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Pwnc: Canllaw Cynllunio Atodol: Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin
Cymru

Y PENDERFYNIAD A GEISIR
Fod y Cabinet yn:
1) Cymeradwyo newidiadau sydd wedi eu cynnwys yn yr Adroddiad Ymgynghori;
2) Mabwysiadu’n ffurfiol CCA Safleoedd Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi
Gogledd Orllewin Cymru i’w defnyddio fel ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth
wneud penderfyniadau o fewn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor
Gwynedd
3) Dirprwyo’r hawl i’r Pennaeth Cynorthwyol, Adran Amgylchedd wneud unrhyw
addasiadau ansylweddol, y gall fod eu hangen i’r CCA drafft cyn iddo gael ei
gyhoeddi ar y wefan.

RHESYMAU DROS YR ANGEN AM BENDERFYNIAD
Mae angen Mabwysiadu’n ffurfiol CCA Safleoedd Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi
Gogledd Orllewin Cymru i’w defnyddio fel ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth wneud
penderfyniadau ar geisiadau Cynllunio o fewn ardal Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor
Gwynedd.
1.

Cefndir

1.1.

Mae Cyngor Gwynedd ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri wedi ymrwymo i
baratoi ystod o Ganllawiau Cynllunio Atodol i gefnogi eu Cynlluniau Datblygu Lleol,
sy'n cynnwys polisïau strategol a datblygu fel sail i benderfynu ar geisiadau
cynllunio. Mae'r Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) yn darparu gwybodaeth fanwl
bellach, i gefnogi polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol. Dylai CCA ehangu a dehongli
polisïau cynllunio ac nid ffurfio meysydd polisi newydd ynddynt eu hunain. Nod a

phwrpas cyflwyno’r adroddiad hwn i’r Cabinet yw cytuno ar gynnwys presennol y
CCA, er mwyn iddo gael ei fabwysiadu. Unwaith y caiff ei fabwysiadu, bydd yn
ystyriaeth gynllunio berthnasol wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio.
2.

Pwrpas

2.1

Pwrpas y Canllaw hwn yw:







2.2
3.

cynorthwyo’r cyhoedd a’u hasiantau wrth baratoi ceisiadau cynllunio a’u
harwain mewn trafodaethau gyda swyddogion cyn cyflwyno ceisiadau
cynllunio,
cynorthwyo swyddogion i asesu ceisiadau cynllunio, a swyddogion a
chynghorwyr i wneud penderfyniadau am geisiadau cynllunio o fewn ardal
Awdurdod Cynllunio Lleol Cyngor Gwynedd ac ardal Awdurdod Parc
Cenedlaethol Eryri, a
helpu Arolygwyr Cynllunio i wneud penderfyniadau ar apeliadau a,
rhoi cyngor penodol ar faterion cynllunio yn ymwneud â Safle Treftadaeth y
Byd (STyB) Tirwedd Llechi Gogledd-orllewin Cymru.

Y nod cyffredinol yw gwella ansawdd datblygiadau newydd a hwyluso ffordd
gyson a thryloyw o wneud penderfyniadau.
Ymgynghoriad Cyhoeddus

3.1

Cymeradwywyd fersiwn drafft o'r CCA hwn ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus yn
ystod cyfarfod o Gabinet Cyngor Gwynedd ar Hydref 12 fed 2021 a chan Bwyllgor
Cynllunio a Mynediad APCE ar Hydref 20fed 2021.

3.2

Bu drafft cymeradwy’r CCA hwn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus 8 wythnos
rhwng 15 Rhagfyr 2021 a 9 Chwefror 2022.

3.3

Mae Atodiad 1 yr adroddiad hwn yn cynnwys Adroddiad Ymgynghori sy'n cynnwys
manylion yr ymgynghoriad cyhoeddus, a chrynodeb o'r sylwadau a dderbyniwyd
ynghyd ag ymateb ar y cyd gan swyddogion, gan gynnwys unrhyw newidiadau
arfaethedig i'r CCA.

3.4

Derbyniwyd cyfanswm o 23 o sylwadau gan 8 mudiad/aelod o’r cyhoedd gan
arwain at 7 newid.

3.5

Mae prif negeseuon y sylwadau wedi eu gosod allan isod:






Cefnogi egwyddor y Canllaw Cynllunio Atodol
Cynnig man newidiadau er mwyn adlewyrchu newidiadau mewn canllawiau
cenedlaethol
Cynnig man newidiadau i gywiro gwallau gramadegol
Cynnwys gwybodaeth am y broses Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Sut y byddai’r Awdurdodau Cynllunio yn cymryd camau i sicrhau bod yr iaith
Gymraeg yn cael ei hystyried ym mhob datblygiad arfaethedig o fewn Safle
Treftadaeth y Byd.

3.6

Mae Atodiad 1 o’r Adroddiad hwn yn gosod allan ymateb swyddogion i bob sylw
sydd wedi ei dderbyn ac yn cynnwys newidiadau arfaethedig os yn briodol. Mae
ymateb swyddogion yn nodi rhesymeg lle does dim newid yn cael ei gynnig yn
dilyn sylw.

3.7

Mae’r newidiadau i’r CCA i’w gweld yn Atodiad 1. Mae y prif newidiadau wedi
cael eu nodi yn fras isod.







3.8

Cywiro gwallau gramadegol
Cynnwys cyfeiriad at Cymru’r Dyfodol
Cynnwys testun i adlewyrchu argraffiad 11 Polisi Cynllunio Cymru diwygiedig
Cynnwys testun am y broses Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol
Cynnwys testun yn cyfeirio at y Canllawiau Cynllunio Atodol sydd yn rhoi
arweiniad ar sut y dylid ystyried yr iaith Gymraeg wrth paratoi a penderfynu ar
geisiadau cynllunio.
Cynnwys Mapiau Clir o ffiniau cydrannau’r Safle Treftadaeth Byd

Mae'r ddogfen Canllaw Cynllunio Atodol bellach wedi'i diweddaru i ystyried y
sylwadau a dderbyniwyd. Gellir gweld y diwygiadau fel newidiadau trac (gweler
Atodiad 2).

______________________________________________________________________________________
Barn y swyddogion statudol
Y Swyddog Monitro:
Mae’n rhan o drefniadau ar y cyd gyda Cyngor Môn fod Canllawiau Cynllunio Atodol
sydd yn berthnasol i Wynedd yn unig yn cael eu hystyried a mabwysiadu gan y Cabinet
yn hytrach na’r Cyd Bwyllgor Cynllun Datblygu leol ar y Cyd. Mae canlyniadau'r
ymgynghoriad wedi eu adrodd mewn manylder yn yr adroddiad ynghyd a’r ymatebion
a argymhellir. Dylai’r Cabinet roi sylw i’r materion yma wrth ddod i gasgliad ynglŷn â
mabwysiadu'r Canllawiau Atodol.
Y Pennaeth Cyllid:
Dim i’w ychwanegu o safbwynt priodoldeb ariannol.

Atodiadau
Atodiad 1
Atodiad 2

Adroddiad Ymgynghori
Canllaw Cynllunio Atodol: Safle Treftadaeth y Byd Tirwedd Llechi
Gogledd-Orllewin Cymru

