau y bydd cynigion ar raddfa 
fach, heb gael effaith niweidiol ar y cefn gwlad ac nad ydynt yn cynnwys y 
defnydd o ffrwydro helaeth neu’r defnydd o gerbydau trwm.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGREGAU: TYWOD  
 
6.3.86 Yn Ne Cymru, mae dibyniaeth ar agregau morol i ddarparu tywod a graean. Mae 

tua 95% o'r tywod a ddefnyddir yn Ne-ddwyrain Cymru yn dod o ffynonellau sy'n 
deillio o’r môr. Nid oes unrhyw safleoedd tywod a graean a ganiateir ar y tir yn Sir 
Fynwy, a dim ond un safle carthu – tywod morol sydd yn Nhraeth Bedwin ym Môr 
Hafren i'r de o Gil-y-coed. Mae i'r safle hwn fantais o ganiatâd cynllunio a 
roddwyd ar 30 Ebrill 2008 ar gyfer echdynnu 250,000 tunnell y flwyddyn tan 30 
Mehefin 2015.  

 
6.3.87  Cyhoeddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru, ym mis Tachwedd 2004, ei ddogfen 

bolisi: Polisi Dros Dro ar Garthu Agregau Morol De Cymru (PDDarGAM). Mae'r 
ddogfen hon yn cadarnhau polisi LlCC (a nodwyd ym mis Rhagfyr 2002 mewn 
Datganiad Sefyllfa Gweinidogol) ‘Tra parheir i ymchwilio i ffynonellau eraill o 
gyflenwadau o fân agregau addas, bydd y defnydd o dywod a graean a garthwyd 
yn forol yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy ond dim ond lle deil hyn yn gyson 

Polisi M1 - Adeiladu Lleol a Waliau Cerrig 
 
Caniateir cynigion ar gyfer chwareli newydd neu ail-agor chwareli ar 
raddfa fechan er mwyn sicrhau bod cerrig ar gael ar gyfer adeiladu o’r 
newydd ac ar gyfer waliau cerrig ar gyfer prosiectau cadwraeth a 
threftadaeth leol i gwrdd ag unrhyw angen nas diwallwyd, yn amodol ar 

bolisi cynllunio cenedlaethol ac ystyriaethau cynllunio manwl.  
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ag egwyddorion datblygu cynaliadwy.’ Bwriedir i'r agregau carthu yn raddol, dros 
y deng mlynedd nesaf, ganolbwyntio ar ardaloedd oddi ar y môr ac i'r gorllewin o 
Fôr Hafren.  

 
6.3.88  Os cyfyngir echdynnu tywod a garthwyd o’r môr yn y dyfodol, mae'n debygol y 

bydd pwysau i ddatblygu gwarediadau posib o dywod a graean ar y tir. 
Comisiynodd Cyngor Sir Fynwy Grŵp Symonds Cyf. i gynnal adolygiad o'r 
adnoddau tywod a graean posibl o fewn Sir Fynwy. Cyhoeddwyd yr  adroddiad 
hwn, o'r enw ‘CDU Sir Fynwy: Diogelu Adnoddau Mwynol Tywod a Graean 
Potensial ym mis Mehefin 2004. Cyflawnwyd asesiad o 26 o flociau adnoddau 
posibl yng nghanol Dyffryn Wysg ac yn Nyffryn Wysg isaf o Lan-ffwyst yn y 
gogledd i Newbridge-on-Usk yn y de. Tra na allai amcangyfrifon adnoddau ond 
bod yn fras, gan fod gwybodaeth ar ddyfrdyllau’n gyfyngedig dros ben, 
amcangyfrifai’r adroddiad bod y blociau hyn yn cwmpasu ardal o 10.85 cilometr2 
a’u bod yn cynnwys tua 157,530,000 o dunelli, gyda 33,170,000 o dunelli o 
ddeunyddiau gorchuddio. Mae hyn yn 40 y cant o'r cyfanswm amcangyfrifedig o 
gronfeydd wrth gefn tywod a graean posibl yn Ne Ddwyrain Cymru. 

 
6.3.89  Nodir sefyllfa Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag echdynnu tywod a graean 

ym mharagraff 13 o Bolisi Cynllunio Mwynau Cymru (PCMC), sy'n ei gwneud yn 
ofynnol y dylid diogelu mynediad i waddodion mwynau y gallai fod eu hangen ar 
gymdeithas yn y dyfodol, er y nodir nad yw hyn o reidrwydd yn golygu derbyn y 
cynnig. Yn hytrach, byddai diogelu mynediad o'r fath yn dangos bod lleoliad ac 
ansawdd y mwynau yn hysbys a bod y cyfyngiadau amgylcheddol sy'n 
gysylltiedig ag echdynnu wedi cael eu hystyried. Dylid nodi’r ardaloedd i'w 
diogelu ar fapiau cynigion a dylai polisïau eu diogelu rhag datblygiad a fyddai naill 
ai'n sterileiddio neu'n llesteirio echdynnu yn y dyfodol. 

 
6.3.90  Nodir sefyllfa Llywodraeth Cymru mewn perthynas ag echdynnu tywod a graean 

ym mharagraff 32 o Fwynau NCT1: Agregau. Cydnabyddir nad ystyrir echdynnu 
ar y tir yn briodol ar hyn o bryd ond mae LlC yn dal i fynnu bod yr adnoddau 
hynny’n cael eu diogelu ar gyfer defnydd posib cenedlaethau'r dyfodol o ystyried 
eu hargaeledd rhanbarthol cyfyngedig. Mae'n ofynnol, felly, i awdurdodau 
cynllunio mwynau ddiogelu'r adnoddau yn eu cynlluniau datblygu (yn unol â 
pharagraff 13 PCMC) a gwneud yn glir a fydd yn dderbyniol ai peidio i’r adnoddau 
gael eu hecsbloetio yn ystod cyfnod y cynllun a pha feini prawf fyddai’n cael eu 
defnyddio i fynegi barn ar unrhyw gynigion yn y dyfodol.  

 
6.3.91  O ystyried gofynion Paragraff 13 PCMC, yn Sir Fynwy nid yw graddau llawn  

cronfeydd wrth gefn tywod a graean posib yn y blociau adnoddau a nodwyd yn 
hysbys, gan mai ymchwiliad tyllau turio cyfyngedig a gynhaliwyd, ac mae ymhell 
o fod yn glir, beth bynnag, a fyddai eu defnyddio'n fasnachol yn hyfyw. Byddai 
ecsbloetio o'r fath hefyd â goblygiadau amgylcheddol sylweddol, yn enwedig yn 
agos at yr Afon Wysg, sy'n Ardal Cadwraeth Arbennig a lle mae'n debygol y 
byddai unrhyw Asesiad Effaith Amgylcheddol yn nodi effaith bosibl a fyddai'n 
anodd ei lliniaru na’i lleihau.  

 
6.3.92  Er hynny, mae'r dystiolaeth sydd eisoes ar gael yn awgrymu y gallai adnoddau 

sylweddol fodoli mewn rhai ardaloedd. Byddai'n annoeth peryglu gallu 
cenedlaethau'r dyfodol i fanteisio arnynt, os ystyrir hynny'n briodol, drwy ganiatáu 
mathau eraill o ddatblygiad. Hyd yn oed mewn lleoliadau yn y cefn gwlad, ni chaiff 
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rhai mathau o ddatblygiadau sensitif eu diystyru gan bolisïau eraill. Mae Polisi M2 
yn diogelu adnoddau o'r fath yn unol â safiad polisi LlC. Ar yr un pryd, nid yw 
diogelu o'r fath yn dangos derbyn y cynnig i weithio. Mae Polisi M2 hefyd yn 
gwneud yn glir y byddai ecsbloetio yn ystod oes y cynllun ond yn cael ei ganiatáu 
mewn amgylchiadau annisgwyl ac eithriadol. Nodir parthau diogelu ar y Map 
Cynigion.   

 
ARDALOEDD DIOGELU MWYNAU 

 
6.3.93 Yn ychwanegol at yr angen i ddiogelu adnoddau tywod a graean, mynnai’r DTRh 

fod Sir Fynwy’n ymchwilio i adnoddau calchfaen gyda golwg ar eu diogelu ar gyfer 
defnydd posibl yn y CDLl yn y dyfodol. Gwnaed hyn drwy Astudiaeth Diogelu 
Agregau ’yr Hen Went’ (Mai 2009). Effeithir ar ran sylweddol o dde’r Sir gan yr 
ardal diogelu calchfaen. Mae tipyn o'r ardal yn amgylcheddol sensitif, gan 
gynnwys rhannau Harddwch Naturiol Eithriadol Dyffryn Gwy. Mae materion 
penodol yn ymwneud â’r dyddodion tywod a graean a’u lleoliad yn Nyffryn Wysg 
a'u perthynas gyda charthu morol, fodd bynnag, ystyrir eu bod yn haeddu sylw 
penodol ym Mholisi M2 am y rhesymau a nodir uchod. Mae Polisi M2 yn bolisi 
diogelu cyffredinol y disgwylir i gynigion yn y ddwy ardal diogelu - calchfaen a 
thywod a graean - gydymffurfio ag ef. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi M2 - Ardaloedd Diogelu Mwynau 
 
Rhoddir ystyriaeth i gynigion datblygu a allai effeithio ar yr ardaloedd 
diogelu mwynau a ddangosir ar y Map Cynigion yn erbyn y gofynion 
canlynol, fel y bydd yn berthnasol:  
 

a) Ni chymeradwyir cynigion ar gyfer defnyddiau datblygu parhaol o 
fewn yr ardaloedd diogelu mwynau a nodwyd, oni bai: 

 
i)   Yr ymchwiliwyd i botensial yr ardal ar gyfer cloddio mwynau ac 

y dangoswyd na fyddai cloddio o'r fath yn fasnachol hyfyw 
nawr nac yn y dyfodol, neu y byddai'n achosi niwed 
annerbyniol i fuddiannau ecolegol neu fuddiannau eraill; neu 

 ii)  Y gall y mwynau gael eu cloddio’n foddhaol cyn i'r datblygiad 
ddigwydd; neu 

iii)  Bod angen dybryd am y datblygiad; neu 
iv)  Bod y datblygiad yn cynnwys datblygiad mewnlenwi o fewn 

ardal adeiledig neu ddatblygiadau gan ddeiliaid tai neu 
estyniad i adeilad presennol. 

 
b) Ni chymeradwyir cynigion ar gyfer deunyddiau datblygu dros dro o 

fewn yr ardaloedd diogelu mwynau a nodwyd, oni bai y gellir eu 
cwblhau ac yr adferir y safle i gyflwr lle nad yw’n  atal cloddio 
mwynau o fewn y terfyn amser y mae’n debygol y bydd angen y 
mwynau. 

 

Parhad… 
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DIOGELU ADNODDAU MWYNAU MASNACHOL 
 
6.3.94 Mae polisi cenedlaethol yn ei gwneud yn ofynnol i'r CDLl ddiogelu safleoedd 

mwynau a ganiateir a safleoedd a ddyrannwyd rhag datblygiadau newydd a 
fyddai'n amharu ar echdynnu yn y dyfodol o’r adnodd / adnodd wrth gefn neu 
weithredu’r safle. Mae parthau clustogi’n anelu at leihau'r gwrthdaro rhwng 
gweithio mwynau a defnyddiau tiroedd sensitif eraill o ganlyniad i sŵn a llwch o 
echdynnu mwynau / brosesu a dirgrynu o ganlyniad i ffrwydro. Ni chaniateir 
unrhyw ddatblygiadau mwynau newydd o fewn y glustogfa i atal ymestyn tuag at 
y defnyddiau tir sensitif. Ni chaniateir unrhyw ddatblygiad sensitif newydd i atal 
unrhyw ymestyn ynghyd ag atal cyfyngu ychwanegol ar gyfer gweithio mwynau. 
Diffinnir ‘Datblygiadau Sensitif’ ym Mharagraff 70 o PCMC1 fel ‘unrhyw adeilad a 
feddiennir yn rheolaidd ac mae'n cynnwys ardaloedd tai, hosteli, mannau 
cyfarfod, ysgolion ac ysbytai, lle dylid disgwyl safon dderbyniol o amwynder. 
Gallai datblygiad sensitif hefyd gynnwys datblygiad diwydiannol technoleg uchel 
arbenigol lle mae anghenion gweithredol yn hawlio safonau uchel o ddatblygiad.  

 
6.3.95   Mae paragraff 71 o PCMC1 yn mynnu isafswm parth clustogi 200 metr o amgylch 

chwareli craig galed. Fel y crybwyllwyd uchod, mae dwy chwarel galchfaen yn Sir 
Fynwy ar hyn o bryd, er bod y caniatâd ar gyfer Chwarel Livox wedi dod i ben ar 
31 Rhagfyr 2011. Gwrthodwyd cais cynllunio i adnewyddu'r caniatâd hwn. Caiff 
clustogfeydd eu llunio ar y Map Cynigion fel y bo'n briodol ac fe’u diogelir o dan 
Bolisi M3 isod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O ran echdynnu tywod a graean, bydd yr angen am agregau mân yn cael 
ei ddiwallu drwy dreillio gwely'r môr yn y rhannau hynny o Fôr Hafren lle 
mae hyn yn gyson ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Cedwir 
adnoddau ar-y-tir at ddefnydd cenedlaethau'r dyfodol, os bydd angen ac 
ni chaniateir eu hecsbloetio yn ystod cyfnod y cynllun oni bai fod 
amgylchiadau annisgwyl ac eithriadol yn darparu achos tra phwysig dros 
wneud hynny sy'n gorbwyso'r canlyniadau amgylcheddol a chanlyniadau 
eraill. 
 

Polisi M3 – Clustogfeydd Safleoedd Mwynau 
 
Ni chaniateir cynigion datblygu ar gyfer datblygiadau sensitif neu fwynol 

o fewn clustogfeydd safleoedd mwynau a nodwyd ar y Map Cynigion. 
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6.4      SICRHAU HYGYRCHEDD CYNALIADWY  

 
SYMUDIAD  

 
DATBLYGIADAU ARFAETHEDIG AC YSTYRIAETHAU PRIFFYRDD 

 
6.4.1 Mae Polisi MV1 yn ceisio sicrhau na chaniateir cynigion datblygu a fyddai'n 

cynhyrchu twf traffig ychwanegol annerbyniol neu’n effeithio'n andwyol ar 
weithrediad diogel ac effeithlon y system briffyrdd. Gellid caniatáu datblygiad, fodd 
bynnag, lle mae datblygwyr yn gallu darparu gwelliannau cysylltiedig i'r system 
briffyrdd neu ddarparu cyfraniad tuag at fesurau rheoli / lleihau traffig sy'n 
gysylltiedig â'r datblygiad arfaethedig a all oresgyn unrhyw broblemau a nodwyd. 
Mae'r polisi hwn hefyd yn nodi'r ystyriaethau priffyrdd y disgwylir i gynigion 
datblygu eu hystyried.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.2 Mae paragraff 8.7.2 o Bolisi Cynllunio Cymru (2012) yn nodi trothwyon ac os 

goddiweddir hwy bydd yn rhaid atodi Asesiadau Trafnidiaeth (ATau) gyda 
chynigion datblygu, er y bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn gallu gofyn am AT 
pryd bynnag mae o'r farn bod cyfiawnhad drosto neu angen penodol amdano. 
Bydd yr AT yn nodi a oes angen gwelliannau neu liniaru i oresgyn unrhyw 
broblemau penodol, fel sy'n ofynnol gan Bolisi MV1.  

 
6.4.3  Mae’r AT yn sail bwysig ar gyfer paratoi Cynlluniau Teithio, a ddefnyddir i 

gyflawni integreiddiad datblygiadau newydd gyda chyfleusterau trafnidiaeth 

Polisi MV1 - Datblygiadau Arfaethedig ac Ystyriaethau Priffyrdd  
 
Mae'n rhaid i’r holl ddatblygiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau  sy'n 
debygol o gael effaith sylweddol ar nifer ac amledd teithiau, fel y bo'n 
briodol, gynnwys Asesiad Trafnidiaeth sy'n cynnwys Strategaeth 
Gweithredu Trafnidiaeth ar gyfer y datblygiad sy’n manylu ar y mesurau 
arfaethedig i wella mynediad ar drafnidiaeth gyhoeddus, cerdded a beicio 
a lleihau nifer ac effeithiau teithiau car sy'n gysylltiedig â'r cynnig. 
 
Ni chaniateir datblygiad sy'n debygol o greu twf traffig ychwanegol 
sylweddol ac annerbyniol o ran cynhwysedd y rhwydwaith ffyrdd 
presennol a / neu'n methu â darparu mynediad diogel a hawdd i 
ddefnyddwyr y ffordd, oni bai y gwneir cynigion priodol ar gyfer 
gwelliannau cysylltiedig i'r system briffyrdd neu y gwneir cyfraniad tuag 
at fesurau rheoli / lleihau traffig.  
 
Lle bo'n briodol, disgwylir i gynigion datblygu fodloni: 

a)   canllawiau dylunio priffyrdd mabwysiedig; a’r 
b)   canllawiau parcio mabwysiedig. 

 
Mewn canol trefi, os na ellir cyflawni darpariaeth barcio resymol ar-y-

safle, yna dylid gwneud darpariaeth amgen addas. 
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gynaliadwy sy'n ofynnol gan Bolisi MV2 isod ac felly'n cyfrannu at leihau twf 
traffig a dibyniaeth ar y car preifat.  

6.4.4  Mae Polisi MV1 hefyd yn ceisio sicrhau bod cynigion datblygu'n cynnwys 
darpariaeth foddhaol ar gyfer mynediad, cylchrediad a pharcio. Bydd y Cyngor yn 
gyffredinol yn dymuno mabwysiadu a chynnal pob ffordd newydd o fewn y 
datblygiadau. Mae ffyrdd newydd, felly, i gael eu hadeiladu i safonau priodol o 
ddylunio, adeiladu, cynhwysedd, diogelwch ac amwynder. Wrth benderfynu a yw 
manylion priffyrdd arfaethedig yn briodol, bydd y Cyngor yn ystyried, fel 
ystyriaethau cynllunio perthnasol, ganllawiau dylunio cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol ac arferion da sy'n rhoi cyngor ar faterion cyffredinol sy'n berthnasol i bob 
datblygiad ffordd newydd, ffyrdd preswyl a ffyrdd ystadau diwydiannol. Mae 
bwriad, fodd bynnag, y dylai'r safonau hyn gael eu cymhwyso mewn ffordd 
hyblyg, yn sensitif i amgylchiadau unigol, yn enwedig mewn ardaloedd lle mae 
tirwedd, trefwedd neu ystyriaethau amwynder eraill  yn flaenoriaeth uchel. 

6.4.5 Wrth benderfynu pa mor ddigonol yw'r ddarpariaeth parcio arfaethedig, rhoddir 
ystyriaeth i ganllawiau parcio mabwysiedig fel y nodir hwy yng Nghanllawiau 
Safonau Parcio Sir Fynwy (Ionawr 2013) sydd yn ystyriaeth gynllunio berthnasol. 
Mae'r safonau hyn yn darparu gofynion parcio manwl yn ôl y defnydd tir a'r math 
o ddatblygiad, yn hyrwyddo rheoli traffig a lleihau dibyniaeth ar y car, ond yn 
sicrhau hefyd bod datblygiad newydd neu newid defnydd yn neilltuo digon o le 
parcio ar gyfer ceir preifat a cherbydau gwasanaeth i osgoi'r angen i gerbydau 
barcio ar y stryd ac felly achosi tagfeydd, dadleoli, perygl ac ymwthiad gweledol. 
Mae'r CSP hefyd yn rhoi ystyriaeth bellach i gyfleusterau ar gyfer pobl anabl ac 
yn argymell defnyddio cyhoeddiadau  Lleihau Rhwystrau Symudedd a Chynllunio 
a Mynediad ar gyfer Pobl Anabl fel sail ar gyfer canllawiau a maint a lefel y 
mannau parcio ar gyfer pobl anabl, a ddylai fod yn unol â'r argymhellion yn 
nogfen yr Adran Drafnidiaeth Symudedd Cynhwysol .  

 
6.4.6   O fewn Ardaloedd Siopa Canolog, gall fod yn bosibl, mewn amgylchiadau 

eithriadol, i’r Cyngor ganiatáu cynlluniau manwerthu a swyddfeydd newydd ar 
raddfa fechan lle na ellir darparu parcio ar y safle ar gyfer y rhan fwyaf o'u 
gofynion. Byddai hyn yn golygu mynd i mewn i gytundeb Adran 106, er mwyn 
sicrhau y darperir gweddill y parcio yn y cyffiniau ar safle derbyniol i'r Cyngor, neu 
fe ddarperir cyllid sy’n gymesur i ddwyn ymlaen gynllun parcio’r Cyngor yn y 
cyffiniau, neu gyfraniad tuag at fesurau rheoli / lleihau traffig sy’n gysylltiedig â'r 
datblygiad arfaethedig. Gallai hyn gynnwys darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus a 
gwelliannau i'r cyfleusterau i gerddwyr a beicwyr. Lle mae datblygwyr yn gwneud 
taliadau o'r fath cyn darpariaeth ar y safle, darperir y mesur (au) cyfatebol ar y 
cyfle cyntaf.  
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MYNEDIAD I DRAFNIDIAETH GYNALIADWY  
 
6.4.7 Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol a Pholisi 

Strategol S16, mae Polisi MV2 yn ceisio sicrhau y gall datblygiadau newydd gael 
eu gwasanaethu gan gyfleusterau trafnidiaeth gynaliadwy a chyfrannu at 
ddarpariaeth trafnidiaeth gynaliadwy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.8 Bydd yr ATau sy’n ofynnol, fel y disgrifir uchod, ynghyd â'r Cynlluniau Teithio yn 

dangos pa welliannau neu gyfraniadau sydd eu hangen i helpu i integreiddio 
datblygiad newydd gyda chyfleusterau trafnidiaeth gynaliadwy.  

 
6.4.9  Bydd y Cyngor yn ceisio defnyddio amodau cynllunio, lle bo'n briodol, i sicrhau 

mesurau a chyfleusterau trafnidiaeth ar-y-safle fel rhan o'r datblygiad arfaethedig. 
Gellid sicrhau gwelliannau mewn cyfleusterau trafnidiaeth gynaliadwy oddi-ar-y-
safle, gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, beicio a cherdded, drwy 
rwymedigaethau cynllunio lle byddai'r rhain yn debygol o ddylanwadu ar batrymau 
teithio i'r safle.  

 
HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS, CERDDED A BEICIO 

 
6.4.10 Mae gan y Sir rwydwaith deniadol a helaeth o hawliau tramwy cyhoeddus, 

llwybrau troed, llwybrau ceffylau, cilffyrdd a chilffyrdd cyfyngedig. Mae gan y Sir 
hefyd nifer o lwybrau caniataol sy'n cefnogi llwybrau a hyrwyddir megis Llwybr 
Dyffryn Gwy. Mae hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau caniataol cysylltiedig yn 
darparu cyfleusterau hamdden ac adloniant, yn cefnogi twristiaeth a'r economi 
leol, yn darparu llwybrau diogel a chyfleoedd i gynnal a gwella iechyd a lles ac 
maent yn rhan o seilwaith trafnidiaeth leol. 

 
6.4.11  Mae Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus (CGHTC) y Cyngor yn nodi 

diffyg o ran llwybrau (megis llwybrau ceffylau) sy'n darparu mynediad i 
farchogwyr, defnyddwyr anabl a beicwyr. Yn unol â chanllawiau a deddfwriaeth 
genedlaethol a’r CGHTC, mae Polisi MV3 yn ceisio diogelu a gwella'r rhwydwaith 

Polisi mv2 – Mynediad i Drafnidiaeth Gynaliadwy 
 
Bydd datblygiadau safleoedd, yn ddibynnol ar eu lleoliad, eu maint a’u 
hangen lleol, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer ac integreiddio cysylltiadau 
trafnidiaeth gynaliadwy priodol, gan gynnwys cludiant cyhoeddus, 
cerdded a beicio. Cefnogir a blaenoriaethir mynediad di-gar dros fynediad 
mewn car. 
 
Dylai datblygiad gysylltu â'r hawliau tramwy cyhoeddus presennol neu 
hawliau tramwy arfaethedig, cerdded, beicio a’r rhwydweithiau seilwaith 
gwyrdd ac adlewyrchir hyn yng nghynllun ac amodau / a  
rhwymedigaethau ar unrhyw ganiatâd a roddir. 
 
Lle bo angen, bydd cyfraniadau ariannol yn ofynnol tuag at welliannau 
mewn seilwaith a gwasanaethau trafnidiaeth, yn enwedig i gefnogi 
cysylltiadau cynaliadwy teithio / trafnidiaeth gyhoeddus, beicio a 

cherdded. 
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hawliau tramwy a bydd y Cyngor yn defnyddio amodau cynllunio a 
rhwymedigaethau cynllunio yn ôl yr angen i sicrhau diogelwch neu 
ychwanegiadau o'r fath. Gallai hyn hefyd ddarparu manteision ar gyfer seilwaith 
gwyrdd. Er enghraifft, mewn cynlluniau a adlinir neu mewn estyniadau lle dylai 
buddiannau cadwraeth natur gael eu diogelu a'u gwella.    

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.12 Mae cerdded a beicio'n ddulliau teithio hyblyg a chyfleus, yn enwedig ar gyfer 

teithiau pellter byrrach, sy'n rhoi cyfleoedd i ymarfer iach a llai o allyriadau carbon 
drwy ddarparu dewis amgen i deithio mewn car. Mae Polisïau MV2, MV3 a MV4 
yn ceisio hyrwyddo gwelliant neu ddatblygu cerdded, beicio a, lle bo'n briodol, 
gyfleusterau marchogaeth, tra maent yn cydnabod y gall cynigion o'r fath weithiau 
arwain at bryderon amgylcheddol a phryderon ynghylch amwynder, y mae angen 
eu hystyried yn ofalus. Mae hawliau tramwy cyhoeddus a llwybrau beicio yn 
gwneud cyfraniad pwysig at ddarparu seilwaith gwyrdd fel y cydnabyddir ar y cyd 
â Pholisi Strategol S13.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi MV3 - Hawliau Tramwy Cyhoeddus 
 
Ni chaniateir datblygu a fyddai'n rhwystro neu'n effeithio’n andwyol ar 
hawl tramwy cyhoeddus oni bai y gwneir darpariaeth foddhaol sy'n 
cynnal y cyfleustra, y diogelwch a’r amwynder gweledol a gynigir gan yr 
hawl tramwy gwreiddiol ac adlewyrchir hyn yng nghynllun ac amodau / a 
rhwymedigaethau ar unrhyw ganiatâd a roddir. 
 
Caniateir cynigion i wella neu greu hawliau tramwy cyhoeddus newydd lle 
maent yn ychwanegu at gyfleustodau a mwynhad y rhwydwaith, gan 
gynnwys darparu cysylltiadau coll mewn llwybrau, sydd fel arall yn ddi-
dor, uwchraddio llwybrau i lwybrau ceffylau neu wella'r rhwydwaith 
seilwaith gwyrdd, ar yr amod nad ydynt yn arwain at effeithiau 
annerbyniol ar amwynder a’r amgylchedd ȃ’u bod yn cydymffurfio â 
gofynion deddfwriaethol. Dylai cynigion o'r fath gael eu dylunio gan roi 
sylw i gyfleustra, diogelwch ac amwynder gweledol defnyddwyr a dylai 
hefyd ystyried anghenion y rheiny sydd â symudedd cyfyngedig, yr 
effaith ar y rhwydwaith hawliau tramwy cyfagos a chysylltedd y 
rhwydwaith hwnnw.   

Polisi MV4 - Llwybrau Beicio 
 
Bydd llwybrau beicio newydd yn cael eu caniatáu lle maent yn darparu 
gwell cyfleoedd i deithio cynaliadwy neu feicio hamdden, ar yr amod na 
fydd unrhyw effaith andwyol ar ddiogelwch cerddwyr / beicwyr ac yn 
amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Yn ogystal, lle bo hynny'n 
briodol, dylai llwybrau beiclo ddarparu ar gyfer anghenion cerddwyr, 
marchogwyr a phobl â symudedd cyfyngedig. 
 
Ni chaniateir datblygiad a fyddai'n rhwystr neu'n effeithio’n andwyol ar 
lwybr beicio.   
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GWELLIANNAU I'R CYFNEWIDFEYDD A CHYFLEUSTERAU TRAFNIDIAETH 
GYHOEDDUS  

 
6.4.13 Mae'r polisi hwn yn ceisio cyflawni gwell cyfleusterau ar gyfer trafnidiaeth 

gyhoeddus ac integreiddio pob math o drafnidiaeth, yn unol â pholisi cynllunio 
cenedlaethol, y CTRh a Pholisi Strategol 16.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMLESI A LLWYBRAU RHEILFFYRDD SEGUR 
 
6.4.14 Yn unol â chanllawiau cenedlaethol, mae'r polisi hwn yn ceisio diogelu rhag 

datblygu camlesi, llwybrau rheilffordd segur a chyfleusterau cysylltiedig, lle mae 
gobaith realistig eu hailddefnyddio at ddibenion trafnidiaeth yn y dyfodol. Dylai hyn 
sicrhau bod cyfleusterau o'r fath yn parhau i fod ar gael i'w defnyddio fel 
trafnidiaeth gynaliadwy yn y dyfodol drwy ddarparu llwybrau cerdded, llwybrau 
marchogaeth a beicio newydd, cyfleusterau cyfnewid ac ati, a gellir eu hystyried 
yn rhan bwysig o ddarpariaeth mannau gwyrdd Sir Fynwy, sy'n aml yn cynnwys 
buddiannau bioamrywiaeth sylweddol. Mae Camlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yn 
un ased o'r fath y bydd yn hanfodol ei ddiogelu rhag datblygiad. Mae'r gamlas yn 
ased amlswyddogaethol gwerthfawr sy'n cyfrannu at yr ardal mewn nifer o ffyrdd, 
gan gynnwys fel adnodd hamdden / twristiaeth sylweddol ac fel rhan bwysig o'r 
rhwydwaith seilwaith gwyrdd.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ARDALOEDD GWASANAETH A MYNEDIAD CEFN 
 
6.4.15 Mae'r Cyngor yn cefnogi mesurau rheoli traffig yn y canol trefi ac aneddiadau 

mwy drwy gael gwared â thraffig nad yw’n hanfodol a  rhesymoli parcio. Mae 
Polisi MV7 yn ceisio cyflawni'r nod hwn drwy alluogi darparu mannau mynediad / 
gwasanaethu yn y cefn o fewn Ardaloedd Siopa Canolog. Cydnabyddir y gall 
darparu mynediad cefn a gwasanaethu mewn aneddiadau hanesyddol fod yn 

Polisi MV5 - Gwelliannau i’r Cyfnewidfeydd a Chyfleusterau Trafnidiaeth 
Gyhoeddus 
 
Caniateir cynigion ar gyfer cyfleusterau trafnidiaeth gyhoeddus newydd 
neu well, yn enwedig mewn gorsafoedd rheilffordd a bws, yn amodol ar 
ystyriaethau cynllunio manwl. Dylai cyfleusterau o'r fath wneud 
darpariaeth ar gyfer cyfnewid moddol rhwng cerdded, beicio, bysiau a 
cherbydau modur. Bydd tir ar neu wrth ymyl cyfleusterau trafnidiaeth 
gyhoeddus presennol sydd â'r potensial ar gyfer darparu gwell 
cyfleusterau yn cael ei ddiogelu rhag datblygiad nad yw'n drafnidiaeth 
amgen.   
 

Polisi MV6 - Camlesi a Llwybrau Rheilffyrdd Segur  
 

Diogelir camlesi, llwybrau rheilffyrdd segur a chyfleusterau cysylltiedig 
rhag datblygiad a fyddai'n peryglu’r defnydd o gludiant cynaliadwy yn y 
dyfodol.  
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anodd os nad ydynt yn rhan o gynllun ailddatblygu mwy, er y gallai fod cyfleoedd 
ar gyfer cyfleusterau o'r fath mewn datblygiadau ar raddfa fach.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NWYDDAU RHEILFFYRDD   
 
6.4.16 I Yn unol â pholisi cynllunio cenedlaethol, mae'r polisi hwn yn ceisio caniatáu 

datblygu cyfleusterau cludo nwyddau ar drenau a diogelu safleoedd a 
chyfleusterau presennol.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.17 Mae rhwydwaith rheilffyrdd y Sir yn darparu cyswllt trafnidiaeth strategol ar lefel 

leol a chenedlaethol. Bydd y ffyniant economaidd ac atyniad y rhanbarth cyfan i 
fewnfuddsoddi yn dylanwadu ar ansawdd ac effeithlonrwydd y cysylltiadau 
rheilffordd hyn. Gallai’r rhwydwaith rheilffyrdd presennol hefyd ddarparu cyfleoedd 
i ddatblygu pwyntiau trosglwyddo ar heol a rheilffordd, y gallai’u datblygu gyfrannu 
at leihau traffig cludo nwyddau trwm ar y ffyrdd. Bydd pob cynllun o'r fath yn 
amodol ar ystyriaethau a chanllawiau cynllunio manwl fel y nodir yn y polisi 
cynllunio cenedlaethol.  

 
HIERARCHAETH FFYRDD  

6.4.18 Mae gwahanu traffig yn angenrheidiol er budd diogelwch traffig ac 
effeithlonrwydd y system ffyrdd. Mae ar draffig rhyng-drefol angen llwybrau â 
chyflymder dylunio cymharol gyflym ac yn gyffredinol maent yn gymharol rydd o 
gyffyrdd, traffig sy’n troi a thraffig lleol sy’n symud yn araf. Mewn cyferbyniad mae 
llwybrau mynediad fel arfer yn anaddas ar gyfer traffig, yn enwedig Cerbydau 
Nwyddau Trwm.   

 

Polisi MV7 - Ardaloedd Gwasanaeth a Mynediad Cefn 
 
Mae’n rhaid i ddatblygiadau safle o fewn Ardaloedd Siopa Canolog 
diffiniedig, lle bo'n ymarferol, gynnwys darpariaeth ar gyfer mynediad 
cefn a gwasanaethu. Caniateir datblygiad sy'n dibynnu ar y defnydd o 
wasanaethu ar-y-stryd yn unig lle na fyddai hyn yn gwrthdaro â llif traffig 
a cherddwyr neu’n berygl ar y ffyrdd. Caniateir datblygiad a fyddai'n 
arwain at golli ffyrdd neu iardiau gwasanaethu cefn yn unig os gwneir 
darpariaeth amgen foddhaol.   
 

Polisi MV8 – Nwyddau Rheilffyrdd 
 
Bydd datblygu cyfleusterau ar gyfer symud nwyddau ar drenau yn cael ei 
ystyried yn ffafriol, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Ni 
chaniateir cynigion a fyddai'n peryglu gweithrediad, neu'n achosi colli 
safleoedd a chyfleusterau cludo nwyddau, oni bai bod y cyfleuster wedi 
cau neu yn cau ac y gellir dangos nad oes gobaith realistig  iddo 
ailddechrau, gan ystyried hyfywedd ei botensial yn y tymor hir.     
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6.4.19  Mae Polisi MV9 yn nodi hierarchaeth ffyrdd y Sir a ddefnyddir i asesu rhinweddau 
ceisiadau am fynedfeydd ychwanegol i'r rhwydwaith a blaenoriaethau ar gyfer 
gwelliant. Rhoddir sylw arbennig i rôl llwybrau strategol y Sir o ran cefnogi ffyniant 
economaidd Sir Fynwy yn y dyfodol. Fodd bynnag, ym mhob achos, rhoddir 
ystyriaeth i’r goblygiadau ar gyfer buddiannau amwynder preswyl, tirwedd a 
chadwraeth natu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi MV9 - Hierarchaeth Ffyrdd 
 
Dylid cael mynediad i gynigion datblygu o lefel briodol y briffordd yn yr 
hierarchaeth ffyrdd, sy'n cynnwys y llwybrau canlynol: 
 

a.     Llwybrau Strategol: Mae'r rhain yn cynnwys Traffyrdd yr M4 & M48 a 
Chefnffyrdd yr A465T, A4042T, A449T, A40T, A466T & A48T. Caniateir 
parcio yn unig mewn ardaloedd gwasanaeth neu gilfannau a 
ddynodwyd i’r pwrpas, fel y bo'n briodol. Dim ond mewn 
amgylchiadau eithriadol, er enghraifft yn Y Fenni lle mae'r A40T yn 
rhedeg trwy ardal drefol bresennol, y caniateir mynedfeydd 
uniongyrchol newydd. Gwrthodir cynigion a fyddai'n arwain at 
siwrneiau lleol byr ar y llwybrau hyn ac yn ychwanegu at dagfeydd 
annerbyniol; 

b.     Llwybrau Sir: Mae'r rhain yn cynnwys yr A466 (Cylchfan High Beech, 
Cas-gwent i ffin Swydd Henffordd i'r gogledd o Drefynwy), A472 
(Little Mill i Gyfnewidfa Brynbuga), A48 (Cylchfan High Beech, Cas-
gwent i Gasnewydd) a'r B4245 (Parkwall i Fagwyr), A4136 (Trefynwy i 
ffin Swydd Gaerloyw), A4143 (Llan-ffwyst i Heol Aberhonddu, Y 
Fenni), A4077 (Gilwern i ffin Powys). Rhoddir ystyriaeth i gynigion ar 
gyfer parcio ar y stryd, mynedfa newydd ar y blaen a llefydd troi yn 
erbyn buddiannau diogelwch ar y ffyrdd a symudiad effeithlon traffig; 

c.     Llwybrau Lleol: Mae'r rhain yn cynnwys y B4233 (Trefynwy i'r Fenni), 
B4235 (Brynbuga i Gas-gwent), B4246 (Llan-ffwyst i Gilwern), B4251 
(Y Fenni i Ynysgynwraidd), B4269 (Llan-ffwyst i Lanelen), B4293 
(Cas-gwent i Drefynwy), B4347 (Rockfield i Grysmwnt) a'r B4598 (y 
Fenni i Frynbuga). Gellir cyfyngu parcio a symudiadau troi a 
chyfyngu ar nifer y mynedfeydd blaen ar sail diogelwch ffordd a 
symudiadau traffig (yn arbennig trafnidiaeth gyhoeddus); a 

ch.   Llwybrau Mynediad: Y rhain yw’r ffyrdd heb eu rhestru yn (a), (b) neu 
(c) uchod. Os yn briodol, cyfyngir parcio, symudiadau troi, cyflymder 
y traffig a nifer y mynedfeydd blaen ar sail diogelwch ffordd, 

amwynder a symudiadau traffig. 
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LLWYBRAU A CHYNLLUNIAU TRAFNIDIAETH  
 
6.4.20 TMae'r polisi hwn yn ceisio cefnogi a diogelu tir ar gyfer llwybrau a chynlluniau 

trafnidiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys y cynigion hynny a nodwyd yng Nghynllun 
Trafnidiaeth Rhanbarthol SEWTA sy'n ymwneud ag ardal y cynllun, ynghyd â 
chynlluniau’r Cyngor Sir sy'n debygol o gael eu gweithredu o fewn cyfnod y 
cynllun neu sydd angen eu diogelu er mwyn osgoi niweidio  a pheryglu dyheadau 
tymor hwy. Lle maent yn hysbys dangosir llwybrau / safleoedd a ddiogelwyd ar y 
Map Cynigion.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi MV10 - Llwybrau a Chynlluniau Trafnidiaeth 
 
Diogelir y llwybrau a’r cynlluniau trafnidiaeth canlynol rhag datblygiadau a 
fyddai'n debygol o beryglu’u gweithredu: 
 
Cynlluniau Ffyrdd Llywodraeth Cymru: 

•  cynllun gwella coridor yr M4 Magwyr i Gas-bach (y darn yn Sir Fynwy 
i’w ddiogelu fel y dangosir ar y Map Cynigion) 

 
Cynlluniau Ffyrdd Cyngor Sir Fynwy: 

•   B4245 Ffordd Osgoi Magwyr / Gwndy (y darn i'w ddiogelu fel y 
dangosir ar y Map Cynigion) 

•   B4245 / Ffordd Gyswllt M48 * 
•   Ffordd B4245 / Ffordd Gyswllt Cyffordd Twnnel Hafren  
•   A48 Ffordd Osgoi Allanol Cas-gwent  
•   A472 Ffordd Osgoi Brynbuga 
 

Cynlluniau Gwella Trafnidiaeth Gyhoeddus: 
•   cyfnewidfa gorsaf reilffordd Y Fenni * 
•   cyfnewidfa gorsaf reilffordd a gorsaf fysiau Cas Gwent * 
•   cyfnewidfa Cyffordd Twnnel Hafren * 
•   arhosfa bysiau Trefynwy* 
•   parcio a theithio Cas-gwent * 
•   gwelliant i orsaf fysiau Trefynwy 
•   gwelliant i orsaf fysiau’r Fenni 
 

Cynlluniau Cerdded a Beicio: 
•   Cysylltiadau Cyswllt 2  Trefynwy* 
•   Rhwydwaith cerdded a beicio’r Fenni 
•   Croesfan afon Llan-ffwyst ar gyfer cerddwyr a beicwyr 
•   Mynediad beicio Cyffordd Twnnel Hafren i gerddwyr a beicwyr 

 
(* Yn dynodi’r cynlluniau hynny a nodwyd yng Nghynllun Trafnidiaeth 

Rhanbarthol Cynghrair Trafnidiaeth De-ddwyrain Cymru) 
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6.5 PARCHU NODWEDDION UNIGRYW  

 
CREU LLEOEDD A DYLUNIO  

 
YSTYRIAETHAU DYLUNIO CYFFREDINOL 
 

6.5.1 Gan adlewyrchu polisi cynllunio cenedlaethol ac amcanion dylunio da, mae'r polisi 
hwn yn nodi'r ystyriaethau dylunio cyffredinol y disgwylir i gynigion datblygu yn y 
Sir eu cyrraedd er mwyn sicrhau bod datblygiadau’n arddangos cymeriad, yn 
parchu nodweddion unigryw lleol, yn ategu’r hyn sydd o'u cwmpas ac yn darparu 
cyffiniau deniadol, cynaliadwy a chynhwysol. Mae'r meini prawf yn berthnasol ar 
gyfer pob cynnig datblygu newydd ac wrth ystyried addasiadau ac estyniadau i 
adeiladau presennol. Yn sylfaenol, dylai dylunio da fod yn nod ar gyfer pob cynnig 
datblygu o fewn Sir Fynwy, waeth beth yw ei faint.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ystyriaethau Dylunio Cyffredinol - DES1 
 
Dylai pob datblygiad fod o ddyluniad cynaliadwy o ansawdd uchel a dylai 
barchu cymeriad lleol a hynodrwydd amgylchedd adeiledig, hanesyddol 
a naturiol Sir Fynwy. Bydd yn ofynnol i gynigion datblygu: 

 
a)   sicrhau amgylchedd diogel, sicr, dymunol a chyfleus sy'n 

hygyrch i bob aelod o'r gymuned, sy’n cefnogi egwyddorion 
diogelwch cymunedol ac yn annog cerdded a beicio; 

b)   gyfrannu at ymdeimlad o le tra maent yn sicrhau bod maint y 
datblygiad a'i ddwysedd yn gydnaws â defnyddiau presennol; 

c)   barchu ffurf, graddfa, lleoliad, crynswth, defnyddiau a gosodiad ei 
leoliad presennol ac unrhyw adeiladau o ansawdd cyfagos; 

ch) gynnal lefelau rhesymol o breifatrwydd ac amwynder preswylwyr 
eiddo cyfagos, lle bo'n gymwys; 

ch) barchu golygfeydd adeiledig a naturiol a lluniau panoramig lle 
cynhwysant nodweddion hanesyddol a / neu amgylchedd 
adeiledig hynod neu dirwedd; 

d)  ddefnyddio technegau adeiladu, addurno, arddulliau a goleuadau i 
wella ymddangosiad y cynnig gan roi sylw i ansawdd, lliw, 
patrwm, gwytnwch a chrefftwaith yn y defnydd o ddeunyddiau; 

dd) ymgorffori a, lle bo modd, wella nodweddion presennol sydd o 
werth hanesyddol, gweledol neu gadwraeth natur a defnyddio’r 
traddodiad brodorol lle bo'n briodol; 

e) gynnwys cynigion tirweddu ar gyfer adeiladau newydd a 
defnyddiau  tir er mwyn iddynt integreiddio i'w hamgylchedd, gan 
gymryd i ystyriaeth ymddangosiad y dirwedd bresennol a'i 
chymeriad cynhenid, fel y diffinnir hwy drwy'r broses LANDMAP. 
Dylai tirweddu gymryd i ystyriaeth, a lle bo'n briodol, gadw’r coed 
a’r gwrychoedd presennol; 

 

Parhad… 
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6.5.2 Wrth gymhwyso'r polisi hwn dylid rhoi sylw i'r ystyriaethau dylunio a nodir yn y 

polisi cynllunio cenedlaethol – PCC Pennod 4 Cynllunio ar gyfer Cynaliadwyedd, 
NCT 12 Dylunio a NCT 22 Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaliadwy – ac i 
Ganllawiau Cynllunio Atodol Asesiad Cymeriad Tirwedd CCA LANDMAP. Dylai 
hyn helpu i sicrhau bod datblygiad newydd yn cwrdd â disgwyliadau'r cynllun 
hwn, yn cael ei integreiddio'n llawn i mewn i'w amgylchedd gan ystyried cymeriad 
yr ardal a darparu atebion dylunio unigryw yn lleol. Yn unol â pholisi cynllunio 
cenedlaethol, dylai cynigion datblygu gynnwys Datganiad Dylunio a Mynediad lle 
bo hynny'n briodol. Mae'r datganiadau hyn yn galluogi'r ymgeiswyr i ddangos eu 
bod wedi rhoi ystyriaeth briodol i effaith eu cynnig ac yn cymryd i ystyriaeth yr holl 
ffactorau perthnasol yn nyluniad y cynllun. Bydd lefel manyldeb y datganiad yn 
amrywio yn ôl graddfa a chymhlethdod y cais.  

 
6.5.3  O safbwynt maen prawf i) o Bolisi DES1, mae’r arwynebedd net y gellid ei 

ddatblygu’n cynnwys ardaloedd a gymerwyd allan ar gyfer defnyddiau eraill 
megis cyflogaeth neu rai na ellir eu datblygu am un rheswm neu'i gilydd. Mae'r 
arwynebedd datblygadwy net yn cynnwys ffyrdd mynediad mewnol a mannau 
agored achlysurol rhwng tai, mannau chwarae ac ati  

 
6.5.4  Bydd y polisi hwn yn cael ei gefnogi gan Ganllawiau Cynllunio Atodol / Ganllawiau 

Dylunio, a fydd yn nodi gofynion dylunio manwl a dylid cyfeirio ato yn unol â 
hynny.    

 
ARDALOEDD O BWYSIGRWYDD AMWYNDER  

 
6.5.5 Mae seilwaith gwyrdd, gan gynnwys ardaloedd o dir agored, yn bwysig yn yr 

amgylchedd adeiledig gan ei fod yn ychwanegu at gymeriad llawer o aneddiadau 
ac yn darparu manteision cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd, fel y nodir 
ym mholisïau S13 a GI1, gan gynnwys lliniaru effeithiau newid yn yr hinsawdd. 
Prif ddiben y polisi hwn yw gwarchod a, lle bo modd, wella'r amgylchedd adeiledig 
trwy gadw gwerth amwynder cyffredinol y stoc bresennol o fannau gwyrdd. Caiff 
yr ardaloedd dynodedig presennol o fannau amwynder agored eu hailddatgan yn 
y CDLl ond fe’u hadolygir fel rhan o Astudiaeth ‘Seilwaith Gwyrdd’ a Chanllaw 
Cynllunio Atodol cysylltiedig. Mae Polisi GI1 yn ceisio sicrhau bod cynigion 
datblygu yn cynnal, amddiffyn a, lle bo'n bosibl, yn creu seilwaith gwyrdd newydd 
a dylid ei ystyried ochr yn ochr â Pholisi DES2.  

f)    wneud y defnydd mwyaf effeithiol o dir yn gydnaws â'r meini 
prawf uchod, gan gynnwys y dylai lleiafswm  dwysedd net 
datblygiad preswyl fod yn 30 annedd yr hectar, yn amodol ar 
faen prawf l) isod; 

ff)   gyflawni dyluniad sy’n ymateb i newid yn yr hinsawdd ac sy’n 
effeithlon o ran adnoddau.  Dylid rhoi ystyriaeth i leoliad, 
cyfeiriadedd, dwysedd, cynllun, ffurf adeiledig a thirweddu ac i 
effeithlonrwydd ynni a'r defnydd o ynni adnewyddadwy, gan 
gynnwys deunyddiau a thechnoleg; 

g)    feithrin dylunio cynhwysol; 
ng) sicrhau bod ardaloedd preswyl presennol a nodweddir gan 

safonau uchel o breifatrwydd ac ehangder yn cael eu diogelu 
rhag gorddatblygu a mewnlenwi ansensitif neu amhriodol.  
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A 
 
HYSBYSEBION 

 
6.5.6 Mae'r polisi hwn yn nodi'r meini prawf manwl ar gyfer asesu cynigion hysbysebu 

ac yn anelu at sicrhau bod cynigion o'r fath yn cael eu rheoli'n llym er mwyn 
amddiffyn ansawdd arbennig, cymeriad a nodweddion unigryw’r Sir. Bydd craffu 
arbennig ar gynigion sy'n effeithio’r TDdBSTB, AHNE Dyffryn Gwy a Pharc 
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, fel y nodir ym mholisïau LC2, LC3 a LC4. Mae 
canllawiau pellach ar reoli hysbysebion awyr agored yn cael eu nodi ym Mholisi 
Cynllunio Cymru a dylid cyfeirio atynt yn unol â hynny.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi DES2 - Ardaloedd o Bwysigrwydd Amwynder 
 
Caniateir cynigion datblygu ar ardaloedd o bwysigrwydd amwynder yn 
unig os nad oes effaith andwyol annerbyniol ar unrhyw rai o'r canlynol: 
 

a)   amwynder gweledol ac amgylcheddol yr ardal, gan gynnwys 
bylchau pwysig strategol, golygfeydd, ffryntiadau a mannau 
agored; 

b)  perthynas yr ardal o bwysigrwydd amwynder i ardaloedd 
seilwaith gwyrdd cyfagos neu gysylltiedig o ran ei gyfraniad i 
gymeriad yr ardal a / neu’i allu i leddfu undonedd y ffurf 
adeiledig; 

c)     rôl yr ardal fel lleoliad ar gyfer chwaraeon ffurfiol ac anffurfiol, 
hamdden cyffredinol ac fel man cymunedol, a fynegir yn 
nhermau'r gwir ddefnydd a’r cyfleusterau sydd ar gael, yn 
ogystal â'i berthynas â gofynion mannau agored cyffredinol fel 
y nodir ym mholisi CRF2 ; 

ch) amwynder diwylliannol yr ardal, gan gynnwys llefydd a 
nodweddion o bwysigrwydd archeolegol, hanesyddol, 
daearegol a thirweddol; a 

d)    buddiannau cadwraeth natur yr ardal, trwy ddifrodi neu golli 
cynefinoedd pwysig neu nodweddion naturiol (mae polisi NE1 

yn berthnasol) 

Polisi DES3 – Hysbysebion 
 
Caniateir cynigion ar gyfer hysbysebion yn unig lle: 

a)   na fyddai'r cynnig yn arwain at glystyrau anniben ac annerbyniol 
o hysbysebion, o roddi sylw i nifer a lleoliad yr hysbysebion 
presennol yn yr ardal; 

b)   na fyddent yn amharu’n annerbyniol ar leoliad gwledig yr ardal, 
pe lleolid hwy yn y cefn gwlad agored;  

c)   na fyddent yn amharu’n annerbyniol ar gymeriad gwledig ac 
ymddangosiad yr ardal, a lle na fyddai arwydd crog yn arwain at 
ormodedd o glystyrau anniben gweledol, pe lleolid hwy mewn 
Ardal Gadwraeth. Dylent fod o faint a deunyddiau priodol gyda 
braced traddodiadol ar gyfer yr adeilad lle maent yn crogi; 

ch) mae goleuo ond yn briodol i ddefnyddiau y disgwylir yn 
rhesymol iddynt fasnachu yn ystod y nos, os lleolir hwy o fewn y 

cefn gwlad agored neu Ardaloedd Cadwraeth.  
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BLAENARWYDDION TWRISTIAETH  
 
6.5.7 Tra bod Polisi Strategol S11 yn cefnogi datblygu twristiaeth gynaliadwy, mae'n 

hanfodol bod ansawdd arbennig, cymeriad a natur unigryw Sir Fynwy’n  cael eu 
diogelu yn unol â Pholisi Strategol S17. Felly, mae'r polisi hwn yn ceisio sicrhau 
bod cynigion am flaenarwyddion twristiaeth oddi ar y briffordd yn cael eu rheoli'n 
llym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL  
 
6.5.8 Mae Sir Fynwy’n enwog am ei hamgylchedd hanesyddol gyfoethog, o ansawdd 

uchel, sy'n cael ei adlewyrchu yn y cyfoeth o ardaloedd cadwraeth, adeiladau 
rhestredig a henebion cofrestredig yn y Sir. Cydnabyddir y dreftadaeth 
amgylchedd adeiledig yn eang fel un o asedau twristiaeth ac amwynder allweddol 
y Sir. Mae'r asedau hyn yn unigryw a gall unrhyw effaith andwyol arnynt gostio’n 
ddrud yn ddiwylliannol, yn amgylcheddol, yn economaidd ac yn gymdeithasol. 
Mae'n hanfodol, felly, bod amgylchedd hanesyddol y Sir yn cael ei warchod a, lle 
bo modd, ei wella.  

 
6.5.9  Mae'r adran hon yn nodi nifer o bolisïau manwl sy'n ceisio gwarchod a gwella 

amgylchedd hanesyddol Sir Fynwy. 
 
6.5.10  Mae 31 o Ardaloedd Cadwraeth yn Sir Fynwy sy'n cynnwys sbectrwm eang o 

wahanol ardaloedd, o drefi marchnad a phentrefi gwledig i gestyll canoloesol. 
Rhestrir y rhain isod a dangosir eu ffiniau ar y Map Cynigion.  

 
Tref y Fenni a Phen-y-Fal  
Betws Newydd  

Caerwent  
Castell Cil –y- coed  

Cas-gwent  
Dixton  

Grysmwnt  
Hendre  

Llanddinol  
Llanarth  

Llandenni  
Llandogo  

Llanhenwg  

Llanofer  

 Magwyr  

Merthyr Tewdrig 

Trefynwy  

Mounton  

Rhaglan  

Rockfield  

Rogiet Llanfihangel  
St Arvans  

Shirenewton  

Ynysgynwraidd  

Tyndyrn  

Tredunnock  

Trellech  

Brynbuga  

Polisi DES4 - Blaenarwyddion Twristiaeth  
 
Caniateir blaenarwyddion twristiaeth oddi ar y briffordd yn unig lle:  

a)   cedwir hwy i’r lleiafswm o ran nifer; 
b)   mae’r angen am yr hysbyseb ar gyfer dibenion cyfeiriadol yn unig; 
c)   nad yw'r arwydd wedi’i oleuo; 
ch) defnyddir y dulliau cynnal presennol, lle bynnag bo'n bosibl; a 
d)   mae’r arwydd yn cydymffurfio â'r meini prawf a nodir ym Mholisi 

DES3.  
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Llandeilo Gresynni  
 

Whitebrook  

  
 

6.5.11 Cynhelir rhaglen barhaus o Werthusiadau Ardaloedd Cadwraeth ar hyn o bryd a 
allai esgor ar newidiadau pellach i Ardaloedd Cadwraeth presennol a dynodi 
Ardaloedd Cadwraeth ychwanegol. Mae rhai gwerthusiadau’n awgrymu gwneud 
Erthygl 4 Cyfarwyddiadau i ddileu hawliau datblygu caniataol mewn Ardaloedd 
Cadwraeth – rhoddir ystyriaeth bellach i hyn y tu allan i broses y CDLl.   

 
6.5.12  Roedd gan Sir Fynwy 2,146 o Adeiladau Rhestredig yn 2011, roedd 2% o’r rhain 

yn Radd 1, 10% yn Radd II * a 88% yn Radd II.  
 
6.5.13   Mae Sir Fynwy hefyd yn sir bwysig ar gyfer archaeoleg, gyda 169 o Henebion 

Rhestredig a 13 o Ardaloedd o Sensitifrwydd Archeolegol Arbennig yn 2011. 
Mae'r rhain yn cynnwys aneddiadau a chyffiniau'r Fenni, Caerwent, Cil-y-coed, 
Cas-gwent, Grysmwnt, Magwyr gyda Gwndy, Trefynwy, Rhaglan, Rogiet a 
Gwastadeddau Gwent, Ynysgynwraidd, Trellech, Brynbuga a Whitecastle. 
Cynghorir darpar ddatblygwyr o fewn yr ardaloedd hyn i gysylltu ag 
Ymddiriedolaeth Archeolegol Morgannwg Gwent (YAMG) am farn ar botensial 
archeolegol eu safleoedd ac am gyngor i weld a yw asesiad neu werthusiad yn 
angenrheidiol.   

 

ARDALOEDD CADWRAETH  
 
6.5.14 Mae PCC, Pennod 6 Gwarchod yr Amgylchedd Hanesyddol, a Chylchlythyr 

61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: Adeiladau Hanesyddol ac 
Ardaloedd Cadwraeth, yn nodi datganiadau clir ar bolisi rheoli datblygu 
cenedlaethol ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth a dylid cyfeirio atynt yn unol â hynny. 
Mae hyn yn cynnwys ailddefnyddio adeiladau nad ydynt yn rhestredig, dymchwel, 
coed a hysbysebion mewn Ardaloedd Cadwraeth ac felly ni chânt eu hailadrodd 
yma fel polisïau ar wahân.    

 
DATBLYGIAD MEWN ARDALOEDD CADWRAETH  

 
6.5.15 O ystyried y nifer sylweddol o Ardaloedd Cadwraeth o fewn Sir Fynwy a'u 

cyfraniad i ansawdd arbennig a chymeriad nodedig y Sir, mae'n hanfodol diogelu 
a gwella’u cymeriad a’u hymddangosiad. Mae Polisi HE1 yn nodi  meini prawf 
manwl ar gyfer asesu cynigion datblygu mewn Ardaloedd Cadwraeth a, lle bo'n 
briodol, yn anelu at sicrhau y rhoddir ystyriaeth lawn i ganfyddiadau 
Gwerthusiadau Ardal Gadwraeth Sir Fynwy wrth ystyried cynigion datblygu. Yn yr 
asesiad o geisiadau cynllunio, bydd y Cyngor yn ceisio gwarchod neu wella 
cymeriad neu ymddangosiad  arbennig Ardaloedd Cadwraeth. 
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6.5.16 Bydd rhaglen barhaus y Cyngor i arfarnu ei Ardaloedd Cadwraeth yn darparu 

fframwaith polisi cadarn ar gyfer rheoli a gwella pob Ardal Gadwraeth yn y 
dyfodol. Bydd pob arfarniad yn rhoi diffiniad clir a chytûn o’r nodweddion hynny 
sy'n cyfrannu at gymeriad arbennig, ymddangosiad a diddordeb hanesyddol yr 
ardal. Unwaith y cânt eu cwblhau, bydd y gwerthusiadau’n cael eu mabwysiadu 
fel Canllawiau Cynllunio Atodol a fydd yn cario pwysau sylweddol wrth benderfynu 
ar geisiadau cynllunio.   

Polisi HE1 - Datblygiad mewn Ardaloedd Cadwraeth 
 
O fewn Ardaloedd Cadwraeth, dylai cynigion datblygu, lle bo'n briodol, roi 
sylw i'r Gwerthusiad Ardal Gadwraeth ar gyfer yr ardal honno ac fe’u 
caniateir os ydynt: 

a)   yn cadw neu wella cymeriad neu ymddangosiad yr ardal a'i osodiad 
tirwedd; 

b)   heb gael unrhyw effaith andwyol ddifrifol ar olygfeydd arwyddocaol 
i mewn ac allan o'r Ardal Gadwraeth; 

c)   heb gael unrhyw effaith andwyol ddifrifol ar olygfeydd arwyddocaol 
o fewn yr ardal ac ar gymeriad ac ymddangosiad cyffredinol y 
strydwedd a’r toeau; 

ch) yn defnyddio defnyddiau sy'n addas i'w lleoliad a’u cyd-destun ac 
sy'n diogelu neu'n gwella cymeriad neu ymddangosiad  yr Ardal 
Gadwraeth; ac 

d)   yn rhoi sylw arbennig i leoliad yr adeilad a'i mannau agored. 
 
Lle mae datblygiad yn dderbyniol mewn egwyddor dylai ategu neu 
adlewyrchu nodweddion pensaernïol yr adeiladau cyfagos (oni bai ei fod 
yn niweidiol i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal) o ran ei broffil, silwét, 
manylion a defnyddiau. Fodd bynnag, gall dyluniad modern da fod yn 
dderbyniol, yn enwedig lle caiff cyfansoddiadau a phwyntiau o 
ddiddordeb newydd eu creu.  
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ADEILADAU SYDD HEB EU RHESTRU MEWN ARDALOEDD CADWRAETH 
 
6.5.17 Mae'r polisi hwn yn nodi'r meini prawf manwl a ystyrir wrth asesu cynigion ar gyfer 

gwaith i adeiladau heb eu rhestru mewn Ardaloedd Cadwraeth. Mae'n ceisio 
sicrhau bod trosi, addasu ac ymestyn adeiladau o'r fath yn gwneud cyfraniad 
cadarnhaol at Ardaloedd Cadwraeth.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.5.18 Mae angen gofal mawr wrth drosi, addasu ac ymestyn adeiladau presennol sy’n 
gwneud cyfraniad cadarnhaol at Ardaloedd Cadwraeth, ond mae'n hanfodol cadw 
adeiladau mewn defnydd cynhyrchiol er budd cyffredinol gwarchod ardaloedd 
deniadol. Ni chaniateir estyniadau neu newidiadau anghydnaws sy’n defnyddio 
deunyddiau amhriodol. 

 
6.5.19  Mae dynodiadau Ardal Gadwraeth yn cyflwyno rheolaeth dros ddymchwel yn 

gyfan gwbl neu ddymchwel yn sylweddol adeiladau heb eu rhestru mewn 
ardaloedd cadwraeth. Nodir canllawiau ar hyn ym Mholisi Cynllunio Cymru a 
Chylchlythyr 61/96 a dylid cyfeirio atynt yn unol â hynny.  

 
6.5.20  Wrth asesu cynigion, dylid ystyried y Gwerthusiad Ardal Gadwraeth perthnasol.  

 
DYLUNIAD BLAENAU SIOPAU MEWN ARDALOEDD CADWRAETH  

 
6.5.21 Mae'r polisi hwn yn ceisio cynnal safonau uchel o ddylunio blaenau siopau mewn 

Ardaloedd Cadwraeth. Mae blaenau siopau yn elfen bwysig yng nghymeriad ac 
ymddangosiad Ardaloedd Cadwraeth ac mae'n bwysig bod eu dyluniad yn parchu 
ffurf hanesyddol a phensaernïol yr olygfa stryd gyffredinol a'r adeiladau unigol lle 
lleolir y siopau.  

 

Polisi HE2 - Addasiadau i Adeiladau sydd heb eu Rhestru mewn 
Ardaloedd Cadwraeth 
 
Mae’n rhaid i gynigion ar gyfer newid, ymestyn neu addasu adeiladau 
presennol mewn Ardaloedd Cadwraeth, ystyried: 

a)   buddioldeb cadw, adfer neu ailosod nodweddion a manylion 
adeiladau hanesyddol, gan gynnwys gardd neu nodweddion cwrt 
blaen, waliau terfyn, palmentydd ac ati; 

b)    a yw manylion y gwaith arfaethedig yn iawn barchu cyfrannau, 
deunyddiau ac adeiladwaith yr adeilad presennol; 

c)    yr effaith ar leoliad yr adeilad a'r ardal gyfagos; 
ch)  effaith cyflwyno defnyddiau newydd i mewn i Ardal Gadwraeth o 

safbwynt parcio a threfniadau gwasanaethu a dyluniad manwl o 
drefniadau o'r fath. 

 
Gwrthodir caniatâd pan fo'r cynigion yn anghydnaws ag adeilad 
presennol a / neu yn tynnu oddi ar gymeriad cyffredinol neu 
ymddangosiad yr Ardal Gadwraeth. 
 
Gallai fod angen cofnodi’n arbenigol, archifo a chyhoeddi cyn dymchwel 
unrhyw adeilad hanesyddol o fewn Ardal Gadwraeth a gallai fod angen 
gwneud hynny hefyd mewn achosion eraill o addasiad.  
 



Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Cyngor Sir Fynwy         171 
Chwefror 2014  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.22 Bydd canllawiau pellach ar weithredu'r polisi hwn yn cael eu darparu mewn 

Canllawiau Cynllunio Atodol ar Flaenau Siopau.    
 

ADEILADAU RHESTREDIG  
 
6.5.23 Mae Polisi Cynllunio Cymru, Pennod 6 Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol, a Chylchlythyr 61/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Adeiladau Hanesyddol ac Ardaloedd Cadwraeth, yn nodi datganiadau clir ar 
bolisi rheoli datblygu cenedlaethol ar gyfer adeiladau rhestredig a dylid cyfeirio 
atynt yn unol â hynny. Mae hyn yn cynnwys cadwraeth adeiladau rhestredig, y 
defnydd ymarferol gorau posibl a dymchwel, polisïau nad ydynt felly’n cael eu 
hailadrodd yma fel polisïau ar wahân.    

 

HENEBION RHESTREDIG AC OLION ARCHEOLEGOL  
 
6.5.24 Mae Polisi Cynllunio Cymru, Pennod 6 Gwarchod yr Amgylchedd 

Hanesyddol, a Chylchlythyr 60/96 Cynllunio a'r Amgylchedd Hanesyddol: 
Archaeoleg , yn nodi datganiadau clir ar bolisi rheoli datblygu cenedlaethol ar 
gyfer olion archeolegol a dylid cyfeirio atynt yn unol â hynny.   

Polisi HE3 - Dyluniad Blaen Siopau mewn Ardaloedd Cadwraeth 
 
Mewn Ardaloedd Cadwraeth, ni chaniateir cael gwared â blaenau siopau 
traddodiadol. Fodd bynnag, caniateir gwelliannau i flaenau siopau lle 
maent yn cadw nodweddion hanesyddol a’r gwelliannau arfaethedig yn 
cydweddu â’r ardal. Caniateir cynigion i ddisodli blaenau siopau modern 
lle maent: 

a)   yn disodli neu’n adfer manylion coll a fydd yn gwella'r Ardal 
Gadwraeth; 

b)    yn defnyddio deunyddiau a lliwiau paent traddodiadol yn 
hytrach nag alwminiwm neu UPVC; 

c)   yn integreiddio'n llawn â'r ardal o'u cwmpas, a lle maent wrth 
ddisodli dau neu fwy o unedau, yn parchu cymeriad yr unedau 
unigol; 

ch)  yn gosod estyll tywydd ac arwyddion yn unol â dyluniad a 
deunyddiau cymeriad yr adeilad lle gosodir hwy; ac 

d)  yn defnyddio mesurau diogelwch anymwthiol fel caeadau 
mewnol, gwydr gwydn neu gaeadau pren traddodiadol. 
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TREF RUFEINIG CAERWENT 

 
6.5.25 Mae'r polisi hwn yn ceisio atal datblygiadau newydd o fewn neu wrth ymyl  waliau 

a ffosydd Tref Rufeinig Caerwent, er mwyn sicrhau bod gweddillion y Dref yn cael 
eu gadael yn llonydd a bod ei chymeriad arbennig a’i natur agored yn cael eu 
gwarchod.  

 
 
 
 
 
 
 
6.5.26 Cydnabyddir bod olion tref Rufeinig Caerwent o bwysigrwydd Ewropeaidd ac yn 

ffurfio un o'r safleoedd archeolegol pwysicaf yng Nghymru. Mae'r rhan fwyaf o'r 
dref Rufeinig wedi ei dynodi yn Heneb Gofrestredig. Bu rhagdybiaeth yn erbyn 
datblygiad o fewn muriau Tref Rufeinig neu yn eu cyffiniau ers Cynllun Datblygu 
Sir Fynwy yn 1954. Mae'r CDLl yn parhau’r nod hwn er mwyn sicrhau bod y 
gweddillion yn cael eu gadael yn llonydd. 

 
6.5.27  Asesir ymhellach gymeriad ac ymddangosiad arbennig y rhan hon o'r Ardal 

Gadwraeth yng Ngwerthusiad Ardal Gadwraeth Caerwent.  
 

PARCIAU A GERDDI HANESYDDOL  
 
6.5.28 Mae Sir Fynwy’n eithriadol o gyfoethog mewn parciau a gerddi o ddiddordeb 

hanesyddol, gyda dros 40 wedi eu nodi yn Rhan 1 y Gofrestr o Dirweddau, 
Parciau a Gerddi o Ddiddordeb Hanesyddol Arbennig yng Nghymru. Mae'r rhain 
yn cael eu nodi ar y Map Cyfyngiadau.  

 
6.5.29  Mae Polisi Cynllunio Cymru yn cynnwys datganiadau clir ar bolisi rheoli 

datblygu cenedlaethol ar barciau a gerddi hanesyddol ac, felly, nid ailadroddir ef 
yma fel polisi ar wahân. Dylid cyfeirio at Bennod 6, Gwarchod yr Amgylchedd 
Hanesyddol, am arweiniad ar ddiogelu parciau a gerddi hanesyddol a'u 
lleoliadau.  

.   

Polisi HE4 - Tref Rufeinig Caerwent 
 
Ni chaniateir  datblygiad cyffredinol o fewn neu'n ffinio â waliau a ffosydd 

tref Rufeinig Caerwent.   
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7. DYRANIADAU SAFLE 
 

SAFLEOEDD STRATEGOL 
 
7.1 Mae Polisi S3 yn nodi saith safle strategol a fydd yn cwrdd â rhan sylweddol o'r 

angen am ddyraniadau tai newydd a nodir yn y tabl sy'n cyd-fynd â Pholisi S2. Yn 
ogystal â'r gofynion rhwymedigaeth cynllunio safonol a nodir ym Mholisi S7 a lle 
manylir ymhellach arnynt yn CCA, mae gofynion a / neu faterion penodol yn 
berthnasol i bob safle strategol ac ymdrinnir â’r rhain yn y  polisïau dyrannu 
safleoedd isod. 

 
FFERM DERI, Y FENNI 

 
7.2 Mae'r safle maes glas hwn yn cynnwys 8.7 hectar ac wedi ei leoli ar ymyl ogleddol 

y Fenni gerllaw maestref Maerdy ac yn gorwedd i'r de o ffin Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog. Mae Dŵr Cymru Welsh Water wedi cynghori na ddylid 
datblygu'r safle hwn tan ar ôl 1 Ebrill 2014 i alluogi cwblhau'r gwelliannau i Waith 
Trin Dŵr Gwastraff Llan-ffwyst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH1 - Fferm Deri, Y Fenni 
 
Dyrennir 8.7 hectar ar safle Fferm Deri, Y Fenni, ar gyfer datblygiad 
preswyl o tua 250 o anheddau, i’w cyflwyno'n raddol dros gyfnod y CDLl. 
Rhoddir caniatâd cynllunio ar yr amod: 
 

a)    Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer cael gwared 
ar y peilonau trydan presennol ar y safle ac yn gyfagos a 
thanddaearu’r ceblau trydan cysylltiedig uwchben; 

c)  Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer unrhyw 
gyfraniadau teithio cynaliadwy sy'n angenrheidiol i liniaru 
unrhyw oblygiadau anffafriol ar gyfer y rhwydwaith priffyrdd 
sy’n cysylltu'r safle â chanol Y Fenni; 

c)    Na chaniateir meddiannu unrhyw annedd tan ar ôl 1 Ebrill 2015; 
d)  Y gwneir darpariaeth mewn unrhyw gynllun manwl ar gyfer 

byffer tirwedd cryf ar hyd ymyl ogleddol y safle er mwyn lleihau 
effeithiau'r datblygiad ar gymeriad tirwedd cyfagos Parc 

Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  
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HEOL CRICK,  PORTHSGIWED 
 
7.3 Mae hwn yn safle maes glas (er ei ddyrannu ar gyfer datblygiad cyflogaeth yn y 

CDU) sy'n cynnwys 10.95 hectar ac mae wedi'i leoli ar ochr ogledd-orllewinol 
Porthsgiwed, gyda datblygiad preswyl i'r de-ddwyrain a datblygiad masnachol i'r 
gorllewin. Mae'r safle a neilltuwyd yn cynnwys ardal uchel serth ar ochr 
ddwyreiniol y safle ac ystyrir na ddylid ei ddatblygu ond ei gadw fel man 
amwynder agored. Hefyd, i’r De o’r safle mae ardal storio llifogydd presennol / 
posib ar gyfer dŵr wyneb a bwriedir cadw’r safle fel man agored. Mae  caniatáu 1 
hectar o dir cyflogaeth yn darparu arwynebedd safle net, ar gyfer tir preswyl o 
7.77 hectar gan roi dwysedd net arfaethedig o 37 annedd yr hectar. Lleolir y safle 
ar Ardal Diogelu Tarddiad Dŵr Parth 1 (ADTDP1).  Felly byddai angen i unrhyw 
gais gynllunio ar gyfer y safle hwn ar gyfer y dyfodol gynnwys Asesiad 
Cychwynnol o Fygythiad mewn perthynas ag unrhyw effeithiau posibl ar y 
ddyfrhaen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH2 - Heol Crick, Porthsgiwed 
 
Dyrennir 10.95 hectar ar Heol Crick, Porthsgiwed, safle wedi'i ddyrannu ar 
gyfer defnydd cymysg o ddatblygiad preswyl a chyflogaeth. Rhoddir 
caniatâd cynllunio ar yr amod: 
 

a)   Bod tua 285 o anheddau newydd yn cael eu darparu, i gael eu 
cyflwyno'n raddol dros gyfnod y Cynllun; 

b)   Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn cynnwys darparu 1 hectar o dir â 
gwasanaethau ar gyfer datblygu diwydiannol a busnes (Dosbarth 
B1 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau 
Defnydd); 

c)   Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn cynnwys darparu ar gyfer unrhyw waith 
angenrheidiol oddi-ar-y-safle i wella mynediad cerddwyr i mewn 
i’r safle ac oddi yno, yn enwedig mewn perthynas â chanol 
Porthsgiwed ac i gyflogaeth, cyfleusterau siopa a chymunedol  
yng Nghil-y-coed gerllaw. 
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FAIRFIELD MABEY, CAS-GWENT 
 
7.4 Mae'r safle tir llwyd hwn yn gorwedd i'r dwyrain o'r ardal adeiledig Cas-gwent, 

rhwng arglawdd rheilffordd ac Afon Gwy. Ar hyn o bryd mae’n cael ei ddefnyddio 
ar gyfer diwydiant trwm ond mae’r deiliaid yn dymuno adleoli o'r safle i Barc 
Newhouse ar gyrion Cas-gwent lle maent wedi sefydlu menter ddiwydiannol arall 
yn ddiweddar. Arwynebedd cyffredinol y safle yw 18.9 hectar ond mae hyn yn 
cynnwys yr hen Chwarel Cendl, na fyddai'n addas ar gyfer datblygiad, gan adael 
ardal gyffredinol o 16.1 hectar. Yn ogystal, mae'r Afon Gwy gerllaw yn Ardal 
Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig ac mae angen 
darparu ardal ‘glustogi’ i lan yr afon, ynghyd â rhodfa glan afon. Mae'r safle hefyd 
yn cael ei weld fel un sydd â photensial ar gyfer datblygiad defnydd cymysg i 
ddarparu rhai cyfleoedd cyflogaeth i wneud iawn am golli’r safle cyflogaeth 
presennol (er bod y defnydd o gyflogaeth bresennol yn debygol o gael ei adleoli’n 
lleol) ac yn helpu i leddfu prinder tir cyflogaeth newydd o fewn Cas-gwent. Mae 
hyn yn debygol o leihau'r ardal ddatblygadwy net i tua 9.5 hectar. Ar ddwysedd o 
37 o anheddau fesul hectar, byddai hyn yn rhoi potensial ar gyfer 350 o 
anheddau. Mae rhan fechan o'r safle, ar ei ymyl ddwyreiniol gyfagos i Afon Gwy, 
yn cael ei nodi ar Fapiau DAM yr NCT15 fel gorlifdir llanwol nad amddiffynnir. Mae 
lleoliad y safle ger Gorsaf Reilffordd Cas-gwent ac yn agos at ganol y dref yn rhoi 
cyfleoedd ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy, cerdded a beicio. 

 
 
 

Polisi SAH3 - Fairfield Mabey, Cas-gwent 
 
Dyrennir 16.1 o hectarau ar safle Fairfield Mabey, Cas-gwent ar gyfer 
defnydd cymysg o ddatblygiad preswyl a chyflogaeth. Caniateir 
caniatâd cynllunio ar yr amod: 
 

a)    Y darperir tua 350 o anheddau newydd yn ystod cyfnod y 
CDLl; 

b)    Y gwneir darpariaeth o fewn y safle i 3 hectar o dir â 
gwasanaethau ar gyfer datblygu diwydiannol a busnes 
(Dosbarth B1 o'r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
{Dosbarthiadau Defnydd}, oni bai y gellir dangos o fewn y 
cynigion datblygu y byddai ardal lai yn briodol trwy gyfrwng 
swm cyfatebol o gyfleoedd cyflogaeth a chreu cyfoeth eraill 
sy'n cyfrannu at dwf economaidd cynaliadwy. Mae’n rhaid i'r 
tir cyflogaeth â gwasanaethau gynnwys arwynebedd  ar gyfer 
pedair uned fusnes gychwynnol i’w cyllido o safle 
ailddatblygu Osborne Inernational gerllaw; 

c)   Y gellir dangos bod modd rheoli llif traffig yn foddhaol ac y 
gellir  bodloni safonau ansawdd aer mewn perthynas â’r 
rhwydwaith priffyrdd yn arwain at y safle a bod Cytundeb 
Adran 106 wedi’i lofnodi sy’n cynnwys, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, ddarpariaeth ar gyfer unrhyw waith priffordd 
angenrheidiol oddi-ar-y-safle i sicrhau bod hyn yn cael ei 
gyflawni; 

 

Parhad… 
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ch)  Y bydd Cytundeb Adran 106 yn cynnwys darpariaeth ar gyfer 
unrhyw waith angenrheidiol oddi-ar-y-safle i wella mynediad 
cerddwyr i mewn ac allan o’r safle, yn enwedig mewn 
perthynas â chanol tref Cas-gwent, ac o gymorth i fanteisio 
ar gyfleoedd eraill ar gyfer trafnidiaeth gynaliadwy mewn 
perthynas ag agosrwydd gorsaf reilffordd gyfagos Cas-
gwent; 

d)   Y bydd Cytundeb Adran 106 yn darparu ar gyfer rhodfa glan 
afon a thrac beicio, yn amodol ar gydymffurfio â meini prawf 
e) ac dd) isod; 

dd) Y gall lefel prosiect ARhC ddangos y gellir yn foddhaol 
gymryd mesurau lliniaru priodol yn ystod adeiladu a 
gweithredu’r cynllun i osgoi effeithiau andwyol (naill ai’n 
uniongyrchol neu'n anuniongyrchol) ar gyfanrwydd ACA 
Afon Gwy; 

e)    Bod y cynnig yn cynnwys llain glustogi o dir heb ei 
ddatblygu rhwng ACA Afon Gwy ac unrhyw ddatblygiad. 
Dylid penderfynu union faint a lleoliad yr haen glustogi mewn 
perthynas â’r datblygiad a’r ACA drwy lefel prosiect manwl 
ARhC  ac mewn ymgynghoriad ag ANC. Bydd hyn yn helpu i 
ddiogelu'r ACA yn ystod y gwaith adeiladu a'r cyfnod 
gweithredol o unrhyw ddatblygiad yn y dyfodol; 

f)    Bod y cynnig yn osgoi / lleihau'r perygl o golli neu ddarnio 
cynefinoedd cynhaliol (llystyfiant wrth ymyl coridor yr afon). 
Dylai hefyd geisio gwella nodweddion glannau afon a 
chynefinoedd llinellog; 

ff)    Y dylai'r cynnig osgoi dulliau adeiladu, megis gyrru pyst, 
sydd â'r potensial i aflonyddu ar rywogaethau a warchodir 
drwy naill ai sŵn a / neu ddirgryniad. Mae hyn yn bwysig yn 
ystod cyfnodau mudo i nodweddion pysgod; yn arbennig gall 
y gwangod greu rhwystrau acwstig fel mae’r gwaith 
adeiladu’n mynd rhagddo; 

g)  Y cynhwysir cynllun goleuo gyda’r cynnig – dylid cadw 
coridorau tywyll a lleihau i’r eithaf ollyngiadau golau ar 
goridor afon.  

ng)  Bod y cynnig yn cyd-fynd â’r Cynllun Rheoli Dŵr Wyneb sy'n 
ystyried gwaith adeiladu a gweithredu’r datblygiad 
arfaethedig; 

h)   Na ddylai unrhyw ddatblygiad tra bregus ddigwydd yn y 
rhannau hynny o’r safle sydd o fewn parth llifogydd 
dynodedig C2. Ni ddylai unrhyw ddatblygiad arall ddigwydd 
yn y rhannau hynny o’r safle sydd o fewn parth llifogydd 
dynodedig C2 oni bai i asesiad canlyniadau llifogydd gael ei 
gyflawni sy’n dangos bod canlyniadau llifogydd yn yr 

ardaloedd hyn yn dderbyniol. 
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HEOL WONASTOW, TREFYNWY 
 
7.5 Mae hwn yn safle maes glas (er ei fod yn cynnwys 6.5 hectar a ddyrennir ar gyfer 

datblygiad cyflogaeth yn y CDU) ar ochr orllewinol Trefynwy. Mae arwynebedd y 
safle cyfan yn 33.36 hectar ond os eithrir ardal yn y gorlifdir 1 mewn 1000 o 
flynyddoedd ynghyd â SoBCN a'r ardal gyflogaeth, yna mae hyn yn gadael 16.46 
hectar ar gyfer datblygiadau preswyl. Yn nhermau cyflogaeth, ystyrir y safle hwn i 
fod yn arbennig o addas ar gyfer darparu technoleg werdd a charbon isel a 
mentrau gwybodaeth ddwys / technoleg  uchel fel y nodir ym Mholisi Strategol S8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH4 - Heol Wonastow, Trefynwy 
 
Dyrennir 33.36 o hectarau ar safle Heol Wonastow, Cas-gwent ar gyfer 
defnydd cymysg o ddatblygiad preswyl a chyflogaeth. Caniateir caniatâd 
cynllunio ar yr amod:   
 

a)    Bod tua 450 o anheddau newydd yn cael eu darparu, i gael eu 
cyflwyno'n raddol dros gyfnod y Cynllun; 

b)    Bod y prif gynllun ar gyfer y datblygiad yn ystyried y SoBCN ar y 
safle; 

c)  Y gwneir darpariaeth o fewn y safle i 6.5 hectar o dir â 
gwasanaethau ar gyfer datblygu diwydiannol a busnes 
(Dosbarth B1 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
{Dosbarthiadau Defnydd); 

ch)  Y gellir dangos bod modd ymdopi â’r traffig yn foddhaol o ran y 
rhwydwaith ffyrdd sy'n arwain i'r safle a bod Cytundeb Adran 
106 wedi’i lofnodi, sy’n cynnwys darpariaeth, yn ogystal â 
gofynion safonol, ar gyfer unrhyw waith priffordd angenrheidiol 
oddi- ar- y- safle i sicrhau bod hyn yn cael ei gyflawni; 

d)    Y gellir dangos yn foddhaol y gall y safle gael ei ddatblygu heb 
unrhyw ganlyniadau andwyol o lifogydd dŵr wyneb ac na 
waethygir  amodau llifogydd yn yr ardal gerllaw’r safle a 
Chytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, sy’n cynnwys darparu ar gyfer gwneud 
unrhyw waith angenrheidiol er mwyn cyflawni gofynion y maen 
prawf hwn; 

dd)  Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn gwneud darpariaeth ar gyfer unrhyw waith  
angenrheidiol oddi- ar- y- safle i wella mynediad i gerddwyr i 
mewn i’r safle ac oddi yno; 

e)    Na ddylai unrhyw ddatblygiad tra bregus ddigwydd yn y 
rhannau hynny o’r safle sydd o fewn parth llifogydd dynodedig 
C2. Ni ddylai unrhyw ddatblygiad arall ddigwydd yn y rhannau 
hynny o’r safle sydd o fewn parth llifogydd dynodedig C2, oni 
bai i asesiad canlyniadau llifogydd gael ei gyflawni sy’n dangos 
bod canlyniadau llifogydd yn yr ardaloedd hyn yn dderbyniol.  
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FFERM ROCKFIELD, GWNDY 
 
7.6 Mae hwn yn safle maes glas yn cynnwys 11 hectar ar ochr ogledd-ddwyreiniol 

Gwndy. Cyfyngir maint y safle gan ardal ddiogelu ar gyfer Ffordd Liniaru'r M4 i'r 
gogledd a man amwynder agored a llwybr diogelu ar gyfer ffordd osgoi Magwyr / 
Gwndy i'r de. Mae yna hefyd SINC posibl o fewn y safle, gan adael ardal breswyl 
8.2 hectar ar y safle, unwaith y bydd y dyraniad cyflogaeth 2 hectar yn cael ei 
ganiatáu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH5 - Fferm Rockfield, Gwndy 
 
Dyrennir 11 o hectarau ar safle Fferm Rockfield, Gwndy, ar gyfer defnydd 
cymysg o ddatblygiad preswyl a chyflogaeth. Caniateir caniatâd cynllunio 
ar yr amod: 

a)   Bod tua 450 o anheddau newydd yn cael eu darparu yn ystod 
cyfnod y CDLl;  

b)   Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi, yn ychwanegol at y 
gofynion safonol, yn cynnwys darparu 2 hectar o dir â 
gwasanaethau ar gyfer datblygu diwydiannol a busnes 
(Dosbarth B1 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref  
(Dosbarthiadau Defnydd); 

c)    Bod y prif gynllun ar gyfer y datblygiad yn ystyried y SoBCN ar y 
safle; 

ch)  Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi sydd, yn ychwanegol at 
y gofynion safonol, yn gwneud darpariaeth ar gyfer unrhyw 
welliannau priffyrdd angenrheidiol oddi- ar- y- safle i’r 
rhwydwaith priffyrdd drwy drefi Magwyr / Gwndy; 

d)    Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi sydd, yn ychwanegol at 
y gofynion safonol,, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gwneud 
cyfraniad ariannol gwell at gyfleusterau cymunedol yn ardal 
Magwyr / Gwndy; 

dd)  Sicrheir na fydd y datblygiad yn peri rhagfarn yn erbyn diogelu 
llwybrau ar gyfer ffordd osgoi bosib Magwyr / Gwndy ac ar gyfer 

Ffordd Liniaru bosib yr M4. 
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TIR YM MRYN FINEGR, GWNDY   
 
7.7 Mae hwn yn safle maes glas sy'n cynnwys dwy lain o dir ar y naill ochr i Finegr 

Hill, Gwndy gyda chyfanswm arwynebedd o 7.81 hectar. Mae'r safle yn ffurfio 
estyniad rhesymegol i'r dyraniad safleoedd strategol yn Fferm Rockfield (Polisi 
SAH5). Er y gellir cael mynediad o’r dwyrain drwy’r safle strategol hwn, mae 
potensial hefyd ar gyfer mynediad i'r safle o'r gorllewin trwy Grange Road a 
Dancing Hill, a fydd angen gwelliant, ar yr amod nad oes mynediad uniongyrchol 
o'r datblygiad i Finegr Hill ei hun. Bydd angen i gynllun y safle sicrhau nad yw 
darpariaeth y llwybr ar gyfer ffordd osgoi Magwyr / Gwndy yn cael ei thanseilio. 
Cyfyngir maint y safle gan yr ardal ddiogelu ar gyfer Ffordd Liniaru'r M4 i'r 
gogledd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH6 - Tir ym Mryn Finegr, Gwndy 
 
Dyrennir 7.81 hectar ar safle Bryn Finegr, Gwndy, ar gyfer datblygiad 
preswyl. Caniateir caniatâd cynllunio ar yr amod: 
 

a)    Bod tua 225 o anheddau newydd yn cael eu darparu; 
b)    Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi sydd, yn ychwanegol at 

y gofynion safonol, yn gwneud darpariaeth ar gyfer unrhyw 
welliannau priffyrdd angenrheidiol oddi- ar- y- safle i’r 
rhwydwaith priffyrdd drwy drefi Magwyr / Gwndy; 

c)    Bod Cytundeb Adran 106 wedi’i lofnodi sydd, yn ychwanegol at 
y gofynion safonol,, yn cynnwys darpariaeth ar gyfer gwneud 
cyfraniad ariannol gwell at gyfleusterau cymunedol yn ardal 
Magwyr / Gwndy; 

ch)  Sicrheir na fydd y datblygiad yn peri rhagfarn yn erbyn diogelu 
llwybrau ar gyfer ffordd osgoi bosib Magwyr / Gwndy ac ar gyfer 
Ffordd Liniaru bosib yr M4.  
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HEN FELIN BAPUR SUDBROOK, SUDBROOK  
 
7.8 Mae'r safle tir llwyd hwn yn cynnwys rhan o safle Hen Felin Bapur Sudbrook. 

Mae’r safle a ddyrannwyd i’w datblygu ag ardal o 6.6 hectar ac mae'n rhan honno 
o'r Hen Felin Bapur y tu allan i'r gorlifdir. O ystyried bod y safle wedi ei leoli ger 
ACA ac AGA aber Afon Hafren, bydd angen i unrhyw gais am ddatblygiad ar y 
safle i fod yn destun ARC ar lefel prosiect er mwyn sicrhau na fydd datblygiad yn 
cael effaith andwyol ar gyfanrwydd yr ACA ac AGA. Yn ogystal, cofnodwyd bod 
ystlumod pedol a phipistrelle cyffredin llai yn defnyddio'r felin bapur. Mae'r rhain 
yn Rhywogaethau Ewropeaidd a Warchodir, yn cael eu diogelu gan Reoliadau 
Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2010. Bydd yn rhaid i unrhyw 
ddatblygiad ar y safle, felly, sicrhau nad oes unrhyw effaith andwyol ar statws 
cadwraeth ffafriol y rhywogaeth a warchodir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polisi SAH7 - Hen safle Melin Bapur, Sudbrook 
 
Dyrennir 6.6 hectar ar Hen Felin Bapur, Sudbrook, ar gyfer datblygiad 

preswyl i oddeutu 190 o anheddau newydd.  
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SAFLEOEDD TAI ERAILL  

 

SAFLEOEDD TREFOL  
 

Heol Tudor, Wyesham 
 
7.9 Mae'r safle yn cynnwys 2.05 hectar ar ochr ddwyreiniol Wyesham, un o faestrefi 

Trefynwy. Mae'n gorwedd yn gyfagos i Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol 
Dyffryn Gwy. Cynigir dwysedd isel fel y gellir gadael rhannau uchaf y safle yn 
rhydd o ddatblygiad a darparu byffer priodol rhwng y tai a ffin yr AHNE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coed Glas, Y Fenni  
 
7.10 Mae'r safle hwn yn cynnwys 1.9 hectar ac wedi'i leoli o fewn Ffin Ddatblygu 

bresennol Tref Y Fenni. Mae'n safle tir llwyd a ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer 
swyddfeydd awdurdodau lleol, gan gynnwys swyddfa’r cofrestrydd.  Mae yna nifer 
o goed aeddfed ar y safle y byddai angen eu cymryd i ystyriaeth mewn unrhyw 
gynnig datblygu.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH8 – Heol Tudor, Wyesham 
 
Dyrennir 2.05 hectar ar safle Heol Tudor, Wyesham, ar gyfer datblygiad 
preswyl i oddeutu 35 o anheddau . Caniateir caniatâd cynllunio ar yr 
amod: 
 

a)   Bod cynllun unrhyw gynnig yn gwneud darpariaeth ar gyfer 
clustogfa addas rhwng unrhyw ddatblygiad preswyl a ffin Ardal 
Dyffryn Gwy o Harddwch Naturiol Eithriadol ac yn sicrhau na 
fydd unrhyw ddatblygiad yn digwydd ar y llethrau uwch y safle 

neu ar y rhan honno o'r safle a ddynodwyd fel SoBCN. 

Polisi SAH9 - Coed Glas, Y Fenni 
 
Dyrennir 1.9 hectar ar safle Coed Glas, Y Fenni, ar gyfer datblygiad 

preswyl i oddeutu 60 o anheddau.  
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SAFLEOEDD GWLEDIG  
 

Aneddiadau Gwledig Eilaidd 
 
7.11 Mae aneddiadau gwledig Brynbuga, Penperllenni a Rhaglan yn gymharol 

gynaliadwy gan fod ganddynt ystod weddol eang o gyfleusterau cymunedol ac, 
felly, cnt eu hystyried yn addas ar gyfer rhai datblygiadau preswyl ar raddfa fach. 
Mae'r rhain yn cael eu dyrannu dan Bolisi SAH10 isod: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAH10 - Aneddiadau Gwledig Eilaidd 
 
Gwneir y dyraniadau tai canlynol yn aneddiadau gwledig eilaidd 
Brynbuga, Penperllenni a Rhaglan. Rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer 
datblygiad preswyl yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl: 
 
SAH10 (i)   Cwrt Burrium, Ffordd Trefynwy, Brynbuga, 0.66 hectar 20 

annedd. 
 
SAH10 (ii)  Tir i'r de o Lôn yr Ysgol, Penperllenni, 3 hectar 65 o 

anheddau, yn amodol ar yr arwynebedd net y gellid ei 
ddatblygu yn ddim mwy na 2.2 hectar, gyda gweddill y safle’n 
cael ei ddefnyddio i ddarparu parth tirwedd / ecolegol. 

 
SAH10 (iii)  Tir yn Ffordd Cas-gwent, Rhaglan, 2.18 hectar 45 o 

anheddau, ar yr amod na fyddai unrhyw ddatblygiad bregus 
yn digwydd yn y rhannau hynny o'r safle sydd o fewn parth 
llifogydd dynodedig C2, nac unrhyw ddatblygiad arall yn 
digwydd yn y rhannau hynny o'r safle sydd o fewn parth 
llifogydd dynodedig C2 oni bai bod asesiad canlyniadau 
llifogydd wedi cael ei gynnal sy'n dangos bod canlyniadau 
llifogydd yn yr ardaloedd hyn yn dderbyniol.  
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Prif Bentrefi 
 
7.12 Mae strategaeth ofodol y CDLl yn darparu ar gyfer dyraniadau tai ar raddfa fach 

ym mhob Prif Bentref fel y dynodir o dan Bolisi Strategol S1 ac eithrio ar gyfer St. 
Arvans lle mae materion yn ymwneud â Pharthau Diogelu Mwynau o gwmpas yr 
anheddiad a Llandogo. Prif ddiben y dyraniadau hyn yw darparu tai fforddiadwy i 
ddiwallu anghenion pobl leol a disgwylir i  ddatblygiadau gydymffurfio â gofynion 
Polisi S4, h.y. bod 60% o anheddau yn rhai fforddiadwy. Bydd y nifer uchaf o 
anheddau a ganiateir ar unrhyw safle a ddyrannwyd yn 15 er mwyn sicrhau bod 
unrhyw ddatblygiad ar raddfa bentrefol yn gydnaws â chymeriad yr aneddiadau. 
Gall y swm hwn fod yn llai mewn rhai pentrefi, fel y nodir ym Mholisi SAH11 isod, 
sy'n dangos maint y datblygiad sy'n cael ei ystyried yn dderbyniol mewn 
perthynas â nodweddion y pentref a'r safle penodol. Mae'n annhebygol y 
derbynnir unrhyw gynnydd ym maint y datblygiad ar y safleoedd  llai hyn oni bai y 
gellir dangos yn glir nad oes unrhyw effaith andwyol ar ffurf a chymeriad y pentref 
a’r dirwedd o’i amgylch. Mae i rai safleoedd ofynion penodol sydd wedi eu 
hadnabod drwy'r broses asesu / ymgynghori safle ac mae'r rhain wedi'u rhestru 
isod. Yn gyffredinol, paratoir briffiau datblygu ar gyfer pob safle yn nodi'r materion 
y bydd angen i unrhyw gais cynllunio i ymateb iddynt, gan gynnwys ffurf y pentref, 
dyluniad a deunyddiau'r adeiladau presennol, tirwedd, bioamrywiaeth a mynediad.  
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Polisi SAH11 - Prif Bentrefi 
 
Gwneir y dyraniadau tai canlynol yn y Prif Bentrefi fel y dynodir ym 
Mholisi S1. Rhoddir caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad preswyl ar y 
safleoedd hyn yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl. Ac eithrio lle 
nodwyd, bydd y nifer mwyaf o anheddau a ganiateir ar unrhyw safle yn 
15. Pan nodir ffigwr is, bydd unrhyw gynnydd mewn cynhwysedd uwch 
na'r hyn a nodwyd yn annhebygol o fod yn dderbyniol oni bai y gellir 
dangos yn eglur nad oes effaith niweidiol ar ffurf a chymeriad y pentref 
ac ar y dirwedd o amgylch: 
 
SAH11 (i) (a)     Tir ger neuadd y pentref, Cross Ash. Oddeutu 10 

annedd. 
SAH11 (i) (b)        Tir ger Garej Cross Ash. Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (ii)            Tir yn Well Lane, Devauden. 
SAH11 (iii)           Tir i'r de-ddwyrain o Dingestow. 
SAH11 (iv)     Tir i'r gorllewin o Grysmwnt, yn amodol ar ddarparu 

mannau agored cymunedol (lle chwarae / rhandiroedd). 
SAH11 (v)            Tir i'r gogledd o Little Mill. 
SAH11 (vi)      Tir y tu ôl i'r neuadd bentref, Llanddewi Rhydderch. 

Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (vii)           Tir i'r gogledd- orllewin o Lanelen. 
SAH11 (viii)          Tir yn Heol Ton, Llangybi. Oddeutu 10 annedd. 
SAH11 (ix) (a)      Tir y tu cefn i Carpenter’s Arms, yn Llanisien. Oddeutu 

5 annedd. 
SAH11 (ix) (b)      Tir ger Heol yr Eglwys, Llanisien. Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (x)             Tir i'r gogledd o Lanfair Cilgedin. Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (xi)            Tir i'r gorllewin o Ferthyr Tewdrig. 
SAH11 (xii)          Tir i'r de -orllewin o Benallt. Oddeutu 10 annedd. 
SAH11 (xiii)          Fferm Hill, Pwllmeyric. 
SAH11 (xiv) (a) Tir i'r dwyrain o Shirenewton (i'r de o’r is- ffordd). 

Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (xiv) (b)    Tir i'r dwyrain o Shirenewton (i'r gogledd o’r  is-ffordd). 

Oddeutu 5 annedd. 
SAH11 (xv)       Tir ger Ysgol Trelech, yn amodol ar fynediad i 

gerbydau’n dod o'r B4293 yn unig, gwell cyfleusterau i 
gerddwyr i'r pentref a darparu maes parcio ar gyfer yr 
ysgol gyfagos. 

SAH11 (Xvi)         Tir ger Werngifford, Pandy, ar yr amod na fydd unrhyw 
ddatblygiad tra bregus yn digwydd yn y rhannau hynny 
o’r safle sydd o fewn parth llifogydd dynodedig C2. Ni 
ddylai unrhyw ddatblygiad arall ddigwydd yn y rhannau 
hynny o’r safle sydd o fewn parth llifogydd dynodedig 
C2, oni bai i asesiad canlyniadau llifogydd gael ei 
gyflawni sy’n dangos bod canlyniadau llifogydd yn yr 
ardaloedd hyn yn dderbyniol, diogelu a gwella Heneb 
Hynafol Restredig gerllaw a darparu mannau agored 
cymunedol (lle chwarae / rhandiroedd). 
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SAFLEOEDD CYFLOGAETH  

 

SAFLEOEDD DIWYDIANNOL A BUSNES DYNODEDIG 
 
7.13 Mae Polisi Strategol S9 yn nodi'r gofyniad i ddarparu ar gyfer ystod addas a dewis 

o safleoedd ar gyfer datblygiadau diwydiannol a busnes yn y Sir (dosbarthiadau 
B1, B2 a B8 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 1987). 
MAE Polisi SAE1 isod yn dangos y safleoedd cyflogaeth newydd hyn ac fe’u nodir 
ar y Map Cynigion. 

 

 
7.14 Dylai unrhyw gynigion ar gyfer y safle SAE1e De Woodside, Brynbuga hefyd 

gynnwys Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd ar lefel prosiect all ddangos yn 
foddhaol y gellir cymryd mesurau lliniaru priodol (os oes angen) yn ystod adeiladu 
a gweithredu’r cynllun er mwyn osgoi unrhyw effeithiau andwyol (naill ai’n 

Polisi SAE1 – Safleoedd Diwydiannol a Busnes Dynodedig 
 
Mae’r safleoedd canlynol wedi’u nodi ar gyfer datblygiad diwydiannil a busnes 
newydd (dosbarthiadau B1, B2 a B8 Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref 
Dosbarthiadau Defnydd 1987): 
 
Cyf. 
Safle 

Enw’r Safle Arw. 
(Ha) 

Arw. a 
ch/cy 

Arw. 
Heb 
el  

ddat. 

Dosbarth 
Defnyddiau 

Potensial 
Swyddi 

SAE1a Un Cymru, 
Magwyr 
(Gorllewin) 

4.0 0 4.0 B1 1289 

SAE1b Pwynt Cel, 
Magwyr 

19.6 19.6 19.6 B1,B2, B8 1962 

SAE1c Europark Gwent, 
Magwyr 

13.3 0 13.3 B8 581 

SAE1d Parc Busnes 
Westgate,  
Llan-ffwyst 

5.0 5.0 5.0 B1, B2 576 

SAE1e Heol Ross,  
Y Fenni 

1.5 0 1.5 B1, B2, 158 

SAE1f Fferm 
Newhouse,  
Cas-gwent 

4.0 0 4.0 B2, B8 200 

SAE1g De Woodside, 
Brynbuga 

1.3 1.3 1.3 B1 142 

SAE1h Pill Row, Ystad 
Ddiwydiannol 
Pont Hafren,  
Cil-y-Coed 

1.0 0 1.0 B1, B8 106 

SAE1i Parc Cendl,  
Cas-gwent 

0.42 0.42 0.42 B1 50 

  50.1 26.3 50.1   
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uniongyrchol neu’n  anuniongyrchol) ar gyfanrwydd ACA Afon Wysg. Mae’n haid i 
unrhyw gynnig o'r fath hefyd:  

 

 Osgoi / lleihau'r golled neu ddarnio cynefinoedd ategol (llystyfiant wrth ymyl 
coridor yr afon). Dylai unrhyw gynnig hefyd geisio gwella nodweddion cynefin 
glan afon a’r cynefin llinellol. 

 Osgoi dulliau adeiladu, megis sodro pyst, sydd â'r potensial i aflonyddu ar 
rywogaethau a warchodir drwy naill ai sŵn a / neu ddirgryniad. Mae hyn yn 
arbennig o bwysig yn ystod cyfnodau mudo ar gyfer Eogiaid neu Lyswennod 
pendoll gan y gall gwaith adeiladu greu rhwystrau acwstig. 

 Gynnwys cynllun goleuo. Dylai coridorau tywyll gael eu cynnal a'u cadw a 
dylai’r golau sy’n tywynnu ar goridor yr afon gael ei gadw i’r lleiafswm.

 Gynnwys Cynllun Rheoli Dŵr Wyneb sy'n ystyried y gwaith adeiladu a 
gweithredu’r datblygiad arfaethedig. 


Bydd angen i unrhyw gynigion ar gyfer datblygu ar y safle SAE1b Pwynt Cei, 
Magwyr, a'r safle SAE1c Europark Gwent, Magwyr,  ddangos sut y mae unrhyw 
effeithiau andwyol ar y SoDdGA wedi eu hosgoi / eu lliniaru. 
  

7.15  Safleoedd SAE1c, SAE1e a SAE1f yn gorwedd o fewn gorlifdiroedd Dosbarth C1 
fel y nodwyd gan fapiau DAM TAN15. Bydd unrhyw geisiadau cynllunio ar gyfer y 
safleoedd hyn yn gofyn am asesiad canlyniadau llifogydd.  

 
SAFLEOEDD DEFNYDD CYMYSG DYNODEDIG 

 
7.16 Rhoddir ystyriaeth i bedwar o ddyraniadau Safleoedd Strategol y CDLl yn rhan 

gyntaf y Bennod ar ddyraniadau defnydd cymysg sy'n cynnwys tir ar gyfer 
datblygu cyflogaeth yn ogystal â phreswyl. Rhestrir y dyraniadau cyflogaeth isod, 
ynghyd â'r potensial swyddi, fel y nodwyd yn yr Atodiad i Adolygiad Safleoedd ac 
Adeiladau Cyflogaeth, Awst 2010.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfeirnod 
y Safle. 

Enw'r safle Arwynebedd  
(Ha)  

Potensial 
Swyddi  

SAH2 Heol Crick,  
Porthsgiwed  

1.0 118 

SAH3 Fairfield Mabey, Cas-
gwent  

2.8 401 

SAH4 Heol Wonastow, 
Trefynwy  

6.5 651 

SAH5 Fferm Rockfield, 
Gwndy  

2.0 258 
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SAFLEOEDD CYFLOGAETH A WARCHODIR 
 
7.17 Mae cwrdd â’r gofyniad a nodir ym Mholisi S9 i ddarparu ar gyfer ystod a dewis 

addas o safleoedd ar gyfer datblygiadau diwydiannol a busnes yn y Sir hefyd yn 
cynnwys gwarchod safleoedd cyflogaeth presennol rhag datblygu amgen. Mae 
Polisi Rheoli Datblygu E1 yn gosod y meini prawf yr asesir  cynigion datblygu ar 
gyfer defnydd amgen safleoedd / adeiladau cyflogaeth presennol yn eu herbyn. 
Nodir y safleoedd cyflogaeth presennol mwy arwyddocaol yn y Sir ym Mholisi 
SAE2 isod, er y bydd Polisi E1 yn berthnasol i bob safle ac adeilad cyflogaeth 
presennol hyd yn oed os na chynhwysir hwy yn y tabl canlynol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polisi SAE2 - Safleoedd Cyflogaeth a Warchodir  
 
Diogelir y safleoedd presennol canlynol fel y dangosir ar y Map Cynigion ar 
gyfer datblygiad diwydiannol a busnes (dosbarthiadau B1, B2 a B8 
Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref Dosbarthiadau Defnydd 1987): 
 

Cyfeirnod y 
Safle 

Enw'r safle 

SAE2a Stryd y Felin, Y Fenni 
SAE2b Lower Monk Street, Y Fenni 
SAE2c Heol yr Undeb, Y Fenni 
SAE2d Hatherleigh Place, Y Fenni 
SAE2e Heol Ross  (Cyffordd Yard), Y Fenni 
SAE2f Bryn yr Ysgol, Cas-gwent 
SAE2g Heol yr Orsaf, Cas-gwent 
SAE2h Canolfan Gwaith, Cas-gwent 
SAE2i Heol Bulwark, Cas-gwent 
SAE2j Parc Cendl, Cas-gwent 
SAE2k Fferm Newhouse, Cas-gwent 
SAE2l Heol Wonastow, Trefynwy 
SAE2m Heol Mayhill/Hadnock, Trefynwy 
SAE2n Tri-Wall, Heol Wonastow, Trefynwy 
SAE2o Bragdy Magwyr 
SAE2p Pont Hafren, Cil-y-coed 
SAE2q Ystȃd Ddiwydiannol Cheeseman, Rogiet 
SAE2r Ystȃd Ddiwydiannol Progress, Rogiet 
SAE2s Hen Iard Nwyddau Rheillffordd, Brynbuga 
SAE2t Cuckoo’s Row, Rhaglan 
SAE2u Parc Menter Rhaglan 
SAE2v Mamheilad 
SAE2w Cymru’n Un, Magwyr 
SAE2x Ystȃd Ddiwydiannol Woodside, Brynbuga 
SAE2y Bwydydd Cranberry, Y Fenni 
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7.18 Mae nifer o'r safleoedd a restrir mewn perthynas â Pholisi SAE2 o fewn neu'n 
rhannol o fewn parth llifogydd C a gallai cynigion datblygu, yn unol â NCT15, fod 
angen asesiad canlyniadau llifogydd i ddangos y gall peryglon a chanlyniadau 
llifogydd gael eu rheoli’n dderbyniol. Y safleoedd dan sylw yw: SAE2a, Stryd y 
Felin, SAE2k Fferm Newhouse, Cas-gwent; SAE2l  Heol Wonastow, Trefynwy; 
SAE2m Mayhill / Heol Hadnock, Trefynwy; SAE2p Pont Hafren, Cil-y-coed, 
SAE2q Ystâd Ddiwydiannol Cheeseman, Rogiet; SAE2r Ystâd Ddiwydiannol 
Progress, Rogiet; SAE2s Iard Nwyddau'r Hen Reilffordd, Brynbuga; SAE2v 
Mamheilad; a SAE2x Ystâd Ddiwydiannol Woodside, Brynbuga.  

 
 

SAFLEOEDD TWRISTIAETH  
 
7.19 Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig yn economi Sir Fynwy ac mae Polisi 

Strategol S11 yn cynnwys rhagdybiaeth o blaid cynigion newydd sy'n hyrwyddo 
twristiaeth yn y Sir, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl, er bod 
datblygiadau adeiladu twristiaeth newydd yn y cefn gwlad yn cael eu rheoli'n 
ofalus er mwyn diogelu’r amgylchedd naturiol, sydd ei hun yn atyniad mawr i 
ymwelwyr â'r ardal. Mae Polisi SAT1 isod yn nodi cyfleoedd penodol ar gyfer 
adeiladau newydd i ymwelwyr yn y Sir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAT1 - Safleoedd Twristiaeth  
 
T Nodir y safleoedd canlynol fel rhai ȃ photensial ar gyfer llety i 
ymwelwyr, yn amodol ar ystyriaethau cynllunio manwl:   
 

a) Plasdy Hendre, Trefynwy - yn addas ar gyfer gwesty wedi’i 
adeiladu o'r newydd neu wedi’i addasu i westy neu lety arall 
sy’n rhoi gwasanaeth ac adeilad o’r newydd gyda llety 
hunanarlwyo; 

b) ŷ Piercefield, Cas-gwent - potensial i drawsnewid i westy a llety 
arall sy’n rhoi gwasanaeth; 

c) Crofft-y-Bwla, Trefynwy - yn addas ar gyfer gwesty wedi’i 
adeiladu o’r newydd; a  

ch)     Heol Portal, Trefynwy - yn addas ar gyfer gwesty wedi’i adeiladu 
o’r newydd.   
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SAFLEOEDD GWASTRAFF 
 
7.20 Mae Polisi Strategol S14 yn ceisio darparu dewis o safleoedd i ateb gofynion 

Llywodraeth Cymru ar gyfer ‘sefydlu rhwydwaith rheoli gwastraff integredig’ drwy 
adnabod y safleoedd diwydiannol dosbarth B2 hynny fel rhai â photensial ar gyfer 
cyfleusterau rheoli gwastraff mewn-adeiladau. Mae Polisi SAW1 isod yn nodi'r 
safleoedd cyflogaeth a’r safleoedd gwaredu neu reoli gwastraff presennol sy'n 
cael eu hystyried yn addas mewn egwyddor ar gyfer cyfleusterau newydd, er y 
byddai’n rhaid i bob cais datblygu fodloni asesiad manwl o'r holl effeithiau ar yr 
amgylchedd a’r priffyrdd, yn unol â pholisïau eraill y Cynllun Datblygu Lleol. 
Llywiwyd y detholiad o safleoedd gan Astudiaeth Rheoli  / Gwaredu Gwastraff Sir 
Fynwy (Mai, 2010). Dim ond un o'r safleoedd, ym Mhwynt Cei, Magwyr, sy’n cael 
ei ystyried â photensial i fodloni gofyniad Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De-
ddwyrain Cymru (CGRh) - Adolygiad Cyntaf 2008 i nodi safleoedd strategol, h.y. 
safleoedd â chynhwysedd i wasanaethu mwy nag un ardal awdurdod lleol. Mae 
hyn oherwydd mai dyma'r unig safle addas sy’n ddigon o faint ar gyfer cyfleuster 
strategol ac sydd mewn lleoliad sydd â mynediad da at y prif ganolfannau 
poblogaeth yn rhanbarth de ddwyrain Cymrun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.21 Mae Safle SAW1 (i) Pum Lôn, Caerwent yn gorwedd o fewn Parth Gwarchod 

Great Spring ac ar brif ddyfrhaen calchfaen. Byddai angen ystyried hyn mewn 
unrhyw gais cynllunio ar gyfer datblygiad pellach yn gysylltiedig â gwastraff ar y 
safle. Mae Safle SAW1 (ii) Gorsaf Ddinesig a Throsglwyddo Llan-ffwyst yn 
gorwedd yn rhannol o fewn parth llifogydd Parth C1 a gallai fod trafferthion gyda 
rhywogaethau a warchodir. Byddai angen eu cymryd i ystyriaeth mewn unrhyw 
gais cynllunio ar gyfer datblygiad gwastraff cysylltiedig pellach ar y safle.  

Polisi SAW1 - Safleoedd ȃ Photensial Rheoli Gwastraff Dynodedig. 
 
T Mae'r safleoedd canlynol wedi'u nodi fel rhai ȃ photensial ar gyfer 
lleoliad y cyfleusterau rheoli gwastraff mewn-adeiladau, yn amodol ar 
ystyriaethau cynllunio manwl:  
 

Cyf. y Safle Enw’r Safle Arwynebedd (Ha) 
SAW1b Pwynt y Cei, Magwyr 19.2 

SAW1d Parc Busnes Westgate, 
Llan-ffwyst 

5.0 

SAW1e Heol Ross (gan gynnwys 
Iard y Gyffordd), Y Fenni 

2.5 

SAW1f Fferm Newhouse, Cas-
gwent 

4.0 

SAW1(i) Pum Lôn, Caerwent 2.57 

SAW1(ii) Gorsaf Ddinesig a 
Throsglwyddo Llan-ffwyst 

2.09 

Total 35.4 
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(Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol) 
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8. MONITRO 
 
8.1 Mae monitro’n rhan gynyddol bwysig o lunio polisïau ar sail tystiolaeth er mwyn 

asesu a yw polisïau'r Cynllun yn cyflawni’u hamcanion ac a yw strategaeth y CDLl 
yn cael ei chyflawni. Mae hefyd yn gwirio a yw'r strategaeth yn cyflawni datblygu 
cynaliadwy. Mae mecanweithiau clir ar gyfer gweithredu a monitro’n ffurfio un o'r 
profion allweddol ar gyfer asesu cadernid y cynllun1 .   

 
8.2 Mae'n ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol ddatblygu fframwaith monitro i alluogi 

coladu gwybodaeth werthfawr am berfformiad polisïau'r CDLl. Mae'r fframwaith a 
nodir isod yn cynnwys cyfres o ddangosyddion, targedau a sbardunau ar gyfer 
gweithredu pellach mewn perthynas â phob polisi strategol a bydd yn sail ar gyfer 
asesu effeithiolrwydd polisïau strategol. Mae hefyd yn nodi’r cysylltiadau rhwng 
themâu’r cynllun, amcanion a pholisïau strategol. Bydd hyn yn gosod sail ar gyfer 
yr adroddiad monitro blynyddol (AMB).  

 
8.3  Datblygwyd y dangosyddion yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar fonitro 

a lle bo'n bosibl, fe’u seilir ar ddangosyddion craidd2 . Yn ogystal, mae nifer o 
ddangosyddion lleol wedi cael eu nodi a fydd yn cynorthwyo ymhellach wrth 
asesu effeithiolrwydd y polisïau strategol.  

 
8.4  Mae'r dangosyddion yn gysylltiedig â thargedau cyfatebol, lle bo hynny'n 

berthnasol, syn darparu meincnod ar gyfer gweithredu polisi. Lle bo'n briodol, 
cynhwysir ‘targedau carreg filltir’ er mwyn penderfynu a yw'r cynllun yn symud 
ymlaen tuag at gwrdd â’r strategaeth gyffredinol. Bydd y Cyngor yn ymchwilio i 
unrhyw bolisi strategol sy'n methu â chwrdd â’i darged.   

 
8.5  Cynhwyswyd Lefelau Sbardun hefyd ar gyfer targedau penodol er mwyn adnabod 

unrhyw wendidau posibl mewn gweithredu polisi yn y camau cynnar. Byddant yn 
rhoi syniad clir o’r union adeg pan na chyfarfyddir â thargedau polisi neu pan na 
wneir digon o gynnydd tuag at eu cyflawni. Lle cyrhaeddir lefel sbardun gwneir 
asesiad manwl o'r polisi cysylltiedig i benderfynu a yw'r polisi yn gweithredu'n 
effeithiol.  

 
8.6  Yn ogystal darperir Data Ffynhonnell a dull monitro ar gyfer pob dangosydd yn y 

fframwaith. Mae’r rhain yn nodi ffynonellau gwybodaeth a ddefnyddir ar gyfer 
dadansoddiad data cyson.  

 
8.7  Mae'r Cyngor wedi ceisio osgoi risgiau i gyflawni'r CDLl drwy fabwysiadu 

ymagwedd ragweithiol at symud cyfyngiadau a phroses asesu drylwyr. Er 
enghraifft, sicrhaodd yr ymagwedd hon at y safleoedd strategol bod y safleoedd 
yn amlwg yn hyfyw ac y gellir mynd i’r afael ag unrhyw gyfyngiadau i’w datblygiad. 
Petai unrhyw broblemau’n codi ynghylch y gallu i gyflenwi’r safleoedd strategol fe 
gânt sylw ar unwaith drwy’r ‘pwyntiau sbardun’ yn y fframwaith monitro ac eir i'r 
afael yn unol â hwy drwy'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB).  

 
 
 
 
 _____________________________________ 

1 CDLl  Cymru, LlCC 2005; Canllaw i Archwilio Cynlluniau Datblygu Lleol, Arolygiaeth Cynllunio Cymru 
2 Llawlyfr Cynlluniau Datblygu Lleol 2006 
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8.8 Gan gyfeirio'n benodol at ddyluniad monitro, mae'n werth nodi bod dyluniad o 
fewn AHNE Dyffryn Gwy yn rheolaidd yn cael blaenoriaeth uchel yn y broses 
rheoli datblygu, ac at hyn, mae’r Swyddog AHNE yn dewis tua 10% o’r ceisiadau 
ar gyfer craffu penodol rhag ofn y bydd dylunio neu agweddau eraill yn niweidiol i 
harddwch naturiol yr ardal. Mae’r Pwyllgor Cynllunio’n edrych yn fanwl ar 
geisiadau AHNE, ac mae’n cynnal taith  flynyddol ac adolygiad o lwyddiannau a 
methiannau, gydag enghreifftiau AHNE yn aml yn cael sylw. O ganlyniad, mae 
dylunio yn yr AHNE yn cael ei fonitro'n glos, er bod hynny ar sail anffurfiol a bydd 
y broses hon yn cael ei hystyried yn yr AMB.  

 
8.9  Mae Adroddiad Cwmpasu AoG ac AAA yn nodi’r dangosyddion a ddefnyddir i 

fonitro cynnydd ar faterion cynaliadwyedd ac yn fwy penodol ar ddatblygu 
cynaliadwy. Amlinellir y rhain mewn fframwaith ar wahân a ddefnyddir fel cyfrwng 
monitro datblygiad cynaliadwy yn ardal y cynllun. Unwaith y bydd y cynllun yn 
cael ei fabwysiadu bydd y dangosyddion hyn hefyd yn cael eu monitro. 

 
8.10  Bydd y wybodaeth a gesglir drwy'r fframwaith monitro a fframwaith monitro’r AoG 

ac AAA yn cael ei chofnodi yn yr adroddiad monitro blynyddol (AMB). Mae'n 
ofynnol i awdurdodau cynllunio lleol gynhyrchu AMBau ar ôl mabwysiadu'r CDLl 
er mwyn adolygu cynnydd y Cynllun ac  asesu effeithiolrwydd ei bolisïau a'i 
gynigion. Bydd yr AMB yn nodi camau y mae angen eu cymryd i ddatrys unrhyw 
faterion a godwyd drwy'r broses fonitro. Gallai hyn gynnwys newidiadau i bolisïau 
er mwyn gwella’u heffeithiolrwydd, ac mewn achosion mwy eithafol, arwain at 
adolygiad o ran o’r cynllun neu o'r cynllun cyfan. Bydd yr AMB yn cofnodi 
gwybodaeth am y flwyddyn ariannol flaenorol ac fe’i cyflwynir i Lywodraeth Cymru 
erbyn 31 Hydref bob blwyddyn a bydd ar gael i'w gweld ar wefan y Cyngor.    

 
8.11 Ni waeth beth fydd canfyddiadau'r AMB, mae'n ofynnol i'r Cyngor gynnal 

adolygiad o'r cynllun cyfan bob 4 blynedd.  
 
8.12  Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd y Cyngor yn ceisio integreiddio’i 

ymagwedd at fonitro’r CDLl â strategaethau a chynlluniau eraill y Cyngor, yn 
enwedig y gwaith o fonitro'r Cynllun Integredig Sengl. Lle mae amcanion y CDLl 
yn ategu'r rheini mewn strategaethau eraill, bydd monitro’n amlygu dangosyddion 
a thargedau cyffredin.   



  

Fframwaith Monitro’r CDLl  

Strategaeth Ofodol  
 
Polisi Strategol: S1 / S2 Dosbarthiad Gofodol Darpariaeth Tai Newydd  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd: 1, 3 a 4  
Polisïau eraill y CDLl:  

 

Nod / Canlyniad y 
Monitro  

Dangosydd  Targed 
Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 
Pellach  

Ffynhonnell 
Data / Dull 
Monitro  

Datblygiadau tai 

newydd i’w 

dosbarthu yn unol â 

Strategaeth Ofodol 

y Cynllun Datblygu 

Lleol  

Cyfran y datblygiadau tai 

newydd a ddarperir yn unol â'r 

strategaeth ofodol Polisi S1/ 

hierarchaeth  aneddiadau a 

amlinellir ym  Mholisi S2  

Dylai datblygiadau preswyl newydd  

gael eu lleoli yn cyfateb i'r gofyniad a 

nodir yn y Tablau i Bolisi S2:  

 Prif drefi 41%  
 Aneddiadau Glan Hafren 

33%  
 Aneddiadau gwledig eilaidd 

10%  
 Gwledig yn gyffredinol 16%  

Ymchwiliad pellach os yw’r tai a 

gwblheir yn +/- 10% o'r gofynion a 

nodir yn y tablau i Bolisi S2 mewn 

unrhyw flwyddyn  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai  
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Darpariaeth Tai  
 
Polisi Strategol : Darpariaeth Tai S2 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 3, a 4  
Polisïau eraill y CDLl: H1-H9, SAH1-SAH11  

 

Nod / Canlyniad y 
Monitro  

Dangosydd  Targed 
Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 
Pellach  

Ffynhonnell Data 
/ Dull Monitro  

 
 
 
 
 
 
Darparu 4,500 o 
unedau annedd (gan 
gynnwys 960 o 
unedau annedd 
fforddiadwy) yn y Sir 
dros gyfnod y Cynllun  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nifer yr anheddau marchnad 

gyffredinol ac anheddau 

fforddiadwy ychwanegol a 

adeiladwyd dros gyfnod y 

cynllun *  

Hyd at 488 o anheddau i‘w 

hadeiladu bob blwyddyn o 2013-

2021  

Ymchwiliad pellach os yw 10% yn 

llai neu'n fwy na chyfradd 

adeiladu strategaeth y CDLl am 2 

flynedd yn olynol  

Cyd-astudiaeth 

Argaeledd Tir ar 

gyfer Tai 

Cyflenwad tir tai *   
Cynnal lleiafswm cyflenwad tir tai 

am  5 mlynedd drwy gydol cyfnod y 

Cynllun  

Ymchwiliad pellach os oes llai na 

5 mlynedd o gyflenwad mewn 

unrhyw flwyddyn  

Cyd-astudiaeth 

Argaeledd Tir ar 

gyfer Tai 

Dwysedd cyfartalog tai a 

ganiateir ar safleoedd a 

neilltuwyd **  

Cwrdd â'r dwyseddau targed a 

amlinellir ym mholisïau dyrannu 

safleoedd SAH1 i SAH10  

Ymchwiliad pellach os nad yw’r 

caniatadau cynllunio’n cwrdd ȃ’r 

dwyseddau hyn 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd Tir ar 

gyfer Tai 

Adolygiad o Astudiaeth  

Anghenion Llety a Safleoedd  

Sipsiwn / Teithwyr i'w 

cwblhau o fewn dwy flynedd i 

fabwysiadu’r CDLl 

Os yw’r angen am safleoedd) 

ychwanegol yn cael ei ddynodi, 

ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer 

safle addas erbyn gwanwyn 2017 

Ymchwiliad pellach os na 

lwyddwyd i gwrdd ȃ’r angen a 

ddynodwyd erbyn gwanwyn 2017  

Arolwg 

Anghenion Llety 

a Safleoedd 

Sipsiwn/Teithwyr 

* Dangosyddion Craidd  

** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl  

  

194
C

ynllun D
atblygu Lleol M

abw
ysiedig C

yngor S
ir Fynw

y 
C

hw
efror 2014



  

Safleoedd Tai Strategol  
 
Polisi Strategol : Safleoedd Tai Strategol S3  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 3, a 4  
Polisïau eraill y CDLl:  SAH1-SAH7    

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

 
Cyflawni’r safleoedd 
tai strategol yn unol â 
pholisi strategol S3 a 
pholisïau dyrannu 
safleoedd SAH1 i 
SAH7 

Nifer yr anheddau a ganiateir 

ar safleoedd strategol fel y 

nodir ym Mholisi S3 a 

pholisïau dyrannu safleoedd 

SAH1 i SAH7  

Diogel / cyflenwi angen am dai ar y 

safleoedd strategol allweddol a 

nodwyd ym Mholisi S3 a pholisïau 

dyrannu safleoedd SAH1- SAH7 yn 

ystod cyfnod y Cynllun  

Ymchwiliad pellach os na roddir 

caniatâd cynllunio erbyn diwedd 

2014 ar gyfer pob un o'r safleoedd 

strategol  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai   

Nifer yr anheddau a 

gwblhawyd ar safleoedd 

strategol fel y nodir ym Mholisi 

S3 a pholisïau dyrannu safle 

SAH1 i SAH7  

Anheddau a gwblhawyd yn unol â'r 

tafl-lwybr tai ar gyfer pob un o'r 

safleoedd strategol  

Ymchwiliad pellach os yw’r 

anheddau a gwblheir yn disgyn yn 

is na 10% o'r targed tafl-lwybr tai 

ar gyfer pob un o'r safleoedd 

strategol  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai   
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Tai Ffforddiadwy  
 
Polisi Strategol : Tai Fforddiadwy S4 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 3, a 4  
Polisïau eraill y CDLl : SAH1-10, SAH11  

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

 
Darparu 960 o unedau 
annedd fforddiadwy yn 
ystod cyfnod y cynllun  
 
 
 
 

Nifer yr anheddau fforddiadwy 

ychwanegol adeiledir dros 

gyfnod y cynllun *  

Cyflawni 96 o anheddau 

fforddiadwy'r flwyddyn o 2011-2021 

(cyfanswm o 960 dros gyfnod y 

cynllun)  

Ymchwiliad pellach os yw 10% yn 

llai neu'n fwy na chyfradd adeiladu 

strategaeth y CDLl am 2 flynedd yn 

olynol  

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai  / monitro 

A106  

Nifer yr anheddau fforddiadwy 

a sicrhawyd ar safleoedd tai 

newydd  

 35% o gyfanswm nifer yr 

anheddau yn rhai fforddiadwy ar 

safleoedd o 5 neu fwy o 

anheddau yn y Prif Drefi ac 

Aneddiadau Gwledig Eilaidd a 

nodir ym Mholisi S1  

 25% o gyfanswm nifer yr 

anheddau yn rhai fforddiadwy ar 

safleoedd o 5 neu fwy o 

anheddau yn Aneddiadau Glan 

Hafren fel y nodwyd ym Mholisi 

S1  

 60% o gyfanswm nifer yr 

anheddau yn rhai fforddiadwy ar 

safleoedd o 3 neu fwy o 

anheddau yn y Prif Bentrefi a 

nodir ym Mholisi S1  

 Mân Bentrefi: Safleoedd gyda 

chynhwysedd ar gyfer 4 annedd 

yn gwneud darpariaeth ar gyfer 

3 i fod yn fforddiadwy; a 

safleoedd gyda chynhwysedd ar 

Ymchwiliad pellach os yw cyfran y 

tai fforddiadwy a gyflawnwyd ar 

safleoedd datblygu ym mhob ardal 

yn disgyn o dan y gofyniad a nodir 

ym Mholisi S4  

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai  / cronfa 

ddata 

ceisiadau  

cynllunio / 

monitro 

A106  
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Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  
gyfer 3 annedd yn gwneud 

darpariaeth i 2 i fod yn 

fforddiadwy.  
  

Nifer yr anheddau fforddiadwy 

a ganiateir / adeiledir ar 

safleoedd Prif Bentref fel y 

nodir ym Mholisi SAH11  

Safleoedd Prif Bentref i ddarparu 20 

o dai fforddiadwy'r flwyddyn o 2014-

2021 ar y cyd 

Ymchwiliad pellach os yw 10% yn 

llai neu'n fwy na'r gyfradd adeiladu 

darged am 2 flynedd yn olynol o 

2014  

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai  / cronfa 

ddata 

ceisiadau  

cynllunio / 

monitro 

A106 

Nifer yr anheddau fforddiadwy 

a adeiladwyd drwy gynlluniau 

eithrio gwledig  
 Dim targed  Dim  

Cyd-

astudiaeth 

Argaeledd 

Tir ar gyfer 

Tai  / cronfa 

ddata 

ceisiadau  

cynllunio  

 
Targed canran tai 

fforddiadwy ym Mholisi S4  
Targed i adlewyrchu amgylchiadau 

economaidd  

Ymchwiliad pellach os yw prisiau 

tai cyfartalog yn cynyddu 5% yn 

uwch na'r pris sylfaenol o lefelau 

2012 a gynhaliwyd dros 2 chwarter 

Hafan Trac / 

Cofrestrfa Tir  

* Dangosyddion Craidd 
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Cyfleusterau Cymunedol a Hamdden  
 
Polisi Strategol : Cyfleusterau Cymunedol a Hamdden S5  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1 a 5  
Polisïau eraill y CDLl: CRF1, CRF3 

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Cadw’r cyfleusterau 
cymunedol a 
hamdden presennol a 
cheisio datblygu 
cyfleusterau 
ychwanegol  

 

Nifer y cyfleusterau 

cymunedol a hamdden a 

gafodd ganiatâd cynllunio  
 

Dim targed ***  Dim ***  
Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

 

Nifer y cyfleusterau 

cymunedol / hamdden a 

gollwyd  
 

Lleihau colli cyfleusterau cymunedol 

a hamdden  

Ymchwiliad pellach os collir 1 

cyfleuster cymunedol / hamdden 

mewn unrhyw flwyddyn  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

***Nid ystyrir ei bod yn briodol cynnwys targed / sbardun ar gyfer y dangosydd hwn o ystyried bod y Cyngor mewn rhai achosion yn ceisio lleihau nifer y cyfleusterau cymunedol 

neu’n ceisio canolbwyntio buddsoddiad ar gyfleusterau presennol  
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Manwerthu  
 
Polisi Strategol : Manwerthu S6 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 2  
Polisïau eraill y CDLl : RET1 - RET4  

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Cyfeirio datblygiadau 
manwerthu bwydydd a 
nwyddau heb fod yn 
swmpus newydd i 
ganol trefi a 
chanolfannau lleol y 
Sir a cheisio gwella’u 
bywiogrwydd, eu 
hatyniad a’u hyfywedd 

 

Nifer y datblygiadau 

manwerthu bwydydd a 

nwyddau heb fod yn swmpus 

newydd a ganiateir mewn 

canol trefi / canolfannau lleol 

fel cyfran o'r holl 

ddatblygiadau manwerthu a 

ganiateir  
 

90% o ofod llawr datblygiadau 

manwerthu bwydydd a nwyddau heb 

fod yn swmpus newydd i’w lleoli 

mewn canol trefi / canolfannau lleol  

Ymchwiliad pellach os yw mwy na 

10% o ofod llawr datblygiadau 

manwerthu bwydydd a nwyddau 

heb fod yn swmpus newydd yn 

cael eu datblygu y tu allan i ganol 

trefi / ganolfannau lleol mewn 

unrhyw flwyddyn  

Arolwg 

manwerthu 

blynyddol / 

cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

Canran yr unedau gwag o 

fewn ASC pob tref a 

chanolfan leol  

Dim cynnydd yn nifer yr unedau 

gwag  

Ymchwiliad pellach os yw’r gyfradd 

unedau gwag yng nghanol trefi / 

canolfannau lleol yn cynyddu'r am 

2 flynedd yn olynol  

Arolwg 

manwerthu 

blynyddol  

Canran defnyddiau A1 yn 

ffryntiadau siopa cynradd y 

Fenni, Cil-y-coed, Cas-gwent 

a Threfynwy  

Canran y defnyddiau A1 heb fod yn 

llai na’r ffigyrau % ar gyfer rhannau o 

ffryntiadau siopa cynradd trefi a 

amlinellir yn y CCA  

Ymchwiliad pellach os yw’r ffigurau 

canran ar gyfer pob tref yn disgyn 

yn is na'r targedau a nodwyd yn y 

CCA   

Arolwg 

manwerthu 

blynyddol / 

cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  
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Economi a Menter  
 
Polisi Strategol : Economi a Menter S8, Darpariaeth Safleoedd Cyflogaeth S9 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 7  
Polisïau eraill y CDLl:  E1-E3, RE1, SAE1-SAE2 

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

 
Sicrhau cyflenwad 
digonol o dir 
cyflogaeth a diogelu tir 
cyflogaeth y Sir  
 
 
 

Cyflenwad / datblygiad tir 

cyflogaeth net ** a defnydd o 

dir cyflogaeth  

Cynnal digon o dir cyflogaeth i 

gwrdd â chyfradd y defnydd o 1.9ha 

y flwyddyn.  

Ymchwiliad pellach os nad oes 

digon o dir cyflogaeth i gwrdd â 

chyfradd y defnydd a ddynodwyd o 

1.9ha y flwyddyn  

Monitro tir 

cyflogaeth  

 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio i 

ddatblygiadau newydd (yn ôl 

math) ar safleoedd cyflogaeth 

a ddyrannwyd fel y dynodwyd 

ym Mholisi SAE1  
 

Dim targed penodol  

Ymchwiliad pellach os oes diffyg 

datblygiad ar safleoedd cyflogaeth 

strategol a nodir ym mholisi SAE1 

erbyn diwedd 2017  

Monitro tir 

cyflogaeth  

 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio 

ar gyfer defnydd cyflogaeth yn 

ôl aneddiadau  
 

Dim targed penodol  Dim  
Monitro tir 

cyflogaeth  

 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio 

ar gyfer defnydd cyflogaeth yn 

ôl sector  
 

Dim targed penodol  Dim  
Monitro tir 

cyflogaeth  

Swm y tir cyflogaeth a gollwyd 

i ddefnyddiau hwb ymwneud ȃ 

chyflogaeth (h.y. heb fod yn 

B1, B2, B8)  

Lleihau colli tir cyflogaeth i 

ddefnyddiau heb fod yn B1, B2 a B8  

Ymchwiliad pellach os collir 

unrhyw dir cyflogaeth B1, B2 neu 

B8 mewn unrhyw flwyddyn  

Monitro tir 

cyflogaeth / 

cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio 
 

Cyfran y gweithlu preswyl sy'n 

gweithio o fewn Sir Fynwy  

Cynyddu cyfran y gweithlu preswyl 

sy'n gweithio o fewn Sir Fynwy  
Dim  

Ystadegau 

Cymudo LlG  
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Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  
 

Nifer y bobl sy’n mewn-

gymudo i Sir Fynwy  
 

Lleihau lefel y mewn-gymudo dros 

gyfnod y cynllun  
Dim  

Ystadegau 

Cymudo LlC 

 

Nifer y bobl sy’n allgymudo o 

Sir Fynwy  
 

Lleihau lefel yr allgymudo dros 

gyfnod y cynllun  
Dim  

Ystadegau 

Cymudo LlC 

** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl 
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Menter Wledig  
 
Polisi Strategol : Menter Wledig S10 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 3, 5, 7 a 14  
Polisïau eraill y CDLl:  RE1-RE6 

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  
 

Annog arallgyfeirio 

yn yr economi 

wledig  
 

Nifer y cynlluniau arallgyfeirio 

gwledig a gymeradwywyd  
Dim targed  Dim  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  
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Economi Ymwelwyr  
 
Polisi Strategol : Economi Ymwelwyr  S11 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 3, 5 a 7  
Polisïau eraill y CDLl : T1 â T3, RE6, SAT1 

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

 
Annog twristiaeth 
gynaliadwy o ansawdd 
uchel  
 

Nifer y cynlluniau twristiaeth a 

gymeradwywyd  
Dim targed  Dim  

 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  
 

 

Nifer y cyfleusterau twristiaeth 

a gollwyd drwy ddatblygu, 

newid defnydd neu waith 

dymchwel  
 

Lleihau colli cyfleusterau twristiaeth  
Ymchwiliad pellach os collir 

unrhyw un cyfleuster twristiaeth 

mewn unrhyw flwyddyn  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  
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Defnydd Adnoddau Effeithlon a Pherygl Llifogydd  
 
Polisi Strategol : Defnydd Adnoddau Effeithlon a Pherygl Llifogydd S12 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1, 8, 9, 10 a 11  
Polisïau eraill y CDLl: SD1 – SD4   

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Sicrhau bod 
datblygiad yn unol ag 
egwyddorion datblygu 
cynaliadwy 

Cyfran y datblygiad ar dir 

llwyd fel canran o'r holl 

ddatblygiad a ganiateir **  

Cynyddu cyfran y datblygiad ar dir 

llwyd  

 

Ymchwiliad pellach os nad oes 

cynnydd yng nghyfran 

datblygiadau ar dir llwyd am 2 

flynedd yn olynol  
 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

 

Swm y datblygiad (yng 

nghategori NCT15) a 

ganiateir mewn ardaloedd 

gorlifdir C1 a C2 nad ydynt yn 

cwrdd ȃ holl brofion NCT15 **  
 

Pob datblygiad i gydymffurfio â 

gofynion NCT15  

Ymchwiliad pellach os rhoddir 

caniatâd cynllunio yn groes i 

ofynion NCT15.  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

Nifer yr anheddau newydd a 

gwblhawyd sy’n cydymffurfio 

â Safon Genedlaethol Cod 

Cartrefi Cynaliadwy  

Yr holl anheddau newydd a 

gwblhawyd yn cyrraedd y safon 

genedlaethol fel isafswm  

100% yn cwrdd â'r safon 

genedlaethol. Ymchwiliad pellach 

os na wireddir hyn.  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Datganiad 

Dylunio a 

Mynediad / 

Adroddiad 

CCC  

Nifer y datblygiadau 

amhreswyl newydd o 1ha neu 

fwy / 1,000 m sg neu fwy 
adeiladwyd i safonau 

cenedlaethol BREEAM 

Pob datblygiad newydd amhreswyl 

perthnasol a gwblhawyd yn bodloni 

safonau cenedlaethol BREEAM 

100% yn cwrdd ȃ’r safon. 

Ymchwiliad pellach os na wireddir 

hyn.  

 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Datganiad 

Dylunio a 

Mynediad / 

Adroddiad  

BREEAM  
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Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Nifer y datblygiadau newydd 

a gwblhawyd sy'n ymgorffori 

cynhyrchu ynni 

adnewyddadwy ar-y-safle  

Cynnydd yn nifer y datblygiadau 

newydd a ganiatawyd / gwblhawyd 

sy’n ymgorffori cynhyrchu ynni 

adnewyddadwy  

Ymchwiliad pellach os nad oes 

cynnydd blynyddol  

 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Adroddiad 

CCC neu 

BREEAM  
 

** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl 
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Tirwedd, Seilwaith Gwyrdd a'r Amgylchedd Naturiol  
 
Polisi Strategol : Tirwedd, Seilwaith Gwyrdd a'r Amgylchedd Naturiol S13 
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd: 8  
Polisïau eraill y CDLl:: LC1 - LC6, GI1 a NE1    

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Diogelu mannau 
agored a safleoedd 
cadwraeth natur a 
buddiannau tirwedd 
cydnabyddedig  

 

Swm tir Maes Glas a gollwyd i 

ddatblygiad na ddyrennir yn y 

cynllun datblygu **  
 

Lleihau colli tir Maes Glas na 

ddyrannwyd 

Ymchwiliad pellach os collir tir 

maes glas na ddyrannwyd mewn 

unrhyw flwyddyn  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

 

Swm llefydd agored 

cyhoeddus / caeau chwarae a 

gollwyd i ddatblygiad na 

ddyrennir yn y cynllun 

datblygu **  
 

Lleihau colli mannau agored / caeau 

chwarae i ddatblygiad na ddyrennir 

yn y cynllun datblygu  

Ymchwiliad pellach os collir 

unrhyw fannau agored, o ganlyniad 

i ddatblygiad, na ddyrennir yn y 

cynllun datblygu mewn unrhyw 

flwyddyn  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

 

Newid mewn arwynebeddau a 

phoblogaethau sy’n bwysig i 

fioamrywiaeth o ganlyniad i 

ddatblygiad gan gynnwys 

newid mewn blaenoriaeth 

cynefinoedd a rhywogaethau / 

newid mewn ardaloedd 

dynodedig 

 

Fel lleiafswm, datblygiad heb achosi 

colled net o fioamrywiaeth o 

bwysigrwydd cydnabyddedig  

Ymchwiliad pellach os cofnodir 

colled net mewn arwynebeddau a 

phoblogaethau o bwysigrwydd 

bioamrywiaeth o ganlyniad i 

ddatblygiad.  

CGBLl  

 

Datblygiadau a ganiateir / 

gwblheir sydd o fewn neu’n 

debygol o effeithio’n andwyol 

ar  ardaloedd cadwraeth natur 

rhyngwladol / cenedlaethol 

pwysig.  

Heb effeithio’n andwyol ar ddim.  Ymchwiliad pellach os cofnodir 

difrodi neu ddarnio safleoedd / 

cynefinoedd dynodedig.  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio /  
ANC 
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Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

 

Datblygiadau y rhoddwyd 

caniatâd iddynt sy'n achosi 

niwed i werth cadwraeth natur 

gyffredinol safleoedd a 

ddynodwyd yn lleol  

Lleihau datblygiadau a fyddai'n 

achosi niwed i werth cadwraeth 

natur gyffredinol y safleoedd a 

ddynodwyd yn lleol  

 

Ymchwiliad pellach os yw 1 neu 2 

ddatblygiad yn arwain at niwed 

cyffredinol am 2 flynedd yn olynol, 

neu os yw 3 neu fwy o 

ddatblygiadau’n arwain at niwed 

cyffredinol mewn unrhyw flwyddyn  
 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio /  
CGBLl 

Nifer y datblygiadau newydd 

sy'n creu ac adfer 

cynefinoedd  

Cynyddu nifer y datblygiadau 

newydd sy'n creu ac adfer 

cynefinoedd 
Dim  

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

monitro 

A106  

Sampl o geisiadau cynllunio a 
roddwyd lle mae goblygiadau 
sylweddol i dirwedd yn bosib.  

Pob datblygiad i gyfrannu at 
amgylchedd o ansawdd uchel a 
dyluniad da.  

Ymchwiliad pellach os yw’r 
canlyniadau monitron negyddol 

Panel 
Dylunio 
Cyngor Sir 
ac adolygiad 
cymheiriaid  

** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl 
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Gwastraff  
 
Polisi Strategol : Gwastraff S14  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 12  
Polisïau eraill y CDLl:: W1 - W6, SAW1    

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Cwrdd â chyfraniad 

y Sir i gyfleusterau 

gwastraff lleol  

 

Swm y cynhwysedd rheoli 

gwastraff a ganiateir yn cael ei 

fynegi fel canran o gyfanswm 

y cynhwysedd sy'n ofynnol fel 

y nodwyd yn y Cynllun 

Gwastraff Rhanbarthol **  
 

 

Anelu at ddarparu rhwng 2.2 a 5.6 

hectar ar gyfer cyfleusterau rheoli 

gwastraff mewn-adeilad newydd 

wedi’u lleoli ar safleoedd cyflogaeth 

B2 priodol dros gyfnod y cynllun  

 

 

Ymchwiliad pellach os yw swm tir 

cyflogaeth B2 yn disgyn o dan 5.6 

ha  

 

 Cronfa 

ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Arolwg 

monitro 

blynyddol  

 
** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl 
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Mwynau  
 
Polisi Strategol : S15 Mwynau  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 12  
Polisïau eraill y CDLl: M1 - M3     

  

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Diogelu ardaloedd o 

adnoddau agregau  

 

Maint yr adnoddau agregau 

cynradd a enillwyd o’r tir fel 

canran o’r cyfanswm 

cynhwysedd a nodwyd yn y 

Datganiad Technegol 

Rhanbarthol **  
 

 

 

 

Banc tir i’w gynnal am o leiaf 10 

mlynedd  

 

 

 

Ymchwiliad pellach os na chynhelir 

y banc tir am 10 mlynedd.  

 

 

Adroddiad 

Monitro 

SWRAWP.  

 

Nifer y datblygiadau di-fwynau 

sefydlog a ganiateir ar 

safleoedd a ddiogelir  

 

Lleihau'r nifer o ddatblygiadau 

parhaol di-fwynau ar safleoedd a 

ddiogelir.  

 

Ymchwiliad pellach os ganiateir 
unrhyw ddatblygiadau o'r fath   

 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio  

** Dangosyddion Ychwanegol Llawlyfr CDLl 
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Trafnidiaeth   
 
Polisi Strategol : Trafnidiaeth S16  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 1-6, 9 a 13  
Polisïau eraill y CDLl: MV1-MV10 

 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  
 

Cynyddu mathau 

cynaliadwy o 

drafnidiaeth a 

sicrhau bod pob 

datblygiad yn 

bodloni 

egwyddorion 

cynllunio 

trafnidiaeth 

gynaliadwy  
 

 

Nifer o welliannau i 

drafnidiaeth wedi’u sicrhau 

trwy gytundebau Adran 106  
 

 

 

Dim targed  

 

 

Dim  

 

 

Monitro 

Adran 106  

 

Manylion am ddilyniant o 

gynlluniau’r CTRh ym Mholisi 

MV10 yn unol CTRh l  

 

Cynigion y CTRh ar waith yn unol ag 

amserlen cyflenwi’r CTRh 

 

Ymchwiliad pellach os weithredir 

cynigion CTRh y manylir arnynt ym 

Mholisi MV10 yn unol ag amserlen 

cyflenwi’r CTRh 

 

 

CTRh / 

SEWTA  
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Creu Lleoedd a Dylunio  
 
Polisi Strategol : S17 Creu Lleoedd a Dylunio  
Amcanion y CDLl a Gefnogwyd : 14 a 15  
Polisïau eraill y CDLl : DES1-4, HE1-4 

Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  

Gwarchod 

safleoedd ac 

adeiladau o 

ddiddordeb 

cydnabyddedig  

adeiledig a 

hanesyddol  

 

Nifer yr adeiladau rhestredig 

a safleoedd hanesyddol  

 

Dim ceisiadau i arwain at golli 

adeiladau rhestredig  

 

Ymchwiliad pellach os collir mwy 

nag 1 adeilad rhestredig ar gyfer 3 

blynedd neu fwy yn olynol  

 

Cronfa ddata 

ceisiadau 

cynllunio / 

Cronfa Ddata 

Adeiladau 

Rhestredig  
 

 

Nifer yr ardaloedd cadwraeth 

gyda gwerthusiad cymeriad 

cyfredol  
 

 

100% erbyn 2016  
 

Ymchwiliad pellach os nad yw’r 

targed hwn yn cael ei fodloni  

 

Monitro ardal 

gadwraeth  
 

 

Sampl o geisiadau cynllunio a 

roddwyd ar gyfer 

datblygiadau â photensial 

dylunio sylweddol / 

goblygiadau amgylcheddol  

 

Pob datblygiad i gyfrannu at 

amgylchedd o ansawdd uchel a 

dyluniad da  

 

Ymchwiliad pellach os 

ganlyniadau monitro yn negyddol  

 

Panel 

Dylunio’r 

Cyngor Sir ac 

adolygiad 

cymheiriaid  
 

 

Sampl o geisiadau cynllunio a 

roddwyd ar gyfer 

datblygiadau â photensial 

effaith sylweddol ar adeiladau 

o ddiddordeb hanesyddol / 

archeolegol, henebion 

cofrestredig ac ardaloedd 

cadwraeth  
 

 

Dim effaith andwyol ar yr 

amgylchedd hanesyddol  

 

Ymchwiliad pellach os yw unrhyw 

ddatblygiad yn cael effaith 

andwyol ar yr amgylchedd 

hanesyddol  

 

Panel 

Dylunio’r 

Cyngor Sir ac 

adolygiad 

cymheiriaid  
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Nod / Canlyniad y 

Monitro  
Dangosydd  Targed  

Sbardun ar gyfer Ymchwiliad 

Pellach  

Ffynhonnell 

Data / Dull 

Monitro  
 
Achlysuron pan gawsai 
datblygiadau a ganiateir 
effaith andwyol ar Adeilad 
Rhestredig, ardal gadwraeth, 
safle o arwyddocâd 
archeolegol, neu dirwedd 
hanesyddol, parc neu’u  
lleoliad. 

 

 
Nid yw cynigion datblygu’n cael 
effaith andwyol ar adeiladau ac 
ardaloedd o ddiddordeb adeiledig 
neu hanesyddol a'u lleoliad  

 
Ymchwiliad pellach os rhoddir 1 
neu fwy o ganiatadau cynllunio lle 
mae gwrthwynebiad cryf oddi wrth 
dîm Cadwraeth y Cyngor, CADW 
neu GGAT 

 
Cronfa ddata 
ceisiadau 
cynllunio  
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ATODIAD 1 

 
Rhestr o Ddarpariaethau Seilwaith ar gyfer Safleoedd Strategol 

 
Noder y bydd y rhestr hon yn cael ei hadolygu'n rheolaidd; gwiriwch gyda'r Cyngor, os gwelwch yn 
dda, fod gennych y wybodaeth ddiweddaraf. 

Tabl 1: Gofynion Penodol Safle’r Fenni / Llan-ffwyst - Fferm Deri (Polisi SAH1)  
 

Eitem  
Amseru / Fesul 

Cyfnod  

Cyfanswm 

Costau  
  

Cyflenwi  

Gwelliannau i aliniad 

cyffordd a / neu 

ffordd  

2015-2016  £ 0.25m  Datblygwr yn ariannu 

Gosod llinell 
uwchben o 132,000 
folt o dan y ddaear 

2015-2016  £ 4m  Datblygwr yn ariannu 

Gwella Gwaith Trin 
Llan-ffwyst  

2015 Heb ei nodi  Wedi'i ariannu (Dŵr Cymru), y 
gwelliannau disgwyliedig i'w 
cyflawni erbyn mis Ebrill 2015  

Hamdden a mannau 
agored  

2016-2021 Nifer yr 
anheddau * 
(darpariaeth o £ 
3,920 minws ar y 
safle) – ar yr 
amod nad oes 
newid yn yr 
ymagwedd polisi 
cyfredol  

Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella  
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol)  

2016-2021 Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2016-2021 Heb ei nodi (35% 
o’r ddarpariaeth 
yn amodol ar 
hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy  

2016-2021 Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 2: Gofynion Penodol Safle Trefynwy - Ffordd Wonastow (Polisi SAH4)  
 

Eitem  
Amseru / Fesul 

Cyfnod  

Costau  

Cyfanswm  
Cyflenwi  

Gwelliannau 

priffyrdd - mesurau 

lliniaru Heol 

Wonastow  / Heol  

Rockfield a 

chyffyrdd Heol 

Portal / Cinderhill  

2015-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Gwella Gwaith Trin 
Trefynwy  

2012  Heb ei nodi  Wedi'i ariannu (Dwr Cymru), 
gwelliannau wedi’u cyflawni 
2012  

Gwaith draenio dŵr 
budr oddi ar y safle  

2015-2020  £ 0.4m 

(Ffynhonnell: 

Heol Wonastow,  

Trefynwy, 

Astudiaeth 

Dichonoldeb 

Seilwaith 

Rhagarweiniol,  
 Arup)  

Datblygwr yn ariannu 

Cynhwysedd storio 
gwell yng Nghronfa 
Ddŵr Hill Service  

Dŵr Cymru yn 
methu â rhoi 
dyddiad  

Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu, oni bai 
ar ôl 2015, y gellid ei 
gynnwys o fewn rhaglen 
nesaf Dŵr Cymru  

Hamdden a mannau 
agored  

2015-2020  Nifer yr 
anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y 
safle) – yn 
amodol ar ddim 
newid yn yr 
ymagwedd polisi 
cyfredol  

Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol) 

2016-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy (yn 
cynnwys gwell 
gwasanaethau bws)  

2015-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2015-2020  Heb ei nodi (35% 
o’r ddarpariaeth 
yn amodol ar 
hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 

6.5 hectar o dir 
cyflogaeth â 
gwasanaeth  

2015-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Mynediad gwell i 
gerddwyr  

2015-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 3: Gofynion Penodol Safle Magwyr a Gwndy - Fferm Rockfield (Polisi SAH5) 
  

Eitem  
Amseru / Fesul 

Cyfnod  

Costau  

Cyfanswm  
Cyflenwi  

Gwelliannau 

cylchfan i greu 

cyffyrdd ag 

arwyddion  

2015-2017  £ 0.1m  Datblygwr yn ariannu (ar y cyd 

gyda SAH6)  

Gorsaf Bwmpio 
Carthffosiaeth 
Magwyr 

2012  Heb ei nodi  Wedi'i ariannu (Dŵr Cymru), 
gwelliannau a gyflwynir 2012  

Hamdden a mannau 
agored  

2016-2020  Nifer yr 
anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y 
safle) – yn 
amodol ar ddim 
newid yn yr 
ymagwedd 
polisi cyfredol 

Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy  

2016-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol) 

2016-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniad gwell at 
gyfleusterau 
cymunedol  

2015-2017  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

2 hectar o dir 
cyflogaeth â 
gwasanaeth  

2015-2017  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2016-2020  Heb ei nodi 
(25% o’r 
ddarpariaeth yn 
amodol ar 
hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 4: Gofynion Penodol Safle Magwyr a Gwndy - Tir ym Mryn Finegr (Polisi SAH6)  
 

Eitem  
Amseru / Fesul 

Cyfnod  
Costau  
Cyfanswm  

Cyflenwi  

Gwelliannau 

cylchfan i greu 

cyffyrdd ag 

arwyddion 

2015-2017   £ 0.1m  Datblygwr yn ariannu (ar 

y cyd gyda SAH5)  

Gorsaf Bwmpio 
Carthffosiaeth 
Magwyr 

2012  Heb ei nodi  Wedi'i ariannu (Dŵr 
Cymru), gwelliannau 
wedi’u cyflawni 2012 

Hamdden a mannau 
agored  

2016-2020  Nifer yr anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y safle) – 
yn amodol ar ddim 
newid yn yr ymagwedd 
polisi cyfredol 

Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

2016-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol) 

2016-2020  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniad gwell at 
gyfleusterau 
cymunedol  

2015-2017  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2016-2020  Heb ei nodi (25% o 
ddarpariaeth yn amodol 
ar hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 5: Gofynion Penodol Safle Cil-y-coed / Porthsgiwed - Heol Crick (Polisi SAH2)  
 

Eitem  Amseru / Fesul 

Cyfnod  
Costau  
Cyfanswm  

Cyflenwi  

Adeiladu llwybr i 

gerddwyr ar hyd 

Heol Crick a B4245  

2015-2017  £ 0.12m (ffigur dan 

adolygiad a gallai 

godi i £ 45,000 wedi 

ystyried y gost o 

ddarparu llwybr 

troed ar bont y 

rheilffordd)  

Datblygwr yn ariannu 

1 hectar o dir 

cyflogaeth â 

gwasanaeth  

2015-2017  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Hamdden a mannau 
agored  

2016-2021  Nifer yr anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y 
safle) – yn amodol 
ar ddim newid yn yr 
ymagwedd polisi 
cyfredol 

Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

2016-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol) 

2016-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2016-2021  Heb ei nodi (25% o’r 
ddarpariaeth yn 
amodol ar 
hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 6: Gofynion Penodol Safle Cas-gwent - Fairfield Mabey (Polisi SAH3)   
 

Eitem  
Amseru / Fesul 

Cyfnod  

Costau  

Cyfanswm  
Cyflenwi  

Gostwng y ffordd o 

dan bont y 

rheilffordd  

2015   £ 1m  Datblygwr yn ariannu 

Adlinio cyffordd 
Ffordd yr Orsaf â 
chefnffordd yr A48  

2015-2017  Heb fod yn  hysbys  Datblygwr yn rhannol 
ariannu. CSF yn rhannol 
ariannu (rhyddhau tir?)  

Mesurau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy (e.e. 
parcio yng Ngorsaf y 
Rheilffordd)  

2017-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn rhannol 
ariannu. CSF yn rhannol 
ariannu 

Gwelliannau ar 
gylchfan Beech 
Uchel (Ffynhonnell: 
Ymatebion i'r 
ymgynghoriad)  

Heb fod yn hysbys  £ 1.69 miliwn  Datblygwr yn rhannol 
ariannu. CSF yn rhannol 
ariannu 

Hamdden a mannau 
agored  

2017-2021  Nifer yr anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y 
safle) – yn amodol 
ar ddim newid yn yr 
ymagwedd polisi 
cyfredol 

Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 

bioamrywiaeth (yn 

amodol ar fanylion / 

gynigion GI yn y 

dyfodol) 

2016-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2017-2021  Heb ei nodi (35% 
o’r ddarpariaeth yn 
amodol ar 
hyfywedd)  

 

3 hectar o dir 
cyflogaeth â 
gwasanaeth  

2017-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Darparu llwybr 
cerdded ar lan yr 
afon  

2017-2021  Heb ei nodi (yn 
debygol o fod yn 
rhan o ofyniad 
mannau agored fel 
uchod)  

Datblygwr yn ariannu 
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Tabl 7: Gofynion Penodol Safle Sudbrook - Melin Bapur Sudbrook (Polisi SAH7) 
 

Eitem  Amseru / Fesul 

Cyfnod  

Costau  

Cyfanswm  

Cyflenwi  

Hamdden a mannau 
agored  

2016-2021  Nifer yr anheddau *  
£ 3,920 minws 
darpariaeth ar y safle) 
– yn amodol ar ddim 
newid yn yr 
ymagwedd polisi 
cyfredol 

Datblygwr yn ariannu 

Cyfraniadau 
Trafnidiaeth 
Gynaliadwy 

2016-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Lliniaru a gwella 
bioamrywiaeth (yn 
amodol ar fanylion / 
gynigion GI yn y 
dyfodol) 

2016-2021  Heb ei nodi  Datblygwr yn ariannu 

Tai Fforddiadwy  2016-2021  Heb ei nodi (25% o’r 
ddarpariaeth yn 
amodol ar hyfywedd)  

Datblygwr yn ariannu 
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(Mae'r dudalen hon yn wag yn fwriadol) 
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