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1. Cyflwyniad 

Ar 15 Gorffenaf 2016, gwnaeth Cyngor Dinas Casnewydd Orchymyn Prynu Gorfodol 

Cyngor Dinas Casnewydd (126 Commercial Street) 2016. Gwnaed y Gorchymyn yn 

unol â phenderfyniad y Cyngor ar 6 Mehefin 2016. 

 

2. Cefndir 

Mae Tir y Gorchymyn wedi’i leoli yng Nghanol Dinas Casnewydd ac yn cynnwys 

adeilad tri llawr gyda thafarn (“the Hornblower”) ar y llawr gwaelod. Mae’r ddau lawr 

uchaf wedi cael eu difrodi gan dân. Mae’r Cyngor wedi penderfynu rhoi caniatâd 

cynllunio ar gyfer ailddatblygu’r ddau lawr uchaf yn ddwy fflat yn amodol ar y ffaith 

bod yr ymgeisydd yn cwblhau cytundeb gyda’r Cyngor o dan adran 106 Deddf 

Cynllunio Gwlad a Thref 1990. 

 

3. Grym prynu’n orfodol 

Mae’r Cyngor wedi’i rymuso i gaffael tir yn orfodol o dan adran 226 Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990. 

 

4. Diben y Cyngor wrth gaffael Tir y Gorchymyn 

4.1 Mae’r Cyngor yn cydnabod y gellir gwneud gorchymyn prynu gorfodol dim ond 

os oes achos cymhellol er budd y cyhoedd sy’n cyfiawnhau diystyru hawliau 

preifat i’r tir sydd i’w gaffael. Ystyrir bod achos cymhellol yn bodoli yma. 

4.2 Mae’r Cyngor yn ceisio caffael Tir y Gorchymyn yn orfodol yn unol ag adran 

226(a) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 er mwyn hwyluso’r gwaith o 

ailddatblygu neu wella tir yn 123-129 Commercial Street, Casnewydd. Mae 

Cyngor y Ddinas wedi bod yn ailddatblygu ardaloedd o’r Ddinas yn 

gynhwysfawr yn rhan o’r cynllun Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid mewn 

partneriaeth â Llywodraeth Cymru. Enw’r cynllun yw  

 

 

  



  

 

“Cysylltu Commercial Street” ac mae wedi arwain at ailddefnyddio adeiladau 

eraill yn yr ardal fel 62-66 Cardiff Road a Griffin Island yn ogystal ag 

adnewyddu unedau masnachol llai sydd eisoes yn bodoli ar Cardiff Road gan 

drosi’r lle uwch eu pen yn unedau preswyl. Bydd cynlluniau yn y dyfodol yn 

arwain at ailddatblygu siopau gwag, ailddefnyddio adeiladau hanesyddol a 

gwelliannau i’r strydlun ac eglurder yr ardal. 

4.3 Mae rhan o’r cynigion ailddatblygu’n cynnwys yr eiddo presennol o 123-129 

Commercial Street. Mae’r rhan hon o’r brif stryd yn cynnwys unedau 

manwerthu gwag, gyda chymysgedd o le swyddfa blaenorol, a lle storio 

uwchben, hen dafarn, a’r fynedfa i’r maes parcio a berchenogir gan y Cyngor 

yn Park Square. 

4.4 Mae’r rhan fwyaf o’r adeiladau wedi bod yn wag ers cryn amser ac wedi denu 

llawer o ymddygiad gwrthgymdeithasol a llosgi bwriadol, yn ogystal ag adfeilio 

a dirywio’n ddifrifol. Mae Cyngor y Ddinas wedi gorfod ymyrryd a chymryd 

camau gorfodi mewn perthynas â 123 Commercial Street o ystyried y ffaith 

bod yr eiddo’n achosi perygl i’r cyhoedd. 

4.5 Mae’r fynedfa i’r maes parcio’n gyfyng, o ganlyniad i berchenogaeth tir 

gyfyngedig Cyngor y Ddinas, ac mae’n ardal annymunol sy’n denu ymddygiad 

gwrthgymdeithasol yn aml, gan olygu nad yw siopwyr lleol yn awyddus i 

ddefnyddio’r cyfleuster. 

4.6 Mae’r cynlluniau’n cynnig datblygiad defnydd cymysg o’r ardal, i gynnwys 

mynediad llawer gwell i faes parcio Park Square, datblygu 30 fflat fforddiadwy 

mewn lleoliad cynaliadwy yng nghanol y ddinas, a darparu uned fanwerthu 

fach. Ni chafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad hyd yma, ond mae’r 

cynlluniau’n cael eu symud ymlaen a disgwylir i’r cais gael ei gyflwyno yn y 

dyfodol agos iawn. Mae’r cynigion yn cydymffurfio’n sylweddol â pholisïau’r 

Cynllun Datblygu Lleol ac yn cefnogi’r amcan strategol o ailddefnyddio tir yn 

gynaliadwy, adfywio trefol cadarnhaol, darparu tai i fodloni’r angen uchel am 

dai fforddiadwy a lleoli defnyddiau manwerthu yng Nghanol y Ddinas. 

4.7 Mae Grŵp Seren wedi caffael yr holl eiddo a amlygir ar y cynllun atodedig, 

gan gynnwys hen eiddo Cyngor y Ddinas yn 124 Commercial Street, heblaw 

am 126 Commercial Street. Ni all y datblygiad fynd yn ei flaen heb yr eiddo 

hwn ac ni fydd y buddion ehangach i’r cyhoedd yn sgil adnewyddu’r ardal yn 

cael eu cyflawni. 

 

 



 

 

4.8 Cyn arfer ei bwerau o dan adran 226(1)(a) Deddf 1990, mae’n rhaid i Gyngor 

y Ddinas fod yn fodlon bod yr ymyrraeth anochel â hawliau eiddo a hawliau 

eraill, gan gynnwys hawliau a warchodir o dan y Confensiwn Ewropeaidd ar 

Hawliau Dynol, a fydd yn deillio o’r bwriad i arfer grymoedd caffael yn orfodol, 

wedi’i gwrthbwyso gan y buddion a ddaw i’r cyhoedd yn sgil y datblygiad. 

Ystyrir bod y buddion yn gwrthbwyso’r ymyrraeth â hawliau pobl eraill yn 

sylweddol yn yr achos hwn, ac felly bod achos cymhellol er budd y cyhoedd i 

gadarnhau’r Gorchymyn. 

4.9 Mae cyd-drafodaethau wedi’u dechrau gyda pherchennog yr eiddo ond ni 

lwyddwyd cytuno ar werthu hyd yma. Mae’n bosibl y byddai’r perchennog yn 

gwrthwynebu gorchymyn prynu gorfodol a byddai hyn yn effeithio ar 

raddfeydd amser. Fodd bynnag, o ganlyniad i’r amserlenni caeth sy’n 

gysylltiedig â’r prosiect Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid, bwriedir dechrau 

gweithdrefnau prynu gorfodol a pharhau â’r cyd-drafodaethau ar yr un pryd. 

4.10 Wrth gadarnhau’r Gorchymyn, byddai’r Cyngor yn gwneud datganiad breinio 

cyffredinol er mwyn sicrhau’r teitl dilyffethair i Dir y Gorchymyn. Er mwyn 

sicrhau bod y cynllun yn cael ei weithredu, mae’r Cyngor wedi cytuno i weithio 

mewn partneriaeth â Chymdeithas Dai Charter ac wedi llunio cytundeb ar 

gyfer trosglwyddo a datblygu Tir y Gorchymyn pan fydd wedi’i gaffael. 

 

5. Cyfiawnhad y Cyngor dros brynu’n orfodol 

 Mae’r Cyngor wedi bod â’i fryd ers tro ar adnewyddu ac ailddatblygu canol 

dinas Casnewydd. Adeiladwyd datblygiad newydd yng nghanol y ddinas yn 

ddiweddar yn Friar’s Walk ac mae’r Cyngor eisiau parhau â’r rhaglen ac 

ymestyn y gwaith gwella i ardaloedd eraill o ganol y ddinas. Mae’r Cyngor o’r 

farn ei bod yn briodol defnyddio’r grym prynu’n orfodol yn adran 226(1)(a) 

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 er mwyn caffael tir sy’n addas ac yn 

angenrheidiol ar gyfer cynnal gwaith datblygu, ailddatblygu neu wella a fydd 

yn trawsffurfio’r safle yn 123-129 Commercial Street ac yn gwella’r 

amgylchedd ffisegol a lles economaidd a chymdeithasol preswylwyr lleol a 

pherchenogion busnes. 

 

 

 

 



6. Y datblygiad arfaethedig  

6.1 Nid yw’r cais cynllunio wedi cael ei gyflwyno hyd yma, ond bydd 

hynny’n cael ei wneud yn fuan. Bydd yn cynnwys datblygu 30 fflat fforddiadwy 

ar gyfer pobl dros 55 oed. Darperir ardaloedd amwynder a lolfa gymunedol i’r 

preswylwyr. Nid oes llawer o lety ar gael i bobl dros 55 oed yng Nghasnewydd 

ac mae’r rhestr aros yn hir. Ar hyn o bryd, mae’r rhestr aros yn cynnwys 110 o 

geisiadau am dai gan bobl dros 55 oed sy’n chwilio’n benodol am lety 2 

ystafell wely yn Stow Hill h.y. cyplau neu oedolyn â dibynnydd. Mae gan 46 o’r 

ymgeiswyr hyn broblem symudedd ac mae arnynt angen mynediad trwy lifft i’r 

eiddo a lleoliad gwastad sy’n cynnig mynediad rhwydd at gyfleusterau. Yn 

ogystal, mae 209 o geisiadau eraill gan bobl sengl dros 55 oed y mae arnynt 

angen llety yn yr ardal hon, a allai ddymuno mynegi diddordeb mewn eiddo 

dwy ystafell wely hefyd. Byddai’r ddarpariaeth arfaethedig hon mewn lleoliad 

mor ganolog yn agos i’r holl gyfleusterau lleol yn fuddiol iawn i’r rhai sy’n 

dibynnu ar dai cymdeithasol yng Nghasnewydd. 

 6.2 Bydd y buddion economaidd yn cynnwys cyflogi gweithwyr lleol gan y 

bydd y datblygwr yn cyflogi hyd at 50 o weithwyr ar y safle yn ystod pob 

wythnos o’r contract. Bydd y coffrau cyhoeddus ar eu hennill hefyd yn sgil y 

ffaith na fydd rhaid i’r Cyngor a’r Heddlu ymdrin ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac adeiladau peryglus ar y tir, a byddai’n cael gwared ar 

berygl i’r cyhoedd trwy ddymchwel yr adeiladau adfeiliedig. 

 

 6.3 Mae Grŵp Seren (y mae Charter yn rhan ohono) wedi caffael yr holl 

eiddo a amlygir ar y cynllun atodedig heblaw am 126 Commercial Street. Ni 

all y datblygiad fynd yn ei flaen heb Dir y Gorchymyn ac ni fydd y buddion 

ehangach i’r cyhoedd yn sgil adnewyddu’r ardal yn cael eu cyflawni. 

  

7 Y sefyllfa Gynllunio 

      Mae’r cynigion yn cydymffurfio â Pholisïau Cenedlaethol a Lleol.  

 

7.1      Polisi Cynllunio Cenedlaethol  

 

7.1.1  Mae Cynllun Gofodol Cymru, a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru, yn 

gosod fframwaith strategol i lywio ymyriadau polisi a datblygiadau yn y 

dyfodol. Mae’n integreiddio’r agweddau gofodol ar strategaethau cenedlaethol 

ar gyfer cynhwysiant cymdeithasol a datblygiad economaidd, iechyd, 

trafnidiaeth a’r amgylchedd, gan drosi dyletswydd datblygu cynaliadwy 

Llywodraeth Cymru yn ymarfer. Dylid ystyried Cynllun Gofodol Cymru wrth 

baratoi cynlluniau datblygu a dylid rhoi sylw iddo wrth wneud penderfyniadau 

cynllunio.  

 



7.1.2 Polisi Cynllunio Cymru yw’r ddogfen sy’n amlinellu polisïau cynllunio 

defnydd tir Llywodraeth Cymru. Fe’i hategir gan gyfres o Nodiadau Cyngor 

Technegol. Fersiwn gyfredol Polisi Cynllunio Cymru yw Rhifyn 8, Ionawr 

2016. Mae’n rhaid ystyried Polisi Cynllunio Cymru wrth baratoi Cynlluniau 

Datblygu Lleol ac mae’n ystyriaeth berthnasol mewn penderfyniadau 

cynllunio. Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan bod y system gynllunio’n 

rheoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd, gan gyfrannu at gyflawni 

datblygu cynaliadwy. Dylai gysoni anghenion datblygu a chadwraeth, gan 

sicrhau darbodaeth, effeithlonrwydd ac amwynder wrth ddefnyddio tir, a 

gwarchod adnoddau naturiol a’r amgylchedd hanesyddol. Mae system 

gynllunio sy’n gweithredu’n dda yn hanfodol i ddatblygu cynaliadwy. 

 

7.1.3 Mae Polisi Cynllunio Cymru yn datgan yn eglur bod y polisi 

cenedlaethol yn annog ailddatblygu safleoedd a ddatblygwyd yn flaenorol ar 

gyfer datblygiad tai. Y rheswm dros hyn yw bod cynlluniau o’r fath yn gallu 

helpu i adfywio ar yr un pryd â lleihau’r pwysau am ddatblygu safleoedd maes 

glas. Yn ôl Polisi Cynllunio Cymru, ffordd effeithiol o gyflawni adfywio yw 

meithrin cymunedau integredig yn y patrwm anheddu presennol trwy 

hyrwyddo datblygiad defnydd cymysg sy’n cynnwys cyfuniadau priodol o 

ddefnyddiau tai (gan gynnwys tai fforddiadwy), cyflogaeth, manwerthu, 

addysg, hamdden a mannau agored. Mae’r polisi cenedlaethol hefyd yn 

datgan yn eglur na ddylai datblygiadau o’r fath niweidio cymeriad ac 

amwynder ardal, ac felly ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd dylunio da i 

oresgyn effeithiau niweidiol.  Yn ogystal, yr hyn sy’n arbennig o berthnasol i’r 

cynllun hwn yw bod darparu tai fforddiadwy i fodloni angen y gymuned yn 

ystyriaeth allweddol. Nodwyd bod tai fforddiadwy yn gwneud cyfraniad 

hollbwysig at adfywio cymunedol a chynhwysiant cymdeithasol. Mae’n 

ddymunol o safbwynt cynllunio bod datblygiad tai newydd yn cynnwys 

cymysgedd a chydbwysedd rhesymol o dai o wahanol fath a maint er mwyn 

darparu ar gyfer amrywiaeth o anghenion tai a chyfrannu at ddatblygu 

cymunedau cynaliadwy. 

 

7.1.4 Nodyn Cyngor Technegol 2: Cynllunio a Thai Fforddiadwy 2006 

(TAN2). Cynllunio defnydd tir yw un o’r dulliau y gellir eu defnyddio i ddarparu 

tai fforddiadwy. Y diffiniad o ‘dai fforddiadwy’ at ddiben y system cynllunio 

defnydd tir, fel y’i disgrifir yn y Nodyn Cyngor Technegol hwn, yw tai lle mae 

dulliau diogel ar waith i sicrhau eu bod yn hygyrch i’r rhai hynny nad ydynt yn 

gallu fforddio tai ar y farchnad, a hynny o ran meddianwyr cyntaf a 

meddianwyr dilynol. Mae cynnwys landlord cymdeithasol cofrestredig yn 

ffordd effeithiol o reoli meddiannaeth. Bydd buddiant parhaus landlord 

cymdeithasol cofrestredig yn yr eiddo yn sicrhau rheolaeth dros newidiadau 

dilynol mewn perchenogaeth a meddiannaeth. 

 

7.2 Polisïau Cynllunio Lleol  



  
7.2.1 Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd (2011-2026) ym mis 

Ionawr 2015 a bydd yn arwain datblygiadau yng Nghasnewydd hyd at 

2026. Mae gan y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) strategaeth datblygu 

cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar adfywio, ychwanegu at ddiwylliant a 

threftadaeth y Ddinas a cheisio defnyddio tir maes llwyd a ddatblygwyd yn 

flaenorol i’r eithaf. Mae’r CDLl yn amlinellu ei ofyniad tai, sy’n cynnwys 

targed o 2,061 o unedau tai fforddiadwy. Mae safleoedd tai wedi cael eu 

dynodi mewn ardaloedd sy’n cyd-fynd â strategaeth y CDLl ac mae 

darpariaeth tai fforddiadwy’n cael ei cheisio gan bob datblygiad preswyl 

newydd. Mae’r CDLl yn mynd ymhellach i ganiatáu safleoedd eithriedig ar 

gyfer tai fforddiadwy er mwyn bodloni ei ofyniad uchel ar gyfer tai 

fforddiadwy.  

 

7.2.2 Yn ogystal ag annog creu tai fforddiadwy, mae’r CDLl hefyd yn ffafrio 

cynigion sy’n cynorthwyo i adfywio’r ardal drefol, yn enwedig yng nghanol 

y ddinas, lle y ceir cynigion ar gyfer cyfleoedd preswyl a busnes sy’n 

defnyddio tir gwag, tir a danddefnyddir neu dir diffaith. Mae manteisio ar 

gyfleoedd o’r fath yn golygu bod cyfleusterau presennol yn gallu cael eu 

defnyddio mewn lleoliadau hygyrch, gan helpu i greu cymunedau 

gwirioneddol gynaliadwy.  

 

 

7.2.3 Mae polisïau perthnasol yn cynnwys: 
 

Polisïau Strategol: 
 

 SP1 – Cynaliadwyedd, sef lleoli cynigion mewn mannau 

cynaliadwy gan ddefnyddio dulliau adeiladu a defnydd cynaliadwy 

ar dir maes llwyd gan gyd-leoli tai a chyflogaeth er mwyn lleihau’r 

angen i deithio. 

 SP9 – Cadwraeth yr Amgylchedd Naturiol, Hanesyddol ac 

Adeiledig, sef gwarchod a gwella safleoedd cydnabyddedig a’u 

lleoliadau o werth hanesyddol ac adeiledig. 

 SP10 – Gofyniad Adeiladu Tai, sef gofyniad ar gyfer 10,350 o dai 

sy’n cynnwys gofyniad ar gyfer 2,061 o dai fforddiadwy. 

 SP18 – Adfywio Trefol, sy’n ffafrio cynigion sy’n cynorthwyo i 

adfywio’r ardal drefol, yn enwedig lle maent yn cyfrannu at 

fywiogrwydd, hyfywedd ac ansawdd amgylchedd canol y ddinas.  

 SP19 – Asesu’r Angen Manwerthu, gan ganoli manwerthu a 

defnyddiau cysylltiedig yn yr hierarchaeth fanwerthu y mae canol y 

ddinas ar ei brig. 

 
 



 
Egwyddorion Datblygu Cyffredinol: 
Mae’r egwyddorion cyffredinol hyn yn berthnasol i bob datblygiad yng 

Nghasnewydd. Maent yn ceisio rheoli effaith datblygiad ar agweddau fel 

addasrwydd y datblygiad arfaethedig yng nghyd-destun ei gymdogion, 

hygyrchedd y safle, argaeledd parcio ac ansawdd dylunio.  

 
Polisïau Pynciol Manwl  

 Polisi CE7 – Ardaloedd Cadwraeth, mae’n rhaid i ddatblygiad yn 

agos i ardaloedd cadwraeth warchod neu wella cymeriad yr ardal, 

cydweddu â nodweddion pensaernïol adeiladau cyfagos ac osgoi 

effaith niweidiol ar olygfeydd arwyddocaol ohonynt.  

 Polisi H3 – Cymysgedd a Dwysedd Tai, dylai datblygiadau preswyl 

gael eu dylunio i ddarparu cymysgedd o dai a dylent gael eu 

hadeiladu ar ddwysedd o 30 annedd o leiaf fesul hectar.  

 Polisi H4 – Tai Fforddiadwy, darparu mwy na 10 uned o dai 

fforddiadwy ar safleoedd trefol – y trothwy ar gyfer yr ardal hon yw 

30% yn ardal Isfarchnad Gorllewin Casnewydd.  

 Polisi T4 – Parcio, mae’n ofynnol i ddatblygiadau ddarparu digon o 

le parcio. Yng nghanol y ddinas, sy’n hygyrch iawn o ganlyniad i 

drafnidiaeth gyhoeddus, prin yw’r gofynion am ddatblygu o 

ganlyniad i’w leoliad cynaliadwy.  

 

 
7.3 Crynodeb 

 
7.3.1 I grynhoi, bydd y datblygiad arfaethedig yn 123-129 Commercial Street, 

Casnewydd yn darparu cyflenwad tai a fydd yn cyfrannu at fodloni’r 

angen uchel am dai fforddiadwy yng Nghasnewydd. Bydd yn creu 

cynllun defnydd cymysg dwysedd uchel mewn lleoliad cynaliadwy, sy’n 

cysylltu’n eglur â phob lefel o’r polisi cynllunio. 

 

8.  Gweithredu 

Lluniodd y Cyngor gytundeb ar 7 Mehefin 2016 gyda Charter Housing 

Association Limited. O dan y cytundeb hwn, mae’r Gymdeithas Dai yn cytuno 

i indemnio’r Cyngor am yr iawndal sy’n daladwy am Dir y Gorchymyn o dan y 

gorchymyn prynu gorfodol. Maent hefyd yn cytuno i ddymchwel ac 

ailddatblygu tir y gorchymyn hyd at foddhad rhesymol y Cyngor. 

Mae’r cyllid ar gyfer y datblygiad wedi’i warantu o dan y cynllun Lleoedd 

Llewyrchus a Llawn Addewid a weithredir gan Lywodraeth Cymru a’r Cyngor. 

 



9 Ystyriaethau hawliau dynol 

 Wrth benderfynu gwneud y gorchymyn prynu gorfodol, roedd angen i’r Cyngor 

ystyried y materion canlynol: 

  

i) P’un a fydd prynu’n orfodol yn hwyluso’r broses o gyflawni’r datblygiad 

a ph’un a oes unrhyw fodd arall o gyflawni hyn  

 

Mae’r datblygiad hwn yn rhan o’r cynllun Lleoedd Llewyrchus a Llawn 

Addewid ac mae cyllid ar gael i sicrhau ei fod yn cael ei adeiladu. Fodd 

bynnag, gan fod cyfyngiadau’n bodoli o ran amser, mae cyflawni’r 

datblygiad yn dibynnu ar y ffaith bod perchenogaeth y tir yn cael ei 

sicrhau o fewn graddfa amser resymol. Os cadarnheir y Gorchymyn 

Prynu Gorfodol, bydd y tir yn cael ei drosglwyddo i bartner datblygu’r 

Cyngor, sef Seren, ar unwaith fel bod y cynllun yn gallu symud ymlaen. 

Bu’n anodd cychwyn cyd-drafodaethau â’r perchennog ac nid yw’r 

partïon wedi llwyddo i ddod i delerau. Mae hyn yn peryglu’r datblygiad 

ar hyn o bryd. Felly, bydd caffael y safle’n orfodol yn amlwg yn 

hwyluso’r broses o gyflawni’r datblygiad.  

 

Byddai swyddogion yn bwriadu parhau â chyd-drafodaethau ochr yn 

ochr â’r gweithdrefnau Gorchymyn Prynu Gorfodol ffurfiol er mwyn 

sicrhau’r pryniant o fewn amserlen fwy sicr na phetai’r cyd-drafod yn 

dilyn ei amserlen ei hun. 

 
 

ii) P’un a oes angen ymyrryd â hawliau eiddo er mwyn caniatáu i’r 

datblygiad gael ei gynnal ac, yn arbennig, p’un a ellir dod i gytundeb ar 

ryddhau’r hawliau hynny ac ar ba delerau; a 

iii) Ph’un a ellid cyflawni buddion y datblygiad heb achosi’r ymyrraeth i gyd 

neu ran ohoni; 

 

Mae’n amlwg na fyddai’n bosibl cyflawni’r datblygiad heb gaffael 126 

Commercial Street. Mae’r datblygiad yn golygu bod angen dymchwel yr 

holl adeiladu 123-129 Commercial Street ac felly caffael yr holl eiddo. 

Mae 126 Commercial Street mewn safle canolog ac felly mae’n rhaid 

ymyrryd â hawliau eiddo’r perchennog er mwyn hwyluso’r broses o 

gyflawni’r datblygiad. Nid yw’n bosibl ailddylunio’r datblygiad i osgoi’r 

ymyrraeth.  

 

Nid yw’r perchennog yn byw yn yr eiddo ac mae’n ymddangos ei fod yn 

fuddsoddiad iddi. Byddai ymyrraeth â hawliau’r meddiannwr ar y llawr 

gwaelod, ond mae’n debygol y gellid gwneud iawn yn ariannol am 

hawliau’r perchennog a’r meddiannwr.  



 

(iv) p’un a fydd y datblygiad yn cyfrannu at un neu fwy o amcanion 

hyrwyddo neu wella lles economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol 

yr ardal; 

 

 Bydd y datblygiad yn hyrwyddo a gwella lles amgylcheddol a 

chymdeithasol yr ardal trwy ddefnydd cynhyrchiol o safle adfeiliedig a 

gwella’r strydlun. Bydd y buddiannau’n cynnwys cael gwared ar safle 

anniogel sy’n denu ymddygiad gwrthgymdeithasol a’i ddisodli â llety 

cyfleus y mae mawr angen amdano i bobl dros 55 oed a fydd yn cynnal 

agweddau ar dreftadaeth Fictoraidd yr ardal. Bydd swyddi’n cael eu 

creu yn ystod y cam adeiladu hefyd. 

 
(v) P’un a yw’r buddiannau i’r cyhoedd sy’n codi o’r Gorchymyn Prynu 

Gorfodol yn gymesur ag ymyrryd â hawliau preifat ac, yn arbennig, yn 

gymesur ag unrhyw ymyrraeth â hawliau a warentir gan y Confensiwn 

Ewropeaidd ar Hawliau Dynol? 

 

 Mae Erthygl 1 Protocol Cyntaf y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau 

Dynol yn datgan bod gan bob unigolyn naturiol neu gyfreithiol yr hawl i 

fwynhau ei eiddo mewn tawelwch. Mae caffael buddiannau mewn tir 

trwy brynu’n orfodol yn golygu ymyrryd â hawliau unigolyn o dan yr 

Erthygl hon o anghenraid. 

 

 Mae’r hawl i fwynhau eiddo mewn tawelwch yn hawl gymwys. Mae 

Erthygl 1 yn caniatáu amddifadu unigolyn o’i eiddo pan fo hynny er 

budd y cyhoedd ac yn ddarostyngedig i amodau a ddarperir gan y 

gyfraith. Felly, mae angen cydbwyso hawliau’r cyhoedd a hawliau’r 

unigolyn, fel bod yr ymyrraeth yn angenrheidiol ac yn gymesur. Yn yr 

achos presennol, ystyrir bod budd y cyhoedd wrth hwyluso’r datblygiad 

hwn, fel y gall y cyhoedd elwa yn y ffyrdd a gefnogir gan y polisïau 

cynllunio perthnasol a pholisïau eraill, yn gyfystyr ag ymyrraeth 

gymesur yn yr holl amgylchiadau. Mae’r ffaith bod iawndal statudol ar 

gael i’r rhai a amddifadir o’u heiddo yn berthnasol i fater cymesuredd 

hefyd. Yn dilyn cadarnhau’r Gorchymyn Prynu Gorfodol, byddai 

iawndal yn daladwy i berchenogion y buddiannau yr effeithir arnynt.  

 

10  Archwilio Dogfennau 

10.1 Gellir archwilio copïau o’r Gorchymyn, Map y Gorchymyn a’r Datganiad 

Rhesymau hwn ar bob awr resymol yn y Llyfrgell Ganolog, Sgwâr John Frost, 

Casnewydd NP20 1PA, yn y Ganolfan Ddinesig, Godfrey Road, Casnewydd NP20 

ac ar wefan y Cyngor www.newport.gov.uk. 



 

11 Gwybodaeth ychwanegol 

 Dogfennau ategol 

11.1 Yn achos ymchwiliad lleol cyhoeddus, mae’r Cyngor yn bwriadu cyfeirio at y 

dogfennau a restrir yn Atodiad 1 y ddogfen hon, neu eu cyflwyno fel tystiolaeth. Ni 

fwriedir i’r rhestr hon gynnwys popeth ac, os cynhelir ymchwiliad cyhoeddus, caiff y 

Cyngor gyfeirio at ddogfennau ychwanegol neu eu cyflwyno fel tystiolaeth, y 

cyflenwir rhestr ohonynt maes o law. 

11.2 Gall perchenogion a thenantiaid yr eiddo y mae arnynt angen gwybodaeth am 

y broses Gorchymyn Prynu Gorfodol gysylltu â Mrs Joanne Evans o Gyngor Dinas 

Casnewydd ar 01633 656656 neu joanne.evans@newport.gov.uk. 

 

Cyngor Dinas Casnewydd 

 15 Gorffenaf  2016 
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ATODIAD 1 

RHESTR DOGFENNAU 

 

1. Cynllun lleoliad 

2.  Adroddiad i’r Cabinet dyddiedig Mehefin 2016 

3 Penderfyniad y Cabinet ar 6 Mehefin 2016 (a gyhoeddwyd ar 8 Mehefin 2016) 

4. Cylchlythyr 14/2004 

5. Cynllun Gofodol Cymru 

6. Polisi Cynllunio Cymru 

7. Nodyn Cyngor Technegol 2 

8. Cynllun Datblygu Lleol Casnewydd (2011-2026) 

9.  Cynlluniau darluniadol o’r datblygiad arfaethedig (“Dewis dylunio 1”) 

 

 

 

 

 


